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Johan Dokter heeft nog veel op zijn verlanglijstje 

Het bestuur van Geel Wit is sinds afgelopen zomer verrijkt met twee geboren Groningers: 

Gerard Pluim en Johan Dokter. Beiden zijn meteen een functie in het dagelijks bestuur 

toevertrouwd, Gerard is secretaris en Johan beheert de penningen. 

Johan is geboren in Stadskanaal, daar voetbalde hij bij SPW en SJS en later bij Nieuw 

Buinen. Johan volgde zijn studie aan de bakkervakschool in Wageningen en de HBO in 

Rotterdam. In het westen voetbalde hij in het vijfde van VFC uit Vlaardingen. Terug in 

Groningen voetbalde hij een paar jaar bij Groen Geel 2 in de Stad en sinds twee jaar bij Geel 

Wit. Johan verhuisde naar Ameland toen hij aan de slag kon bij bakkerij De Jong.  

,,Ik ben hier nu een paar jaar, ik voel me nog steeds een buitenstaander, maar heb niet het 

gevoel dat ik niet welkom ben. Ik voel me hier wel thuis’’, zegt Johan, die desondanks maar 

niet kan wennen aan het reizen met de boot. ,,Je moet altijd plannen.’’ 

Toen Jan Brouwer zijn teamgenoot uit het derde tijdens een barbecue vroeg voor een 

bestuursfunctie moest Johan even nadenken. Nadat zijn voorganger Wessel Brouwer had 

toegezegd hem met raad en daad te zullen bijstaan hapte Johan toe. ,,Het leek me leuk om met 

sponsoring bezig te zijn’’, was zijn motivatie. Hij besefte tegelijkertijd welke uitdaging hij 

aanging: ,,Het zijn financieel moeilijke tijden en sportief gaat het iets minder, maar er is wel 

degelijk iets mogelijk. Ik houd van uitdagingen, ik ben altijd ambitieus geweest. Wat ik in het 

hoofd heb moet gebeuren.’’ 

Een van de eerste taken die hij oppakte was het werven van advertenties voor het clubblad. 

,,De overstap naar het andere formaat is ongelukkig geweest’’, laat hij erover uit. De grootte 

van de advertenties moesten aangepast worden, tevens moest het adverteerderbestand worden 

opgeschoond. ,,Dat was leuk om te doen, ik ben bij tachtig procent persoonlijk langs geweest. 

Zo heb ik mij meteen kunnen voorstellen. Ik heb veel leuke gesprekken gevoerd, maar ik 

hoorde ook onvrede, zoals over het sponsorbeleid. Ik vind dat Geel Wit meer voor de 

sponsoren moet doen.’’ Over de inhoud van het clubblad wil hij ook wel wat kwijt: ,,Ik mis de 

persoonlijke verhalen, zoals de belevenissen van de junioren, hoe ze kampioen hadden 

kunnen worden. Dat soort verhalen.’’ 

Een aantal sponsorcontracten loopt af of is zelfs al ten einde. Johan heeft zich ten doel gesteld 

om binnen twee jaar elk team aan een (nieuwe) geldschieter te hebben gekoppeld. Dat hoeft 

hij overigens niet alleen te doen, want er is een sponsorcommissie opgericht, waarin ook 



André de Jong en Michel Bontrop actief zijn. Andere wensen van Johan zijn een scorebord en 

betere contracten met leveranciers: ,,De kosten moeten naar beneden.’’ 

De sponsorcommissie zal een inventarisatie van de reclameborden maken. Een aantal borden 

is verouderd en nieuwe bordsponsors zijn van harte welkom. Er is nog plaats zat. ,,Desnoods 

gaan we de lucht in’’, zegt Johan, daarbij doelend op een tweede rij achter de doelen. 

Dan is er nog de website, waarop nog geen reclame-uitingen staan, maar waar eveneens nog 

volop ruimte aanwezig is. Verder wil Johan er naar toe dat in het programmablad alle 

shirtsponsors weer genoemd worden en hij wil het fenomeen weeksponsor introduceren.  

Door omstandigheden is vertraging ontstaan in de inning van de contributies. Het rekeningen 

gaan nu na afloop van de competitie de deur uit, dat moment moet verplaatst worden naar het 

begin van het seizoen. Daarom wordt de leden verzocht omstreeks deze tijd de bijdrage voor 

dit jaar te betalen, zodat in augustus de penningmeester de zaken weer op orde kan krijgen. 

Johan houdt van uniformiteit en zou dan ook graag een kledinglijn gerealiseerd zien. 

Daarvoor heeft hij zijn licht opgestoken bij Muta. De verwachting is dat binnenkort de 

webshop on line gaat waarop trainingspakken, warmloopshirts en dergelijke te koop zijn. 

Niemand is tot aankoop verplicht, maar Johan zou wel graag zien dat iedereen de kleding 

koopt: ,,Je moet toch een trainingspak hebben, waarom zou je een van Arsenal kopen als het 

ook van Geel Wit kan. Als iedereen in hetzelfde pak traint en in hetzelfde tenue naar de 

uitwedstrijden gaat, is dat een goede uitstraling van je club en van Ameland.’’ 

