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Verdedigen is een vak 
Waar zijn ze, die stoere onverzettelijke bonken van kerels? Vroeger sprak men wel 
over het hart van een verdediging, beeldspraak voor de functie van vitaal 
levensorgaan in het team, daar waar het letterlijk en figuurlijk moet kloppen om te 
overleven. Dit hart geeft de rest van het team haar bestaansrecht. Hier paradeerden 
normaal gesproken noeste venten die letterlijk met hand en tand de laatste linie 
verdedigden. Kerels met handen als kolenscheppen, die geen luciferdoosjes nodig 
hadden, maar lucifers in de palmen van hun hand afstaken. Die je lachend 
doormidden schopten en enkels braken alsof het twijgjes waren. Ik bedoel types als 
Israel en Laseroms, die ze niet voor niets betitelden met IJzeren Rinus en Theo de 
Tank. Types als Fernando Couto, Lúcio, Pepe. Beroepsmatige hufters die 
nietsontziend te werk gaan om het doel, de overwinning, te behalen. In Nederland 
kun je op het hoogste niveau niet meer spreken van een hart in de verdediging, 
eerder de sluitspier van de verdediging. Beeldspraak voor de functie van een 
procesmatig eindstation waar alles maar doorheen kan worden gestuwd. Komt er 
druk op dan zwicht het en loopt met een verzuchting alles er doorheen. De pure 
verdedigers lijken in het Nederlandse voetbal steeds zeldzamer. De vraag is 
waardoor dit komt en of dit ook een probleem is in het hedendaagse voetbal.  
 
Terugkomend op een speler als Pepe kun je die in mijn optiek vanuit uit twee 
invalshoeken benaderen: 1) Pepe als een debiele, als voetballer verklede 
psychopaat die de meest krankzinnige acties uitvoert 2) Pepe als een pure winnaar 
die altijd de grenzen bewust opzoekt of overschrijdt om voor zijn team de drie punten 
te behalen. Eerlijk is eerlijk, ik bezie hem voornamelijk als de speler uit invalshoek 1, 
maar anderzijds heb je zulke types wel nodig om de oorlog te winnen. Vaak wordt 
gezegd dat elk team wel een hufter of rotzak nodig heeft. Gelukkig lopen er daar bij 
Real Madrid heel wat van rond. Als ik dan in de Nederlandse competitie kijk, kan ik 
ze zo niet opnoemen. Heitinga en Mathijsen zie ik in Oranje als een stel ballerina’s 
verdedigen, niet zo gracieus, maar wel zo truttig. We moeten en willen hier in 
Nederland altijd de schoonheidsprijs winnen zo doet het voorkomen. Een verzorgde 
opbouw gaat boven alles, ook ik ben daar zeer zeker voorstander van, maar er is wel 
een grens. Als het moet dan moet je soms keihard zijn, zonder blikken of blozen een 
bal de tribune in jagen, met een sliding je tegenstander over de boarding schoppen.  
 
Als het gaat om het aanleren van verdedigen, denk ik dat er in Nederland nog heel 
wat opleidingswerk te verzetten is. Daar waar het de gewoonste zaak van de wereld 
is om met een spitsentrainer te werken, geldt dit in mindere mate voor het trainen van 
de achterste linie. Het is ook niet voor niets dat jeugdspelers bij profclubs nagenoeg 
allemaal zijn gehaald als aanvallers of middenvelders bij hun amateurclubs. Ofwel, in 
Nederland worden op het hoogste niveau verdedigers veelal ‘omgeturnd’ zoals dat 
heet. Op zich niks mis mee als dit op jonge leeftijd gebeurt, maar steeds meer zie je 
dat dit de verkeerde kant uit gaat. Verdedigers die aan de verkeerde kant dekken, 
het concept rugdekking niet helemaal snappen, slidings verkeerd of zelfs helemaal 
niet inzetten, kopduels verliezen van kleinere tegenstanders en fysiek de echte 
duelkracht missen. Wat ze vaak wel kunnen is nutteloos inschuiven, ballen 377 keer 
per wedstrijd oeverloos breed of terugspelen om balbezit te houden, een crossbal 
over de zijlijn poeieren en daarvoor een duim krijgen en heel hard schreeuwen naar 
een medespeler als ze zelf een bal verprutsen. Ze worden wel aangeleerd om in 
theorie als een verdediger te opereren, maar van nature mist dat eigen persoonlijke 
gif veelal. Het gif wat in te hoge mate wel bij veel buitenlandse, veelal de Zuid-
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Europese en – Amerikaanse verdedigers van kleins af aan er al in zit. Je zou het aan 
hun spel misschien niet altijd zeggen, maar ook bij Barcelona hebben ze bikkelharde 
verdedigers. Voetballen als het kan, harken als het moet. Elke topploeg, ook de 
voetballende, heeft ze dus wel nodig. Overigens is het hart van een verdediging 
weliswaar vaak een typering voor de centrumverdedigers, maar ook de 
vleugelverdedigers leiden regelmatig tot stof voor discussie. Zij worden in Nederland 
gezien als verkapte aanvallers en moeten een hele flank bestrijken en tegelijkertijd 
de aanvallers van de tegenpartij neutraliseren. Dat is ook nogal een opgave, 
helemaal als je centrum ook niet al te sterk is. En nogmaals, daarom is dit ook de 
achilleshiel van het huidige Oranje. De steekjes die een Pieters en Van der Wiel 
(normaal gesproken de backs op het EK) laten vallen zijn al snel levensgevaarlijk, tel 
daarbij op het Nick-en-Simon duo Heitinga en Mathijsen en je kent exact de zwakke 
plek. Wat ook typerend is, is dat Nederland nog wel de aanvallers en middenvelders 
levert voor de Europese topclubs en de clubs die daar net onder zitten, maar qua 
verdedigers houdt dit niet over. Jaap Stam is wat dat betreft één van de laatste 
rasverdedigers van Nederlandse makelij die het in het buitenland ook liet zien. En 
niet bij een Malaga of Everton, met alle respect.  
 
