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Voetbalmoeders 12:  De Katholieke wortels van de club opgefrist in 
Rome 
 
Zoals Koos Molenaar in het prachtige boek over de geschiedenis van onze 
club beschreef: van oorsprong is Geel-Wit een katholieke club. In de tijd van 
de verzuiling in de jaren dertig toen de club werd opgericht was het niet 
anders dat religie richtinggevend was tot in de sport. Niet dat we daar anno nu 
veel van merken tijdens de trainingen, wedstrijden en in de kantine, de start 
van de club lag toch onmiskenbaar bij de ‘Roomsen’. En laat Rome nu net de 
bestemming zijn geweest van een stel voetbalmoeders onder wie 
ondergetekende… ‘Roomser dan de paus’ hoeft niemand te worden, maar 
onze missie om een eerbetoon te brengen aan voetbal in het algemeen en 
ons voetbalmoederschap bij Geel-Wit in het bijzonder is wel geslaagd. Ga er 
lekker voor zitten en geniet mee: 
 
Na een gezellige start op Schiphol met lachwekkende sms’jes van het 
thuisfront (bijvoorbeeld: “Mocht je Julius Racekar tegenkomen in het 
Colosseum wil je hem dan zeggen dat Cleopatra op Ameland woont en niet in 
Egypte”), een voorspoedige vlucht met een dolle taxirit (reed ‘ie expres om?) 
naar ons knusse hotel met flutontbijt (volgende keer nemen we zelf een 
smakelijk stuk kaas mee en fatsoenlijk brood) brachten we de eerste dag door 
bij het Colosseum en allerlei bezienswaardigheden op de Palatijnse heuvel. 
Fantastisch!! En we hadden na afloop allemaal nog onze portemonnee. Wat 
een geluk. Daarna uiteraard shoppen, kerken bekijken en een hartenwens 
doen bij de Trevi-fontein.  
Tegen de avond hadden we ons eerste voetbalmoment met Fabricio, die 
kwamen we tegen in een winkeltje waar hij werkte. Eén van ons viel het op 
dat hij een trainingsjas aan had van het Nederlands elftal… bijzonder! Toen 
we hem daar over aan spraken dook hij in de ruimte achter de winkel, kwam 
enthousiast terug met… een oranje sjaal met daarop ‘NEDERLAND’! Ja, een 
Italiaan die helemaal fan was van het Nederlands voetbal. Natuurlijk gingen 
wij op de foto met hem als voetbalmoeders, zoiets maak je niet alle dagen 
mee: 



 
 

Voor de tweede dag stond letterlijk De Paus op het programma, want als je je 
katholieke wortels wilt voelen is hij ‘de man’ natuurlijk. Wij waren al 
gewaarschuwd dat het erg druk zou zijn bij de musea van het Vaticaan en op 
het Pietersplein, maar na een vroeg ritje met de bus werden we aan het einde 
van een enorme rij wachtenden voor de ingang aangesproken door een gids 
en konden we vooraan aanschuiven. We moesten wel hard mee hollen langs 
de duizenden- echt waar- mensen die stonden te wachten. Heel knap want 
één van ons draagt altijd mooie hakjes en dat op zich rent niet gemakkelijk. 
Maar het is ook lastig ademen tijdens het hollen als je daar naar kijkt en er 
steeds om moet lachen. En we hebben een héél eind gerend hoor. 
Door de gids werden we gelijk al “The amazing gorgeous dutch ladies” 
genoemd waarbij we meteen een grote HUP HOLLAND-vlag uit de tas 
haalden en lieten zien. Jeej… de gids vond het wel grappig. Voor het 
Nederlandse woord ‘gezellig’ is geen goede vertaling te vinden in andere talen 
en dus wij zorgden voor de praktische invulling daarvan tijdens de rondleiding. 
De praatjes van de gids hielden het midden tussen stand-up comedy en 
interessante wetenswaardigheden, wat een feest om op zo’n manier een 
groot museum te bezoeken. Wat ons overkwam in de Sixtijnse kapel wordt 
door ons alleen mondeling overgeleverd, het had iets te maken met een pruik 
en een non. Ook het trucje met een beeld voor kinderen en Nederlanders 
willen we best een keer vertellen langs de lijn als de competitie weer start. 
Kom maar ff bijkletsen. 
Helemaal onder de indruk van alle kunstschatten in het Vaticaan deden we 
nog een rondje Sint Pietersbasiliek en kwamen juist op tijd op het Pietersplein 
om de zegen van de paus te ontvangen. Deze vakantie lukte toch werkelijk 
alles zeg. We hebben onze mobieltjes omhoog gehouden om het thuisfront te 



laten meebeleven wat er gebeurde. Eén van de meeluisterenden op Ameland 
begon zelfs spontaan mee te zingen in het Latijn. Ontroerend was dat en zelf 
vonden we het ook heel bijzonder om dit pauselijk gebeuren mee te maken. 
Nadat de Paus uitgezongen en gesproken was kwam ons fotomoment: 

 
 