Want behalve de naam van Geel Wit moet ook die van de Waddendiamant op het tenue 

prijken. ,,Ik stel me voor dat de gezamenlijke shirtsponsors voor de inloopshirts zorgen en dat 

daar Ameland op komt te staan. Ik vind het heel goed dat Wagenborg in dat opzicht het 

voortouw heeft genomen. Iedereen heeft er voordeel bij als we samen Ameland promoten.’’ 

Als het aan Johan ligt wordt ook het logo van Geel Wit aangepast. ,,Er zit nu teveel blauw 

in’’, is zijn beweegreden. 

Johan zou graag wat meer activiteit in de kantine willen zien. ,,Door de week moeten er meer 

activiteiten komen, zoals klaverjassen, bingo, pokeren en darten. Een kaartje leggen en een 

paar biertjes drinken, ik mis het samenzijn na de training. Hoe meer er wordt gedronken, hoe 

meer de club verdient.’’ 

Koos Molenaar 



Verslag algemene ledenvergadering dd 22 januari 2009 

In de kantine van Geel Wit werd vrijdag 22 januari de algemene ledenvergadering gehouden. 

Voorzitter Will Bakema begon met uit te leggen dat het een hele toer is om in januari een 

vergadering te plannen, gezien de andere activiteiten in Nes en Buren. Hij vroeg zich af of we 

moeten vasthouden aan de vrijdagavond.  

Hij meldde dat in de loop van dit seizoen afscheid is genomen van de bestuursleden Peter 

Raadjes en Judith Veltman, alsmede van Fré Smidt, die de jeugd in Leeuwarden trainde. Dat 

doet nu Danny Metz en wel op de velden van Nicator. 

Geel Wit werkt hard aan een nieuwe structuur, met commissies onder het bestuur. Met name 

de financiële commissie krijgt al aardig gestalte. Daarin zitten Johan Dokter, Michel Bontrop 

en André de Jong. 

In samenwerking met zijn voorganger Wessel Brouwer heeft penningmeester Johan Dokter de 

begroting voor het komende seizoen opgesteld. Ze zijn uitgegaan van een hogere kostenpost 

voor de trainer. Hij zal onder meer moeten worden betaald uit de extra opbrengsten van de 

teamsponsoren en de reclameborden. Hotel De Klok blijft aan als teamsponsor en ’t Baken 

wordt een nieuwe teamsponsor. Voor een aantal teams worden sponsors gezocht, en die 

hoeven niet alleen uit Nes en Buren te komen. 

De penningmeester kondigde de webwinkel aan, die binnenkort on line komt. Leden en 

supporters kunnen dan trainingspakken en dergelijke aanschaffen. 

Het clubblad gaat naar A4-formaat en er komen weer advertenties in. Doordat begin dit 

seizoen naar een ander formaat was overgegaan moesten de advertenties worden aangepast, 

en dat kostte meer tijd dan gedacht. 

De stijgende reiskosten zijn een punt van grote zorg voor Geel Wit. 

Het blijft lastig om aan voldoende kader te komen. Zo zit het tweede nog steeds zonder trainer 

en grensrechter, terwijl er ook te weinig kantinepersoneel is. Het aantal scheidsrechters dat op 

Ameland rondloopt is dun gezaaid en de voorzitter riep op hen met respect te behandelen. 

Robert Oud stelde voor alle gele kaarten wegens praten door de speler zelf te laten betalen. 

Namens de Vrienden van Geel Wit voerde Dirk Kooiker het woord. Hij memoreerde het 

wensenlijstje, dat door het bestuur van Geel Wit was ingediend. De Vrienden dragen bij in de 

reiskostenvergoeding van de grensrechter voor de uitwedstrijden van het eerste elftal. Het 

aantal leden bedraagt 49, dat zouden er een paar meer mogen zijn. 

Na enkele vragen in de rondvraag te hebben beantwoord kon de voorzitter de vergadering 

sluiten en konden de aanwezigen zich tegoed doen aan een, verlate, nieuwjaarsborrel. 

Normaliter worden de consumpties aangeboden door de vereniging, nu moest er betaald 

worden en was de opbrengst voor de actie die leerlingen van de Burgemeester Waldaschool 

hadden opgezet ten bate van Haïti. 

 

 

 

 

Vrienden van Geel Wit 

De Vrienden van Geel Wit is een stichting die is opgericht om de voetbalvereniging Geel Wit 

te ondersteunen. Elk jaar hebben de besturen van beide organisaties overleg. De voetbalclub 

legt zijn wensenpakket op tafel en de Vrienden beoordelen in hoeverre ze daaraan tegemoet 

kunnen komen. Elk jaar geven de Vrienden medailles aan de kampioenen bij de jeugd. 

Afgelopen jaar vierde Geel Wit haar 75-jarig bestaan, de Vrienden gaven vaantjes aan de 

jeugdleden en financierden de receptie. 

De stichting komt aan een kapitaal door de stortingen van haar leden. Zij betalen jaarlijks 

vijftig euro. Er zijn bijna vijftig leden. Hoe meer Vrienden er zijn, hoe beter natuurlijk. 

Nieuwe Vrienden kunnen zich aanmelden bij Geert Weijmans, Jan Brouwer of Bart 

Molenaar.  

