
nog brengt… 
Meinte verzorgt sinds een aantal jaren het 
drukwerk. Vele avonden brengt hij in de 
‘drukkerij’ door om het drukwerk voor de 
eigen vereniging en derden te verzorgen. 
Daarnaast schrijft Meinte alweer heel wat 
jaartjes voor het clubblad. 
 

Nog zo’n clubman in hart en nieren is 
George Molenaar. Zeer succesvol in de 
jeugdteams onder Jan Epping en 
jarenlang steunpilaar in het eerste elftal. 
George bleef nog jarenlang 
doorvoetballen in de lagere 
seniorenelftallen en was daarnaast 
jeugdtrainer en –leider. Vorig jaar stopte 
hij daarmee, maar toen het tweede elftal 
zonder begeleiding kwam te zitten werd 
niet vergeefs een beroep op hem gedaan.  

 

 

 

 

Dit was het laatste 

clubblad van dit seizoen.  

In september gaan we 

verder met ’t Intikkertje. 

De medewerkers wensen 

iedereen een prettige 

vakantie.  
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Fantastisch feest 

Geel Wit kan terugzien op een geslaagde 
viering van het 75-jarig bestaan. Alle 
activiteiten konden zich verheugen in een 
goede belangstelling.  
Het begon met een receptie in hotel de 
Klok in Buren, precies driekwart eeuw 
nadat op deze plek, wat toen de openbare 
lagere school was, de rooms-katholieke 
sportclub Geel Wit opgericht. 
Het bestuur kon de handen schudden van 
een flink aantal aanwezigen. Ook waren er 
enkele toespraken. Als eerste ging Jos 
Bulté achter het spreekgestoelte staan. Hij 
constateerde de laatste jaren een 
teruggang van het aantal jeugdleden, 
onder meer vanwege de studie. Bulté 
sprak de hoop uit dat Geel Wit de jeugd zo 
lang mogelijk kan vasthouden.  
Een andere voormalige preses, Dirk 
Kooiker, voerde het woord namens de 
Vrienden van Geel Wit. Deze stichting, die 
nog wel een paar Vrienden kan gebruiken, 
had graag een cadeau willen aanbieden, 
maar omdat dat er nog niet was zegde hij 
toe dat de Vrienden de kosten van de 
receptie voor hun rekening zullen nemen. 

 
Henk Haze kwam de felicitaties 
overbrengen namens het district Noord 
van de KNVB. Hij wees op het belang van 
vrijwilligers in een vereniging. Zij zorgen 
ervoor dat anderen plezier aan hun sport 
kunnen beleven. In de beslotenheid van 
het eiland heeft een club als Geel Wit een 
sociaal-maatschappelijke spilfunctie.  
Haze prees de website van Geel Wit om 
zijn vele informatie. Hij bood voorzitter Will 
Bakema een jubileumvlag aan. 
Gerard Metz, de derde spreker met een 
verleden als voorzitter van Geel Wit, 
voerde het woord in naam van de stichting 
Sportpromotie Ameland. Hij merkte op dat 
Geel Wit doet aan promotie van Ameland 
in de beste zin van het woord. Metz drong 
aan op verdere samenwerking met 
Amelandia en vond dat het  

 

advertenties en als lay-outer. 
 
Jan heeft veel samengewerkt met Ids 
Heerema. Hij betrok Ids al gauw bij het 
jeugdwerk. Ids werd jeugdtrainer en ook 
hij werkte mee aan het clubblad. Ook Ids 
is hoofdtrainer van Geel Wit geweest. 
Eerst van 1979 tot 1986 en later van 1997 
tot 1999. Onder zijn leiding bereikte de 
club voor het eerst in zijn bestaan de 
derde klasse. Dat was in 1999 toen het 
kampioenschap in de vierde klasse werd 
behaald. 
Daarna ging Ids verder daar waar zijn hart 
lag en nog steeds ligt: bij de jeugd. Hij 
traint en heeft een grote inbreng in het 
jeugdplan. 
 

