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Een consul op een eiland moet vroeg beslissen 

 

Je zou het bijna niet zeggen, maar de winterstop is voorbij. Er kan dus weer gevoetbald 

worden. Dat gebeurt, maar mondjesmaat. De weersomstandigheden laten het niet toe dat er 

volop tegen de bal getrapt kan worden.  De laatste twee thuiswedstrijden van het eerste 

tegen Zwaagwesteinde en Leeuwarden gingen niet door. Reden genoeg voor een praatje 

met de consul, Dorus Metz. 

Zaterdagmiddag om vijf uur ging een streep door de wedstrijd tegen Zwaagwesteinde die 

voor de volgende dag op het programma stond. Ook het duel van der de tegen MKV ging 

niet door. ,,Op dat moment kon het niet. Ja, als het tien graden boven nul zou worden dan 

zou de vorst weg zijn. Nu was de kans groot dat alleen de bovenste laag ontdooid zou zijn 

en dan schop je het veld kapot. Daar kwam bij dat de tegenstander het tijdig wilde weten.’’ 

Een week eerder nam Dorus de beslissing op zondagochtend. ,,Leeuwarden wilde graag dat 

ik het de avond ervoor al zou afkeuren, maar zoals de situatie toen was kon er gespeeld 

worden. ’s Middags hadden de A’s nog gevoetbald. Maar toen ik de volgende ochtend op het 

veld kwam lag er een paar centimeter sneeuw en sneeuwde het nog. Toen kon ik niet anders 

dan het toch af te gelasten.’’ 

Dorus zou wel willen dat hij meer tijd had om te beslissen. Om de tegenstander een 

vergeefse reis te besparen staat hij ’s ochtends om half acht al op het veld en moet hij 

beslissen of er ’s middags om twee uur gevoetbald kan worden. In die tussentijd kan er veel 

veranderen. ,,Zo had er misschien tegen Zwaagwesteinde gespeeld kunnen worden, maar 

het heeft geen zin om daar achteraf over te oordelen. Je krijgt kwade gezichten, maar daar 

kan ik niks aan doen.’’ 



Voor de wedstrijden die om drie uur beginnen heeft Dorus meer marge; dan kan de 

beslissing desnoods tot twaalf uur worden uitgesteld. Maar ook dan kan het anders lopen 

dan verwacht. Dat hebben de C’s ondervonden: ,,’s Ochtends was er niets aan de hand en ’s 

middags begon het te spoelen. Soms zie je op de Buienradar een lichtblauwe kleur en dan 

komt me er toch een plensbui!’’ 

Dorus heeft er niet voor geleerd om consul te worden en eigenlijk is zijn werk niet zo moeilijk. 

Voor de keuring hanteert hij drie criteria: het veld mag niet gevaarlijk zijn voor de spelers, het 

veld mag niet kapot geschopt worden en de bal moet kunnen rollen. Dat laatste geldt 

natuurlijk voor het geval het veld te nat is. De dikte van het ijs meet Dorus met een ijzeren 

staaf.  

Hij is nu een jaar of vier consul. De eerste jaren heeft hij nooit in actie hoeven komen, maar 

de laatste tijd moet hij er regelmatig vroeg uit. ,,Met Burekermis moest ik er beide dagen om 

half acht heen. Ik ben ook wel eens om vijf uur ’s ochtends gebeld door de club waar Geel 

Wit heen moest. Dat was wel erg vroeg, maar beter te vroeg dan te laat. Het is ook wel 

gebeurd dat de wedstrijd afgekeurd werd op het moment dat Geel Wit aan boord zat.  

Had Geel Wit vroeger velden waar eigenlijk altijd wel gespeeld kon worden, nu is dat anders. 

,,Ze zijn slechter geworden. Het hoofdveld is goed op de noordoosthoek na. Er is weliswaar 

gevertidraind en is daardoor iets beter geworden, maar er licht een kleiachtige laag en die 

slibt dicht, waardoor er geen water door kan. Er moet iets aan gedaan worden, maar de 

gemeente zal daarvoor wel geen geld hebben. Het westveld zou over de kop moeten.’’ 

Sinds dit jaar is Dorus ook penningmeester van Geel Wit. Boekhouder beter gezegd, want 

Dorus is geen bestuurslid. ,,Ik wilde niet in het bestuur, want dan heb ik er weer een 

verplichting bij. Maandags en donderdags biljart ik en vrijdag ben ik in de kantine. Nu doe ik 

het werk wanneer het mij uitkomt. Wessel Brouwer maakt de begroting, zoals hij dat al jaren 

doet.’’ 

Het bestuur beslist over de inkomsten en uitgaven en Dorus doet de boekhouding. Ik stuur 

de bestuursleden elke maand het banksaldo zodat ze een indicatie hebben hoe de 

vereniging er voor staat. Ik beslis niet over wat er met het geld gaat gebeuren, dat is mijn 

pakkie an niet. 

Koos Molenaar 

 

Tjeerd Molenaar overleden 

Op 88-jarige leeftijd is Tjeerd 

Molenaar overleden. Tjerd was 

jarenlang elftalleider/grensrechter van 

seniorenteams van Geel Wit. De 

meeste tijd bij het tweede, later bij de 

veteranen. Van die periode is 

bijgaande foto die in het jubileumboek 

van 1994 stond afgedrukt bij een 

artikel over scheidsrechter Jan Oud. 

Tjeerd was een bevlogen vlaggenist, 

die niet zelden het stokje het er bij 

neer gooide als hij het niet eens was 

met de beslissing van de man in het 

zwart.   

Wij wensen de familie sterkte bij de verwerking van dit verlies.  



