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Opgericht 9 mei 1934 

Terrein:  
Noordwal 25, 9163 KJ Nes 

Telefoon: 0519 542537 
Rek. Nr.: 13.61.90.618 

Website: www.geelwit.nl 
E-mail redactie: webmaster@geelwit.nl 

 
Bestuur: 
Voorzitter:           Will Bakema 542427 
Secretaris:          Gerard Pluim 06-49816737 
Penningmeester:          Johan Dokter 06-28836437 
Wedstrijdsecretaris:     Lars Brouwer   0610132399 
Commerciële zaken:    Peter Raadjes 542095  

Technische zaken:      Jan Brouwer         542930 
Jeugdzaken:          Paul van der Wal 542867 
Kantinezaken:          vacant 
PR-zaken:           Koos Molenaar 542740 
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De beste stuurlui… 
In de Nederlandse sport is een tekort ontstaan aan 
scheidsrechters en andere officials die een wedstrijd 
mogelijk maken. Terwijl de Nederlandse sport zich de 
afgelopen decennia enorm heeft ontwikkeld wat het 
aantal beoefenaren van wedstrijden betreft, is de groei 
van het scheidsrechterskorps daarbij achtergebleven. 
Het image van de scheidsrechter in de ogen van 

sporters, coaches en publiek is er intussen ook niet 
beter op geworden scheidsrechters worden steeds 
vaker geconfronteerd met verruwing en wangedrag op 
en rond de velden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat er op kwaliteit van de arbitrage soms wat aan te 
merken valt. Zie daar in een notendop de 
scheidsrechtersproblematiek die de georganiseerde 
sport in Nederland in het hart raakt. 
 
Doemscenario 
Wanneer we die problematiek op zijn beloop laten, 
zullen de incidenten talrijker en heftiger worden en 
zullen wedstrijden steeds vaker niet worden gespeeld 
wegens gebrek aan leiding! Dit is een doemscenario 
dat voorkomen moet worden, onder meer door (vóór 
2012) 50.000 extra scheidsrechter voor de verschil-
lende takken van sport te werven en/of op te leiden. 
In het Masterplan Arbitrage hebben zestien 
portbonden en NOC*NSF met steun van het Ministerie 
van VWS de handen ineen geslagen om het 
Nederlandse scheidsrechterskorps van een welkome 
groei en bloei te voorzien 
Er moeten meer scheidsrechters komen, er moeten 
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betere scheidsrechters worden opgeleid, de 
scheidsrechters moeten het respect en de waardering 
krijgen waar zijn recht op hebben – allemaal in het 
belang van de Nederlandse sport. 
 
Scheidsrechter, midden in de sport 
Niemand heeft ooit een scheidsrechter op het 
erepodium gezien. De scheidsrechter houdt nooit een 

beker omhoog en neemt nooit een wisselbokaal mee 
naar huis. Toch wil een goede arbiter net als elke 
speler een topprestatie leveren. 
Scheidsrechters met dien instelling zijn hard nodig. Op 
alle niveaus, en ook bij de jeugd. 
Kun jij presteren en laten presteren? 
Kijk snel op www.scheidsrechterworden.nl 
 
De beste stuurlui… 

Bij veel sporten schiet de regelkennis van de 
beoefenaren tekort. In het hockey heeft iedereen 
boven de zestien een scheidsrechterscursus gevolgd, 
in het voetbal niet. Voetbal is ons immers met de 
paplepel ingegeven. Iedereen denkt dat hij de regels 
kent. Dat is echter maal zelden voor de volle honderd 
procent het geval. Het zou het leven van de 
scheidsrechters een stuk gemakkelijker maken 
wanneer iedereen de regels kent. Dat geldt ook voor 
de begeleiding en voor het publiek, al zal je dat 
waarschijnlijk nooit voor elkaar krijgen. 
De beste stuurlui staan aan wal, ook bij Geel Wit, 
toch? 