Willem Kooiker is, naast zijn actieve 
carrière, jarenlang trainer-leider van 
jeugdteams geweest. Twee keer trainde 
hij het eerste elftal. De eerste periode was 
van 1986 tot 1990. Toen in 1996 de 
beoogde trainer afhaakte was Willem 
bereid de kar voor een jaar te trekken.  
 

Meinte Bonthuis is een manusje-van-alles 
binnen de vereniging. Als een van de 
weinigen kan hij zeggen dat hij in alle vijf 
seniorenteam heeft gevoetbald. Hij was 
secretaris van 1984 tot 1991. In 1999 
werd hij elftalleider van het eerste en is  
dat nog steeds. Hij maakte de topjaren 
mee: promotie naar de derde en zelfs 
tweede klasse. Vorig jaar gedegradeerd, 
maar wie weet waar de nacompetitie ons  
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Antoon Oud, beter bekend als Toan fan 
Klaas, en Theo ‘de smid’ Kiewiet namen 
het roer van de vereniging over in 1955. 
De club verkeerde in een diepe crisis. 
Bestuur en spelers van Geel Wit verweten 
elkaar over en weer laksheid. Die situatie 
leidde ertoe dat op 8 november 1955 een 
ledenvergadering werd gehouden met 
maar één agendapunt: opheffen of 
doorgaan. Het bestuur hield het voor  
gezien, maar de 21 aanwezige leden 
besloten het toch nog eens te proberen. 
Er werd een nieuw bestuur samengesteld 
dat bestond uit Jacob de Jong, Theo 
Kiewiet en Antoon Oud. Na drie jaar 
droegen de mannen het stokje over; hun 
taak zat erop.  

Theo was jaren later een van de grote 
animators van het minivoetbal in De Boeg. 
Toon werd elftalleider, onder meer bij het 
roemruchte vijfde elftal. Nog steeds is hij 
elk weekend op het veld te vinden. 
Toen Jan Epping op Ameland kwam had 
Geel Wit nog geen jeugdafdeling. Jan liet 
de geluidswagen door het dorp gaan en 
zat op het veld klaar om de namen van de 
nieuwe jeugdleden te noteren. Dat was in 
1969. Jan werd trainer van jeugdteams en 
in 1974 werd hij hoofdtrainer. In 1978 
kwam Jan in het bestuur. Hij bleef 
secretaris tot 1981. Van 1972 tot 1975 
was hij jeugdsecretaris. Dankzij Jan kreeg 
Geel Wit een clubblad. Daaraan heeft hij 
een kleine dertig jaar meegewerkt; als 
schrijver, als werver en ontwerper van  
 

gemeentebestuur meer geld moet 
vrijmaken voor kadervorming. Zijn wens is 
dat Geel Wit de beschikking krijgt over 
drie betaalde jeugdtrainers. 
Hans Nijland vond zichzelf supporter van 
Geel Wit en daarnaast directievoorzitter 
van FC Groningen. Hij heeft aangeboden 
het jubileumboek gratis bij FC Groningen 
Media te laten maken. Nu was het 
moment daar dat hij het eerste exemplaar 
kon overhandigen aan voorzitter Will 
Bakema.  
Bakema vertelde vervolgens nog iets over 
de historie van Geel Wit en zei dat de club 
nog een aantal doelstellingen heeft: de 
aanleg van een kunstgrasveld en 
verbetering van de accommodatie, met als 
doel Ameland nog beter als sporteiland op 
de kaart te zetten. Vervolgens kwam het 
tot de onderscheiding van een aantal 
clubiconen. Willem Molenaar werd 
benoemd als erelid. Hij was oprichter, 
penningmeester, terreinmeester en 
kantinebeheerder. Zijn gezondheid liet het 
niet toe de onderscheiding zelf in 
ontvangst te nemen. Dat gebeurde door 
zoon Johan. Willem heeft maar kort van 
zijn bijzondere status mogen genieten; 
een dag later overleed hij. 
Als lid van verdienste werden benoemd: 
Antoon Oud, Theo Kiewiet, Willem 
Kooiker, Meinte Bonthuis, George 
Molenaar, Jan Epping en Ids Heerema. 
Beide laatstgenoemden waren niet 
aanwezig en krijgen de onderscheiding bij 
een andere gelegenheid aangeboden. 
De statuten van Geel Wit schrijven voor 
dat de leden beslissen over dergelijke 
benoemingen. Daarom had twee dagen 
eerder een historische bijeenkomst plaats. 
Voor het eerst hield Geel Wit een 
buitengewone algemene ledenvergadering 
en voor het eerst werd vergaderd in De 
Boeg. Een reguliere ledenvergadering kon 
op zo’n korte termijn niet worden 
uitgeschreven, een buitengewone wel. Er 
was geen quorum vereist en dat was maar 
goed ook, want afgezien van het (op twee 
na) voltallige bestuur waren er maar twee 
leden.  
In zijn dankwoord betrok Meinte zijn gezin 
in de hulde. Zijn gebruikelijk jaaroverzicht 
laat nog even op zich wachten omdat Geel 
Wit nog verwikkeld is in de nacompetitie 
om promotie. Het boek zal in elk geval een 
zwarte bladzijde bevatten, en dat betreft 
het hoofdstuk Harkemase Boys. De 
bekerwedstrijd tegen de  
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zaterdaghoofdklasser ging niet door 
vanwege ‘gebrek aan flexibiliteit van 
KNVB-zijde’. ,,KNVB, houd ook eens 
rekening met de kleine verenigingen’’, was 
de boodschap die de elftalleider van het 
eerste aan Haze meegaf.  
Bonthuis vond dat Geel Wit zijn beste 
profvoetballer, Rudolf Metz, moet eren 
met een naar hem genoemd toernooi, 
zoals Amelandia het Jan Bruintoernooi 
heeft.  