 

Richard Kooiker is overleden. Hij mocht slechts 36 jaar worden. Richard meldde zich in 1984 

aan als lid bij Geel Wit. Hij doorliep alle jeugdteams en debuteerde tien jaar later bij de 

senioren. Hij speelde afwisselend in het tweede en het derde. 

Richard heeft veel getobd met zijn gezondheid, wat hem ertoe noopte te stoppen met 

voetballen. Toch bleef hij de vereniging trouw; hij bleef lid tot aan zijn dood.  

We wensen Jolanda en Lisa en de overige nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van 

dit zware verlies. 

 

Verslag algemene ledenvergadering 

Geel Wit heeft op de algemene ledenvergadering afscheid genomen van Johan Dokter. Hij 

heeft werk gevonden in Canada en die klus valt nu eenmaal niet te combineren met het 

penningmeesterschap van een voetbalvereniging op Ameland. Voorzitter Jos Bulté prees 

hem voor het werk dat hij heeft gedaan in de drie jaar dat hij deze functie vervulde. ,,Jij hebt 

Geel Wit weer goed op de financiële rails gezet’’, waren de lovende woorden van de 

voorzitter, die Johan verblijdde met bloemen en een enveloppe met inhoud. Ook Dirk Kooiker 

bood hem namens de Vrienden van Geel Wit een enveloppe aan. ,,Ik voel mij zeer vereerd. 

Ik heb dit werk met heel veel plezier gedaan. Ik heb veel mensen leren kennen, ik ben met 

niets gekomen en ga nu met een familiegevoel weg’’, sprak Johan ontroerd. 

Johans taken worden overgenomen door Dorus Metz, die echter niet in het bestuur gaat 

zitten. Het aantal bestuursleden is inmiddels gedaald naar vijf, ondanks verwoede pogingen 

is het niet gelukt meer mensen enthousiast te maken voor een bestuursfunctie. De voorzitter 

vroeg de aanwezigen om uit te kijken naar kandidaten en benadrukte dat vrouwen evenzeer 

welkom zijn. 



Hij deelde mee dat met trainer Kees Jan Slotemaker overeenstemming is bereikt om aan dit 

eerste jaar van samenwerking een vervolg te geven. 

Volgende week gaan honderd jeugdleden naar de eredivisiewedstrijd FC Groningen-FC 

Utrecht. De belangstelling is overweldigend en Wagenborg Passagiersdiensten betaalt de 

overtocht met de boot.  Er wordt nog gezocht naar een sponsor voor de busreis. 

De reiskosten blijven de belangrijkste kostenpost voor een eilander club als Geel Wit. De 

kosten voor het huren van busjes zijn aanzienlijk omhoog gegaan. Daarom worden nu meer 

eigen auto’s mee overgenomen, waardoor de kosten vrijwel gelijk blijven, maar nog altijd 

zo’n €24.000 op jaarbasis bedragen. 

Gretha Pluim gaat de coördinatie van de kantinevrijwilligers op zich nemen. De bedoeling is 

dat de kantine binnenkort wordt gerenoveerd. Het materiaal is er al, vrijwilligers kunnen zich 

melden. Tevens wordt het parkeerterrein naast het clubgebouw betegeld en komt er een pad 

naar de tribune. 

 
Foto Jan van Os 

De najaarsreeks kende drie jeugdkampioenen: D1, D2 en F1. De competities werden niet 

voltooid. Dat had te maken met afgelastingen vanwege het weer en de dood van 

grensrechter Richard Nieuwenhuizen, maar ook vanwege het afzeggen van de tegenstander 

die zich weer creatief toonden in het aandragen van argumenten, zoals diplomazwemmen en 

sinterklaasintocht. 

In zijn slotwoord haalde de voorzitter uit naar zijn collega van Amelandia, die Jos had 

aangevallen op de woorden van Jos in een gesprek van Amelandia en Geel Wit met 

vertegenwoordigers van de KNVB: ,,Hij baseert zich op onjuiste feiten. Wij hebben het lef 

gehad om te informeren naar de mogelijkheden van samenwerking en dan word je zo hard 

onderuit geschoffeld.’’ 
 



Afscheidswoord. 

 

Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren, op donderdag 25 januari 2007 ging ik 

voor het eerst in mijn leven naar Ameland. De reden was dat ik een sollicitatiegesprek had bij 

Bakkerij de Jong.  Ik was best wel zenuwachtig en dacht:  ”Wauw, misschien ga ik wel 

wonen en werken op Ameland”.  Het gesprek ging en soepel en voor ik het wist kon ik de 

dinsdag  van de volgende week al beginnen. Met twee koffers vol kleding ging ik mijn nieuwe 

avontuur tegemoet.  In het begin was het best wel moeilijk. Contacten leggen ging wel vrij 

vlot, maar toch bleef je het gevoel houden dat je er niet bij hoorde.  Je was immers een 

buitenstaander en geen eilander. Dus besloot ik een poging te wagen om maar weer eens te 

gaan voetballen, zodat ik mensen zou leren kennen en even van het werk kon ontsnappen.  

V.V. Geel Wit was de beste optie, heerlijk dichtbij en maar 6 minuten fietsen om te ballen. 

Het waren niet mijn oogstrelende en geweldige voetbalskills die indruk maakten bij GW 4,  

maar wel mijn inzet en loyaliteit, ik was er altijd op de trainingen en wedstrijddagen. Een jaar 

later promoveerde ik zowaar naar het derde elftal… was dan toch door het harde werken op 

de training mijn techniek verbeterd? en is dit niet ongezien gebleven? Helaas het zat 

anders… het vierde was een zorgenkindje geworden doordat er te weinig actieve voetballers 

waren en dus werd het uit de competitie genomen.  

 

 

Gaandeweg dit seizoen ben ik gescout en werd ik door een speler uit mijn team benaderd.  