 



 

Voetbalplaatjes bij de Troefmarkt 

Heb jij Luc Metz al? Ruilen voor Linda de 

Haan? Wie had ooit kunnen denken dat 

spelers van Geel Wit ruilobjecten zouden 

worden. Het is een feit. Bij de Troefmarkt i 

Buren kunnen plaatjes worden gekocht van 

onze eigen trots. En niet alleen spelers van 

het eerste, maar zelf van de kleinste pupillen. 

 

De voetbalplaatjesactie van de Troefmarkt en Geel Wit is 

een succes! Tot 28 februari kunnen we nog onze eigen 

voetbalplaatjes verzamelen in een mooi album. Maar er is 

meer: op het Internet kunnen we alles over de plaatjesactie 

van Geel Wit zien op www.onzeclubtoppers.nl.  

Hier kun je alle plaatjes van Geel Wit vinden, maar er zijn 

ook voordeelaanbiedingen, iedere week een mooie quiz 

met prijzen en er is een fotohoek waar je alle foto’s die 

met deze plaatjesactie te maken hebben, kunt terugvinden. 

Ook vind je de spaaracties van de week, zodat je precies 

weet hoe je aan extra plaatjes kan komen.  

Ook erg leuk: er is een Babbelbox waarin jullie elkaar 

berichten kunnen sturen en over de actie kunnen ‘praten’. 

En zeker zo leuk: iedere week worden hier onze Toppers 

van de Week bekendgemaakt.  

Ga hier dus regelmatig kijken en breng ook jullie 

supporters op de hoogte.  

 

 

Oude wedstrijdverslagen op de site 

Geel Wit speelde toen en toen tegen die club, maar wat was ook al weer de uitslag en wie 

scoorden er? Vragen die regelmatig opborrelen. De antwoorden liggen dichterbij dan je denkt. 

Achter de button Koosiescorner op www.geelwit.nl gaat een wereld aan wetenswaardigheden 

van de club schuil. Onder de kop ‘Geel Wit 1 door de jaren heen’ staan alle uitslagen van het 

eerste elftal vermeld vanaf het moment dat Geel Wit aan de competitie begon, dat was in 

1970. De doelpuntenmakers en de opstellingen zijn vermeld en er zijn links gemaakt naar de 

wedstrijdverslagen, voor zover ze konden worden achterhaald. Aanvullingen zijn van harte 

welkom op webmaster@geelwit.nl of bij Koos Molenaar, Fabriekspad 16.   

Genoemd overzicht betreft alle competitie- en bekerwedstrijden. Daarnaast is er een overzicht 

van de wedstrijden die zijn gespeeld tegen profclubs en de duels om de Ameland Beker. 

Maar Koosiescorner biedt meer, zoals een overzicht van alle eindklasseringen en selecties 

(met teamfoto’s) door de jaren heen. Ook hiervoor geldt dat aanvullingen welkom zijn op 

genoemd adres. 

 

 

Scheidsrechtersavond 

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken hield voor de twaalfde keer een 

technisch weekend op Ameland. Omdat Geel Wit donateur is van de SGO was iedereen 

binnen de vereniging uitgenodigd voor een gezellige avond in De Boeg in Buren. Een aantal 

leden van de selectie en het bestuur heeft aan deze uitnodiging gehoor gegeven. Zij hebben 

kunnen genieten van een leuke avond met een spelregelquiz en balspelletjes.  

 

http://www.onzeclubtoppers.nl/onzeclub.php
http://www.geelwit.nl/
mailto:webmaster@geelwit.nl


 

De spellijder 

Het is een onuitputtelijk onderwerp, vandaar dit derde stukje over de meest besproken en 

bekritiseerde mensen in de sport. Maar wees gerust, ik laat het hierbij in de hoop dat je na de 

winterstop op een wat andere manier aankijkt tegen de man of vrouw die het mogelijk maakt 

je favoriete sport te beoefenen of te bekijken. 

Ook bij Geel Wit moet je als voetballer zelf ook regelmatig fluiten. Per toerbeurt moet je als 

elftal een wedstrijdje leiden, of moet ik zeggen een wedstrijdje ‘lijden’. Fluiten is namelijk 

niet altijd een pretje en dan heb ik het vooral over het feit dat je als scheidsrechter niet veel 

goed kunt doen. 

Gedurende de hele wedstrijd vallen verontwaardigde blikken je ten deel. Er wordt meewarig 

met hoofden geschud en er vliegen allerlei teksten op je af. Als je ziet hoe kinderachtig 

spelers zich gedragen, zelfs (of juist?) bij de veteranen, dan is dat bijna lachwekkend. 

Kennelijk heb je dat als speler niet altijd door, maar als je zelf moet fluiten, wordt dat snel 

duidelijk. 

Gelukkig ken ik de andere kant ook goed en weet ik dat er bij het ageren tegen de 

scheidsrechter twee dingen een grote rol spelen. 

Ten eerste proberen sporters altijd te winnen, dat is de basis van de sport. Winnen staat 

voorop en dus helaas vaak boven sportiviteit en eerlijkheid. Wij willen winnen. Daarom 

proberen spelers de scheidsrechter te manipuleren, dat zit in de aard van het beestje. 