 
Hier staan we dan, helemaal gezegend door de Kerkvader en nog duizelig 
van alle beelden, schilderingen en marmerwerken van het Vaticaan. Een stel 
eenvoudige huisvrouwen met een hoop werk daarnaast (daarom was dit 
weekendje Rome dik verdiend!) en allemaal met een jongetje op de katholieke 
voetbalclub op ons mooie Ameland. Blij omdat onze missie geslaagd was: 
voetbal is geen oorlog, voetbal is ook niet katholiek, maar voetbal is iets wat je 
samen doet en waarbij je elkaar respecteert. In vrede dus. Als dat nu de 
katholieke intentie bij de oprichting van onze club is geweest bij oprichting dan 
hebben wij de cirkel weer rond gemaakt bij ons bezoek aan de Paus.  
De Paus liet trouwens nog een duif los, die vloog tot twee keer toe weer naar 
binnen. De derde keer vloog hij werkelijk de wereld in. De duif, symbool van 
vrede: we wensen onze Geel-Wit-spelers sportieve wedstrijden toe. En wat 
ons reisclubje betreft hebben wij het goede voorbeeld gegeven. Wat was het 
gezellig, wat hebben we gelachen en ook mooie gesprekken gehad met 
elkaar. Wij waren met elkaar een team, net als een voetbalteam! ‘Ciao bella’ 
klinkt nog na in onze oren zoals het ons is toegeroepen. Warm volk, die 
Italianen. Gelukkig wordt het hier snel lente. 
 
Hetty van Rijn 
 

 



 
Een wereld zonder vrijwilligers 
Winter. Sneeuw en ijs, even geen tijd voor het bruine of zwart-witte monster. 
Heerlijk. En dan, op weg naar de lente. De eerste sneeuwklokjes ontluiken, er 
staan alweer lammetjes in de wei, het gras is weer zichtbaar. Kortom, er kan 
weer gevoetbald worden. Heerlijk. Zaterdag is de eerste wedstrijd. 
Zenuwachtig schuiven de jongens, en meisjes, op hun stoeltjes heen en weer. 
Wat toont de meester of juf op het digibord? Niet belangrijk, alle aandacht is 
gefocust op het voetbalweekeinde. 
Het leek wel of het nooit zover zou komen, maar eindelijk, het is zaterdag. Na 
een slapeloze nacht is het vroeg opstaan. In de gang ligt een bal. Het liefst 
zou je het leer flink willen raken, maar dat zou problemen met de ouders gaan 
opleveren. Even het geduld bewaren tot zometeen op het veld.  
Het lijkt wel of de klok vandaag langzamer loopt dan op de dagen wanneer je 
naar school moet. Dat kan toch niet? Eindelijk, eindelijk is dan daar het 
moment waarop zo lang is gewacht. De fietstocht naar het veld kan beginnen. 
Maar wat is dat? Er is niemand die op je wacht. De doelen zijn nog zonder 
netten en de hoekvlaggen ontbreken. Er is geen leider, en de trainer is er ook 
al niet. Wie doet de kleedkamers open? En waar is de meneer of mevrouw 
van de kantine? Wie zorgt dan voor het drinken? Een scheidsrechter is ook in 
geen velden of wegen te zien. En ook al geen bestuurslid bij wie je je beklag 
kunt doen. 
Het is een bijna onvoorstelbare situatie. Toch ook weer niet zo ondenkbaar 
als het lijkt. Het wordt namelijk een steeds groter probleem om een club, die 
volledig bestaat uit vrijwilligers, draaiende te houden. Ook een vereniging als 
Geel Wit heeft daar mee te maken. Er zijn nog wel vrijwilligers, o zeker wel. 
Gelukkig hebben we voor alle jeugdteams leiders en trainers, zodat de 
kinderen kunnen voetballen. Bij de senioren ligt de situatie al anders. Het 
eerste elftal zit zonder grensrechter. Dit betekent dat iemand uit de provincie 
Groningen naar Ameland moet komen om een wedstrijdje te vlaggen. 
Vanzelfsprekend krijgt hij zijn reiskosten vergoed. Gelukkig kan hij meerijden 
met een bestuurslid, die ook heel veel over heeft voor een club die nou niet 
bepaald naast de deur domicilie houdt. 
Hij is een van de zeven bestuursleden. Tot voor kort telde Geel Wit er nog 
negen. Een deel van de taken van de verdwenen bestuursleden is 
overgenomen door de achterblijvers en commissies, maar het zou toch 
wenselijk zijn als hun plaatsen weer werden ingevuld.  
Het tweede elftal moet het nog steeds doen zonder trainer. Gelukkig zijn er 
wel mannen opgestaan die het leiderschap op zich hebben willen nemen. Ze 
doen hun werk met hart en ziel, maar ze doen het al zo lang en ze hadden 
graag gezien dat er eens iemand anders bereid zou zijn deze klus op zich te 
nemen. 
De bezetting van de kantine is een continu probleem. Op de zaterdag worden 
ouders aangewezen om een ochtend of middag te helpen. Geheel vrijwillig 
kun je dat dus al niet meer noemen, maar gelukkig zijn er maar weinig die 
voor hun verantwoordelijkheden weglopen. Toch gebeurt dat wel eens, en 
waar vind je zo gauw iemand anders? Eenzelfde situatie ontstaat als de 
scheidsrechter, ook al aangewezen, niet komt opdagen?  