De vraag die overeind blijft is of het nu daadwerkelijk een probleem is. Niet in het 
mondiale clubvoetbal, want daar wordt een en ander voldoende gecompenseerd. 
Een iets lievere opbouwende verdediger wordt wel gecompenseerd met een paar 
ruige strijders. Nogmaals, dan heb je het over het clubvoetbal, waar je bovendien met 
het grootste gemak dan ook nog een eventuele vervanger kunt aankopen van een 
andere nationaliteit. Dat wordt wat lastig bij een nationaal elftal. Mijn relaas is 
eigenlijk niet meer dan dat ik me afvraag of we in Nederland ooit nog die ouderwetse 
snoeiharde verdedigers terugzien. Het hoeft en moet ook niet gemeen, maar hoe 
heerlijk is het te zien als een sliding stevig wordt ingezet, de aanvaller met een 
dubbele Rittberger door de lucht zweeft en de verdediger de bal weer inlevert bij de 
middenvelder. Waar het verdedigend hart vol van is…     
 

Colin Ytsma 
 
Spaarbuis Geel Wit bij Coop Bakker 
 
Geel Wit is door de klanten van Coop Bakker geselecteerd om een spaarbuis te 
plaatsen voor de verenigingenactie. 
 
Coop Bakker wil de verenigingen op Ameland in het zonnetje zetten. Tijdens de 
actieweken wordt er elke week €1000 beschikbar gesteld, welke wordt verdeeld 
onder de door de klanten geselecteerde verenigingen. De actie duurt 8 weken, dus in 
totaal is er €8000 te verdelen. 
 
Tijdens de actieweken (maandag 13 februari t/m zaterdag 8 april) ontvangen klanten 
bij iedere €10 aan boodschappen een muntje. Deze muntjes gooien ze in één van de 
spaarbuizen, die gekoppeld zijn aan de geselecteerde verenigingen. Aan het eind 
van iedere actieweek worden de muntjes in de buizen geteld en wordt de 
beschikbare €1000 naar rato verdeeld. Vervolgens worden de buizen geleegd en 
begint de actie opnieuw. 
 
Coop Bakker is gevestigd aan de O.P. Lapstraat in Hollum.  
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Geel Wit F3 kampioen!!! 

Geel Wit F3 is najaarskampioen geworden. Alle tien wedstrijden zijn in winst 

omgezet. Een prachtige prestatie voor dit team dat voor het eerst op het veld speelt. 

Deze maand beginnen ze aan hun nieuwe competitie, evenals alle andere pupillen. 

Kom naar het veld en moedig deze jeugdige helden aan. 

Achter: Niek en Hendrik Mosterman (sponsor). 

Staand vlr: Ivar Mosterman, Fons Metz, Yannick Kiewied, Arno Moll (leider/trainer), 

Patrick Kiewied (leider/trainer). 

Zittend vlr: Stan de Jong, Joran Oevering, Tygo Moll, Menno Lammers, Jegor Hofker, 

Silke Boom. 

Foto: Koos Molenaar 

 
Dubbelprogramma Geel Wit met Pasen  
Voor het eerst sinds enkele jaren speelt Geel Wit weer een dubbelprogramma met 
Pasen. Dat is het gevolg van de vele afgelastingen. Omdat Geel Wit anders op een 
doordeweekse dag moet inhalen is gekozen voor het paasweekeinde. Het tweede en 
het derde spelen wel op zondag. 
De inhaalwedstrijd Akkrum - Geel Wit is vastgesteld op (paas)zaterdag 7 april om 
16.00 uur. 
Geel Wit - Oosterlittens is verplaatst van 8 naar maandag (2e paasdag) 9 april om 
15.00 uur. 
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Aan de bal 
 

Naam:  
Niek Kiewiet  
Pupil bij de 
wedstrijd: 
Geelwit – Friesland 
 
Vader/moeder: 
Paul en Renata 
Broers/zussen: 
Pieter, Jelle en Sil 
 
Ik voetbal in:  
E 2   
Mijn trainer(s) 
is/zijn: 
Maurice en Pa 
In het veld sta ik: 
rechts midden 
Mijn hoogtepunt is: 
20 – 0 gewonnen  
van Wykels Hallum 
 
Ik eet het liefst: 
gehaktbal met jus 
Dit vind ik niet 
lekker: 
vis  
Ik drink het liefst: 
Cola 
  