De tweede reden dat er zoveel naar scheidsrechters wordt geroepen en gezwaaid, is 

simpelweg om onze fouten en onkunde te verbloemen. Hoe irritant dat ook is, het schijnt een 

menselijke reactie te zijn. Als het kan schuif je een fout naar iemand anders, in dit geval naar 

de arbiter. Die opmerkingen en gebaren, uit frustratie voorkomende reacties dus, kun je als 

scheidsrechter maar beter negeren. Spelers, maar ook coaches, trainers en supporters zullen 

sneller accepteren dat ze zelf fout waren als het spel gewoon doorgaat en ze merken, dat er bij 

de scheidsrechter niets te halen valt. 

Genoeg kennis dus om te begrijpen hoe en waarom spelers reageren, maar toch blijft het raar 

om te zien hoe anderen tekeer gaan als je zelf fluit. Zo is het dus goed om zo af en toe zelf een 

wedstrijd te fluiten en te proberen om je als scheidsrechter te verplaatsen in de geest van de 

spelers. 

Zo voorkom je de kans dat leiden lijden wordt. 

 

Anne Moll  

 

 

Defibrillator bij Geel Wit 

  

De gemeente Ameland heeft acht draagbare Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) 

aangeschaft. Een van de AED’s is geplaatst in de accommodatie van Geel Wit. 

Met behulp van een AED in combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe 

reanimatie kunnen levens worden gered. De gemeente Ameland heeft deze apparaten op 

centrale punten en in openbare ruimten in de vier dorpen geplaatst. Een AED is een apparaat 

dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen.  

  

De gemeente Ameland erkent het belang van de aanwezigheid van de draagbare 

defibrillatoren in de gemeente en stelt daarom een achttal AED’s beschikbaar. De gemeente 

Ameland organiseert cursussen voor mensen die regelmatig in de buurt van een AED op 

Ameland zijn om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. Het betreft hier veelal 

personeel of buren van de betreffende locaties.  

  

De overige AED’s in Nes en Buren zijn op de volgende locaties geplaatst:  



Sporthal De Slenk en Hotel de Jong in Nes en Hotel de Klok in Buren.  
  

Dit Intikkertje is mede mogelijk 

gemaakt door: 

 

Hoofdsponsor:  

 

Wagenborg 

 

Tenuesponsoren:  

 

Klein Vaarwater, Jan Kooiker, Hotel 

de Klok, Koudijs,  

Bakkerij Rijpstra, R. Oud, Camping 

Duinoord, Bos en Duinzicht, Peter 

Kolk 

 

Bordsponsoren 

 

Bakkerij De Jong 

Drankhandel Metz 

Heineken BV. 

Hotel de Klok 

Schildersbedrijf Appelman 

Vishandel Metz 

Autobedrijf Metz 

Aannemersbedrijf Spoelstra 

Bouwbedrijf Kienstra 

Cositax 

Dorpsbelang Nes 

F.A. Kiewiet 

Groothandel J. Edes 

Hotel De Jong 

Metz Buffetten 

Restaurant De Klimop 

Schoenhandel Kienstra 

Camping Kiekduun/Neighbours 

De Haan Electronics 

Installatiebedrijf Molenaar 

Aannemersbedrijf  Mosterman 

Bouwbedrijf Oud 

Bouwkundig bureau F. Kooiker 

Bron Woonservice Winkel 

Cafetaria de Fretpot  

Café Biljart De Welvaart Discotheek 

de Lichtboei 

Discotheek de Swinging Mill 

Faber Autobedrijf  

Fysiotherapie Ameland 

Gebroeders Uchtman  

Het Witte Paard 

Hubo 

Hotel Ameland 

Installatiebedrijf Bunicich 

Installatiebedrijf Faber  

Installatiebedrijf Metz 

Kremer Makelaars 

Metz Computerservice 

Multiklus Hesslink 

Paal 10 

Paal 13 

Peter Tuin en Klus 

Pizzeria De Branding 

Poly en Bouw 

Primera 

Rabobank 

Sake 

Super de Boer 

Total Paint 

Univé 

Watertaxi Tornado 

Welkoop 

 

Adverteerders: 

 

Wagenborg 

R. Oud 

Warenhuis vd Brink 

Super de Boer 

Nescafé 

Baarsma Mode 

De Spar 

Bakker De Jong VOF 

Appelman Schildersbedrijf 

Kampeerboerderij De Postduif 

Discotheek De Lichtboei 

Hotel Nes 

Bos en Duinzicht 



DA Drogisterij 

Bakkerij Rijpstra 

Bouwbedrijf Kienstra 

Adm.kantoor Wessel Brouwer 

Paal 13 

Mellow 

Trendshop Paal 10 

Schoenhandel Kienstra 

Hotel de Jong 

Cositax 

Restaurant De Piraat 

De Oude School 

Installatiebedrijf Metz 

Tuinbedrijf Peter Kolk 

Groothandel Edes/Hanos 

Hotel Molenzicht 

Vishandel Metz 

Dak & Klus A. Kiewied 

Autobedrijf Metz 

Steakhouse Het Witte Paard 

Schoonmaak Bekius 

Drankenhandel Metz 

Kremer Makelaar 

VOF Metz Wadvaarten 

Gall & Gall 

Aannemersbedrijf Mosterman 

Kooistra Amusement 

Univé 

Café De Herberg 

RABO Bank 

Restaurant De Hekseketel 

Pedicure Dineke 

Hotel Ameland 

Radio Boelens 

Restaurant de Klimop 

Polybouw TJ Kooiker 

Topspijkers Bertus Oud 

Peddels 

Doe-het-zelfzaak Kiewiet 

Kapsalon Your Hairstyle 

Metz Computerservice 

’t Baken 

Bron Woonservicewinkel 

Vleeshouwerij Johan de Jong 

Lotus Lingerie 

Juf Olga Baby- en kinderkleding 

Administratiekantoor VDW 

Total Paint 

Hotel Hofker 

Ameland Fysio 

Maurice Kiewied Klusbedrijf 

Sake 

Camping De Kiekduun 

Primera 

Klein Vaarwater 

Hotel De Klok 

Bouwbedrijf Oud V.O.F. 