Dankzij de inzet van de medewerkers van ’t Intikkertje kunt u nu over deze 
problematiek lezen. Maar wat als er geen schrijvers, drukkers en vouwers 
waren geweest? Overigens geldt ook hier dat meer handen lichter werk 
maken. Dus, wie een stukje wil schrijven of de drukmachine wil bedienen, die 
is welkom. 
Een vereniging als Geel Wit kan niet zonder vrijwilligers. We hebben u nodig. 
Nu. 
Dan kunnen we tot in lengte van dagen blijven voetballen. Heerlijk. 
Koos Molenaar 
 
 
Aan de bal  
 
Naam: Linda de Haan 
Pupil bij de wedstrijd: Geel Wit tegen Irnsum 
Vader/moeder: Sjon en Anilea 
Broers/zussen: Saja en Tuzo 
Ik voetbal in: E1 
Mijn trainer(s) is/zijn: Casper van d Kamp en Patrick Kiewied 
In het veld sta ik: Spits 
Mijn hoogtepunt is: elke week is weer een hoogtepunt 
Ik eet het liefst: Pizza  
Ik drink het liefst: Ranja 
Mijn favoriete club is: FC Groningen 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Zou ik niet weten! 
Mijn favoriete TV-programma is: Spangas 
Mijn favoriete muziek is: Muziek van het junior songfestival 
Mijn favoriete hobby is: voetballen 
Mijn mooiste boek is: Niet speciaal één boek maar vooral avonturenboeken 
Ik wil later worden: Kapper 
Ik heb een hekel aan: Onweer  
 
Standen 
Eerste elftal 
  1   GAVC 1    12   8   2   2   26   30   -   21 
  2   Warga 1    11   7   2   2   23   23   -   15 
  3   Leeuwarden 1   12   6   2   4   20   24   -   18 
  4   Geel Wit 1    11   5   3   3   18   19   -   17 
  5   Friesland 1    11   4   5   2   17   29   -   16 
  6   Oosterlittens 1  12   5   2   5   17   22   -   21 
   7   Zwaagwest. 1  11   5   2   4   17   18   -   18 
  8   Lemmer 1    12   5   2   5   17   26   -   28 
  9   Harlingen 1    10   5   0   5   15   24   -   24 
10   Akkrum 1    11   3   5   3   14   17   -   16 
11   SC Stiens 1    11   3   3   5   12   19   -   24 
12   DTD 1     11   2   5   4   11   13   -   20 
13   Franeker 1    12   1   2   9     5   16   -   28 
14   Irnsum 1    11   0   5   6     5   20   -   34 
 



Indeling D1-pupillen voorjaarsreeks 
Geel Wit D1 
Irnsum D1 
SSS ’68 D1 
Wardy D1 
Warga D1 
Wykels Hallum D1 
 
De indelingen van de E- en F-pupillen worden binnenkort bekend gemaakt. 
 
Spelerspas 
 
Programma januari-februari 
Zo 20 februari SC Stiens 1-Geel Wit 1   14.00 
Za 26 februari Geel Wit A1-GSVV A1  15.00 
Za 26 februari Geel Wit C1-SC Stiens C1 15.00 
Za 26 februari Geel Wit C2-Rood Geel C2 10.45 
Za 26 februari Hark. Boys B1-Geel Wit B1 11.00 
Zo 27 februari Geel Wit 1-DTD 1   15.00 
Zo 27 februari Geel Wit 2-Rood Geel 2  15.00 
Zo 27 februari Geel Wit 3-Bergum 3   11.00 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geel Wit Nieuws 
 
 
Medewerkers: 
     
Koos Molenaar    Erna Brouwer 
Hetty van Rijn    Truus Kiewied 
Anne Moll     Niels Oud 
Familie Nico Oud     Joop Geurts 



Colin Ytsma     Johan Brouwer 
Frans ter Schure    Peter Former 
Coty Tieman     Frans Kiewied 
Ida Kiewied     Wessel Brouwer 
Wilma Raats     Annemieke Kooiker 
Ignatia Metz     George Molenaar 
Gerry Oud     Sjon de Haan 
      
 
Het Geel Wit Nieuws verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. 
Oplage:     375 exemplaren 
Kosten abonnement:  € 10,-- per jaar 
Kosten advertentie:  
1 kolom 62x35 mm (=1/5 pagina)           €  35  
2 kolom 135x90 mm (=halve pagina)     €  65  
4 kolom 135x195 mm (=hele pagina)    €120  
Banner op homepage website www.geelwit.nl  €150 
 
Adreswijzigingen doorgeven aan de penningmeester.  
 

 

http://www.geelwit.nl/