Mijn favoriete club 
is:Feyenoord  
Mijn favoriete 
speler is: 
Guidetti 
 
 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is:  
Anton Kiewiet 
Mijn favoriete TV-programma is:  
Top Gear 
Mijn favoriete film is: Lord of the Rings  
Mijn favoriete muziek is: Pego van Michel Teló 
Mijn favoriete hobby is: voetbal  
Mijn mooiste boek is: Pietje Puk  
Ik heb een hekel aan: vroeg naar bed  
Ik wil later worden:  Timmerman  
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Vriendendienst in Stiens 
Als voor het begin van de competitie de Vrienden van Geel Wit bij elkaar komen om 
hun activiteitenplan op te stellen, worden ook de uitwedstrijden verdeeld. 
Wie gaat mee waar naar toe om de technische staf en bestuur waar nodig terzijde te 
staan? 
Over ‘uit naar Stiens’ wordt niet gepraat… ,,Dat is voor jouw een thuiswedstrijd’’, 
zeggen ze dan. Ik doe dan niet moeilijk, ik ken immers de kwaliteit van de bitterballen 
in de Stienser bestuurskamer… 
Aan boord is het stratenvolleybaltoernooi van vrijdag- en zaterdagavond hét 
onderwerp van gesprek. Lars (uit Buren) is opnieuw kampioen geworden met zijn 
team, maar voelt het allemaal nog goed in knieën en heupen. Ja jongen, volleybal is 
een echte sport, heel wat anders dan zo’n simpel potje voetbal… 
Over voetbal gesproken, de vorige wedstrijd in en tegen Stiens was een drama, dus 
we hopen op beter nu. Toch komen we weer achter te staan, een dekkingsfout na 
een vrije trap levert een 1-0 achterstand op. Wij zijn sterker en nadat Danny en uit 
een vrije trap Anton de paal hebben getroffen, scoort Lars (die andere) van afstand. 
Na de rust komen we behoorlijk onder druk te staan, maar Pieter Oene weigert te 
capituleren en als Paul uit een voorzet van Lars (de volleyballer) de 1-2 op het 
scorebord zet, zijn er 3 kostbare punten binnen. Wij blij, zoon Wiebe wat minder, 
maar dat is ons probleem niet… 
In de bestuurskamer van het gastvrije Stiens worden we opgewacht door een 
verslaggever en een fotograaf van de Leeuwarder Courant. Bestuurslid Niels Oud 
legt mij onmiddellijk een spreekverbod op en stuurt persoonlijk de persmuskieten met 
een kluitje het Stienser riet in als ze vragen gaan stellen over onze trainersperikelen. 

Teleurgesteld druipen de heren af. Goed gedaan, Niels. 
De resterende bitterballen zijn voor ons! 
 
Anne Moll 
Vriend van Geel Wit  
 
Nieuw op site: widget met uitslagen en programma's 
 
  
Vanaf heden staat op deze site in de rechter kolom een 
widget. 
 
De widget toont officiële competitie-informatie van de 
KNVB met betrekking tot Geel Wit, eventueel aangevuld 
met informatie die Geel Wit zelf heeft ingevoerd in 
Sportlink Club. Denk hierbij aan kleedkamerindeling, 
scheidsrechters, etc.  
 
Uitleg van de vier knoppen bovenaan in de widget: 
Het thuisprogramma van Geel Wit voor maximaal de 
komende 14 dagen; 
Het uitprogramma van Geel Wit voor maximaal de 
komende 14 dagen; 
 
De uitslagen van wedstrijden gespeeld door teams van 
Geel Wit van de laatste 7 dagen; 
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Actueel nieuws van www.voetbal.nl en www.onsoranje.nl.   
 
Extra informatie op te vragen via www.voetbal.nl  
(hier dien je je wel in te loggen) 
 
Uitslagen - Op het uitslagenscherm van de widgets worden alle uitslagen gespeeld in 
de afgelopen 7 dagen. 
Aflastingen - Wanneer wedstrijden zijn afgelast zijn deze duidelijk herkenbaar aan de 
rode weergave en de tekstuele vermelding "AFGELAST". 
Wedstrijddetails - Detailinformatie van wedstrijden kan vanuit alle widgets worden 
opgevraagd, daarvoor moet je klikken op de wedstrijd. 
Oefenwedstrijden - Deze worden niet door de KNVB zelf georganiseerd, maar door 
onze vereniging. Deze wedstrijden staan dan ook alleen in het totaaloverzicht, dus in 
de verenigingswidget op de pagina 'Programma'  
 
Boemklatsch winnaar kerstzaaltoernooi 
 

 
Boemklatsch heeft het kerstzaaltoernooi van Geel Wit gewonnen. Bente Bonthuis, 
Matthijs Rijpstra, Jordi Metz, Mark Kiewied, Kayan Kiewiet, Edward Brouwer en 
Martijn de Jong verzamelden de meeste punten. Op de tweede plaats eindige team 
Jos, bestaande uit Lukas Mollema, Taron Attanisjan, Daniel Nijenhuis, Johan Kolk, 
Tom Heerema en Jos Beijaard. De derde prijs ging naar de ploeg die werd 
geformeerd door Jurjen Metz, Siard Bonthuis, Hein Mosterman, Jort Visser, Erik ter 
Schure en Dirk Molenaar.  De winnaars gingen met ee beker en iets lekker van de 
plaatselijke bakker naar huis. 
 
Het toernooi werd gekenmerkt door een uiterst sportieve sfeer. Er deden acht teams 
mee. Opvallend was het grote aantal ex-leden dat van de partij was, waardoor het 
toernooi wel iets weg had van een reunie. De wedstrijden werden geleid door Martin 
Oud en Jan van Os. Laatstgenoemde maakte tussendoor foto's. 
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Het gaat de goede kant op met Geel Wit 
 
Het gaat de goede kant op met Geel Wit. Penningmeester Johan Dokter kon op de 
ledenvergadering weer een sluitende begroting presenteren. Dat lukte hem mede 
door het vroegtijdig vertrek van de trainer. Zijn taken zijn overgenomen door 
Francisco Metz, Meinte Bonthuis en Ids Heerema. Geel Wit heeft van de bond te 
verstaan gekregen dat de club voor het komende seizoen op zoek moet naar een 
trainer met licentie. Voorzitter Jos Bulté kon de vergadering mededelen dat er wat dat 
betreft vergaande onderhandelingen zijn met Kees Jan Slotemaker, een Leeuwarder 
die veel op Ameland verblijft. 
 
In het voorjaar komt een delegatie van de KNVB district Noord naar Ameland voor 
een plenair onderhoud met de beide eilander clubs. Geel Wit zal dan de 
trainersopleiding ter sprake brengen. Amelanders die een cursus willen volgen zijn 
daaraan veel (reis)tijd kwijt. Ook het competitieverloop zal in dat gesprek de 
aandacht krijgen. De najaarsreeks is door lang niet alle teams uitgespeeld. Redenen 
daarvan zijn de late start, de herfstvakanties en de afgelastingen. 
 
