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t Intikkertje heeft jou nodig, nu 

  

 

’t Intikkertje is afgelopen seizoen slechts twee keer verschenen. Dat is natuurlijk veel 
te weinig. Aan de vele vrijwilligers heeft het niet gelegen. De drukkers, vouwers en 
bezorgers stonden klaar om hun werk te doen… maar ja, er was geen kopij. 

Het aantal schrijvende medewerkers is tot een minimum gedaald. Dat is vreselijk 
jammer, want het clubblad is een belangrijk orgaan binnen de vereniging. Daar waar 
steeds meer verenigingen overgaan op enkel een digitale versie blijft Geel Wit veel 
waarde hechten aan de papieren versie. 

Een clubblad is een medium voor en door leden. Dus, heb je een wedstrijdverslag, is 
er iets wat je ergert of waar je juist blij van wordt, heb je een tekening of strip, een 
interview of zomaar een stukje, stuur het op naar webmaster@geelwit.nl of breng het 
langs op Fabriekspad 16 in Buren. Ben je van plan regelmatig iets te schrijven, laat 
even van je horen. 

 ’t Intikkertje heeft jou nodig. meld je aan als medewerker. Doe het NU voor het te 
laat is. 

mailto:webmaster@geelwit.nl


 

Geel Wit uitdaging voor Frans à Nijeholt 

Frans à Nijeholt is de nieuwe trainer van Geel Wit. Frans is 54 jaar, woont in Joure, is 
getrouwd en heeft drie kinderen. Geel Wit is voor hem een nog onbeschreven blad. 
Tot dit jaar kende hij er niemand. Nou niemand? Ja toch. Frans kent Jan Brouwer, 
die in diens studietijd meetrainde bij SC Joure.  Dat was de club waar Frans zijn hele 
voetballeven aan verbonden is geweest.  Liefst twintig jaar speelde hij in de 
hoofdmacht. Hij stopte op 39-jarige leeftijd op het moment dat zijn club promoveerde 
naar de eerste klasse. Frans had talent en heeft mogen ruiken aan het profvoetbal, 
maar zowel bij SC Heerenveen als PEC Zwolle werd hij te licht bevonden. 

Toenmalig Joure-trainer Bert Hollander adviseerde Frans om oefenmeester te 
worden. Frans nam de tweede selectie van Joure onder zijn hoede en promoveerde 
van de reserve tweede naar de reserve hoofdklasse. 

Daarna ging Frans naar Emmeloord. ,,De club was op sterven na dood met drie 
seniorenteams en bijna geen jeugd meer. Samen met technisch jeugdmanager Wil 
Lok heb ik er weer een solide vereniging van gemaakt. De jeugd stroomde toe. We 
bereikten de nacompetitie van de derde klasse, waarin we het net niet gehaald 
hebben.’’ 

Het volgende avontuur was Steenwijk,  dat was geen succes. ,,Daar heerste de 
stadsmentaliteit, niet te vergelijken met een dorp. Allemaal einzelgänger. En ik had 
ook mot met de Vrienden van Steenwijk, de vijfde colonne. ‘’ 



Daarna reikte Frans VVI uit Idskenhuizen de helpende hand. De trainer van VVI 
moest om familie-omstandigheden een stapje terug doen, waarna Frans als interim 
optrad. Hij bereikte de nacompetitie van de derde klasse. Na dat jaar kwam de trainer 
terug en moest Frans omzien naar een andere vereniging. Dat werd AVC uit 
Sexbierum. Ook daar bleef hij maar een jaar. Daarna werd zijn vrouw ziek. ,,Ik heb 
het bestuur gezegd dat ik er de hele voorbereiding niet zou zijn omdat ik niet bij haar 
weg kon, ik had een vervanger geregeld en hij zou mijn salaris krijgen. Maar dat 
wilde het bestuur niet.’’ 

Frans ging er een jaar tussenuit, de ziekte van zijn vrouw kwam in een stabiliserende 
fase en zj moedigde hem aan het trainerschap weer op te pakken. Na twee jaar 
Langweer ging Frans aan de slag bij de A1 van LSC 1890. Hoewel dit team in de 
landelijke divisie speelde kreeg het niet de aandacht die het verdiende. ,,LSC is 
gefocust op één elftal, dat is het eerste. Andere clubs trokken aan de jeugdspelers 
en het bestuur liet het gaan. Ik ben een clubman, dit was niet wat ik zocht.’’ 

De goede verhalen van VVI bereikten het drie kilometer verderop gelegen 
Nieuwehorne, en Frans werd benaderd door Renado. ,,In twee jaar tijd heb ik er een 
team neergezet. We hebben nacompetitie bereikt. Tegen Friesland waren wij het 
betere team, maar we stonden stijf van de zenuwen. Volgend jaar gaat Renado 
zeker meedoen om de prijzen.’’ 