Het was Jan Brouwer die me benaderde, hij vroeg me of ik verstand van boekhouden had. Ik 

antwoordde: ja, dat hebben we wel behandeld tijdens mijn studie in Wageningen (brood en 

banket) en in mijn vervolgstudie Marketing en Management. Dus dat moet geen probleem 

zijn. Jan legde uit dat hij in het bestuur van Geel Wit zat. Hij vertelde dat onze club mensen 

nodig heeft in het bestuur en dat het misschien iets voor mij zou kunnen zijn. Uiteindelijk 



heeft deze man heeft mij weten te strikken voor GW als penningmeester. In augustus 2009 

werd deze Groninger samen met nog een Groninger genaamd Gerard Pluim door de leden 

van GW met open armen ontvangen als bestuursleden. Het was van af het begin hard 

werken met duidelijke doelstellingen (we hadden het niet zo breed als voetbalclub en dus 

moest er bezuinigd worden) Toen er wederom een bestuurslid opstapte in januari 2010 viel 

er een gat in de werkzaamheden met betrekking tot de sponsoring. Ik voelde me 

verantwoordelijk voor de financiën en besloot deze functie erbij te doen als tweede post. 

Immers de rekeningen moesten wel betaald worden en de inkomsten van een voetbalclub 

wordt mede mogelijk gemaakt door een goede sponsoring- en contributiebeleid.  

Vanaf dat moment is er ontzettend veel veranderd. De clubkrant is uitgebreid met meer en 

mooiere advertenties. Daarnaast heb ik GW-kleding lijn opgezet met de uitstraling van 

Ameland op alle kleding. De schreeuw om een scorebord tijdens  mijn eerste 

ledenvergadering is gehoord en gevolg aan gegeven. Er is een kleine aanpassing aan ons  

clublogo gedaan (minder blauw) en er is een forse stijging van sponsoren gerealiseerd, wat 

leidde tot meer reclameborden langs het hoofdveld. Het resultaat mag er zijn en ik ben er 

trots op dat we dat met zijn alleen hebben gedaan. Tevens verlaat ik mijn ambt met een 

positieve jaarrekening. Niets is mooier dan het presenteren van zwarte cijfers in deze 

moeilijke tijden.  

 

Er zijn ook negatieve momenten geweest tijdens mijn periode in het bestuur. Te denken valt 

hierbij aan de terugloop van vrijwilligers, hoe vang je dit op? De trainerssoap, meerdere 

communicatie fouten die de aanleiding waren voor conflicten. Maar de uiteindelijke balans 

slaat door naar de positieve momenten.   

 

Drie jaar en 3 maanden heb ik me met heel veel plezier en toewijding me voor deze club. Ik 

kan je zeggen dat door mijn inzet en toewijding en jullie waardering hiervoor, er een heuse 

familieband is ontstaan (Vrienden van GW, GW voor het leven). 

   

Onthoud één ding: “ook bestuurders zijn vrijwilligers en ook deze vrijwilligers maken weleens 

fouten”. Het clubgevoel is zeer belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging! 

Samenwerken en samen oplossingen bedenken is daarbij van onschatbare waarde. Soms 

moet je even je trots aan de kant zetten als je het gevoel hebt dat je in het verleden niet 

netjes bent behandeld of moet je beseffen dat je misschien iemand zelf niet netjes hebt 

behandeld. Uiteindelijk moet je beseffen dat iedereen hetzelfde doel heeft en dat iedereen 

het goed voor heeft met de vereniging. De mensen die dat kunnen zijn de echte familieleden/ 

vrienden van GW.  

 

Ik wil iedereen bedanken voor mijn geweldige mooie afscheidsfeest.  Nu ben ik weer met 

twee koffers op reis gegaan. Een nieuw avontuur op een ander eiland (Déjà vu).  

 

Johan Dokter 

 

      

 

 

 

 

 



De jeugd van Geel Wit ( 100 in getal ) had op zondag 20 januari jl. een prachtige dag. Zij 

bezochten de eredivisiewedstrijd FC Groningen-FC Utrecht in de Euroborg. 

Het bestuur van Geel Wit dankt vanaf deze plaats alle sponsoren, die mede deze dag 

onvergetelijk maakten (ondanks de kou). In de rust mocht F1 een ereronde maken als 

beloning voor het behaalde kampioenschap in de najaarsreeks. In tenue en met clubvlag 

renden ze door het stadion. FC Groningen maakte bijgaande fotoreportage. 

De sponsoren waren: 

FC Groningen 

Wagenborg 

Passagiersdiensten 

Drogisterij Kienstra 

Fietsverhuur Nobel 

Kampeerboerderij 

Duinzicht 

VVV Ameland 

Eetcafé de Boerderij 

Het Baken 

Kooistra Amusement 

Restaurant de Piraat 
   

Op FC Groningen TV 

verscheen dit 

filmpje: http://www.youtube.com/user/fcgroningentv 

        

 

 

http://www.youtube.com/user/fcgroningentv


 

Aan de bal: Rick Heykoop 

 
Rick gaat er even goed voor zitten als ik langskom bij hem thuis aan de Commandeurstraat. 

Zijn zussen zijn nieuwsgierig en zoeken gezellig een plekje op de bank maar Rick zit 

duidelijk op de praatstoel: daar komen zij niet tussen. 

 

Voetbal vindt Rick heel leuk. Hij geeft al direct een tip: goed samenwerken. Hij geniet er van 

om de bal over te spelen, de bal te onderscheppen bij de tegenstander of te zorgen voor een 

goede voorzet. Alleen maar om zelf te kunnen scoren op het doel af gaan vindt hij niet slim. 

Want samen kom je veel verder.  