De voorzitter meldde dat het contract met hoofdsponsor Wagenborg 
Passagiersdiensten BV met vijf jaar is verlengd. 
 
In de oud-papierkwestie zijn nog geen vorderingen gemaakt. Toen de inzameling 
destijds overging van Geel Wit naar De Vries kreeg de voetbalclub van het 
transportbedrijf een jaarlijkse compensatie. De Vries heeft nu een 
betalingsachterstand. De afspraken zijn destijds in overleg met de gemeente 
Ameland gemaakt; de gemeente betaalt op zijn beurt De Vries. De gemeente zegt 
echter geen partij te zijn in de overeenkomst tussen De Vries en Geel Wit. Geel Wit 
heeft de betalingsgegevens opgevraagd, maar de gemeente heeft gemeld langere 
tijd nodig te hebben om deze boven water te halen. ,,Schandalig dat dit zo lang moet 
duren. Gevoelsmatig denk je dat de gemeente bewust niet wil meewerken’’, 
oordeelde erelid Dirk Kooiker, die destijds de onderhandelingen van nabij 
meemaakte. 
 
Een financiële meevaller is het presentje van de NAM. De oliemaatschappij beloont 
het vrijwilligerswerk van haar personeelsleden. Bestuurslid Jan Brouwer vervult 
diverse werkzaamheden bij Geel Wit en is daarvoor beloond met €800 voor de club. 
 
Gerard Pluim is officieel terug in het bestuur. Nadat hij in augustus afscheid nam is 
het er alsnog in geslaagd vaste huisvesting op Ameland te vinden. Gerard bleef de 
bestuursvergaderingen bezoeken en doet dat vanaf nu dus weer als volwaardig 
bestuurslid. 
 
De diverse commissies draaien naar behoren. Een aantal commissies is op sterkte, 
anderen kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 
 
De afgelopen periode zijn diverse klussen geklaard. Chris Rijpstra en Joop Smid 
hebben het ballenhok opgeknapt, Chris heeft samen met Jan de Jong, Jan van der 
Meij en Geert Weijmans de kleedkamers geverfd, IJs de Jong maakt de kleedkamers 
schoon. 
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Een negatief geluid viel er te horen over het gedrag van spelers en ouders van de 
oudere jeugdelftallen. Het bestuur zal bij herhaling niet schromen sancties te nemen. 
 
In de rondvraag vroeg Ronald Metz naar de mogelijkheden van de aanleg van een 
kunstgrasveld en toonde Gerard Metz zich een warm voorstander van een intensieve 
samenwerking met Amelandia, die wat hem betreft gauw mag leiden tot een fusie. 
 
Het leven is anders met een iPhone 

Ik kan het zelf nog nauwelijks bevatten, maar ik 
ben gevangen door de macht van de iPhone. Tot 
nu toe redde ik bij prima met een mobiel. Zo’n 
ouderwets toestel waarmee je alleen kunt bellen. Ik 
ben geen beller, dus bleef het belapparaat meestal 
ongebruikt in de broekzak. Om de paar dagen 
hoorde ik dan een piep, en dan wist ik het wel 
weer, de batterij was leeg. 
Maar nu heb ik een iPhone, en daarmee is een 
wereld voor me open gegaan. Wat je daar allemaal 
mee kunt doen, het is onvoorstelbaar. Bellen 
natuurlijk, maar ook twitteren, internetten, sms’en 
en, een nieuw begrip voor mij, what’s app’en. 

Ik heb de iPhone nog maar net, en dan is alles nieuw.  
Het moet voor mijn omgeving een vreemd gezicht zijn geweest. Tijdens wedstrijden 
van het eerste ben ik meer in de slag met mijn nieuwe aanwinst dan met de 
verrichtingen op het veld. Wat doe ik dan zoal? Nou, onder andere bellen, want ik 
verzorg altijd het verslag voor Radio Noostoost-Friesland. Daarnaast kijk ik 
regelmatig op het schermpje om de verrichtingen op de andere velden te volgen. 
Hoe gaat het er aan toe in de derde klasse A en wat doet de vaderlandse top? Nog 
even en al de verenigingen geven hun berichten door via de nieuwe media en 
hebben we zelfs de ouderwetse telefoon niet meer nodig om aan de uitslagen te 
komen. Wat zal het stil worden in de bestuurskamer. 

Koos Molenaar 
 
Alle wedstrijdverslagen en doelpuntenmakers op Voetbal Nederland  
Op de site www.voetbalnederland.nl is al geruime tijd veel informatie over Geel Wit 
terug te vinden. De selectie, de staf, de wedstrijden 
en alle verslagen en doelpuntenmakers. Die 
gegevens zijn verzameld vanaf 2000. Vanaf nu is het 
ook mogelijk om de wedstrijdgegevens van de 
voorgaande jaren weer te geven. Ik ben meteen 
begonnen met het samenstellen van de selecties van 
de eerste elftallen vanaf 1971 (het seizoen ’70-’71 
laten we buiten beschouwing omdat Geel Wit (samen 
met Amelandia) toen tegen louter lagere teams 
speelde). 
Nu ga ik verder met het invullen van de 
wedstrijdverslagen en de doelpuntenmakers. Even 
geduld nog en dan staan ze er allemaal op. 

Koos Molenaar 
 

http://www.voetbalnederland.nl/
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Kerstklaverjassen 

  

De vrijdag voor Kerstmis is in de kantine van Geel Wit een klaverjaswedstrijd 

gehouden. Er hebben 29 kaarters meegedaan. De uitslag was: 

1 Rick Brouwer 5835 

2 Jurjen Metz 5333 

3 Kevin Kienstra 5170 

4 Pieter Kooiker 5128 

5 Dirk Molenaar 5018 

Hoogste boom Rick Brouwer en Kevin Kienstra 1818. 
  