Dat zal Frans niet meer meemaken als trainer, omdat de voorkeur van de vereniging 
uitging naar Arjen Postma, die trainer/speler gaat worden. Frans moest op zoek naar 
iets anders. Dat werd dus Geel Wit. Een club die hij alleen kende uit de tijd dat hij het 
tweede van Joure trainde dat bij Geel Wit 2 in de competitie zat. ,,Deer must op 
skrieve, gewoon doen’’, had een Sneker vriend hem geadviseerd. ,,Er volgde een 
gesprek met Jos, Gerard en Patrick en het klikte van alle kanten. Geel Wit heeft een 
jong team dat vooruit wil. Ik moest wel even overleggen met mijn vrouw, want zij had 
net geadviseerd om een jaartje te stoppen. Maar nadat Gerard zei dat ze verder 
wilden praten zei mijn vrouw: Gewoon doen, dan ga ik mee. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten.’’ 

Het is de bedoeling dat Frans dinsdags de training in Leeuwarden verzorgt  en 
vrijdags op Ameland is. Ids Heerema geeft de doordeweekse training op Ameland, 
gedurende het herstel van zijn operatie wordt hij vervangen door elftalleider René de 
Jong. Bij thuiswedstrijden blijft Frans het hele weekend. In de voorbereiding is hij 
langer op het eiland. De eerste training is maandag 1 augustus. Het bestuur zorgt 
voor verblijf op Ameland. 

Frans heeft inmiddels al intensief contact gehad met zijn rechterhand. ,,René en ik 
begrijpen elkaar wel. We zullen veel samenwerken, hij is voor mij een grote steun. Ik 
heb ook gesprekken gehad met Cees Slotemaker, mijn voorganger. Ik zal beginnen 
zoals hij eindigde. Ik houd me in eerste instantie vast aan iets, maar ik ben wel 
flexibel. Ik zal ook luisteren naar de jongens. De trainingen, oefen- en 
bekerwedstrijden zullen uiteindelijk bepalend  zijn voor de selectie. Misschien zet ik 
de linksbuiten wel op de linksbackpositie. Geel Wit wordt voor mij een uitdaging, dat 
trekt mij wel.’’ 

 



Geel Wit krijgt kunstgras 

 

Bovenstaand beeld is binnenkort verleden tijd. Op 11 september wordt begonnen 
met de aanleg van kunstgras op het trainingsveld. De oplevering wordt twee 
maanden later verwacht. 

De raad van Ameland heeft met zes stemmen voor en vier tegen besloten een 
krediet van €385.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstgrasveld 
op het derde veld van Geel Wit. De fracties van Ameland ’82, CDA (Dirk Beijaard 
was afwezig) en VVD stemden voor kunstgras, ABA en PvdA gaven de voorkeur aan 
natuurgras, waarvoor €75.000 was begroot. 

André Tuil (VVD) wees op de voordelen van kunstgras: je kunt het veld het hele jaar 
gebruiken en er meerdere sportevenementen op houden. Het moet een veld zijn voor 
het hele eiland, benadrukte hij. ,,Ik hoop dat dit de sporters bij elkaar brengt, we 
moeten niet naar twee keer een half eiland kijken.’’ De liberaal wees erop dat het 
veld minstens veertig centimeter moet worden opgehoogd, ook Irma Marinus (PvdA) 
en Jeroen de Jong (CDA) stelden dat als voorwaarde. 

De Jong had zijn oor te luister gelegd bij het bestuur van Geel Wit en het was hem 
duidelijk geworden dat de voorkeur uitging naar kunstgras. Ook Jan Wijnberg (ABA) 
had een gesprek gehad en hij had begrepen dat de clubleiding ook kon leven met 
natuurgras. Hij had zijn bedenkingen bij de levensduur van het kunstgras: ,,Ik vraag 
me af of we hier van duurzaamheid kunnen spreken.’’ 

Jeppe Groenewold stemde met zijn fractiegenoten van Ameland ’82 mee, ofschoon 
hij het wel veel geld vond. Wat als Amelandia ook om kunstgras vraagt, wie A zegt 



moet ook B zeggen, legde hij de raad voor. Marinus deelde die mening en drong er 
bij de beide clubs op aan in overleg te gaan. Zij had liever gezien dat er eerst een 
sportnotitie had gelegen en dat daarna over kunstgras zou worden gepraat. De Jong 
vond dat over een tweede kunstgrasveld nog niet hoeft te worden nagedacht: ,,We 
praten over de aanvraag van Geel Wit. Dit veld is destijds niet goed aangelegd, 
verbetering is noodzakelijk.’’ Ook hij sprak de wens uit dat eilandbreed gebruik wordt 
gemaakt van het veld. 