’s Avonds werd het feest voortgezet met 
een samenzijn in De Boeg. In de 
biljartzaal was van alles over de historie 
terug te vinden. Foto’s, shirts, ja zelfs de 
oude voetbalschoenen van Theo Kiewiet 
waren er te bezichtigen. Ondertussen 
speelden de Four Amigos, voor de 
gelegenheid aangevuld met een aantal 
zangeressen, een aantal bekende 
nummers. In de grote zaal konden de 
aanwezigen genieten van een revue, 
waarin op luchtige wijze door de historie 
van Geel Wit werd gegaan. De revue is 
geschreven door Will Bakema.  

De tweede dag van de jubileumactiviteiten 
begon met het Groot Geel Wit Ontbijt. Aan 
een lange tafel genoten de leden met hun 
aanhang van een heerlijke maaltijd. 
Daarna was het de beurt aan de jeugd. Zij 
werkten een spelencircuit af. Op diverse 
onderdelen waren punten te verdienen. 
Dat leidde tot de volgende uitslagen: 
D-pupillen: 1 Patrick Metz, 2 Wim Kolk, 3 
Wilmar Hekkelman. 

 

Erelid en leden van verdienste 
Op 7 mei had een historische bijeenkomst 
plaats. Voor het eerst hield Geel Wit een 
buitengewone algemene ledenvergadering 
en voor het eerst werd vergaderd in De 
Boeg. De vergadering was nodig omdat 
het bestuur het voornemen had een aantal 
mensen te benoemen als erelid en lid van 
verdienste. Volgens de statuten kan dat 
alleen als de leden ermee akkoord gaan. 
Een reguliere ledenvergadering kon op 
zo’n korte termijn niet worden 
uitgeschreven, een buitengewone wel. Er 
was geen quorum vereist en dat was maar 
goed ook, want afgezien van het (op twee 
na) voltallige bestuur waren er maar twee 
leden. Zij stemden in met de voordracht 
om Willem Molenaar te benoemen als  
erelid. Antoon Oud, Theo Kiewiet, Jan 
Epping, Ids Heerema, Willem Kooiker, 
Meinte Bonthuis en George Molenaar 
werden lid van verdienste. Op de receptie, 
die twee dagen later in hotel de Klok werd 
gehouden, kregen de onderscheidenen de 
versierselen opgespeld. Jan en Ids waren 
niet aanwezig, zij krijgen hun speldje later. 
 