Recreatiegebouw De Boeg 

Restaurant de Viool/ Appartementen 

Oud 

Spoelstra Grondwerken 

Pizzeria De Branding 

Installatie Bart Molenaar 

Elektronica De Haan 

Fietsverhuur Metz 

Strandhotel Buren aan Zee  

Heksenhoed 

Schoonheidssalon Diana 

De Uuthof. 

Kinderkleding Hello You 

Burtons' Place 

Ytsma Slagerij 

Verhuur machines JC Mollema 

Bouwbedrijf Jan Kooiker 

Novy Engels 

Cafetaria de Fretpot 

Autobedrijf Faber 

Installatiebedrijf Faber 

Banketbakker De Boer 

Installatiebedrijf Bunicich 

Welkoop 

De Hoge Stoep 



Kersttoernooi 2009 

Tweede en derde kerstdag traditiegetrouw in het teken van het Kerstzaaltoernooi van Geel 

Wit. De senioren, A- en B-junioren beten zaterdag de spits af. Acht team streden om de 

rollades en steuren.  

Het toernooi werd in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer afgewerkt; de 

scheidsrechters Frans ter Schure, Hessel Kienstra, Rudolf Teuben en Martin Oud hoefden niet 

te fluiten voor forse overtredingen en ontvingen op hun beurt geen wanklank over hun 

beslissingen. 

 

 
 

De eindzege ging naar team 8, bestaande uit Gerard Metz, Sander Kiewied, Mark Kiewied, 

Kayan Kiewiet en Tom Heerema. Zij ontvingen uit handen van voorzitter Will Bakema de 

rollades. Als tweede eindigde team 7, met Maurits Metz, Dennis Akkerman, Lars Molenaar, 

Robert Kiewiet en Ken Knoeff. De derde plaats was voor team 6, waarvan Arno Moll, 

Theodoor Molenaar, Edward Brouwer, Wilmar Kienstra en Bente Bonthuis deel uitmaakten. 

Laatstgenoemde werd met acht treffers topscorer van het toernooi. 

Achter de jurytafel zaten Niels Oud, Johan Dokter en Koos Molenaar. 

 

Bedankt 

In de kantine hangt sinds kort een prachtig mooi flatscreen-televisie. Het toestel is bevestigd 

door electronicazaak De Haan uit Buren, dat de tv voor een deel heeft gesponsord. 

Van Chris Rijpstra heeft Geel Wit tien voetballen gekregen. 

Geel Wit dankt beide gevers voor hun geste. 

 

Steuren voor vrijwilligers 

Het is gebruik dat Geel Wit zijn vrijwilligers aan het einde van het jaar beloont met een steur, 

een Amelander krentenbrood. De broden zijn dit jaar gebakken en gesponsord door George de 

Jong en hij hielp hoogstpersoonlijk de bestuursleden Jan Brouwer en Johan Dokter met de 

bezorging. Zij verdienen een compliment. 

 



Voetbalmoeders 6:  Je eigen cluppie 

Laatst was ik aan de wal met de auto en rekende af bij een tankstation. Mijn voetbalkind 

sprintte naar het toilet. “Die heeft het verkeerde shirt aan!”zei de kassier lachend tegen me. 

Koortsachtig vroeg ik me af welk shirt hij vanochtend had aangetrokken: dat van Arsenal, 

Barcelona, Nederlands Elftal of…ja, tuurlijk: alleen op het dragen van zijn Feyenoord-shirt 

zou zo’n opmerking geplaatst worden! 

Geheel automatisch (omdat ik voetbalgeïndoctrineerd ben als kind) zei ik: “Ja da’s vervelend 

om naar te kijken hè, als Ajacied.” Een beetje verlegen lachte hij en ik vond mezelf weer iets 

te kort door de bocht, soms roep ik veel te snel iets. Maar toch…. dacht ik het niet: hij was 

inderdaad voor Ajax. Zoveel verstand heb ik dan weer wél van voetbal. 

Ik moest dit toch vergoeilijken want die jongen van de kassa verdiende ook een fijne dag. Dus 

we hadden even een leuk gesprekje over “je eigen cluppie”, en wat het doet met je, ook als 

een moeder zoals ik die helemaal nooit écht geïnteresseerd is een potje balletje trappen maar 

het gewoon automatisch is meegegeven met de opvoeding. Want thuis had ik dikke pech. Met 

een overmacht van één moeder, één van de twee broers en acht meiden die allen geen 

interesse in voetbal hadden wonnen wij het op zondag toch echt niet van mijn vader en de 

andere broer: 

1.Op zondagmiddag gingen wij jongste kinderen mee met pa naar U.D.O. (voor insiders: 

Uitgeklede Dames Optocht) en ik heb daar lekker veel gesnoept en gespeeld met andere 

kinderen. Dat snoep kochten we in de kantine van het statiegeld van de flesjes die we langs de 

lijn ophaalden. Intussen had mijn moeder het even rustig thuis: iedereen blij. 