 
Verslag SC Stiens-Geel Wit 
 
Geel Wit heeft revanche genomen voor de eerder geleden nederlaag tegen SC 
Stiens. De Amelanders wonnen in Stiens met 1-2. 
 
Geel Wit begon veel sterker dan SC Stiens. De bezoekers combineerden prima en 
openden de score, maar de treffer werd afgekeurd, waarschijnlijk vanwege 
buitenspel. 
 
Stiens was gevaarlijk met standaardsituaties. Een hoekschop werd een prooi voor 
doelman Pieter Oene Smit, maar de keeper was kansloos toen uit een vrije schop 
Rudy Mensink na een kwartier de score opende . 
 
Geel Wit bleef goed voetballen. Jordi Metz zette eerst Jurjen Metz voor de keeper 
van Stiens, maar die redde. Even later stelde hij broer Danny in staat om op de paal 
te schieten. Ook Anton Kiewiet raakte het metaal, en wel uit een vrije schop.  
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In de 38-ste minuut maakte Lars Brouwer gelijk. Een ietwat mislukt schot bleek toch 
te moeilijk voor de doelman om tegen te houden. 
 
Na 51 minuten spelen kwam Geel Wit op 1-2. Anton Kiewiet bereikte met zijn vrije 
schop Lars Brouwer. Diens voorzet kwam bij Paul van der Wal die keurig binnen 
kopte. 
 
Daarna ging Stiens va banque spelen en kreeg Geel Wit het nog knap lastig, maar 
met een stuk of vier goede reddingen ontpopte Pieter Oene Smit zich tot de held van 
Geel Wit. 
 
Opstelling Geel Wit: Pieter Oene Smit; Jan Jaap Blokker, Bjorn Wijnberg, Colin 
Ytsma, Lars Molenaar; Jurjen Metz (Kevin Kiewiet, in tweede helft), Anton Kiewiet, 
Paul van der Wal, Jordi Metz; Lars Brouwer (Bente Bonthuis (in tweede helft), Danny 
Metz. 
 
Geel Wit heeft met 3-3 gelijk gespeeld tegen Friesland. 
 
De bezoekers hadden al vroeg in de wedstrijd een kans om de score te openen, mar 
Lars Molenaar redde met een omhaal. De eerste kans voor de thuisclub was voor 
Jordi Metz, hij schoot net naast. Aan de andere kant kreeg Martin Tromp een kans, 
maar Pieter Oene Smit redde goed. Na bijna 20 minuten spelen was hij echter 
kansloos op een prachtig schot van André de Vries. 
 
In de slotfase van de eerste helft leek Lars Molenaar de gelijkmaker op de slof te 
hebben, maar keeper Tom van der Meer tikte de bal net over de lat. Vlak voor de rust 
kwam Geel Wit toch op gelijke hoogte. Lars Brouwer legde de bal breed op Jordi 
Metz, die de bal in de verste hoek schoof: 1-1. 
 
De vreugde van Geel Wit was echter van korte duur, want in de tegenstoot kwam 
Friesland al weer op voorsprong. Een te zachte inzet van Lars Molenaar werd 
onderschept, Pieter Oene Smit stopte de inzet maar liet de bal los, waarna Martin 
Tromp scoorde. 
 
Meteen in de tweede helft kreeg Jordi Metz een kans, maar hij schoot over.  Na ruim 
een kwartier kwam Friesland op 1-3 door Martin Tromp. Geel Wit liet de moed niet 
zakken. Een kopbal van Jordi Metz ging net naast, en enkele minuten later kwam de 
aansluiting door een treffer van Anton Kiewiet. Drie minuten later werd het zelfs 
gelijk. Anton Kiewiet schoot op de lat en de terugspringende bal werd door Bente 
Bonthuis ingeschoten: 3-3. 
 
Geel Wit rook aan de overwinning, Danny Metz schoot naast. De laatste kans was 
voor Friesland, maar Pieter Oene Smit stopte de inzet van Wieger Sipma. 
 
Trainer Francisco Metz van de thuisclub was tevreden met het uiteindelijke resultaat, 
maar had moeite met de manier waarop de drie tegentreffers werden weggegeven. 
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Opstelling Geel Wit: Pieter Oene Smit; Jan Jaap Blokker  (Bente Bonthuis 46), Bjorn 
Wijnberg, Colin Ytsma, Lars Molenaar;  Jurjen Metz, Jordi Metz, Paul van der Wal, 
Anton Kiewiet; Lars Brouwer , (Siard Bonthuis 85), Danny Metz. 
 

Geel Wit maakt het zichzelf moeilijk tegen Harlingen 

 
Geel Wit heeft met 2-1 gewonnen van Harlingen. Op basis van de eerste helft was de 
zege verdiend. De Amelanders leidden comfortabel met 2-0, maar moesten op slag 
van rust een tegentreffer toestaan. Harlingen ging na de pauze op zoek naar de 
gelijkmaker, maar die kwam er niet. 
 
Geel Wit na m na een kwartier spelen de leiding, Anton Kiewiet bereikte met een 
loepzuivere voorzet Paul van der Wal, die bij de tweede paal inkopte: 1-0. 
 
Bij Geel Wit stond voor het eerst dit seizoen Bente Bonthuis in de basis, en met zijn 
snelheid was hij een belangrijke troef voor de thuisclub. In de twintigste minuut bracht 
hij Lars Brouwer in stelling, maar diens kopbal werd onschadelijk gemaakt door de 
jeugdige doelman Robin Wagenaar. Even later zette Anton Kiewiet Danny Metz voor 
de keeper, maar de inzet van de aanvaller ging voorlangs. 
 
Ook Harlingen kreeg zijn kansen. Een vrije schop van Barry Hamstra eindigde in de 
handen van doelman Pieter Oene Smit. Een solo van diezelfde Hamstra eindigde in 
een hoekschop en ook Sjouke Bootsma was dicht bij de gelijkmaker, maar zijn 
kopbal trof geen doel. 
 