Anne Moll 

http://www.scheidsrechterworden.nl/
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Jubileumboek van de sint 

 
Weet je nog niet wat je op Sinterklaas moet vragen? 
Vraag dan het jubileumboek van Geel Wit. Boordevol 
met informatie over het wel en wee van onze 
vereniging gedurende de afgelopen 75 jaar. 
Sinterklaas hoeft er maar vijftien euro voor te betalen. 
Hij kan het boek bestellen in de kantine of bij Koos 
Molenaar, Fabriekspad 16, Buren, tel. 542740, 
koos.molenaar@home.nl 
 

Grote Clubactie 
De Grote Clubactie is weer van start gegaan. Deze 
dagen kunt u de lotenverkoper aan de deur 
verwachten. Door loten te kopen ondersteunt u Geel 
Wit, want liefst 80% van de opbrengst komt in de 
clubkas terecht. Geen enkele andere loterij keert zo’n 
hoog percentage uit. De trekking is 26 november. 

mailto:koos.molenaar@home.nl
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Voetbalmoeders 4: voetbal-les 
Met veel bewondering luister ik regelmatig naar een 
mede-voetbalmoeder langs de lijn. In voetbaljargon en 
met gevoel voor het hele spel krijg ik van haar 
ongevraagd (maar heel welkom!) toelichting op de 
verrichtingen van onze jongetjes. Ik vind het altijd heel 
leuk om naar mensen te luisteren die ergens voor 
gaan en ergens voor staan, nou, zij is een genót! Wat 

het helemaal áf maakt is dat ze ook nog medegevoel 
heeft voor de tegenstander (verliezen is nooit leuk en 
die van ons winnen meestal) en ze is keihard (dit is 
een doorgewinterde voetbalsupporter denk ik dan) in 
haar oordeel als er tegen onze kinderen verdiend een 
doelpunt wordt gescoord.  
 
Met andere bewondering krijg ik écht voetbal-les: van 
de kinderen die de leuke verslagjes indienen (zie 
elders in dit Intikkertje) en van mijn eigen voetbalkind. 
Ieder zijn vak/hobby, ik schaaf me steeds weer bij. 
Want ik merk dat zowel de door mij hierboven 
beschreven voetbalmoeder als deze jongens met 
termen strooien die niet zo letterlijk te vertalen zijn. Je 
moet er wel een “voetbal-gevoel” voor hebben.  
 
Hoor ik bijvoorbeeld over de “volley”: dat ken ik alleen 
maar van volleybal. Ik associeer dat met een bal hoog 
houden, heel goed, dan ben ik er bíjna. Als ik mij in 
een voetballer verplaats dan snap ik ineens dat het bij 
voetbal natuurlijk het spelen met de voet is zonder dat 
de bal de grond raakt….aha….ik ga de volgende keer 
eens opletten. Wie weet zie ik een echte volley. Dan 
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moet ik natuurlijk niet vergeten te genieten van het 
spel want daarom laat ik de boel de boel thuis en sta ik 
te kijken. En laat ik me ook niet inbeelden dat ik 
verstand krijg van voetballen omdat ik het jargon wat 
beter leer kennen. Tot nu toe heb ik als juf nog steeds 
de kinderen zelf laten “scheidsen”, tot mijn en ieders 
tevredenheid. Wordt het niet eens tijd dat ik écht het 
spel in duik? Ik ga op voetbal-les, ik voel dat er nog 

een heel onontgonnen gebied voor me ligt. 
 

Hetty van Rijn 
 
Geel Wit in de Telegraaf en op radio 
In De Telegraaf van 23 oktober is een artikel 
verschenen over het niet op komen dagen van de 
tegenstanders bij de clubs op de Waddeneilanden. 
In dit artikel werd aandacht besteed aan de situatie op 
Texel, dat is ingedeeld in district West I. Dat district 
kent een snipperdagregeling: tussen 1 november en 1 
april kunnen clubs twee ‘snipperdagen’ opnemen. 
Voorzitter Werner van der Meer van Texel ’94 
daarover: ,,Aan het einde van de competitie zien we 
steevast dat ze zo’n snipperdag opnemen wanneer ze 
naar de Waddeneilanden moeten. De boete weegt niet 
op tegen de reiskosten. Weliswaar is er een 
Waddenregeling, maar dan nog moeten de clubs er 
geld op toeleggen.’’ 
Naar aanleiding van dit artikel heeft ook Omrop 
Fryslân radio hieraan aandacht besteed. Voor de 
microfoon van de omroep heeft Koos Molenaar de 
situatie bij Geel Wit uitgelegd.  
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Aan de bal………….. 
 