Willem ‘Willewil’ Molenaar is op 10 mei, 
vlak na zijn benoeming tot erelid, 
overleden op 94-jarige leeftijd. Hij zat niet 
in het eerste bestuur, maar volgde na een 
paar maanden al Barend ‘Baaike’ 
Molenaar op als penningmeester. Ook 
Willem bleef in eerste instantie maar een 
paar maanden de schatkist van Geel Wit 
bewaken. Na de oorlog fungeerde hij nog 
vier jaar als penningmeester. De grootste 
bekendheid kreeg hij als kantinebeheerder 
en als terreinverzorger. Jarenlang runde 
hij samen met vrouw Antje de kantine, die 
vroeger in directe verbinding stond met de 
kleedkamer. Als de spelers omgekleed 
waren ging het luik open en sprak Willem 
de legendarische  woorden: ,,Ben ik in 
beeld?’’ In 1974 kreeg Willem een 
onderscheiding van de KNVB, nu komt 
daar een van de club bij.  
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PV: Waarom niet? Kijk eens naar de 
evolutie in de andere sporten, zoals 
tennis met grotere en strakkere 
rackets en andere ballen. 
 
Barack Obama begon zijn 
verkiezingscampagne met de slogan 
‘time for a change!’. Als stilstand echt 
achteruitgang betekent, dan wordt het 
dus echt tijd voor verandering.  
 
Anne Moll (Met dank aan Scheids) 

Nieuwe naam: ’t Intikkertje 
Bij de viering van het jubileum werd de 
nieuwe naam van het clubblad bekend 
gemaakt. De jury heeft gekozen voor ’t 
Intikkertje. Deze naam refereert zowel aan 
de voetbalsport als aan het maken van 
een blad. Bernard Teuben en Dymphie 
Molenaar 'en haar mannen' hadden deze 
naam bedacht. Zij kregen een 
jubileumboek en een gratis 
jaarabonnement.  
 

Mutaties doorgeven  
Leden die het komende seizoen niet meer 
wensen te voetballen dienen dit tijdig, 
uiterlijk voor 1 juni, aan te geven bij de 
secretaris. Wie incidenteel tegen een 
balletje wil trappen kan het lidmaatschap 
omzetten in niet-spelend lid. 
Aanmeldingen zijn vanzelfsprekend van 
harte welkom en gelieve adreswijzigingen 
door te geven.  
L. Brouwer  
tel. 06-10132399 
email: larsiono@hotmail.com  

Voor het clubblad geldt een aparte 
administratie. Mutaties kunnen worden 
doorgegeven aan  
Wessel Brouwer 
Meester Oudweg 25 
Buren 
tel. 0519-542614 
email: w.brouwer14@chello.nl 

 

 
E-pupillen: 1 Luc Metz, 2 Alexander 
Kiewied, 3 Dennis Molenaar. 
F-pupillen: 1 Djerry Spoelstra, 2 Jorik 
Beekema, 3 Tim Kienstra. 
H-pupillen: 1 Niels de Vries, 2 José 
Kooiker, 3 Deacon Manje.  
Penaltybokaal: 1 Bernard Teuben. 
Jameson Hesselink, 3 Marijn Oud. 

 

Inmiddels waren de junioren aan hun 
onderlinge wedstrijdjes begonnen.  

 

Om twee uur gaf Bart Molenaar het 
beginsignaal van de wedstrijd tussen het 
huidige eerste elftal en een selectie van 
oud-eerste-elftalspelers. Trainer Willem 
Kooiker en elftalleider Willem de Jong 
hadden in hun team een aantal spelers 
uitgenodigd die niet meer op Ameland 
wonen. Zo waren Pasquinel Kolk, Siprian 
de Jong en Jaap Wouters weer eens op 
eilander bodem te bewonderen.  