Na een half uur schoof Anton Kiewiet de bal voorlangs het vijandige doel. Twee 
minuten later mocht hij een vrije trap nemen na een overtreding op Lars Molenaar. 
Wat volgde was een kopie van het vorige doelpunt, met dat verschil de kopbal van 
Paul van der Wal een laatste zetje kreeg van Danny Metz: 2-0. 
 
Vier minuten voor rust claimde Geel Wit een strafschop toen Danny Metz onderuit 
werd gelopen, maar scheidsrechter Wim Stel wuifde het weg. In de slotfase van de 
eerste helft ging het toch fout voor Geel Wit. Lars Molenaar miste een lange bal, 
waarvan Rick Siemonsma profiteerde: 2-1. 
 
Na een kwartier in de tweede helft wilde Geel Wit de bal weer op de stip hebben. 
Bente Bonthuis werd gevloerd, maar blijkbaar vond de scheidsrechter het op zijn 
plaats om de voordeelregel toe te passen. Kansen kreeg Geel Wit nog wel, maar met 
name Danny Metz  en Bente Bonthuis wisten er geen raad mee. 
 
Harlingen bleef zodoende meedoen en gooide er een waar slotoffensief uit. De Geel 
Wit-verdediging stond echter goed en Pieter Oene Smit verrichte enkele belangrijke 
reddingen. Hierdoor bleef het bij 2-1. 
 
Opstelling Geel Wit: Pieter Oene Smit; Jurjen Metz, Bjorn Wijnberg, Colin Ytsma, 
Lars Molenaar; Bente Bonthuis (Siard Bonthuis, 88), Paul van der Wal, Anton Kiewiet 
(Maurits Metz, 80), Jordi Metz (Jan Jaap Blokker, 95); Danny Metz, Lars Brouwer. 
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Opknapbeurt kantine 
De kantine van Geel Wit heeft een fraaie opknapbeurt ondergaan. Het voetbalveld 
aan de lange zijde is verdwenen. Daarvoor in de plaats is een maagdelijke witte 
wand gekomen, opgesierde met het logo en een bord met daarop de namen van de 
weeksponsoren. 
 
Het schilderwerk is verricht door Jan de Jong, Jan van der Meij en Geert Weijmans. 
Frans Nieuwenhuis maakte onder meer het balsponsorbord. 
 

 
 
Standen  
 
Eerste elftal 
  1 Heerenveen 1   16 12   2   2   38   56   -   20 
  2 Emmeloord SC 1  16   9   7   0   34   48   -   23 
  3 DTD 1    16   9   4   3   30   34   -   22 
  4 Friesland 1   15   8   5   2   29   35   -   26 
  5 Oerterp 1    14   7   1   6   22   31   -   29 
  6 Lemmer 1   15   7   1   7   22   40   -   38 
  7 Oosterlittens 1   15   6   3   6   21   25   -   29 
  8 Geel Wit 1   15   6   3   6   21   26   -   35 
  9 Zwaagwesteinde 1  16   6   2   8   20   36   -   31 
10 Harlingen 1   15   5   2   8   16   29   -   36 
11   Warga 1   16   4   4   8   16   28   -   33 
12   Akkrum 1   14   4   1   9   13   22  -    32 
13   S.C. Stiens 1   16   4   0 12   12   32  -    50 
14   Bakkeveen 1   15   2   1 12     7   17  -    55 
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Tweede elftal 
  1   Bakkeveen 2   12   8   2   2   26   41   -   19 
  2   DTD 2    13   8   1   4   25   27   -   22 
  3   S.C. Stiens 2   13   7   3   3   24   38   -   29 
  4   Frisia 4    13   7   2   4   23   51   -   28 
  5   Friesland 2   13   6   5   2   23   37   -   22 
  6   Heerenveen 8   13   6   4   3   22   26   -   19 
  7   Geel Wit 2   13   6   3   4   21   44   -   33 
  8   Harkema Opeinde 2  13   6   1   6   19   38   -   36 
  9   ONB 3    12   3   0   9     9   12   -   41 
10   Zwaagwesteinde 2  12   2   2   8     8   19   -   32 
11   Surhuisterveen 2  13   2   2   9     8   24   -   52 
12   Drachten 3   12   2   1   9     1   29  -    53 
 
Derde elftal 
  1   Friesland 4     11   8   2   1   26   49   -   29 
  2   Boornbergum 2    12   7   2   3   23   39   -   31 
  3   Nieuw Roden 2    12   7   1   4   22   32   -   33 
  4   Tolbert 2     12   7   0   5   21   42   -   27 
  5   Drachten 5     11   5   3   3   18   43   -   30 
  6   Geel Wit 3     12   6   0   6   18   37   -   36 
  7   Roden 4     13   5   2   6   16   47   -   53 
  8   MKV '29 3     11   5   0   6   15   26   -   38 
  9   Bergum 3     12   4   1   7   13   36   -   41 
10   Wâlden De 2     12   4   1   7   13   28   -   37 
11   Leek-Rod. 2     11   3   1   7   10   30   -   33 
12   Stânfries 2     11   2   1   8     7   22   -   43 
 
A-junioren 
  1 Harkema Opeinde A1    9   8   0   1   24   38   -     9 
  2 Friese Boys A1    7   5   1   1   16   30   -   13 
  3 Veenwouden SC A1  10   5   0   5   15   39   -   44 
  4 Oerterp A1    6   4   1   1   13   23   -   13 
  5 RWF A1     7   4   0   3   12   11   -   15 
  6 Opende A1    6   3   1   2   10   20   -   13 
  7 VVT A1     7   2   0   5     5   13   -   22 
  8 Bakkeveen A1    6   1   1   4     4   11   -   20 
  9 Geel Wit A1    5   1   0   4     3     9    -  14 
10 WTOC A1    7   0   0   7     0     8    -  39 
 