 
Naam:  Jelle 

Kiewiet 

Pupil van de 
week: Jubbega 

(2-2) 

Vader / Moeder: 
Paulie en Renate 

Broers: Niek,Sil 

en Pieter 
Ik voetbal in: E1 

Trainer: Joop en 

René 
In het veld sta ik: 
links midden 

Hoogtepunt: 
kampioen met E3 
Ik eet het liefst: 
boerenkool met 
worst 
Ik drink het liefst: 
cola 
Favoriete club: feyenoord 
Favoriete speler GW: rené 

T.V. programma: pokemon 
Muziek: greenday 

Mooiste boek: deltera 
Ik wil later worden: dierenverzorger 
Ik heb een hekel aan:  paarden 
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Aan de bal………….. 
 
Naam:  Marinus 
Beijaard 

Pupil van de 
week: Friesland 
(3-2) 

Vader / Moeder: 

Rudolf en Renate 
Ik voetbal in: E1 

Trainer: Joop en 

René 
In het veld sta ik: 
keeper 

Hoogtepunt: 
kampioen met E3 

Ik eet het liefst: 
vis met rijst 
Ik drink het liefst: 
Golden Power en 

als ik ouder ben 
baco!!! 
Favoriete club:  
SC Heerenveen 
Favoriete speler GW: René 
T.V. programma: Voetbal International 

Muziek: Ret Hot Chili Peppers 
Mooiste boek: Kameleon op jacht 

Ik wil later worden: boer 
Ik heb een hekel aan: Feyenoord 
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Gesprek Amelandia en Geel Wit met de KNVB 
De besturen van Amelandia en Geel Wit hebben 
onlangs hun tweejaarlijkse gesprek met een delegatie 
van de KNVB district Noord gehad. Diverse zaken 
passeerden de revue. 
Aan de orde kwam onder meer de opkomst van 
tegenstanders en scheidsrechters. Ook dit prille 
seizoen zijn er alweer diverse afzeggingen van 

verenigingen geweest. De KNVB heeft toegezegd hier 
scherp naar te kijken. Voor alle duidelijkheid: er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de A- en B-categorie. In 
de A-categorie, waarin Geel Wit 1 en 2 spelen, geldt 
een strenger beleid. Tegen scheidsrechters die niet 
naar Ameland komen zullen eveneens maatregelen 
worden genomen.  
Op Ameland heerst een nijpend tekort aan 
scheidsrechters. Om daar iets aan te doen biedt de 
KNVB de mogelijkheid cursussen te gaan volgen. 
Eilanders zouden dat via e-learning kunnen doen, 
ofwel: een cursus via de computer en twee avonden 
praktijk. Daarnaast geeft de KNVB cursussen aan C-
junioren. 
De KNVB is blij met de vorm van samenwerking die 
Geel Wit en Amelandia hebben gekozen. A- en B-
junioren voor wie Amelandia geen team heeft kunnen 
bij Geel Wit worden ondergebracht. Zij blijven lid van 
de eigen vereniging, waarvoor ze bij de senioren 
mogen uitkomen. 
Geel Wit is verplicht een gediplomeerd trainer op de 
loonlijst te hebben. Volgens de UEFA-normen is per 1 
januari 2010 de UEFA B-licentie vereist. Het 
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trainerschap op een eiland brengt extra kosten met 
zich mee als de juiste persoon niet ter plekke te vinden 
is. Denk daarbij aan reis- en verblijfkosten. Geel Wit 
heeft de KNVB gevraagd naar enige vorm van 
dispensatie. De KNVB kon geen beloftes doen, maar 
zegde toe mee te zullen werken aan een goede 
regeling. 
De KNVB stuit, voor het eerst in de geschiedenis, op 