De 'oudjes' namen voor de rust een 0-3 
voorsprong door twee treffers van Robert 
Oud en een doelpunt van Jaap Wouters. 
Na een overtreding op Siard Bonthuis 
verkleinde Paul van der Wal de 
achterstand van de huidige hoofdmacht tot 
1-3. Jan Jaap Blokker maakter er 2-3 van. 
Siprian de Jong zorgde voor 2-4 en Brian 
Overmars bepaalde de eindstand op 3-4. 
Met muziek van de Hollumer Gromkes 
bleef het nog lang gezellig.  
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Jubileumboek te koop 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van Geel Wit is een jubileumboek 
verschenen. Het is een prachtig 
gedenkboek geworden, met 150 pagina's 
geschiedenis van de Amelander 
voetbalvereniging in tekst en beeld. Het 
boek is geschreven door Koos Molenaar 
en in opdracht van FC Groningen Media 
gedrukt bij Bosma Druk in 
Groningen/Bedum. De lay-out is verzorgd 
door Kijf&Witte uit Leek. 
Het boek is verkrijgbaar in de kantine van 
Geel Wit en bij Koos Molenaar, 
Fabriekspad 16, Buren, 's avonds tussen 
half 7 en 9 uur of op afspraak 
0519542740. Een mailtje kan natuurlijk 
ook: koos.molenaar@home.nl. 
De prijs is 15 euro. Ook het boek dat is 
uitgegeven ter gelegenheid van het 
zestigjarig bestaan is nog verkrijgbaar. 

De victorie begint op Ameland 

SC Heerenveen heeft de KNVB-beker 
gewonnen. Die prestatie zou geen 
vermelding in het clubblad van Geel Wit 
hebben gekregen als niet een deel van de 
voorbereiding op Ameland zou hebben 
plaatsgehad. Drie dagen verbleven de 
mannen van Trond Sollied op de 
Waddendiamant. Ze trainden op het veld 
van Geel Wit en dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen in de Kuip in Rotterdam. Daar 
kan Ameland trots op zijn. Heerenveen 
gefeliciteerd!  

 

Zijn mening hierover vatten we kort 
samen. 
 

1. Een elektronisch systeem dat 
aangeeft of een bal wel of niet over 
de doellijn is geweest. 

PV: De meester scheidsrechters 
zouden het toejuichen. Het is bewezen 
dat het technisch mogelijk is, maar ik 
zie het niet gebeuren!  

 

2. Camerascheidsrechter die aan de 
hand van beelden een beslissing 
kan herroepen. 

PV: Kan heel goed werken. Een 
besluit herroepen met de beelden voor 
iedereen in het stadion zichtbaar. Dat 
zou ik wel toejuichen in het voetbal, 
maar met een limiet van bijvoorbeeld 
twee challenges per coach. Het komt 
de duidelijkheid en de eerlijkheid ten 
goede en je voegt ook nog eens een 
publieksattractie toe. 
 
3. Afschaffen buitenspel om het veld 

groter te maken en meer goals te 
genereren. 

PV: Ben ik tegen. Buitenspel voegt 
een stuk emotie aan het spel toe en 
dat maakt het voor het publiek 
interessant. Uit het oogpunt van de 
scheidsrechter zou je misschien 
zeggen: ‘afschaffen die handel, dat 
scheelt een hoop fouten en 
discussies’, maar buitenspel hoort 
gewoon bij het voetbal. Het is ook niet 
zo bepalend als wel wordt beweerd, 
zeker niet over een hele competitie 
gemeten. 
Zoals Cruijff zegt: Na 34 wedstrijden 
sta je toch wel op de plek waar je 
hoort. 
 
4. Strafbankje. 
PV: Ben ik voor. In het jeugdvoetbal 
wordt het bij bepaalde overtredingen 
ook al toegepast. Het is veel eerlijker 
om iemand te straffen tijdens de 
wedstrijd waarin hij een gele kaart 
oploopt. De sociale controle binnen 
een team wordt erdoor vergroot. Want 
als jij vijf tot tien minuten aan de kant 
zit, dupeer je je team. 
 
5. Groter doel, de mens is de 

afgelopen eeuw een fors stuk 
gegroeid. 
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Te huur aangeboden: 

Overdekte oefenruimte. 

Aan de Kooiweg in Buren 

Spelers moeten niet allergisch zijn voor 

stro, kuil, stof, koeien en katten. 

Voetbal moet tegen wat shit kunnen. 

Redelijke prijs. 
 