 

Rick wil graag beter worden in het schieten op doel. Dat wordt veel geoefend bij de 

trainingen dus dat komt goed uit. Hij vindt het erg leuk om partijtje te spelen bij de trainingen. 

De hele tijd oefenen met het passen vindt hij niet zo leuk, maar wel nuttig. Van zijn team is 

iedereen wel eens keeper, dus daar oefenen ze ook veel mee. 

 

Bij Geel Wit heeft Rick geen lievelingsspeler. Wel bij Feyenoord: Pelle en Guidetti. Pelle 

vooral om zijn mooie voorzetten en doelpunten. Natuurlijk was het heel leuk toe hij een dagje 

De Kuip bezocht. Rick zat op een mooi plekje in het stadion. Er landde op het veld een 

helikopter en de nieuwe spelers stapten daar uit. Rick heeft nog een trainingswedstrijd 

bijgewoond van de jeugd van Feyenoord. Hij kreeg een tasje uitgereikt van Bruno Martins 

Indi! 

 

Rick vindt het heel gezellig om uit te spelen tegen andere clubs, zo zie je nog eens een 

ander voetbalterrein. En daar kijkt Rick met een kritisch oog naar, zo blijkt. In Oude Bildtzijl 

vindt hij de velden niet zo goed onderhouden. En bij Geel Wit mag wat hem betreft het veld 

bij de tribune wel eens opgeknapt worden. 



 

Het is niet zo gek dat Rick daar op let. Later wil Rick wel voetballen voor de lol, maar vooral 

werken met planten. Net zoals zijn vader heeft hij vast wel groene vingers! Hovenier of liever 

nog bloemenkweker lijken hem wel mooie beroepen. Hij helpt zijn vader en zijn oma vaak 

met het werken in de tuin. Rick heeft al veel ervaring opgedaan zoals tomaten, komkommers 

en aardbeien kweken. Laatst heeft hij samen met een vriendje in de kou al het onkruid uit de 

tuin gehaald.  

 

Verder is Rick graag buiten om te skelteren en te spelen in de zandbak. Binnen speelt hij 

heel graag met Playmobil. Ik heb het niet gezien maar toen moeder Aukje er over sprak zag 

ik dat het wel een grote verzameling moet zijn. En wat heeft Rick van Playmobil: vooral 

bouwbedrijven en boerderijen. Daar kan hij eindeloos mee bezig zijn. 

 

Rick vindt het heel leuk als hij wordt aangemoedigd langs de lijn maar niet te veel roepen 

hoor, dat leidt soms juist af. Waar hij ook veel aandacht voor heeft is als er pizza salami op 

zijn bord ligt, heerlijk vindt hij dat. Goede en stevige kost voor deze gezellige voetballer. En 

mensen, denk om de veldjes hè, want Rick wil wel op goed gras spelen. 

 

Hetty van Rijn 

 

Andre de Jong wint kerstklaverjassen  

 Andre de Jong heeft het kerstklaverjassen van Geel Wit gewonnen. Meinte Bonthuis werd 

tweede en Siard Bonthuis derde. Aanvankelijk dreigde het toernooi niet door te gaan omdat 

er weinig aanmeldingen waren. Toen Gerard Pluim het toernooi cancelde, regende het 

opeens aanmeldingen. Het resultaat was een goed gevulde kantine met 28 deelnemers. 
 



Kersttoernooi voor de jeugd weer groot succes 

Het jaarlijkse kersttoernooi voor de jeugd is weer een waar familiefeest geworden. Alle jeugd 

vanaf de B-junioren kwam in actie. Voor de allerkleinsten was dit de eerste keer dat zij hun 

talenten aan een grote publiek konden tonen, want de tribune zat tjokvol met papa's, 

mama's, broertjes, zusjes en andere familieleden en kennissen. 

Het toernooi begon op 27 december 's morgens vroeg  met de D- en E-pupillen. Team 3 

(Stijn, Julian, Jim, Niek, Jurrien en Jan Molenaar) won vijf van de zes wedstrijden en werd 

daarmee winnaar. Tweede werd team 4 (Tijn, Kevin, Mike, Robin en Jeremy) en de derde 

plaats ging naar team 7 (Jorik, Carien, Friso, Menno, Jelmer, Rick).  

Daarna was het de beurt aan de H-pupillen. Zij spelen nog geen competitievoetbal, maar 

hebben in de zaal al flink wat ervaring opgedaan. Daar waar de een nog met veel 

verwondering om zich heen kijkt gooit de ander de ene panna na de andere er uit. 

De F-pupillen zijn alweer wat verder en dat was duidelijk te zien. Atletico Madrid werd de 

winnaar en bestond uit Tygo, Ivar, Rick, Lucas, Niek en Sjoerd. De tweede plaats was voor 

Real Madrid met Joran, Yannick, Stan, Jauke, Frederick, Bjorn en Sander. Barcelona (Egor, 

Fons, Menno, Cedric, Ingmar, Martijn en Joaquin) sloot de rij. 

Tot slot de B- en C-junioren. Team 4, bestaande uit Roland, Pieter, Tim, Peter, Marvin en 

Christian, was de beste. Op de tweede plaats eindigde team 3, waarvoor Robin, Mike, 

Remon, Theo, Dennis van der Meij en Marinus uitkwamen.  

Een woord van dank gaat uit naar alle leiders en trainers en bestuursleden die het mogelijk 

hebben gemaakt op van deze dag een succes te maken. 