2.Op zondagavond was er hoe dan ook: Studio Sport op TV. Ik pakte dan maar een leesboek 

of tekenschrift. Toen ik jaren later eenmaal het huis uit was zei mijn moeder een keer dat ze 

eindelijk had gewonnen van pa. Gewonnen? “Ja, “ zei mijn moeder dolblij “want nu kan ik 

eindelijk The Flying Doctors zien op zondagavond.” Ik weet nog dat wij thuis echt helemaal 

ondersteboven waren, ik heb mijn vader nog even extra aangekeken, hij haalde zijn schouders 

op met zoiets van “Ach, het is wel goed zo.” Revolutie was dit! Geen Studio Sport op 

zondagavond voor mijn vader, wat een offer…. 

Wat heel sympathiek van mijn moeder was (en bevorderlijk voor de huisvrede) was dat ze 

steevast een paar zakken pindarotsjes op de markt kocht als er een belangrijke wedstrijd voor 

Feyenoord of het Nederlands Elftal kwam. Dan mocht het bord op schoot bij de TV en bij een 

doelpunt vóór kregen wij allemaal een pindarotsje. We zorgden natuurlijk dat we erbij waren! 

Zo heb ik toch best veel voetbal gekeken, in elk geval alle belangrijke wedstrijden. 

Maar op een dag was mijn vader écht verdrietig, en het had alles te maken met voetballiefde 

die heel diep zit. Mijn ene broer zat natuurlijk van jongs af aan bij U.D.O. waar mijn vader 

ook zijn hele leven lid van was. Hij keepte bij het eerste elftal en was gevraagd door… 

A.S.C., de ‘andere’ Oegstgeester voetbalclub! Dit deed mijn vader zeer. En tóch deed mijn 

broer het: overstappen. Het werd een tijdje kil tussen die twee, zonder woorden te gebruiken 

die ze klaarblijkelijk ook niet vonden. Het verdriet was serieus onuitsprekelijk….  

Op dat moment heb ik geleerd hoe belangrijk “je eigen cluppie” is. Ergens voor gaan, er 

trouw aan zijn, energie in stoppen en aandacht maakt dat je blij bent met een overwinning en 

écht even baalt bij verlies. Dan wordt een gewoon partijtje van “je eigen cluppie” een intense 

ervaring. En omdat voetbalmoeders extra en dubbel betrokken zijn omdat hun eigen kroost 

achter de bal aan rent, geldt dat voor hen in het kwadraat. Moet je mij soms overdreven zien 

reageren in blijdschap en teleurstelling langs de lijn…kijk ook even naar die andere moeders 

hè? Misschien doen die nog wel gekker. En check de grootmoeders ook maar meteen want die 

hebben veel meer meegemaakt op voetbalgebied, nou dan weet je het wel. Zonder wedstrijden 

van ons eigen Geel Wit zou het leven een stuk saaier zijn. “Onze club gaat nooit verloren!” 

P.S. Jaren geleden liep ik in Sydney en raakte ik in gesprek met een paar Aussies. Toen ik 

vertelde dat ik uit Nederland kwam begonnen ze meteen te smijten met trefwoorden als  

“Amsterdam”, “coffeeshop”, “Kroif” (ze bedoelden natuurlijk Johan Cruijff) en (zucht): 

“Ajax”. Om deze Australiërs wat algemene ontwikkeling bij te brengen heb ik ze geleerd dat 



Feyenoord natuurlijk altijd al de betere club was en heb ik hen ook F-e-y-e-n-o-o-r-d correct 

leren spreken én spellen. Ik moest later wel een beetje lachen om mezelf: heb ik nou zo’n last 

van dat clubgevoel als niet-voetballer : JA! En het is leuk om fanatiek te zijn, da’s het 

belangrijkste. Ook hier als voetbalmoeder bij ons eigen Geel Wit!  

Hetty van Rijn 

 

Aan de bal………….. 

Naam: MAIKEL MOLL 

Pupil van de week: HARKEMA  

Vader / Moeder: ARNO EN ANNABELLE 

Broer/Zus: TYGO EN ROMY 

Ik voetbal in: E1 

Trainer: JOOP EN RENE 

In het veld sta ik: VERDEDIGER 

Hoogtepunt: NOG NIET 

Ik eet het liefst: PATAT 

Ik drink het liefst: SINAS 

Favoriete club: FEYENOORD 

Favoriete voetballer: VAN BRONCKHORST 

Favoriete speler GW: ARNO !! 

T.V. programma: JETIX 

Muziek: GREENDAY 

Mooiste boek: SNELLE JELLE 

Ik wil later worden: PROFVOETBALLER 

Ik heb een hekel aan:  PAARDEN EN PAARDENPOEP OP STRAAT !! 