Rudolf Teuben hoopte dat van het kunstgras een aanzuigende werking zal uitgaan. 
Hij vond dat Ameland met een inwonertal van 3500 met twee sportcomplexen riant 
bedeeld is. Ook hij drong aan op samenwerking, maar concludeerde dat door de 
brief van Amelandia de toenaderingspogingen een deuk hebben opgelopen. 

Agenda algemene ledenvergadering  
Datum: vrijdag 26 augustus 2016  
Plaats:  Kantine Geel Wit Noordwal 
Aanvang: 21.00 uur 

1. Opening 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van  22 januari 2016. 
 
4. Jaarverslag  secretaris. 
 
5. Jaarverslag penningmeester. 
 
6. Verslag kascommissie en (her)benoeming kascommissie. 
 
7. Bestuursverkiezing: 
 

Aftredend is: Dorus Metz = niet herkiesbaar 
Siprian de Jong  = voorstel nieuwe penningmeester 
Rob Hekkelman = voorstel nieuwe secretaris 
Periodiek aftredend zijn: 
Douwe vd Meij - 2016  - herkiesbaar 
Niels Oud   - 2017 
Jos Bulte    - 2017 – blijft voorzitter 
Gerard Pluim - 2018 – wordt vice voorzitter 
Marchel Kolk       - 2018 
Patrick Kiewied    - 2018 
Andere kandidaten kunnen zich opgeven tot 1 uur voor de vergadering. 

 
8.  Voorbereiding seizoen 2016-2017. 
 
9.  Mededeling Stichting Vrienden van Geel Wit. 
 
10.  Rondvraag. 
 
11.  Sluiting. 



Voorbereidingen op het nieuwe seizoen 

Alvorens de spelers voor het nieuwe seizoen los kunnen moeten de velden in 
gereedheid worden gebracht. Een legertje vrijwilligers is al druk in de weer geweest 
met het uitzetten en kalken van de lijnen en het ophangen van de doelnetten. 
Klussen waarmee ze enkele avonden zoet zijn geweest. De netten hangen inmiddels 
weer op alle velden, met name op het hoofdveld was het een lastig karwei vanwege 
de constructie. 

 

 



Selecties  

Eerste elftal 

Trainer: Frans à Nijeholt  
Leider: René de Jong  
verzorgster: Saskia Oortgijsen  

Selectie:  

Bente Bonthuis 
Saja de Haan 
Sander Hekkelman 
Kevin Kiewiet 
Kayan Kiewiet 
Pieter Kiewiet 
Johan Kolk 
Danny Metz 
Jordi Metz 
Jurjen Metz 
Luc Metz 
Micha Metz 
Christian Molenaar 
Mark Molenaar 
Theodoor Molenaar 
Lukas Mollema 
Matthijs Rijpstra 
Pieter Oene Smit 
Bjorn Wijnberg 

Tweede elftal: 

Leider: vacant 
Trainer: Ids Heerema (eerst André Tuil). 

De voorlopige selectie bestaat uit: 
Tharan Apputhurai 
Theo Beekema  
Frank Beijaard 
Siard Bonthuis 
Jeroen Brouwer 
Niels van der Geest 
Tom Heerema 
Gerard Hekkelman 
Cyprian de Jong 
Martijn de Jong 
Ronald de Jong 
Glenn Kienstra 
Kevin Kienstra 
Richard Kienstra 



Sander Kiewied 
Laurens Kooiker 
Roland Kooiker 
Jorik Metz 
Rick Metz 
Lars Molenaar 
Hein Mosterman 
Pascal Oud 
André Tuil 
Jan Ytsma 
Tim Ytsma 

De overige senioren spelen in het derde elftal 

Jeugd 

Jongens onder 19-1 
Leider: Leo Spoelstra 
Trainer: Patrick Kiewied 

Selectie: 
Dennis van der Meij 
Willem de Jong 
Marwin Kooiker 
Maikel Moll 
Christian Smid 
Casper van der Laar 
Marijn Oud 
Jordi van der Laag 
Youri Kiewied 
Stijn de Vos 
Tijn van de Kamp 
Dylan Molenaar 
Reinier Smit 
Sven Brouwer 
Djerry Spoelstra 

Jongens onder 17-1 
Leider/trainer: André de Jong 

Selectie: 
Tim Kienstra 
Jorik Beekema 
Jan-Paul Metz 
Jesse Kuperus 
Kevin Metz 
Justin Molenaar 
Brandon Manje 
Julian de Jong 
Theo Molenaar 



Jonne de Vos 
Jim Molenaar 
Friso Kuperus 

Jongens onder 15-1 
Leiders/trainers: Fabian Kock en Maurice Kiewied 

Selectie: 
Menno Molenaar 
Niels Lammerts 
Jos Jepma 
Niek Kiewiet 
Milan Kiewied 
Adrian van Seventer 
Gosse Visser 
Irene de Jong 
Jan Kock 
Jelmer Hulsebos 
Jurrien Busman 
Najil Kienstra 
Jameson Hesselink 
Marc de Jong 