Joop de Haan maakte een filmpje. http://www.youtube.com/watch?v=g6moUFaSUn8 

 

 

 



Echte Parels 1 winnen kerstzaaltoernooi 

De Echte Parels 1 hebben het Kerstzaalvoetbaltoernooi 2012 voor senioren en A-junioren 

gewonnen. In de laatste wedstrijd verloren ze weliswaar van Koemklats, dat daardoor in 

punten gelijk kwam met de uiteindelijke kampioen, maar Boemklats had een slechter 

doelsaldo. Als derde eindigde Pieters Pracht Parels, dat evenveel punten haalde als Team 

Jos 2.0, maar een beter doelsaldo had. Echte Parels 2 eindigde puntloos onderaan. 

Er deden slechts vijf teams mee, zij werkten een halve competitie van wedstrijden van 20 

minuten af. De duels werden in goede banen geleid door de scheidsrechters Hessel 

Kienstra, Martin Oud en Jan van Os. De wedstrijdleiding berustte bij Niels Oud.  

De foto's, helaas niet van de beste kwaliteit, zijn van Koos Molenaar. Joop de Haan maakte 

een filmpje. http://www.youtube.com/watch?v=u4TwT_WSghY&noredirect=1  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u4TwT_WSghY&noredirect=1


 

Tekening Dymphie van der Bergh 

Men mompelt langs het lijntje. 

Zondag 17 februari 

Kleindochter Thianda in Leeuwarden viert haar 16e verjaardag. Kom je, opa? Natuurlijk komt 

opa. maar wel ’s morgens, want ’s middags komt er eindelijk een einde aan de winterstop: 

het derde en het eerste spelen thuis…  

Aan boord tref ik de jongens van het tweede met voor het eerst Mark Molenaar in de 

gelederen. Welkom aan boord, jongen! 

Met de half twee boot terug naar huis. De fiets staat in poll-position klaar op de pier en ik 

vlieg in recordtijd naar huis, gooi de tas in de garage en spurt richting Noordwal: ik kan nog 7 

minuten van de eerste helft zien… 

Dan bekruipt mij een angstig voorgevoel: ik ben de rijstal al voorbij en ik hoor nog steeds 

niets wat aan een voetbalwedstrijd doet denken… 

Leeg en verlaten liggen de Geel Wit velden voor mij, wedstrijden afgelast… 

Respect 

Wie in verkiezingstijd langs de Kolkweg wandelt, fietst of rijdt, hoeft er nooit aan te twijfelen 

naar welke politieke partij mijn voorkeur uitgaat. De biljetten in fel rood spreken een 



duidelijke taal.’dat geldt ook voor de poster ‘Zonder respect geen voetbal’ die ik naar 

aanleiding van het tragische incident op 2 december in Almere had opgehangen. 

,,Hangt er eindelijk iets verstandigs voor je raam’’, was het commentaar van een 

buurtgenoot, die in politiek opzicht zijn heil bij Geert Wilders zoekt. 

Nou ja, iedereen heeft recht op zijn eigen afwijking, toch Appie… 

Match-fixing 

Eindelijk krijgen we het antwoord op veelgestelde vragen. Waarom mist die spits zoveel 

opgelegde kansen, waarom duikt die keeper domweg over lage ballen heen en waarom 

maakt die verdediger alweer hands in het strafschopgebied? 

Na het dopingschandaal in de wielrennerij is nu omkoping in de voetbalwereld een hot item 

en daarbij gaan ook Nederlandse clubs naar het schijnt niet vrijuit. 

Wij van ’t Intikkertje houden bij Geel Wit de zaak angstvallig, argwanend en meedogenloos in 

de gaten. Gaan Cees en Patrick alweer een midweek naar CenterParcs, loopt Danny alweer 

op nieuwe schoenen, koopt Pieter Oene zijn derde nieuwe fiets dit jaar en verwent Maurits 

zijn vrouw met gigantische bossen rozen??? 

Big Brother is watching you. 

Hoe dom kan je zijn? 

Als je als trainer/coach eens een poosje wat minder succesvol bent, moet je wel eens wat 

zeggen of doen om toch een beetje in de picture te blijven… 

En dus komen Gert Jan en Marco –toch al niet de slimste jongetjes van de klas- met 

uitspraken als ,,Voetbal is een mannensport’’ en ,,daar horen emoties bij…’’ Waartoe die 

emoties zoal kunnen leiden, hebben we nu wel gezien, denk ik zo. ,,Scheidsrechters in 

Nederland zijn pietluttig’’, mopperen de heren, Ja natuurlijk, als die pietluttigheid jouw spelers 

kaarten oplevert, vooral dan! ,,Klap toe de mond!’’, zei Kluk Kluk dan altijd… 

Vragen is krijgen 

In een eerder stukje in ons clubblad heb ik er al eens voor gepleit, dat voetballers die om een 

kaart voor een tegenstander vragen, er onmiddellijk zelf een krijgen, zonder uitzondering. 

Een man naar mijn hart is die Schotse scheidsrechter die de Schalke-speler meteen lik op 

stuk gaf toen die het bekende vraaggebaar maakte… 

Je kon die scheidsrechter zien denken: ,,You want a card? You’ll have it!’’ 