 

Van de jeugdcommissie  

Een mascotte, een clublied, een plaatjesactie via de supermarkt en nu ook een mooi nieuw 

clubblad. Dankzij vrijwilligers en supporters is Geel Wit in beweging! En er staat nog meer 

op de rol. Zoals de nieuwe kledinglijn voor alle jeugdspelers, die na de zomer wordt 

geïntroduceerd. We zijn namelijk bezig om alle jeugdspelers te voorzien van een mooi 

trainingspak en een tas van de club. Daarnaast kunnen alle leden in het nieuwe seizoen nog 

merchandising via een webshop op internet bestellen. Zo kun je onder andere nog een 

trainingshirt en -short, een windjack en een trainingssweater extra aanschaffen. 

Dit jaar hebben we 135 jeugdleden, van wie de 18 jongsten (H-pupillen) nog in de zaal 

trainen. Helaas hebben we geen kampioenen mogen huldigen in de najaarscompetitie van de 

D-, E- en F-pupillen. Bij de A-, B- en C-junioren, die een volledige competitie spelen, doet 

een aantal teams dit jaar mee om het kampioenschap. Bij de junioren is het alweer een tijdje 

geleden dat er een kampioenschap werd behaald. Het zou daarom mooi zijn als ėėn van deze 

teams kampioen zou worden. Met name de C1 maakt dit jaar een goede kans. Ook de A1 is 

een outsider voor de titel.  

Om de organisatie van onze jeugdopleidingen zo goed mogelijk te houden en waar mogelijk 

te verbeteren, ontwikkelen we een nieuw jeugdbeleidsplan. Dit jeugdplan dient als een 

richtlijn voor de gehele jeugdafdeling. Het huidige jeugdplan vormt een leidraad voor het 

nieuwe plan, waarin we onder andere ons uitgewerkte visie op voetbal, oefenstof voor trainers 

en een huisreglement voor spelers, opnemen. 

Tot slot wil ik nog zeggen dat we, als vrijwilligers en ouders, een voorbeeldfunctie hebben. 

We dienen er voor te zorgen dat onze spelers en hun tegenstanders op een positieve manier 

worden benaderd en op een goede manier worden gecoacht. We moeten met z‘n allen de club 

op een positieve manier in beweging houden! 

Paul van der Wal 

Jeugdcoördinator  



Plaatjes  

Als jongetje wist ik al veel van voetbal. Ik hield alles bij van mijn eigen club, maar ook van 

het betaalde voetbal. In een schrift schreef ik het programma. 

Op zondagmiddag zat ik gekluisterd aan Langs de Lijn; het was nog de tijd dat alle 

wedstrijden op hetzelfde moment werden gespeeld. Als de duels afgelopen waren maakte ik 

een nieuwe stand en noteerde ik het programma voor de volgende week. Van alle 

eredivisieclubs kon ik probleemloos een elftal spelers opratelen en veel van die namen weet ik 

nu nog wel te reproduceren. 

Dat kwam niet in de laatste plaats omdat ik een 

verwoed verzamelaar was van voetbalplaatjes. De 

plaatjes kwamen in een album. Spelers kregen zo naast 

een herkenbare naam, het gros was geboren en getogen 

op Nederlands grondgebied, een gezicht. Elke keer als je 

het boek opensloeg kwam je de koppen tegen. De 

plaatjes hadden iets kneuterigs; van spelers die van club 

waren gewisseld was het shirt ingekleurd. 

Dat mocht de pret niet drukken. Op het schoolplein 

heerste een drukke ruilhandel, want we wilden 

natuurlijk de verzameling compleet hebben. 

De verzamelwoede luwde met het klimmen van de 

jaren. Ik hield ook geen standen meer bij, en zie, ik ging 

me van het betaalde voetbal vervreemden. 

Natuurlijk ben ik het blijven volgen, maar vraag mij 

naar namen van voorhoedespelers van 

Feyenoord in de jaren negentig en ik moet heel diep in 

het geheugen graven. 

Ik kan u vertellen dat ik weer aan het verzamelen ben geslagen. Niet van plaatjes van de profs, 

maar van de spelers van mijn eigen club. Van de jongste F’jes tot de voetballers van de 

hoofdmacht. 

Ik heb al een paar oomzeggers in mijn album. Ik zal niet meer zo fanatiek verzamelen als 

vroeger, maar ik moet nog wel even doorsparen, want ik heb me zelf nog niet! 

Koos Molenaar  

(bovenstaand artikel is overgenomen uit de Nieuwe Dockumer Courant) 

 

Indelingen voorjaarsreeksen 2010 

De KNVB district Noord heeft de indelingen voor de voorjaarsreeksen bekend gemaakt. Onze 

pupillen zijn als volgt ingedeeld: 

D1-pupillen   E1-pupillen   F1-pupillen 

Geel Wit D1   Sparta'59 E1   Geel Wit F1 

Marrum D1   Geel Wit E1   Tzummarum F1 

V en V'68 D1   SC Berlikum E1  Dronrijp F1 

DTD D1   Blauw Wit '34 E3  SC Berlikum F1 

Beetgum D1    Hardegarijp E1  Zeerobben F2 

SC Berlikum D1   DTD E1    Frisia F4 

 

D2-pupillen   E2-pupillen   F2-pupillen 

Ouwe Syl D1   Frisia E6   Wykels Hallum F5 

SSS'68 D2   Warga E2   Wardy F3 

VIOD D1   Geel Wit E2    Ternaard F3 

Rijperkerk D1   FC Birdaard E1  CSC F8 

Geel Wit D2   Lwd Zwaluwen E3  Geel Wit F2 

        FC Birdaard F2 
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Recensies voetbalboeken voor kinderen 

 

1 

Uit de serie “Ken je sport”: Voetbal 

Vertaald uit het Engels. 