Jongens onder 13-1 
Leider: Johannes Oevering 
Trainers: Arno Moll en Patrick Kiewied 

Selectie: 

Leon de Jong 
Robin Kooiker 
Niels de Vries 
Jan Molenaar 
Teun Kiewiet 
Deacon Manje 
Egor Hofker 
Joran Oevering 
Tygo Moll 
Ivar Mosterman 
Fons Metz 
Yannick Kiewied 
Stan de Jong 

Jongens onder 13-2 
Leider: Peter de Haan 
Trainers: Tim Hoomoedt en Tonio Brouwer 

Selectie: 
Menno Lammers 
Cedric Brouwer 



Jauke van Seventer 
Nick Brouwer 
Lucas de Haan 
Ingmar Oud 
Maurice Smid 
Frederick Huizinga 
Niek Mosterman 
Martijn Ridder  
Bjorn Nagtegaal 
Joaquin de Haan 
Sander Hoomoedt 
 

Jongens onder 11-1 
Trainer/leider: Anton Kiewiet 

Selectie: 
Sjoerd Kiewiet 
Sil Kiewiet 
Rick Oud 
Rein Kock 
Jesse Schuurman 
Tijn Stellingwerf 
Roan Verbrugge 
Lucas Oud 
Joran de Jong 

Jongens onder 11-2 
Trainer: André Tuil 

Selectie: 
Kirill Hofker 
Johnny Ytsma 
Thomas Tuil 
Jarno Kienstra 
Kars Kooiker 
Jasper Bleeker 
Daan Lammers 
Youri Landman 
Hidde Visser 

Jongens onder 9-1 
Leiders/trainers:Peter Beverwijk en Peter Oud 

Selectie: 
Sem de Jong 
Bram Fox 
Sarah Kienstra 
Michel Oud 
Paul Oud  



Melvin Ytsma 
Mathijs Huisman 
Noah Nobel 
Rutger Beverwijk 

Jongens onder 9-2 
Leiders/trainers:Peter Boelens en Joleen Bulté 

Selectie: 
Marnix Huizinga 
Wout Kock 
Indy Boelens 
Maurits Tuil 
Sven Boelens 
Levi Metz 
Milan Bulté 

Meisjes onder 13-1 
Trainers/leiders: René Oud, Dirk Kienstra en Jos Metz. 

Selectie: 
Isabel Oud 
Mirjam Molenaar 
Anne Uneken 
Danique Brouwer 
Arianna Metz 
Roos van Dijk 
Nina Kienstra 
Amber Teuben 
Maartje van Schaijk 

Meisjes onder 13-1 
Trainers/leiders: Martin Kooiker en Martine Kienstra. 

Selectie: 
Roos Kock 
Fiënne Saalbrink 
Emma Kienstra 
Shauri Kienstra 
Lisa de Jong 
Milou de Jong 
Jildou Landman 
Naomi Dolstra  
Myrthe Kooiker 
Lisa Kienstra 
 
 

 



Ameland eerste op Waddentoernooi 

Op het Waddentoernooi op Vlieland is het voetbalteam van Ameland eerste 
geworden. Het doelsaldo moest de beslissing brengen. Schiermonnikoog werd 
tweede, Terschelling derde en Vlieland vierde. Texel deed niet mee. 

Het combiteam van Amelandia en Geel Wit versloeg Vlieland met 4-0 en 
Schiermonnikoog werd met 4-1 aan de zegekar gebonden. Van Terschelling werd 
met 2-1 verloren. 

Bekerprogramma  

In het bekertoernooi voor standaardteams spelen zaterdag- en zondagclubs tegen 
elkaar. Geel Wit is ingedeeld bij Dokkum en FC Birdaard. Het wedstrijdschema is als 
volgt: 

Zaterdag 20 augustus 
FC Birdaard-Geel Wit    14.30 

Dinsdag 22 augustus 
Dokkum-FC Birdaard   18.45 

Zaterdag 27 augustus 
Geel Wit-Dokkum       15.00 

Het tweede elftal is eveneens in een poule van drie teams ingedeeld en hoeft 
evenmin een doordeweekse wedstrijd te spelen. Zij spelen wel tegen zondagteams. 

Zondag 21 augustus 
SC Stiens 2-Geel Wit 2    11.00 

Donderdag 24 augustus 
DTD 2-SC Stiens 2     18.45 

Zondag 28 augustus 
Geel Wit 2-DTD 2      15.00 

Geel Wit JO19-1 begint het bekertoernooi met een thuiswedstrijd  tegen St. Anna op 
zaterdag 20 augustus om 14.00 uur. De tweede ontmoeting is op zaterdag 27 
augustus om 10.15 uur in en tegen Holwerd afgetrapt. Geel Wit speelt ook het derde 
duel thuis en wel op zaterdag 3 september tegen het tweede team van SC Stiens, 
aanvang 15.00 uur. 