B-junioren            
  1 Be Quick D B1   14 12   1   1   37   43   -   11 
  2 Geel Wit B1   14 11   1   2   34   51   -   22 
  3 JV Bolsward B1   14   8   3   3   27   34   -   22 
  4 Heerenv. Boys B1  14   7   2   5   23   51   -   22 
  5 Frisia B2    14   7   2   5   23   45   -   33 
  6 Annaparochie St. B1  12   7   0   5   21   30   -   20 
  7 Dronrijp B1   13   6   2   5   20   21   -   30 
  8 Workum B1   14   4   3   7   15   19   -   30 
  9 HRC B1    13   3   4   6   13   18   -   33 
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10 S.C. Stiens B1   13   2   2   9     8   10   -   29 
11 VC Trynwalden B1  13   2   1 10     7   15   -   50 
12 Franeker SC B2   14   1   1 12     4   19   -   54 
 
C-junioren 
  1 VC Trynwalden C1  10   7   1   2   22   49   -   13 
  2 ODV C1     9   6   2   1   20   28   -   13 
  3 Annaparochie St. C1   8   5   2   1   17   25   -   11 
  4 ONT C1     9   5   2   2   17   38   -   15 
  5 Geel Wit C1    9   5   1   3   16   34   -   23 
  6 S.C. Stiens C1    8   3   3   2   12   29   -   12 
  7 Drachtster Boys C2  10   3   2   5   11   30   -   28 
  8 Be Quick D C2    9   3   0   6     9   11   -   39 
  9 Donk./Makk. Comb.C1   2   2   0   0     6     8   -     5 
10 BergumBCV Comb C2 11   0   2   9     2   14   -   56 
11 Harkemase Boys C1   8   0   1   7     1     4   -   54 
 
Indelingen voorjaarsreeksen 
D1      D2 
Blauw Wit ’34 D3    Anjum D1 
SC Franeker D2    Ouwe Syl D1 
SC Berlikum D1    Geel Wit D2 
Marrum D1     Oostergo D1G 
Geel Wit D1     Dokkum D1G 
Wardy D1     Ropta Boys D2 
 
E1      E2 
Holwerd E1     Ternaard E2 
Frisia E6     Geel Wit E2 
FC Birdaard E1    CVO E1 
Rood Geel E2    Harlingen E2 
Ternaard E1     Blauw Wit ’34 E10 
Geel Wit E1     Sparta ’59 E2 
 
F1    F2    F3 
HRC F1   St. Annapar. F4  Wykels Hallum F1 
Dronrijp F1   Geel Wit F2   Geel Wit F3 
Rood Geel F1  SC Franeker F5  Tzum F1 
Zeerobben F1  Rood Geel F4  Blauw Wit ’34 F7 
Blauw Wit ’34 F2  Foarút F3   St. Annapar. F3 
Geel Wit F1   VC Trynwâlden F3   
 

Programma 
 
Zaterdag 10 maart       

Oerterp A1 Geel Wit A1 14.30   

Geel Wit B1 SC Franeker B2 15.00  D. Emaar 
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ODV C1 Geel Wit C1 14.00   

SC Franeker D2 Geel Wit D1 10.30   

Geel Wit D2 Oostergo D1 10.45 Dirk Molenaar  

Holwerd E1 Geel Wit E1 10.00   

Geel Wit E2 Blauw Wit ´34 E10 10.45 Lars Molenaar  

HRC F1 Geel Wit F1 10.15   

Geel Wit F2 Foarut F3 10.45 Jordi Metz  

Geel Wit F3 Tzum F1 10.45 
Tharan 
Apputharai  

Zondag 11 maart       

Zwaagwesteinde 1 Geel Wit 1 14.00 H. de Jong 

Frisia 4 Geel Wit 2 10.30   

Geel Wit 3 Drachten 5 11.00 Rudolf Teuben  

Zaterdag 17 maart       

Geel Wit A1 WTOC A1 15.00 G. Pluim  

Frisia B2                   Geel Wit B1 14.00 E. de Haan 

Geel Wit C1 
VC Trynwâlden 
C1 15.00 Danny Metz  

Geel Wit D1 Blauw Wit ´34 D3 10.45 Kevin Kienstra  

Ropta Boys D2 Geel Wit D2     

Geel Wit E1 FC Birdaard E1  10.45   Edward Brouwer  

Harlingen E2 Geel Wit E2      

Geel Wit F1   Rood Geel F1  10.45   Tim Hoomoedt  
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Rood Geel F4  Geel Wit F2      

St. Annapar. F3  Geel Wit F3       

Zondag 18 maart       

Geel Wit 1 DTD 1 15.00 M.P.N. Verlaat 

Geel Wit 2 Drachten 3 15.00 B. Hoekstra 

De Wâlden 2 Geel Wit 3 10.00   

Zaterdag 24 maart       

Geel Wit B1 St. Annapar. B1 15.00 
Theodoor 
Molenaar  

Geel Wit D1 Wardy D1 10.45 Kevin Kienstra 

Ouwe Syl D1 Geel Wit D2     

Ternaard E1  Geel Wit E1      

Geel Wit E2   CVO E1  10.45   Mark Kiewied  

Blauw Wit F2  Geel Wit F1       

Geel Wit F2 SC Franeker F5  10.45   Bente Bonthuis  

Zondag 25 maart       

Oerterp 1 Geel Wit 1 14.00   

SC Stiens 2 Geel Wit 2 11.00   

Geel Wit 3 Bergum 3 11.00   

Zaterdag 31 maart       

Geel Wit A1 VVT A1 15.00 Bjorn Wijnberg  

JV Bolsward B1 Geel Wit B1 10.30   

Geel Wit C1 SC Stiens C1 15.00 Kevin Kiewiet  
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Zondag 1 april       

