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IJs de Jong mist geen wedstrijd 
IJs de Jong is Geel Wit. Zij hele leven is hij op het voetbalveld 
te vinden. Als jong kereltje deed hij al met de groten mee en 
tot de dag van vandaag bezoekt hij elke wedstrijd. Maandags 
is hij er weer, dan om de kleedboxen schoon te maken. 
Vanwege zijn verdiensten voor de club is IJs op de laatste 
ledenvergadering onderscheiden met het lidmaatschap van 
verdienste. 
IJs was er dus al vroeg bij. “Zondagsmiddags was ik altijd op 
het veld. Foppe Metz stond op doel, Jo Beijaard was laatste 
man en ik rechtsback. Ik was nog maar vijftien jaar. We gingen 
naar Hollum in de bus van Reimer Wagenaar.” Het team 
bestond destijds louter uit Buremers. Het veld was destijds 
nog een kwart slag gedraaid en de kleedkamer mocht die 
naam nauwelijks dragen. “Het was een houten hokje en het 
was niet helemaal waterdicht”, vertelt IJs eufemistisch, de 
kieren waren bijna net zo breed als de planken. 
Voordat Geel Wit in 1970 aan competitievoetbal in KNVB-
verband begon werd er een Amelander competitie afgewerkt. 
Veel van IJs zijn leeftijdsgenoten speelden bij Heineken. IJs 
wilde dat ook, maar kreeg geen toestemming van Frans 
Hulsebos. Diens motivatie: “Anders werden zij te sterk!” 
Heineken was een ploeg van jonge voetballers voor wie de 
derde helft minstens zo belangrijk was. “Daar speelden 
jongens in die later nooit weer hebben gevoetbald, zij waren 
erbij voor na de tijd.” 
De start in de KNVB was een wedstrijd tegen Amelandia. De 
Hollumers wonnen. “Zij gingen met de eer strijken. Dat was 
een van de weinige keren dat ze van ons gewonnen hebben. 
Wij wonnen in Hollum, maar zij werden kampioen omdat ze 
één punt meer hadden”, herinnert IJs zich. Beide clubs 
promoveerden en een jaar later liet Geel Wit zien wie de beste 
was. Geel Wit werd kampioen door in Deinum van Sparta ’59 
te winnen. Legendarisch is de foto die vanaf de veerboot is 
gemaakt van de kampioensboot, met IJs gezeten op een stoel 
op de kajuit.  
Het vieren van de titel was al op het veld begonnen: “Ik had 
een fles drank in de tas mee. Die fles heb ik begraven bij de 
vlaggenmast.” Het was de tijd dat er nog nauwelijks kantines 



waren; verkleden deed je in de kroeg. Geel Wit kreeg in die 
tijd een accommodatie die bestond uit twee kleedkamers. In 
een daarvan zat een schuifluik, dat na de wedstrijd open ging 
waarna de kleedruimte dienst deed als kantine. 
IJs begon als rechtsback, later stond hij in de spits. “Ik was 
niet bang, ik heb er wel een paar ingerost. Ik blonk niet uit met 
techniek, wel met conditie.” De basis daarvoor is wellicht 
gelegd met de trainingen onder leiding van Jan Epping. “We 
sjouwden met boomstammen en liepen de Kaapsduin op met 
iemand op de rug. We leken wel gek, maar we deden het 
toch.” 

 
Deze legendarische foto is genomen vanaf de passagiersboot 
na het behaalde kampioenschap in Deinum. IJs zit op de kajuit 
 
Dankzij Epping was IJs al vroeg bij het jeugdvoetbal 
betrokken. Als leider ging hij, samen met Antoon Metz, met 
Epping mee naar de jeugdtoernooien in Oosterhesselen. IJs 
was  trainer/leider van diverse teams, waarvan vooral de 
periode bij de Jong Senioren, begin jaren tachtig, hem goed 
zijn bijgebleven. Dat was het eerste ploegje waarvan hij de 
hoofdtrainer werd. Jacques Kruize en de onlangs overleden 
Tonny Brouwer waren de leiders. “Ik werkte toen nog niet bij 



het bos, maar ik kende de route wel. Ik gaf de jongens een 
looptraining en ik stak zelf af.” 

 
Jong Senioren in 1981. Staand vlnr: Tonny Brouwer, Joop 
Smid, Theun Metz, Anne de Jong, Hans Kuperus, Martin Oud, 
Willem Brouwer, IJs de Jong, Jacques Kruize. Geknield: 
Willem Molenaar, Bennie de Jong, Koos Molenaar, Chris 
Rijpstra, Nico Oud en Simon IJnsen. 
 