 

 

 

 



Competitie-indelingen seizoen 2016-2017 

Indelingen seizoen 2016-2017 (derde elftal en jeugd zijn nog wijzigingen mogelijk) 

Senioren 

Derde klasse A: 
Drachten 1 
Franeker SC 1 
Friesland 1 
Geel Wit 1 
Harlingen 1 
Jubbega 1 
Nicator 1 
Oerterp 1 
ONB 1 
SC Bolsward 1 
Udiros 1 
VC Trynwalden 1 
Warga 1 
 
Tweede klasse A: 
Akkrum 2 
Bergum 2 
Franeker SC 2 
Frisia 3 
Geel Wit 2 
Harlingen 2 
LSC 1890 3 
MKV'29 2 
Oosterlittens 2 
SWZ Boso Sneek 3 
VC Trynwalden 2 
 
Vijfde klasse E: 
  
Akkrum 3 
Amelandia 1 
Flamingo SC 2 
Friesland 4 
FVC 4 
Geel Wit 3 
Gorredijk 5 
Leovardia 2 
Nicator 4 
Oldeboorn 2  
Read Swart 3 
Thor 2 
 
 



Jeugd 
JO19-1 (voorheen A1), tweede klasse 18 
Dokkum JO19-1 
Friese Boys JO19-1 
Geel Wit JO19-1 
Holwerd JO19-1 
Leovardia JO19-2 
Marrum JO19-1 
Broekster Wâlden JO19-2 
Oostergo-WTOC JO19-1 
VC Trynwâlden JO19-1 
VCR JO19-1 
VIOD JO19-1 
VVT JO19-1 
 
JO17-1 (voorheen B1), tweede klasse 08 
Be Quick D JO17-2 
FC Birdaard JO17-1 
Geel Wit JO17-1 
Hardegarijp JO17-1 
Nicator JO17-1 
Ropta Boys JO17-1 
SC Twijzel JO17-1 
VC Trynwâlden JO17-1 
VCR JO17-1 
SC Veenwouden JO17-1 
Zwaagwesteinde JO17-1 
 
JO15-1 (voorheen C1), tweede klasse 09 
Anjum JO15-1 
Be Quick D JO15-2 
Buitenpost JO15-2 
Dokkum JO15-1G 
Friese Boys JO15-1 
Geel Wit JO15-1 
Grijpskerk JO15-1 
Kollum JO15-1  
Ropta Boys JO15-1 
Kootstertille SC JO15-1 
Veenwouden SC JO15-1 
Zwaagwesteinde JO15-1 
 
JO13-1 (voorheen D1), tweede klasse 12 
Be Quick D JO13-3 
Birdaard FC JO13-1 
Buitenpost JO13-2 
Geel Wit JO13-1 
Hardegarijp JO13-1 
Kollum JO13-2 
SJO Bergum BCV Combinatie JO13-2 



SJO Broekster Walden JO13-2 
Veenwouden SC JO13-1G 
 
JO13-2 (voorheen D2), derde klasse 25 
Anjum JO13-1 
Dokkum JO13-2G 
Geel Wit JO13-2 
ST Holwerd-Blija JO13-2 
Ropta Boys JO13-2G 
Ternaard JO13-1 
VCR JO13-1G 
VIOD JO12-1G 
Wykels Hallum JO13-2  
 
JO11-1 (voorheen E1), derde klasse 15 
Be Quick D JO11-3 
Buitenpost JO11-2 
Geel Wit JO11-1 
Ropta Boys JO11-1 
Bergum BCV Combinatie JO11-4 
Broekster Wâlden JO11-2 
VC Trynwâlden JO11-2 
VIOD JO11-1G 
SC Veenwouden JO11-1G 
Zwaagwesteinde JO11-1 
 
JO11-2 (voorheen E2), vierde klasse 22 
St. Annaparochie JO11-4 
Beetgum JO11-1 
Blauw Wit '34 JO11-9 
DTD JO11-1 
Frisia JO11-12 
Geel Wit JO11-2 
Leovardia JO11-9 
MKV '29 JO11-5 
SC Stiens JO11-5 
Wykels Hallum JO11-3 
 
JO9-1 (voorheen F1), derde klasse 28 
Be Quick D JO9-6 
Birdaard FC JO9-1 
Dokkum JO9-2 
Geel Wit JO9-1  
Holwerd JO9-1 
Ropta Boys JO9-2  
SJO Broekster Walden JO9-4 
Ternaard JO9-1 
VCR JO9-1G 
 
 