Lemmer 1 Geel Wit 1 14.00   

Bakkeveen 2 Geel Wit 2 10.00   

Geel Wit 3 Stanfries 2 11.00   

Zaterdag 7 april (Pasen)       

Geel Wit A1 RWF A1 15.00 Colin Ytsma 

HRC B1                Geel Wit B1     

Geel Wit C1 
Harkemase Boys 
C1 15.00 Maurits Metz  

Marrum D1 Geel Wit D1     

Geel Wit D2 Anjum D1 10.45   Pieter Oene Smit  

Frisia E6 Geel Wit E1      

Geel Wit E2   Sparta '59 E2  10.45   Pieter Kooiker 

Dronrijp F1 Geel Wit F1       

Geel Wit F2   
VC Trynwâlden 
F3  10.45   Richard Kienstra 

Geel Wit F3   Wykels Hallum F1  10.45   Laurens Kooiker  

Akkrum 1 Geel Wit 1   16.00    

Zondag 8 april (eerste 
paasdag)       

Geel Wit 2 DTD 2 15.00   

Leek Rodenburg 2 Geel Wit 3 11.00   

Maandag 9 april (tweede 
paasdag)       

Geel Wit 1 Oosterlittens 1 15.00   
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Europees kampioenschap Sevens voor vrouwen op Ameland 
Op 16 en 17 juni wordt het Europees kampioenschap Sevens voor vrouwen 
gespeeld. Waarom dat in het clubblad van Geel Wit vermeld moet worden? Wel, de 
titelstrijd wordt afgewerkt op de accommodatie van onze vereniging. Ongetwijfeld 
zullen we dan Inge Visser in actie zien op de velden waar ze in haar jonge jaren nog 
wel eens tegen een ronde bal heeft getrapt. 
Onlangs stond in het Algemeen Dagblad bijgaand artikel over het hoe en waarom 
van het aanwijzen van Ameland als speellocatie van het EK. 
 
Rugbysters nemen voor EK de boot naar Ameland. 

Algemeen Dagblad - Hans Klippus - De Nederlandse Rugby Bond was vorig jaar 
heel blij met de toewijzing van de organisatie van het EK Sevens voor vrouwen van 
2012. De vreugde daarover werd al snel iets minder toen de internationale federatie 
de data, 16 en 17 juni bekendmaakte. Op de 17de speelt Nederland bij het EK 
voetbal tegen Portugal, en in datzelfde weekeinde zijn ruim 5000 rugbyers op 
Ameland voor het jaarlijkse zeer populaire 'Beach Rugby Festival'. 

Het beeld van een sfeerloos EK in Amsterdam, waar het Nationaal Rugby Centrum is 
gevestigd, doemde op. Ger van Langen, directeur van de veerdienst tussen Holwerd 
en Ameland, bracht uitkomst. Hij stelde voor het EK dan maar op het waddeneiland 
te organiseren. Volle tribunes, met deelnemers aan het strandevenement en sfeer 
verzekerd. "Amsterdam is hier niet blij mee", weet Yves Kummer, oud-international, 
Bestuurslid van de NRb en grote roerganger in het Nederlandse Rugby. "Maar wat 
hadden we dan moeten doen? Meer dan de helft van onze rugbyers zitten op het 
eiland." 
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Dus komen er in juni selecties van twaalf landen naar Ameland. Organisator Van 
Langen raakt er niet van in de war. Hij is gewend dat er al dertien jaar lang elk jaar 

minstens 5000 rugbyers op bezoek komen, daar 
kunnen er makkelijk 150 bij. Bosschenaar Van 
Langen was zelf een rugbyer, en hij verzon ook het 
strandrugby op Ameland. "Het is ook niet het eerste 
EK op het eiland, "zegt hij. "We hebben het EK 
crosstriatlon in 2008 gehad, en een aantal NK's. We 
zijn een echt sporteiland." 

Van Langen ziet het helemaal voor zich. De 
strandrugbyers die in juni massaal naar het EK gaan 
kijken, en de EK-deelnemers die zich op hun beurt 
tussen de recreaten op het strand laten zien. "Er 
zullen fietsen voor ze klaarstaan om naar het strand 
te rijden. De afstanden zijn klein,"aldus Van Langen, 
die verwacht met een begroting van 170.000 euro te 
zullen werken. Er zijn genoeg bedden op Ameland en 
ook het vervoer is goed geregeld, garandeert Van 
Langen persoonlijk. 

Het organiseren van het EK past in de ambitieuze 
van de Nederlandse rugbysters. Ze zijn sinds een 

jaar fulltime bezig, trainen zo'n 100 uur per week en hebben een medaille op de 
Spelen van 2016 als grote doel. Daar in Rio de Janeiro staat rugby voor het eerst 
sinds 1924 weer op het olympisch programma, in een verkorte, snelle speelvorm, 
zeven tegen zeven, met wedstrijden van twee keer zeven 
minuten. In het gewone rugby zou Nederland kansloos zijn 
tegen de grote landen, in Sevens ligt dat anders. 

"Elk land heeft zijn eigen stijl, maar wij kunnen ons aan 
iedereen aanpassen. Het gaat er uiteindelijk om wie het slimst 
is." zegt de Zuid Afrikaan Gareth Gilbert, Bondscoach van de 
vrouwen. Hij is onderdeel van een uitgebreid opgezet 
begeleidingsteam. Voordurend wordt er gezocht naar 
versterking. Op 3 maart is de volgende talentendag, waarop ook beoefenaars uit 
andere takken van sport welkom zijn en als zij aanleg hebben, kunnen overstappen 
naar het rugby. Er lopen inmiddels al meerdere van die 'zij-instromers' bij de centrale 
trainingen in Amsterdam rond 

 

http://www.ad.nl/