IJs heeft met diverse leiders samengewerkt, het meest met 
Foppe Kiewiet. Ook zijn vrouw Catrien is vaak mee geweest. 
Zij vond dat geen straf, integendeel. “Ik houd van het spelletje, 
ik deed het graag”, mengt ze zich in het gesprek. Een reisje 
naar Oudwoude staat op haar netvlies gegrift: “Hein 
Mosterman moest in de bus overgeven. Toen we aankwamen 
vroeg ik aan een Fries om een emmer sop. Die man keek me 
vreemd aan, hij dacht dat ik soep wilde hebben. Ik moet er 
steeds aan denken als ik Hein zie voetballen. Hij is wel de 
enige die nog actief is!” 
Een andere speler die haar is bijgebleven is René Plantinga: 
“Hij was een hele goeie keeper, met hem op het doel stond je 
met een gerust hart langs de kant.” 



Catrien ging ook altijd met IJs mee met de uitstapjes van het 
vijfde elftal naar de Vennoot. “Dat waren mooie tijden met 
tiepelen en zakslingeren met een panty gevuld met zand. Wat 
kon ik genieten van Ferdinand Metz, voor hem was het de 
mooiste dag van het jaar.” Het vijfde, dat was het team dat 
vergeefs op zoek was naar het dorp Trynwâlden. 
Er waren mooie momenten, maar ook trieste. Zoals het 
overlijden van Arnold Beijaard. “Hij was een hele goeie 
voetballer”, roemt IJs de speler die het slachtoffer werd van 
een noodlottig verkeersongeluk. 
IJs is altijd een Geelwitter geweest, maar het had niet veel 
gescheeld of hij was in zijn nadagen nog uitgekomen voor 
Amelandia. “Piet Visser en Frank van Leeuwen hebben me 
gevraagd voor een oefenwedstrijd. Het is bij dat ene duel 
gebleven: “Zelfs de medespelers pikten me de bal af omdat ze 
niet wilden dat ik een doelpunt maakte”, is de verklaring van 
IJs, die desondanks altijd een goede band met de club uit 
Hollum heeft gehouden. Gedenkwaardig zijn de wedstrijden 
om de Cor Wijnbergbeker. Niet zozeer de duels zelf, als wel 
de nazit.  “We zaten gezellig samen en zo hoort het ook. Piet 
IJnsen (van de melkboer) was mijn maat. Na afloop brachten 
zij ons naar Barend Nobel en daar ging het verder.” 
Na zijn carrière als speler en trainer bleef IJs betrokken bij de 
club. Zo hielp hij mee met de bouw van de tribune, nu 25 jaar 
geleden. “Ik was geen bouwer, daar had je mannen als ons 
Willem voor; ik verrichtte hand- en spandiensten zoals het 
vastzetten van een plankje of een stoeltje.”  Verder kon de 
club altijd een beroep doen op IJs als er klussen moesten 
worden verricht zoals het ophangen van de netten.  
Sinds vier jaar maakt IJs de kleedkamers schoon. De 
teamleiders krijgen de opdracht de ruimte veegschoon achter 
te laten en dan doet IJs de rest. Een enkele keer is deze 
afspraak niet nagekomen, zoals na het kampioenschap dat de 
amateurs van Heerenveen op Ameland behaalden. “Zij 
hebben er een gigantische rotzooi van gemaakt.” Voor het 
overige gaat het prima. Zeer te spreken is IJs over het 
kunstgras: “Het is een mirakel, geen zand meer in de 
kleedkamer, en ook geen los gras dat aan de schoenen plakt.” 



De tegels laten zich eenvoudig schoon maken. Dat doet IJs 
met groene zeep, want hij weigert te werken met vergif.  
Ook het komend weekend is IJs weer op het veld te vinden. 
“Ik ga altijd bij alle wedstrijden langs. Daardoor ken ik al die 
spelers.” 

Koos Molenaar 
 
Actie Geel Wit 1 voor Stichting Semmy 

Dat er meer is dan voetbal heeft de selectie van Geel Wit 1 
bewezen bij het bezoek aan FC Harlingen. De middag stond in 
de havenstad in het teken van Stichting Semmy. Geel Wit had 
een inzameling gehouden en overhandigde voor de wedstrijd 
een envelop met een prachtige inhoud. 

Stichting Semmy steunt als enige fonds in Nederland 
wetenschappelijk onderzoek naar een specifieke vorm van 
kinderkanker. Achttien kindjes per jaar worden getroffen door 
een tumor in de pons van de hersenstam. Voor de getroffen 
gezinnen is er na de diagnose geen hoop. 
Een van de kinderen die als gevolg van deze kinderkanker is 
over leden is Twan Metz, een jeugdspeler van FC Harlingen 
met Amelander roots.  