een daling van het aantal pupillen in Noord Nederland. 
Ook zijn er minder tuchtzaken. Dat laatste is mooi, 
maar het levert wel minder inkomsten op. 
Komend seizoen wordt de topklasse geïntroduceerd 
en breiden de standaardklassen uit naar veertien 
teams. Amateurclubs mogen dan contracten afsluiten 
en ontvangen opleidingsvergoedingen voor spelers die 
prof worden.  
Omdat de competities langer duren verschuift de 
overschrijvingstermijn van 1 naar 15 juni.  
Er komt een wijziging in de tuchtwet. Voortaan bepaalt, 
net als in het profvoetbal, de aanklager de strafmaat. 
Tegen de opgelegde straf is beroep mogelijk. 
De KNVB ziet streng toe op naleving van het 
alcoholbeleid. Elk weekeinde gaan 12 tot 16 
waarnemers op pad om toe te zien dat er geen 
mensen met alcoholhoudende dranken langs de lijn 
staan.  
Bovendien mag geen enkele drank buiten de kantine in 
glazen of flesjes genuttigd worden. Bij overtreding 
krijgt de club de eerste keer een waarschuwing, 
daarna een boete en in het uiterste geval punten in 
mindering.  
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De KNVB controleert al een tijdje en constateert een 
afname van het aantal overtredingen. In september 
werden 100 waarnemingen gedaan en waren er 21 
overtredingen. 
Geel Wit en Amelandia ondervinden een tekort aan 
kader op divers gebied. De KNVB heeft een afdeling 
clubondersteuning die kan helpen zoeken naar een 
oplossing. 

Amelandia en Geel Wit kennen een 
halers/brengersregeling met de tegenstanders met 
betrekking tot de pupillen. Geel Wit hanteert deze 
regeling niet in de najaarsreeks omdat dan wordt 
gewerkt met halve competities. 
Amelandia gebruikt de regeling dan wel en heeft daar 
goede ervaringen mee. 
 
Inning contributie 
Bij Geel Wit wordt de contributie achteraf geïnd. Dat 
gaat veranderen. Voortaan zal de inning aan het begin 
van het competitiejaar beginnen.  
Dit seizoen geldt als overgangsperiode. De rekeningen 
voor de contributie van dit seizoen gaan in februari de 
deur uit. In juli kunt u de afschrijving voor het seizoen 
2010-2011 verwachten. 
In overleg is betaling in termijnen mogelijk. 
Verder wil Geel Wit toe naar automatische betaling. 
Wie nu nog per acceptgiro betaalt krijgt het verzoek 
om een machtiging tot afschrijving te verlenen.  
Voor alle niet-automatische betalingen zullen voortaan 
administratiekosten worden berekend. 
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Verslagjes wedstrijden sept-okt. 
 
19 september 2009  
Bergum BCV combinatie – GeelWit D1 
1-10 
De eerste helft begonnen we slecht, we kwamen 
verdiend achter met 1-0. Maar we kwamen terug: 1-1 
gemaakt door Dennis met afgeven van Remon. 

Daarna werd het 2-1 voor BCV maar die werd 
afgekeurd wegens buitenspel. Ons spel bleef volgens 
de trainer niet goed maar we kwamen wel op 1-2, ook 
door Dennis. Hij speelde een paar tegenstanders 
voorbij, kapte en rondde af. Even later werd het 1-3, in 
de 16 meter passte Dennis naar Remon. Hij stond vlak 
voor het doel dus schoot de bal in het net. We hielden 
1-3 stand tot rust. 
De 2e helft speelden we veel beter. Het werd 1-4, deze 
scoorde Dennis ook. En deze keer gaf Remon ook de 
assist. Het scoren ging goed, het werd 1-5. De 
verdediging schoot de bal tegen Pieter aan en kon vrij 
naar het doel lopen en scoort ook 1-6. De 1-7 werd 
ook door Pieter gemaakt. Een hattrick dus de 1-6 
schoot hij in de kruising. Hij kreeg de bal voor zijn 
voeten en scoorde de 1-7. De 8-1 scoorde Remon en 
de 1-9 ook. En de 1-10 door Dennis. En toen weer 
terug naar de boot in de invalidebusjes. 
 