JO9-2 (voorheen F2), vierde klasse 17 
Be Quick D JO9-8 
Friese Boys JO9-3 
Geel Wit JO9-2 
Hardegarijp JO9-4 
Kollum JO9-3 
SJO Bergum BCV Combinatie JO9-7 
Suawoude JO9-2G  
VC Trynwalden JO9-3 
Veenwouden SC JO9-3 
Zwaagwesteinde JO9-3 
 
MO13-1 (voorheen Meiden D1), tweede klasse 08 
Be Quick D MO13-2 
Birdaard FC MO13-1 
Friese Boys MO13-1  
Geel Wit MO13-1 
Wardy/Marrum MO13-1 
MO13-2 (voorheen Meiden E1), tweede klasse 07 
Blauw Wit '34 MO13-3 
Frisia MO13-2 
Geel Wit MO13-2  
Leeuwarder Zwaluwen MO13-2 
Leovardia MO13-3 
S.C. Stiens MO13-2 
 
 

Gele kaarten vorig seizoen komen te vervallen. 

De registraties van gele kaarten van het afgelopen seizoen komen te vervallen. 
Iedere speler begint het seizoen 2016/’17 met nul registraties. 

Straffen, die in het seizoen 2015/’16 zijn uitgesproken, ook als gevolg van registraties 
van gele kaarten, vervallen niet en worden meegenomen naar het seizoen 2016/’17. 
De uitsluitingen gelden voor zowel beker- als competitiewedstrijden en gelden voor 
het team waarin de straf is opgelopen. Zolang dit team deze wedstrijden(en) nog niet 
heeft gespeeld, mag de speler ook niet in een ander team uitkomen. 

De openstaande straffen zijn zichtbaar in Sportlink Club. In Sportlink Club kan een 
vereniging onder Wedstrijdzaken het tabblad Tuchtzaken vinden. Vervolgens is het 
belangrijk om het seizoen in te stellen op 2015/’16, automatisch verschijnt hier 
namelijk het seizoen 2016/’17. De straffen zijn zichtbaar onder het subtabblad 
Uitsluitingen & schorsingen. 

Ook de straffen van spelers die zijn overgeschreven van een andere vereniging, zijn 
zichtbaar in Sportlink Club. De straffen van deze spelers zijn te vinden door de 
clubnaam te veranderen in de naam van deze vereniging en daarnaast het seizoen 
in te stellen op 2015/’16. 



Johan Molenaar en Henk Schrik overleden 

In korte tijd zijn twee steunpilaren onze vereniging ontvallen, Johan Molenaar en 
Henk Schrik.   

Henk was al een 
tijdje ziek. Met 
hem  is een 
bijzonder iemand 
heengegaan. Hij 
was een 
horecaman in 
hart en nieren. 
Na zijn 
pensionering bij 
Hotel De Jong 
kreeg hij meer tijd 
voor zijn werk in 
de kantine van 
Geel Wit. Henk 
regelde alles. 
Alles de vrijwilligers ’s morgens arriveerden had Henk alles al klaargezet. Hij deed 
veel achter de schermen: van de inkopen tot de prijzen van de verloting. 

Henk kon heerlijk mopperen met zijn Groningse tongval. Maar we zullen hem vooral 
blijven herinneren om zijn humor. Voor zijn vele verdiensten is Henk in januari 
benoemd tot lid van verdienste van Geel Wit. Henk is 73 jaar geworden.  

Johan Molenaar is plotseling overleden. Johan heeft jarenlang de velden van Geel 
Wit verzorgd. Hoewel hij dat werk deed in opdracht van de gemeente Ameland kon 
Johan met gemak bij het legertje vrijwilligers van Geel Wit worden geschaard. Hij 
hielp bij het uitzetten van de lijnen, het kalken en het sproeien, en het maakte hem 

niet uit op elk 
tijdstip van de 
dag dat 
moest 
gebeuren.  

Johan mocht 
slechts zestig 
jaar worden.  

We wensen 
beide families 
veel sterkte 
bij de 
verwerking 
van dit 
verlies. 



.Jeugd Ameland traint volgens methode VTON  

  

Amelandia en Geel Wit tellen samen heel wat jeugdteams, die worden getraind door 
enthousiaste mensen. Dat kunnen gediplomeerde trainers zijn, oud-spelers met een 
flinke dosis ervaring, maar ook goedwillende ouders die zelf nooit een bal hebben 
aangeraakt. Zij geven allen training op hun eigen manier, terwijl de jeugdplannen van 
de verenigingen doorgaans in de kast blijven staan. 

Daar moest iets aan gebeuren, vond Patrick Kiewied. Hij kwam in contact met 
Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland, kortweg VTON. Die wilde hij graag naar 
Ameland halen. Om de kosten te drukken benaderde hij Amelandia, André-Douwe 
de Vries van de gemeente Ameland en buursportcoach Casper van de Kamp van de 
Stichting Sportpromotie Ameland. Deze stichting heeft de kosten voor het eerste jaar 
op zich genomen. 