En dan te bedenken dat Schotten als zuinig bekend staan… 

Anne Moll  
 

Glazen bol 
Vooruit zien is regeren, maar regeren is ook vooruit zien. Enkele jaren geleden heb ik me al 
eens uitgelaten tegen enkele mensen over de mogelijkheid van een nieuw centraal 
verdedigingsduo in Oranje. De namen Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi deden toen nog 
menig wenkbrauw fronsen. Wie? In Oranje? Anno 2013 lijkt deze stelling ineens niet meer 
een vraag, maar een logisch antwoord. Toevallig kwam dit onderwerp afgelopen week tijdens 
een verjaardag weer oppoppen. Ook over Jordy Clasie heb ik al zeer lang geleden gezegd 
dat het me niet zou verbazen als een topclub hem uiteindelijk zal inlijven en de naam 
Barcelona heb ik daarbij ook laten vallen. Nu ineens intern toch wel wordt gekeken naar de 
leeftijd van Xavi lijkt Barcelona op zoek te zijn naar een soortgelijke kleine regisseur.... zou 
het?? Overigens gaat het mij geenszins om zelfverheerlijking van mijn inzicht, maar is het 
mooi om te zien dat Feyenoord weer opgeleefd is. En dat voornamelijk door toedoen van 
eigen jeugdspelers. Mulder, De Vrij, Nelom, Martins Indi, Clasie, Vilhena, Boëtius en ja ook 
Janmaat komen allen uit de eigen jeugd! Wat uit armoede is geboren, lijkt het wondermiddel 
waarmee de club van Rotterdam-zuid weer fier aan kop van de Nederlandse competitie 
staat. Nou ja, dat en een ontketende Italiaan! Los van Feyenoord zie je steeds meer clubs 
het voorbeeld volgen van het geven van voorrang aan de eigen jeugd. Het financial fair-play 



van de UEFA zal daarbij nog eens een extra stimulerende werking geven door het aan 
banden leggen van megalomane aankopen en het feit dat steeds meer clubs in Europa zich 
onverantwoord in de schulden storten met alle gevolgen van dien. In Nederland loopt 
klaarblijkelijk behalve veel talent ook nog eens een surplus aan trainers die deze jongens 
kunnen klaarstomen voor de top. De Nederlandse jeugdopleidingen worden wereldwijd 
gekopieerd en met name in Engeland en Rusland kijken ze met jaloerse ogen naar ons 
opleidingsinstituut. Het feit dat Feyenoord nu ook weer dergelijke jongens lijkt kwijt te raken 
is uiteraard erg jammer, maar ook weer het lot van een land dat voornamelijk jongens opleidt 
voor de grotere competities in Europa. Wat echter lovenswaardig is, is dat dit hier gebeurt 
met minimale middelen en dat talent en kennis en ervaring hier de boventoon voeren. Geld is 
handig, maar in Nederland blijven we redelijk met beide benen op de grond. Het is een 
goede ontwikkeling dat de UEFA clubs als Manchester City, Paris Saint-Germain of welke 
club dan ook maar met dikke bedragen smijt tot een halt willen roepen. Het feit dat 
Nederland achterblijft bij Europa kun je dan ook vanuit twee perspectieven interpreteren; 
enerzijds verliezen we meer en meer grond en zal het grootste succes straks zijn als  er al 2 
clubs uit Nederland Champions League spelen. Laat staan dat een eventueel volgende 
ronde wordt behaald. Anderzijds laten we blij zijn dat we niet meegaan met zijn allen in dit 
buitensporige geweld. Wat zou het wel niet teweeg brengen als de Nederlandse clubs 
honderden miljoenen euro's schulden hebben. Juist in deze tijden is dit domweg niet te 
verantwoorden. 
 
Terug naar Feyenoord. Het ligt in de lijn der verwachting dat De Vrij straks weg is naar of 
Liverpool of Chelsea, althans dat vermoeden heb ik. Vilhena en Boëtius hebben bijgetekend, 
maar zullen als ze zo doorgaan zeker binnen 2 jaar weg zijn en zijn zeker kanshebber om 
zelfs mee te gaan naar het WK in Brazilië volgend jaar. Manchester United zal Vilhena 
opnemen en Boëtius kan best wel eens een welkome aanvulling zijn voor Arsenal, maar ook 
Spaanse clubs volgen hem. Janmaat zal met zijn typische rushes en het feit dat hij in Oranje 
speelt zeker door de Engels subtop worden gevolgd. Martins Indi heeft al lichtjes geflirt met 
Milan, maar het zou ook zeker voor de echte topclubs geen probleem zijn om een deal te 
sluiten waarbij ook De Vrij wordt betrokken. Het is immers een goed ingespeeld centraal duo. 
Dat zou dan dus ook voor Martins Indi Engeland betekenen. Mulder is niet een topdoelman 
maar Bundesliga ligt voor de hand bij een stap hogerop voor hem. Een prima competitie met 
volle stadions en wispelturige keepers. En Nelom, tja die zit nu al echt op zijn top. En dan 
ben je dus weer een half elftal kwijt. Speelt Feyenoord het slim dan vangen ze dikke 
bedragen en hebben ze bovendien ongetwijfeld hun opvolgers alweer klaarstaan. Al drie jaar 
nu achtereen heeft Feyenoord de Rinus Michels Award gewonnen voor beste jeugdopleiding 
van Nederland. Wat dat betreft heeft hoofd jeugdopleiding, Stanley Brard, de boel goed op 
de rit. Zo bouw je aan een solide toekomst van je club. Ajax lijkt ook na jarenlang wanbeleid 
weer enigszins er bovenop te komen. Ja, ze zijn de laatste 2 jaar achtereen kampioen 
geworden, maar de opleiding die jarenlang zo werd bewierookt bleef achter bij deze 
successen. De huidige jeugdteams staan ver van de bovenste plaatsen, een direct gevolg 
van Cruijff zijn gewenste individuele trainingen. Toch zal ook daar de jeugd straks de 
belangrijkste pijler zijn onder eventuele successen. 
 
Het hebben van een duidelijke visie is dus zeer belangrijk. Wil Nederland weer terug naar de 
top dan moet men weer bij de basis beginnen; de jeugd. Het opleiden van talent rendeert en 
heeft in het verleden ook altijd succes opgeleverd. De UEFA sluit niet langer zijn ogen en zal 
hard optreden tegen clubs die zich financieel 'misdragen'. Geloof in eigen jeugd, vasthouden 
aan een ingezette koers en vooral verantwoord met je geld omgaan. Het lijkt simpel en dat is 
het eigenlijk ook. Het maakt dat Nederlandse jongens zich in de kijker kunnen spelen en het 
zich laat voorspellen dat ze daardoor uiteindelijk ook Oranje halen en de Europese top. Daar 
is geen glazen bol voor nodig. 
 