Tijd voor verandering? 
In tal van sporten wordt gebruik gemaakt 
van technische hulpmiddelen en 
camerabeelden om de scheidsrechter 
terzijde te staan. Ook worden regelmatig 
spelregelwijzigingen doorgevoerd om het 
spel attractiever te maken voor 
deelnemers en publiek. Het valt op dat 
voetbal in die ontwikkeling achter blijft. 
Het grote brobleem zit hem bij de wijze 
mannen van de FIFA. Iedere initiatief voor 
een verandering van de regels wordt de 
nek omgedraaid. Mensen die alles bij het 
oude willen laten maken de dienst uit. 
Waar gaat het in het voetbal om? Om het 
maken van doelpunten. Daarvan worden 
er helaas steeds minder gescoord, dus 
moet je op zoek naar aanpassingen om 
het spel interessanter te maken. Dat 
gebeurt  in de meeste sporten, maar niet 
in het voetbal. Het is al heel wat dat er 
tegenwoordig gewerkt mag worden met 
communicatiesetjes, waarmee het 
arbitraal kwartet met elkaar in verbinding 
staat. 
 
Aan topscheidsrechter Pieter Vink werd 
een aantal mogelijke veranderingen 
afkomstig van andere sporten voorgelegd.  
 

Als dank voor het mogen gebruiken van 
de accommodatie en om dat Geel Wit 75 
bestaat had Heerenveen een cadeau 
meegebracht. Aanvoerder Michael Breuer 
overhandigde een delegatie van het 
bestuur een ingelijst gesigneerd shirt. Op 
de foto van links naar rechts Dorus Metz, 
Jan Brouwer, Wessel Brouwer, 
Heerenveen-aanvoerder Michel Breuer, 
Heerenveen-elftalleider Joop Heida en 
Lars Brouwer. 
 
Sponsors jubileumviering Geel Wit 
Geel Wit kan terugzien op een prachtig 
jubileumfeest, een feest dat niet mogelijk 
was geweest zonder de inzet van veel 
vrijwilligers en de financiële bijdragen van 
sponsors. De receptie in hotel De Klok is 
betaald door de Vrienden van Geel Wit. 
Van de opbrengst van de feestavond in 
De Boeg heeft Klein Vaarwater een deel 
geschonken aan Geel Wit. Het Groot Geel 
Wit Ontbijt is aangeboden door 
groothandel Edes en bakkerij De Jong. 's 
Middags bleef het nog lang gezellig, mede 
dankzij het fust bier dat drankenhandel 
Metz had geschonken. 
Alle vrijwilligers en schenkers: hartelijk 
dank. 
 
 
Nacompetitie 
Bij het ter perse gaan van deze laatste 
clubkrant van dit seizoen was nog niet 
bekend hoe het seizoen zou eindigen voor 
Geel Wit. Promoveert het eerste of blijft 
het nog een jaar in de derde klasse 
voetballen. De eerste hindernis, Olyphia, 
is genomen. Thuis met 3-1 gewonnen, uit 
met dezelfde cijfers verloren en na 
strafschoppen verder. Als u dit leest is 
bekend hoe Geel Wit tegen Drachten 
heeft gespeeld en of onze club in de finale 
staat tegen DIO of Warga. 
 

Ameland wint Waddentoernooi 
Ameland heeft het onderdeel voetbal van 
het Waddentoernooi gewonnen. Aan het 
voetballen deden slechts drie eilanden 
mee. Ameland won twee keer van Texel 
en Schiermonnikoog en werd daarmee 
onbedreigd winnaar. 
Voor het eerst deed een team mee dat 
bestond uit spelers van Amelandia en 
Geel Wit. Namens Geel Wit waren spelers 
van het tweede elftal en A-junioren van de 
partij. Het toernooi werd in Hollum 
gespeeld. 
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Aan de bal……(1) 
 

 
Naam: Anton Kooiker 
 
Vader/moeder: Jan en Lenie 
 
Broer/zus: Anne en Margreet 
 
Ik voetbal in: E2 
 
Plaats in het team: verdediger 
 
Pupil v/d week: Dio 
 
Favoriete club: Ajax 
 
Favoriete speler: Suarez 
 
Favoriete speler GW: René 
 
Hobby: tractor rijden 
 
Ik lust graag: lasagne 
 
Ik drink graag: cola 
 
Ik vind dit niet lekker: andijvie 
 
Mijn leukste boek: Bolobieb 
 
Ik kijk graag naar: Nickelodeon 
 
Favoriete muziek: Mooi Wark 
 
Leukste vak op school:  
 