VTON wordt geleid door Erik de Jonge en Richard Elzinga. Laatstgenoemde, oud-
prof en nu voetbaltrainer, was in februari op Ameland om een cursus voor de 
Amelander trainers te verzorgen, toen bij Geel Wit. Op de eerste dag in juni was hij 
weer op het eiland, nu bij Amelandia. 

De VTON maakt landelijk naam. De organisatie werkt samen met een aantal BVO’s 
en met de gemeente Zwolle; alle jeugdtrainers in deze plaats geven nu training 
volgens de methode-VTON. 



Het hoofddoel van de VTON is vanzelfsprekend verhoging van het niveau. Ook wordt 
de trainers geleerd planmatig te werken. Ze moeten leeftijdsgericht leren. Naarmate 
de kinderen ouder worden komen er meer doelstellingen bij. De trainingen worden 
gegeven in blokken van drie weken, liefst twee keer per week. De kinderen moeten 
plezier aan de training beleven, ze hebben baat bij een positieve benadering en ze 
willen constant in beweging zijn.  ,,Ieder kind heeft recht op een leuke en leerzame 
training”, is het motto van VTON. 

Hoe dat kan liet Elzinga zien, eerst op het scherm en daarna op het veld. Met een 
paar pionnen is het mogelijk om een veelvoud van varianten op een oefening uit te 
voeren. 

Nu zijn de Amelander trainers  aan zet. Met een app kunnen zij de trainingen 
bestuderen en daar zelf variaties op aanbrengen.  Een keer per jaar komt iemand 
van VTON naar Ameland voor een ‘moment van ondersteuning’. Patrick Kiewied en 
Winfred de Boer zijn de jeugdcoördinatoren van beide verenigingen. 

Van de Kamp is enthousiast over de methode-VTON. Hij is er van overtuigd dat de 
eilander trainers, en dus ook de jeugd, er profijt van zullen hebben. Hij prees, net als 
Elzinga, de gezamenlijke aanpak door beide verenigingen. Wat Van de Kamp en 
André-Douwe de Vries van de gemeente betreft is het een opstapje naar meer 
samenwerking. ,,Wat is er mooier dan als er te weinig spelers in een 
leeftijdscategorie zijn, dat je elkaar aanvult.’’ 

Amelander jeugd jaagt op handtekeningen Cambuur 

 



Het is inmiddels traditie geworden dat SC Cambuur de voorbereiding begint met een 
meerdaags bezoek aan Ameland. De naar de Jupiler League gedegradeerde 
profclub verblijft in het West Cord hotel Noordsee. Onder leiding van de kersverse 
trainer Rob Maas worden de trainingen afgewerkt op de velden van Geel Wit en 
daarnaast zijn er diverse activiteiten op het eiland.  

Woensdagavond was de eerste training die ruim een uur duurde. Na enkele 
ontspannen oefeningen was het tijd voor een groepsfoto met de Amelander jeugd, 
die vervolgens op jacht ging naar handtekeningen van en selfies met de voetballers. 

 

Wijziging spelregels amateurvoetbal 

 

Vanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB 
(de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Op basis hiervan heeft het 
bestuur amateurvoetbal besloten om twee uitzonderingen die tot op heden golden te 
laten vervallen. 

Het betreft De blessurebehandeling in de A-categorie en het tonen van de gele of 
rode kaart aan een teamofficial. 

Blessurebehandeling A-categorie 

Vanaf de eerste klasse senioren in het amateurvoetbal was het altijd toegestaan om 
een blessure op het veld te laten behandelen. Vanaf het komend seizoen geldt in de 
gehele A-categorie (senioren mannen/vrouwen en jeugdvoetbal) de onderstaande 
spelregel: 

De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler 
ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt 
verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een 
geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; 
als de bal in het spel in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit 
het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn. 



Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer: 

• een doelverdediger geblesseerd is 
• een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en 

onmiddellijke verzorging nodig hebben 
• spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en 

onmiddellijke verzorging nodig hebben 
• er sprake is van een ernstige blessure 
• een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding 

waarvoor de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is 
weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de 
behandeling snel wordt afgerond 

Blessurebehandeling B-categorie 

Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling 
altijd op het veld plaats mag vinden. 

Wegsturen van teamofficials 

De KNVB stond tot op heden toe om gele en rode kaarten te tonen aan teamofficials. 
Vanaf komend seizoen is dit niet meer mogelijk en kunnen gele en rode kaarten 
alleen getoond worden aan spelers. Wanneer een teamofficial zich niet op een 
verantwoorde manier gedraagt, heeft de scheidsrechter twee opties: 

1. Een publieke vermaning geven 
2. Wegsturen van de teamofficial (zonder het tonen van een gele of rode kaart) 

De KNVB is van mening dat teamofficials een belangrijke voorbeeldrol hebben naar 
spelers en publiek. We vragen aan de scheidsrechters om teamofficials tijdig te 
vermanen ten aanzien van onacceptabel gedrag (voorbeelden hiervan zijn kritiek op 
de arbitrage, wegwerpgebaren). 