Colin Ytsma 
 



Standen senioren per 24 februari 

          

Eerste elftal  

  1   Friesland 1     15   10   4     1   34   38   -   15 

  2   Lemmer 1     14   10   1     3   31   45   -   20 

  3   Leeuwarden 1     14   10   1     3   31   39   -   22 

  4   Harlingen 1     13     8   3     2   27   35   -   20 

  5   MKV '29 1     14     8   0     6   24   31   -   33 

  6   Oerterp 1     14     4   6     4   18   39   -   30 

  7   Jubbega 1     14     4   6     4   18   24   -   26 

  8   Dronrijp 1     14     5   1     8   16   22   -   36 

  9   Warga 1     15     5   1     9   16   29   -   40 

10   Harkema Op. 1     14     4   3     7   15   24   -   26 

11   Stiens SC 1     14     4   3     7   15   30   -   35 

12   Geel Wit 1     13     4   2     7   14   20   -   27 

13   Oosterlittens 1     13     3   1     9   10   13   -   35 

14   Zwaagwest. 1     13     1   2   10     5   15   -   39 

 

Tweede elftal 

  1   Bergum 2     11     9   2     0   29   53   -   12 

  2   Trynwâlden VC 2    12   10   0     2   28   63   -   16 

  3   DTD 2      12     7   4     1   25   58   -   31 

  4   Stiens SC 2     12     7   1     4   22   54   -   22 

  5   Geel Wit 2     12     6   2     4   20   34   -   28 

  6   Harlingen 2      9     5   2     2   17   31   -   26 

  7   Oosterlittens 2     11     4   1     6   13   27   -   24 

  8   Friesland 3     13     3   2     8   11   24   -   51 

  9   Dronrijp 2     11     3   1     7   10   26   -   60 

10   Warga 2     12     2   3     7     9   27   -   42 

11   MKV '29 3     12     2   0   10     6   20   -   73 

12   RES 2      11     1   2     8     2   17   -   49 

 

Derde elftal 

  1   FVC 4      11     6   1     4   19   38   -   30 

  2   Lemmer 2     11     6   1     4   19   27   -   20 

  3   Geel Wit 3      8     5   2     1   17   27   -   15 

  4   LSC 1890 5     10     5   2     3   17   23   -   19 

  5   GAVC 3     11     5   2     4   17   31   -   24 

  6   MKV '29 4    10     5   1     4   16   19   -   20 

  7   Aengwirden 2    10     4   2     4   14   24   -   25 

  8   CAB 2      11     4   1     6   12   26   -   32 

  9   Zwaagwest. 2     11     3   3     5   12   18   -   25 

10   Gorredijk 3     11     3   1     7   10   19   -   32 

11   de Wâlden 2     10     2   2     6     8   13   -   23 

 

A1-junioren 

  1   Geel Wit A1     10     8   1     1   25   39   -     8 

  2   Dokkum A1    9     7   2     0   23   39   -   12 



  3   VCR A1      10     7   0     3   21   44   -   29 

  4   Wykels H. A1      9     5   3     1   18   36   -   13 

  5   Frisia A4     11     5   3     3   18   41   -   29 

  6   Anjum A1     6     3   2     1   11   25   -   14 

  7   Be Quick A2      9     3   0     6     9   13   -   31 

  8   Holwerd A1     8     2   2     4     8   28   -   24 

  9   VIOD A1      8     2   2     4     8   19   -   29 

10   Ropta Boys A1     11     1   3     7     6   18   -   39 

11   Birdaard A1     9     1   1     7     4   20   -   50 

12   Blauw Wit A3     10     1   1     8     4   16   -   60 

 

B1-junioren 

  1   Friese Boys B1     8     6   1     1   19   53   -   16 

  2   DTD B1      8     6   1     1   19   46   -     9 

  3   Geel Wit B1     7     6   0     1   18   58   -     9 

  4   Veenwouden B1     9     5   2     2   17   32   -   30 

  5   ASC B1      10     4   2     4   14   47   -   25 

  6   Kootstertille B1      7     4   0     3   12   17   -   15 

  7   Trynwâlden VC B2    10     4   0     6   12   25   -   53 

  8   Be Quick B2      6     3   1     2   10   17   -   10 

  9   Twijzel B1     1     1   0     0     3     8   -     0 

10   Zwaagwest. B1     7     0   2     5     2     6   -   27 

11   Buitenpost B2     7     0   1     6     1     6   -   54 

12   Stiens SC B2      8     0   0     8     0     6   -   73 

 

C1-junioren 

  1   Stiens SC C1     9     8   1     0   25   40   -     6 

  2   HRC C1      9     5   2     2   17   21   -   10 

  3   Sparta '59 C1     9     5   1     3   16   23   -     8 

  4   Foarút C1     10     5   0     5   15   28   -   24 

  5   BergumBCV C2     8     4   2     2   14   18   -   19 

  6   Marrum C1     7     4   0     3   12   19   -   16 

  7   Blauw Wit C2     10     3   2     5   11   16   -   25 

  8   Minnertsga C1     6     2   2     2     8   15   -   13 

  9   Geel Wit C1     8     2   2     4     8   12   -   22 

10   Ropta Boys C1     8     1   0     7     3     6   -   28 

11   Jong Harkema C2    8     0   2     6     2     4   -   31 

 

 

 

Clubblad later 

Door een technisch mankement aan de printer kon het clubblad niet eerder gedrukt worden. 