Handvaardigheid 
 
Ik heb een hekel aan:  
 
rekenen 
 

 

 

 

 
Die had ik natuurlijk aan mijzelf te danken, 
maar dat snapte ik al.  
M’n voetballertje is inmiddels 9 jaar, en ik 
merk dat hij nooit meer iets vergeet als hij 
zijn tas inpakt. Maar ik vergeet wel wat de 
laatste tijd: de tas controleren. Dat komt 
juist omdat het zo goed gaat. Tja….. tot 
hoe lang móet je ze eigenlijk met van alles 
nalopen, die jongens? Aan 
voetbalmoeders de mooie taak om vol 
vertrouwen tijdig de handen er van af te 
trekken. Het kan toch niet zo zijn dat 
grotere jongens hun moeder de schuld 
gaan geven als de inhoud van de 
voetbaltas niet klopt? Ook dit hoort bij de 
opvoeding en voetbal is een mooi middel: 
help hen zich verantwoordelijk te voelen 
voor de eigen spullen. Voorlopig houd ik 
toch nog maar steekproeven in de tas van 
 

mijn kind. Ik ben tenslotte zijn moeder en 
niet zijn juf. Al sluipt dat laatste er stiekem 
toch wel eens in. 
 
Nog even een complimentje voor de 
coach wat dat laatste betreft:”Hij moet wel 
wat eerder komen hoor, bij een 
thuiswedstrijd” vertelde hij me enkele 
weken geleden. Ook ik moet blijkbaar 
worden opgevoed. Genoeg met de billen 
bloot voor mij voor deze keer. Ik wens 
iedereen een fijne zomer. In september 
gaan we dapper verder! 
 
Hetty van Rijn 
 

 
 

Geel Wit heeft Olyphia verslagen in de 
nacompetitie. Daarvoor waren wel 
strafschoppen nodig. Jan Jaap Blokker 
maakte het beslissende doelpunt en werd 
onder zijn ploegmaats bedolven.  
In de tweede ronde heeft Geel Wit de 
uitwedstrijd tegen Drachten met 4-1 
verloren.  
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Voetbalmoeders deel 2: De voetbaltas 
inpakken. 
 
Soms twijfel je wel eens aan jezelf als 
moeder, zeker ook als voetbalmoeder. 
Neem nu de kwestie “voetbaltas”: wie zit 
er eigenlijk op voetbal en wie draait er 
voor op? Een jongetje van 8 jaar moet het 
inmiddels wel zelf kunnen vond ik. Was 
dat te vroeg? Ik weet niet hoor, toen ik zo 
jong was pakte ik ook altijd zelf mijn tas 
voor het sporten in en als juf ben ik alleen 
maar bezig om kinderen aan hun eigen 
materiaal te laten denken als bijdrage aan 
hun groeiende zelfstandigheid. Mijn 
voetballertje heeft daar vast de invloed 
van ondervonden! 
 
Dapper pakte hij dus steeds zijn tas in, ik 
noemde daarna alle artikelen op die er in 
moesten zitten ter controle inclusief een 
schone onderbroek en hij zei braaf “ja” bij 
elk onderdeel. Als hij het nog niet ingepakt 
bleek te hebben, rende hij weer naar 
boven om het alsnog op te halen. Klaar 
toch, dacht ik…..met de volgende 
consequenties: 

- ik moest een keer van de pier weer 
helemaal terug naar Buren karren 
voor iets wel heel belangrijks: de 
voetbalschoenen. 

- Op de dag dat hij zijn 
scheenbeschermers was vergeten 
hoorde ik voor het eerst in mijn 
leven dat hij eigenlijk niet officieel 
mee kon doen met de wedstrijd 
zonder dit item, daar is ter plekke 
een mouw aan gepast. 