 



Geel Wit in de beker 
Geel Wit 1 heeft de poulefase van de KNVB-beker district 
Noord overleefd. Geel Wit won alle drie de wedstrijden. In en 
tegen Kloosterburen werd het 0-9.  
Op eigen bodem werden Surhuisterveen (6-1) en De Wâlden 
(2-1) verslagen.  
In de eerste ronde zal het lastiger worden. Daarin is 
competitiegenoot SC Franeker de opponent. De wedstrijd 
wordt zondag 12 november in Franeker gespeeld. 
Voor het tweede en JO19-1 was de poule meteen het 
eindstation. Geel Wit 2 speelde met 3-3 gelijk tegen ONB 3, 
verloor met 2-0 van St. Anna 2 en versloeg Gorredijk 2 met 3-
1. 
JO19-1 begon met een 1-3 nederlaag tegen Hardegarijp, dat 
alle wedstrijden won. Daardoor waren de overwinningen van 
Geel Wit op MKV ’29 (6-2) en Kollum (5-2) niet toereikend. 
 
 
Kom voetballen bij Geel Wit 
Aan de ouders van de jongens en meisjes die in 2012 of 
eerder geboren zijn en die interesse hebben om bij Geel Wit te 
voetballen. 
 
Zoals elk jaar biedt Geel Wit de mogelijkheid aan de jongste 
jeugd om via trainingen in aanraking te komen met de 
voetbalsport. Als uw zoon of dochter interesse heeft, dan 
horen wij dat graag van u. Het is dan wenselijk om uw kind zo 
gauw mogelijk via email aan te melden.  
Uw kunt de aanmelding sturen naar email; 
secretaris@geelwit.nl. Vergeet daarin niet te vermelden: de 
naam van uw kind, zijn of haar geboortedatum en het 
telefoonnummer waarop u bent te bereiken. De trainingen zijn 
op de maandagmiddag vanaf november t/m april. Zodra wij 
een goed inzicht hebben in het aantal liefhebbers zullen wij u 
nader informeren omtrent de exacte tijd, plaats en aanvang 
van de trainingen.  
Jeugdbestuur  Geel Wit 
 
 



Buitenspelregel ouder dan regel dat keeper handen mag 
gebruiken  
Wist je dat.. de buitenspelregel ouder is dan de regel dat de 
keeper zijn handen mag gebruiken? 

De geijkte grap luidt dat vrouwen de buitenspelregel niet 
begrijpen. Misschien dat deze regel daarom ongeveer als 
eerste werd uitgevonden, zodat vrouwen er langer aan konden 
wennen. Andere makkelijkere regels zijn namelijk een stuk 
jonger. Hoewel er al eeuwen soortgelijke balspellen in alle 
windstreken werden gespeeld, zijn de regels van het voetbal 
zoals we het nu kennen opgesteld in Engeland. Volgens de 
overlevering vond de oorzaak voor het vaststellen van regels 
in Rugby plaats. Daar pakte in 1823 een zekere Webb Ellis 
tijdens een potje dribbling-game (de eerste naam van het 
voetbal) de bal met de handen op om hem achter de doellijn te 
leggen. Er ontstond zo veel ophef dat men besloot regels op 
te stellen. Hierdoor ontstond enerzijds het rugby-football en 
anderzijds het gewone football. Tussen 1865 en de 
jaarwisseling werd door de nieuwe Football Association de 
belangrijkste regels opgesteld. Hier volgt een lijstje:1865: de 
buitenspelregel, 1871: de keeper mag zijn handen gebruiken, 
1873: het instellen van de corner, 1881: de scheidsrechter, 
1883: de tweehandige ingooi, 1890: het instellen van de 
strafschop. Afgaande op het bovenstaande lijstje was het in 
1866 mogelijk dat de keeper hands maakte nadat iemand 
vanaf de zijlijn inschoot. Daarna brak er ruzie uit over het wel 
of niet toekennen van een vrije trap op twee meter van de 
goal. Maar gelukkig liep er niemand buitenspel. 

 

     Lijntrekker 

 
 
Man of the match  
Na afloop van de wedstrijd kan via voetbal.nl gestemd worden 
voor man of the match. Hier kunnen echter alleen die spelers 
gekozen worden wiens profiel niet afgeschermd is. Wil een 
speler dus in aanmerking komen moet die via de app-
>instellingen->mijn gegevens het profiel op "normaal" zetten. 