Straffen die in het seizoen 2015/’16 zijn uitgesproken worden meegenomen naar het 
nieuwe seizoen. - Foto: KNVB Media 

Het amateurvoetbalseizoen 2016/’17 is afgelopen weekend gestart met de strijd om 
de Supercup. Tijd voor wat praktische informatie over de openstaande straffen als 
gevolg van een gele of rode kaart in het seizoen 2015/’16.  

De registraties van gele kaarten van het afgelopen seizoen komen te vervallen. 
Iedere speler begint het seizoen 2016/’17 met nul registraties. 

Straffen, die in het seizoen 2015/’16 zijn uitgesproken, ook als gevolg van registraties 
van gele kaarten, vervallen niet en worden meegenomen naar het seizoen 2016/’17. 
De uitsluitingen gelden voor zowel beker- als competitiewedstrijden en gelden voor 
het team waarin de straf is opgelopen. Zolang dit team deze wedstrijden(en) nog niet 
heeft gespeeld, mag de speler ook niet in een ander team uitkomen. 



Sportlink Club 

De openstaande straffen zijn zichtbaar in Sportlink Club. In Sportlink Club kan een 
vereniging onder Wedstrijdzaken het tabblad Tuchtzaken vinden. Vervolgens is het 
belangrijk om het seizoen in te stellen op 2015/’16, automatisch verschijnt hier 
namelijk het seizoen 2016/’17. De straffen zijn zichtbaar onder het subtabblad 
Uitsluitingen & schorsingen. 

Ook de straffen van spelers die zijn overgeschreven van een andere vereniging, zijn 
zichtbaar in Sportlink Club. De straffen van deze spelers zijn te vinden door de 
clubnaam te veranderen in de naam van deze vereniging en daarnaast het seizoen 
in te stellen op 2015/’16. 

Wedstrijden 

Vervolgens kan een vereniging ook in Sportlink Club zien hoeveel wedstrijden 
uitsluiting een speler nog heeft openstaan. Dit kan een vereniging zien door het 
wedstrijdprogramma van seizoen 2015/’16 op te roepen en vervolgens het aantal 
wedstrijden te tellen na de ingangsdatum van de uitsluiting (en indien van toepassing 
het in mindering brengen van één wedstrijd in verband met de directe rode 
kaartregeling) en deze van de totale straf af te trekken. 

Zonder spelregelbewijs ben je niet speelgerechtigd dit seizoen 

Voor jeugdspelers geboren in 1999 is het verplicht voor 1 september 2016 het 
spelregelbewijs te halen. Zonder dit spelregelbewijs zijn zij niet speelgerechtigd. Het 
spelregelbewijs kunnen jeugdleden behalen door de toets te doen op 
www.Voetbalmasterz.nl.  

 www.voetbalmasterz.nl  

https://www.voetbalmasterz.nl/
https://www.voetbalmasterz.nl/


Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de speler zelf is om het spelregelbewijs op 
tijd te halen, kan de vereniging de betreffende spelers wel attenderen op het belang 
van het spelregelbewijs. En hen eventueel ondersteunen bij het halen van het bewijs. 
Hiervoor zijn verschillende ondersteuningsmaterialen beschikbaar.

 Bekijk de ondersteuningsmaterialen om de spelers aan hun spelregelbewijs te 
helpen op www.voeetbalmasterz.nl 

Alle betreffende jeugdspelers hebben bij de start van het nieuwe seizoen een brief 
met activatiegegevens ontvangen voor een account op www.voetbalmasterz.nl. Als 
de speler de activatie- of inloggevens niet meer weet, kunnen die opgevraagd 
worden via spelregelbewijs@knvb.nl.  

Over het spelregelbewijs 

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van 
jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor - 
beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van de regels zorgt voor een 
sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt 
dat je als team meer kans maakt om te winnen.  

Met ingang van het seizoen 2014/’15 zijn tweedejaars B-junioren verplicht het 
spelregelbewijs 
te halen. Dat spelregelbewijs kunnen zij halen op Voetbalmasterz.nl. Een flitsende 
site die junioren op een speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier 
voorbereidt op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. Zo zijn er veel 
oefenmogelijkheden en is er uitleg over de regels en over spelsituaties. Beide aan de 
hand van aansprekende voorbeelden, vaak uit het topvoetbal. 

Vragen? 

Stuur een e-mail aan spelregelbewijs@knvb.nl 

mailto:spelregelbewijs@knvb.nl
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