Verslag van Remon en Luc 
- - - -  
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19 september 2009 
Beetgum – GeelWit E1  2-16 
 
Ik weet niet meer hoe iedereen scoorde maar weet 
nog wel wie en hoe vaak scoorde: 
Marwin 7 goals, casper 4 goals, Maikel 2 goals, marijn 
2 goals, Christian 1 goal. 
En bij de rust stond het 1-8. Eindstand 2-16 

 
Verslag van Christian 
- - - -  
 
10 oktober 2009  
DTD – GeelWit E1  2-7 
Vroeg in de wedstrijd scoorde Jelle de 0-1. Daarna 
scoort Casper de 0-2 en dan komt Marwin er aan en 
scoort de 0-3. Kort daarna scoort Casper de 0-4. 
Maikel scoorde de 0-5 en toen was het rust en toen 
scoorde ook de tegenstander 1-5. Casper scoorde 
weer 1-6, de tegenstander scoorde weer 2-6 en 
Marwin scoort weer 2-7. 
2-7 voor GeelWit. 
 
Verslag van Casper 

- - - - -  
 
10 oktober 2009  
DTD – GeelWit E1  2-7 
Het duurde lang voor we konden omkleden want er 
zaten meiden in de kleedkamer en die hadden lang 
werk. Vlak nadat de wedstrijd was begonnen kreeg 
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Marwin de bal. Speelt een mannetje uit en de bal had 
er ingegaan maar er kwam een jongetje aanlopen die 
hem tegen had kunnen houden. Jelle kwam er ook aan 
en tikte hem er in. 0-1! 
Marwin had de bal, passte hem langs een mannetje 
naar Casper die hem met links op de lat en in de 
rebound schoot hij hem er in. 0-2. 
De tegenstander had de bal en Marwin pakte hem af 

en schoot hem in het linkeronderhoekje met links. 0-3.  
Christian passt op Marwin, die weer op Casper en 
alleen op de keeper schiet Casper hem in de 
rechterhoek. 0-4. 
Maikel kreeg de bal op het middenveld, speelde drie 
man voorbij en schoot hem in de rechterhoek. 0-5. 
Rust. 
Uit de corner scoorde DTD met een volley. 1-5. 
Toen de tegenstander de bal had pakte Casper hem af 
en schoot hem in de hoek. 1-6. 
Daarna scoorde DTD weer uit een corner. 2-6. 
En op het laatst scoorde Marwin nog 2-7. 
We hadden nog wat kansen maar het bleef 2-7. 
 
Verslag van Christian 
- - - -  
 
 
Advertenties 
Nu het clubblad van formaat is veranderd moet ook de 
grootte van de advertenties worden gewijzigd. Dit 
neemt tijd in beslag.  
Naar verwachting is dit binnenkort hersteld. 
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Geel Wit Nieuws 
 

 
Medewerkers: 
 
Meinte Bonthuis  Andrea Kienstra 
Koos Molenaar  Erna Brouwer 
Hetty van Rijn  Truus Kiewied 

Anne Moll   Niels Oud 
Arno Moll   Familie Nico Oud 
Colin Ytsma   Willem Beijaard 
Liesbeth Kiewied  Johan Brouwer 
Frans ter Schure  Peter Former 
Coty Tieman    Frans Kiewied 
Paulus Tieman  Wessel Brouwer 
Wilma Raats   Annemieke Kooiker 
Ignatia Metz   George Molenaar 
Gerry Oud   Jetse Nagtegaal 
Danielle de Kruyff  Joop Geurts 
 
Het Geel Wit Nieuws verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. 
Oplage:   350 exemplaren 
Kosten abonnement: € 7,-- per jaar 
Kosten advertentie:  
1 kolom 62x35 mm (=1/5 pagina)          €  30  
2 kolom 135x90 mm (=halve pagina)    €120  

4 kolom 135x195 mm (=hele pagina)    €200  
Banner op homepage website www.geelwit.nl €150 
 

Adreswijzigingen doorgeven aan de penningmeester. 

http://www.geelwit.nl/