- Eén keer ben ik te fiets 
knarsetandend heen en weer 
gefietst naar Buren wéér voor die 
(!@#!%!?!&!) voetbalschoenen 
voor (gelukkig) nu een 
thuiswedstrijd. 

 
Bij die laatste gelegenheid kreeg ik de 
Gouden Tip van twee mede-
voetbalmoeders die in mijn verdwaasde 
ogen keken: “Controleer zelf even 
ongezien de tas van je kind. Dan heeft ‘ie 
toch het idee dat hij het zelfstandig heeft 
gedaan.” Ahum….o ja, dat kan natuurlijk 
ook…..Ik kwam tot bezinning en heb dat 
heb ik een paar keer zo gedaan. Het 
werkte goed voor mijn gemoedsrust: geen 
onverwachte races naar huis.  

 
Aan de bal……(2) 

 
 
Naam: Willem de Jong 
 
Vader/moeder: Johannes en Mirjam 
 
Broer/zus: Pieter/Trienke/Anna-Lisa 
 
Ik voetbal in: E2 
 
Plaats in het team: verdediger 
 
Pupil v/d week: Oerterp 
 
Favoriete club: Ajax 
 
Favoriete speler: Emanuelson 
 
Favoriete speler GW: ? 
 
Hobby: vissen/skeeleren 
 
Ik lust graag: spaghetti met suiker en  
Kaneel 
 
Ik drink graag: thee 
 
Ik vind dit niet lekker: spruitjes 
 
Mijn leukste boek: ?? 
 
Ik kijk graag naar: Nickelodeon 
 
Favoriete band: Nederlandstalig 
 
Leukste vak op school: pauze 
 
Ik heb een hekel aan: taal 
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Aan de bal…… (3) 

 

 
 
Naam: Dennis v.d Mey 
 
Vader/moeder: Douwe en Pascalle 
 
Broertje/zusters: 
 
Ik voetbal in: E2 
 
Plaats in het team: spits 
 
Pupil v/d week: Oldeboorn 
 
Favoriete club: Ajax 
 
Favoriete speler: Huntelaar 
 
Favoriete speler GW: oom René 
 
Hobby: vissen, buitenspelen 
 
Ik lust graag: schnitzel 
 
Ik drink graag: water 
 
Ik vind dit niet lekker: andijvie 
 
Mijn leukste boek: Bolobieb 
 
Ik kijk graag naar: Nickelodeon 
 
Favoriete muziek: Team America 
 
Leukste vak op school: rekenen 
 
Ik heb een hekel aan: wereldoriëntatie 
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Talent ontdekt in kalverenstal. 
 
Jaap Metz kwam ’s ochtends buurten in 
de stal bij Foppe (Molenaar). Daar was 
Jan (5 jaar) met de bal aan het spelen. 
Jan voetbalt graag, ook in de kalverenstal. 
De grote deuren zijn dan het doel. Meestal 
doet hij dat met zijn broer Theo, maar 
vandaag was Theo er niet, uitwedstrijd. En 
papa was druk bezig.  
Mama Dymphie was er ook, maar die had 
geen tijd. Dus vroeg Jan aan Jaap of hij 
met hem mee speelde. “Nee”, zei Jaap, “Ik 
kan niet voetballen”. 
Dymphie, die dit aanhoorde terwijl ze de 
kalfjes melk gaf, zei: “maar Jan kan het 
jou wel leren! En jij kan best keeper zijn, 
da’s vast niet zo moeilijk”. 
Wel, Jaap is ook de beroerdste niet en hij 
ging voor de deuren, pardon het doel, 
staan. 
Jan trapt de bal, de bal schiet vlak langs 
Jaap en goál! Een harde knal tegen de 
deuren gaf aan dat het raak was. 
“Zie je wel”, zei Jaap, ik kan het niet”. 
“Ja, maar je moet je handen ook uit je bûs 
halen”, zei Jan. 
En warempel, vanaf toen kon Jaap 
keepen! Zijn handen wapperden in de 
lucht als vlaggen en ze hielden bijna alle 
knallers van Jan tegen. 
Dus als het senioren team nog een keeper 
nodig heeft, spreek Jaap Metz er eens op 
aan. 
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