Auteur Andy Smith 

ISBN 978-90-5566-412 

Gezien voor  €14,-  en in onze bibliotheek in Nes 

 

Dit is echt een kijk- en bladerboek. De letters zijn 

vrij groot en worden ondersteund door veel foto’s 

en tekeningen. Voor de ervaren voetballertjes staat 

er veel bekends in. Maar omdat het aangevuld 

wordt met allerlei weetjes is het toch een heel 

interessant geheel. Er staan ook tips in voor het 

verbeten van je eigen spel, wie wil dat nou niet?.  

Voor iemand die heel weinig van voetbal afweet 

is het ook een heel toegankelijk boek waarin alles 

heel begrijpelijk staat uitgelegd. Het is dus een 

echt familieboek om samen in te kijken. 

Wat me enorm aanspreekt in het boek is de liefde 

voor de sport die van alle bladzijden afstraalt. De auteur heeft enorm zijn best gedaan het 

genieten van voetbal over te brengen, zowel van het spelen als van het kijken naar een potje 

voetbal. Wat mij betreft: dat is gelukt! 

 

 

2 

Het grote Koen Kampioen voetbalboek 

Onderschrift: “Tips en trucs van Koen en zijn team” 

Auteur Fred Diks 

Uitgeverij Kluitman 

ISBN978-90-206-4850-8 

Gezien voor € 8,50  en in onze bibliotheek in Nes 

Over Koen Kampioen zijn al enkele leuke 

leesboeken verschenen. Dit boek is weliswaar 

informatief maar eigenlijk net als een verhaal 

opgezet. Er zijn gesprekken tussen de trainer en de 

jongens van het voetbalteam, de jongens vertellen 

elkaar het één en ander en ook meisjes met verstand 

van voetbal komen aan het woord. Van alles komt er 

aan bod: warming-up, basistechnieken, “vette 

acties”, de doelman, sportief gedrag. 

Het boek heeft zwart-wit tekeningen die heel 

vriendelijk en duidelijk zijn. In de tekst zijn allerlei 

grapjes verwerkt, dat maakt het heel aantrekkelijk. 

Toch wordt de sport heel serieus genomen: voetbal 

vraagt iets van je als lid van een team. 

 

Hetty van Rijn 

 

 

 



Voetbalpoëzie 
    

      EEN VRIJWILLIGER  

        

      Een vrijwilliger is een gewoon persoon  

      Soms wat uitbundig, soms heel gewoon  

      Soms op de voorgrond met zijn grote mond  

      Soms achter de schermen,  

      Dat zijn zo van die termen.  

 

      Vrijwilliger zijn is niet altijd fijn  

      Want meestal doe je het niet goed  

      Anderen weten vaak hoe het beter moet  

      Maar een vrijwilliger doet wel zijn best  

      En moet eigenlijk maling hebben aan de rest  

 

      Maar zo werkt het niet in de praktijk  

      Waarom is er altijd zoveel ge………?  

      Ook vrijwilligers kunnen fouten maken  

      Maar ze hebben er niets aan om te gaan staken  

      Een vrijwilliger heeft een grens  

      Want hij/zij is ook maar een mens.  

 

      (auteur onbekend) 

 

Moppen 

 

Ik ben niet echt bijgelovig zegt de trainer maar nu we 13-0 achterstaan zie ik de toekomst 

somber in. 

  

De zoon van een profvoetballer komt thuis met zijn eindrapport. Vader: 'Alles in orde?' 'Ja,' 

zegt de zoon, 'ik heb mijn contract met de 4e groep verlengd.' 

 

Wat is het verschil tussen een bankovervaller en een voetballer? De bankovervaller zegt: 

'Geld of ik schiet!' De voetballer zegt: 'Geld of ik schiet niet!' 

  

Een groep zotten hadden een vliegtuigreis gewonnen. Hun directeur gaf hen een leider mee. 

De man ging vooraan naast de piloot zitten. Het vliegtuig ging opeens te schommelen. De 

piloot zei: 'Ga eens zien wat er daar achter ons gebeurt, meneer.' De leider ging. Na enkele 

minuten kwam hij terug. 'Welnu,'vroeg de piloot. 'Wat is er daar?' ''Och, antwoordde de leider. 

'Ze waren aan het voetballen. Ik heb hen gezegd dat ze buiten moesten spelen. 

 

 

“Dokter, regelmatig wordt het mij op het veld geel en rood voor de ogen” klaagt de 

verdediger. De dokter geeft hem de volgende raad: wissel de scheidsrechter dan eens een 

keer! 

 

  

Waarom hebben de reservespelers het nooit koud? Ze kunnen zich warmen aan de verhitte 

tribunes. 

  



Erik zit voor de televisie. Een goeie wedstrijd. zegt hij alleen jammer dat de goals ontbreken. 

Zegt zijn vrouw: “Ben je blind? er staan er toch 2?!” 
 

Geel Wit Nieuws 
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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 
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