Dat betekent dat het nieuws in dit Intikkertje enigszins aan actualiteit heeft ingeboet. Onze 

excuses daarvoor. 

 

 

 

 



Programma 

Zaterdag 23 maart Geel Wit A1-Be Quick A2 15.00   

Zaterdag 23 maart Friese Boys B1-Geel Wit B1 10.30 H. Veenstra 

Zaterdag 23 maart Jong Harkema C2-Geel Wit C1 11.00   

Zondag 24 maart Geel Wit 1-Jubbega 1 14.00  H.M. Gerbrandy  

Zondag 24 maart Geel Wit 2-MKV '29 3 15.00   

Zondag 24 maart LSC 1890 5-Geel Wit 3 12.00   

Zaterdag 30 maart Pasen Geel Wit 1-Zwaagwesteinde 1 14.00 B. Mulder 

Zaterdag 30 maart Pasen Geel Wit A1-FC Birdaard A1 15.00 Bjorn Wijnberg  

Zaterdag 30 maart Pasen ASC B1-Geel Wit B1  10.30    

Zaterdag 30 maart Pasen Geel Wit C1-Ropta Boys C1 15.00 ?  

Zaterdag 30 maart Pasen Robur D1-Geel Wit D1 10.00 Pieter Oene Smit  

Zaterdag 30 maart Pasen Geel Wit D2-Anjum D1 10.45    

Zaterdag 30 maart Pasen St. Annaparochie E2-Geel Wit E1  10.00    

Zaterdag 30 maart Pasen SC Stiens E7-Geel Wit E2   09.00    

Zaterdag 30 maart Pasen Ouwe Syl E2-Geel Wit E3  09.00    

Zaterdag 30 maart Pasen St. Annaparochie F3-Geel Wit F1  09.00    

Zaterdag 30 maart Pasen Geel Wit F2-St. Annaparochie F4 10.45  Tim Hoomoedt  

Zondag 31 maart Pasen Geel Wit 2-DTD 2  15.00   

Zondag 31 maart Pasen CAB 2-Geel Wit 3 12.45    

Maandag 1 april Pasen Geel Wit 1-SC Stiens 1 14.00 H.H. Steenhuis 

Zaterdag 6 april Dokkum A1-Geel Wit A1 10.30    



Zaterdag 6 april Geel Wit B1-Be Quick D B2 15.00   

Zaterdag 6 april ST Foarút C1-Geel Wit C1 09.00    

Zaterdag 6 april AVC D1-Geel Wit D1 09.30   

Zaterdag 6 april Minnertsga D1-Geel Wit D2  09.30    

Zaterdag 6 april Friesland E1-Geel Wit E1  10.00    

Zaterdag 6 april Geel Wit E2-Tzummarum E1   10.45    

Zaterdag 6 april Geel Wit E3-Rood Geel E4  10.45    

Zaterdag 6 april St. Jacob F1G-Geel Wit F1  09.00    

Zondag 7 april Lemmer 1-Geel Wit 1 14.00 G. van Duinen  

Zondag 7 april Geel Wit 2-VC Trynwâlden 2  15.00   

Zondag 7 april Geel Wit 3-GAVC 3 11.00   

Zaterdag 13 april Geel Wit A1-Frisia A4 15.00   

Zaterdag 13 april ST Jistrum B1-Geel Wit B1  10.30    

Zaterdag 13 april Geel Wit C1-SJO Jong Harkema C2 15.00   

Zaterdag 13 april SC Franeker D2-Geel Wit D12 09.00   

Zaterdag 13 april VIOD D1-Geel Wit D2 10.30    

Zaterdag 13 april Rood Geel E2-Geel Wit E1  09.00    

Zaterdag 13 april Frisia E8-Geel Wit E2   09.00    

Zaterdag 13 april Wykels Hallum E3-Geel Wit E3  10.00    

Zaterdag 13 april Wykels Hallum F1-Geel Wit F1  09.00    

Zaterdag 13 april Geel Wit F2-MKV '29 F4  10.45    

Zondag 14 april Geel Wit 1-Harkema Opeinde 1 14.00   



Zondag 14 april Geel Wit 2-Bergum 2 15.00   

Zondag 14 april Aengwirden 2-Geel Wit 3 11.00   

Donderdag 18 april Oosterlittens 1-Geel Wit 1 19.00   

Zaterdag 20 april Be Quick D A2-Geel Wit A1 10.30   

Zaterdag 20 april Geel Wit B1-DTD B1 15.00   

Zaterdag 20 april Blauw Wit '34 C2-Geel Wit C1    10.30    

Zaterdag 20 april Geel Wit D1-Dronrijp D1 10.45   

Zaterdag 20 april Geel Wit D2-Marrum D1  10.45    

Zaterdag 20 april Geel Wit E1-Beetgum E1  10.45    

Zaterdag 20 april Zeerobben E5-Geel Wit E3  10.15    

Zaterdag 20 april Geel Wit F1-Zeerobben F2 10.45    

Zaterdag 20 april Geel Wit F2-Frisia F13 10.45    

Zondag 21 april Dronrijp 1-Geel Wit 1  14.00   

Zondag 21 april Geel Wit 2-Friesland 3 15.00   

Zondag 21 april Geel Wit 3-FVC 4 11.00   

Zaterdag 27 april Anjum A1-Geel Wit A1 09.00    

Zaterdag 27 april Geel Wit B1-VC Trynwâlden B2 15.00   

Zaterdag 27 april Ropta Boys C1-Geel Wit C1 09.00   

Zondag 28 april Geel Wit 1-Leeuwarden 1 14.00    

Zondag 28 april Gorredijk 3-Geel Wit 3 10.00   

 

Wijzigingen voorbehouden 

Houd daarvoor www.geelwit.nl in de gaten 

http://www.geelwit.nl/