NSV 6 is al blij als de rust is behaald 
 
Het was een uitslag waarvan je aan de echtheid ging twijfelen. 
40-0 bij een seniorenwedstrijd. Iedere 2,5 minuut een 
tegendoelpunt. Kan dat? En welke ploeg moet er dan zó door 
het ijs zakken? Inderdaad, het was waar. En de voetballers die 
de tegendoelpunten bijna lachend slikten, vallen onder de 
noemer NSV 6. 
Café Bij Moeders in Roosendaal. Het is een zomerse avond 
als de uitgebreide vriendengroep van Tim Merrienboer (23) 
van elkaars gezelligheid geniet. Zoals wel vaker het geval is. 
Vast recept: bier. Wel nieuw is het initiatief dat aan de bar 
ontstaat. "We wilden iets doen. Samen. Toen werd geopperd 
dat we wel konden gaan voetballen, vond iedereen dat een 
goed idee."  
Het is al laat in de voorbereiding. Over twee weken begint de 
competitie, de indelingen zijn al gemaakt. Een collega van 
Merrienboer is bestuurslid van NSV in Nispen, een naburig 
dorp van Roosendaal. Omdat er een andere ploeg is 
uitgevallen kan de ploeg haar opwachting maken als NSV 6. 
"Gunstig", zegt Merrienboer. "In de stad ligt de contributie een 
stuk hoger." 
Twaalf spelers telt het sterrenensemble bij de aftrap van het 
seizoen, twee weken geleden. Waarvan er twee in een ver 
verleden ooit tegen een bal hebben getrapt. "Wie op welke 
positie moest komen te staan? Daar hadden we nooit over 
nagedacht", vertelt Merrienboer.  
 
 
 
Drie dagen voor de eerste wedstrijd worden de spieren 
losgemaakt tijdens een eerste trainingssessie. 72 uur later is 
NSV 6 landelijk nieuws door de historische nederlaag tegen 
Odio 4. "Onze conditie is nog niet zo goed. Ik denk dat 
driekwart van de ploeg rookt en zelden iets aan sport doet. We 
zijn al blij als het rust is", zegt linksbuiten Merrienboer over de 
fysieke malheur van zijn kameraden. "En in de rust van de 
eerste wedstrijd hadden we al drie geblesseerde spelers. Dat 
schoot ook niet echt op." Maar toch, 40-0… "Een beetje pijnlijk 



was het wel. Ik had niet verwacht dat we zó dik zouden 
verliezen." 
NSV is 'hot'. Bij wedstrijd twee – tegen WVV’67 – wordt het 
vriendenteam gevolgd door het programma Hart van 
Nederland van SBS 6. En zie, Merrienboer maakt het eerste 
doelpunt in de historie van NSV 6. Een knap schot verdwijnt in 
de rechterkruising. Dat de opponent tien keer zoveel scoort, is 
bijzaak. 
De treffer met eeuwigheidswaarde staat alleen niet op beeld. 
"We moesten hem na de wedstrijd nog een keer naspelen. 
Volgens mij stonden ze nog koffie te drinken in de kantine 
toen ik scoorde."   
Op 8 oktober moest NSV 6 naar ViVoo 4 en weer werd er 
verloren…..dit keer met 36-0. 
 
 
    Lijntrekker 
 
 
Verplicht vrijwilligerswerk  
Verplicht vrijwilligerswerk. Het klinkt tegenstrijdig en dat is het 
ook. Zonder vrijwilligers kan een club als Geel Wit niet 
draaien. Daarom doen we een beroep op de leden om zich 
voor de vereniging dienstbaar te maken door een 
jeugdwedstrijd te fluiten of een kantinedienst te draaien. Als je 
een keer op het veld of achter de bar staat zal je ontdekken 
dat het helemaal niet zulk vervelend werk is als je je had 
voorgesteld. Wat is er mooier dan een wedstrijd van die 
hummeltjes in goede banen te leiden. En vergeet niet, zo ben 
je zelf ook begonnen! 
Helaas dienen de scheidsrechters zich niet bij bosjes vrijwillig 
aan. Daarom moeten ze worden aangewezen. De indeling van 
de scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden staat op de site. 
Scheidsrechters blijven staan als wedstrijden worden 
uitgesteld of afgelast. Scheidsrechters dienen zelf voor 
vervanging te zorgen. Bij niet opkomen scheidsrechters 
worden passende maatregelen getroffen. 
Ook de kantinediensten staan op de site onder het kopje 
Wedstrijden. 



Verslag algemene ledenvergadering 

 

Op de algemene ledenvergadering van Geel Wit zijn drie 
leden in het zonnetje gezet voor hun verdiensten. IJs de Jong 
en Niels Oud werden benoemd tot lid van verdienste, Jos 
Bulté werd erelid. 
 
IJs kan terugzien op een lange voetbalcarrière waarin hij in 
alle seniorenteams speelde die Geel Wit rijk was. Nog steeds 
‘woont’ IJs in het weekend op het voetbalveld, hij slaat geen 
wedstrijd over. En maandags is hij er weer, dan om het 
complex schoon te maken. 
Niels stopt als bestuurslid. Hij begon als notulist van de 
jeugdcommissie, daarna werd hij wedstrijdsecretaris, een niet 
te onderschatten taak bij een eilander vereniging. Wekelijks 
moeten aanvangstijden veranderd worden en Niels zorgde er 
voor dat er altijd vervoer klaar stond in Holwerd. 
 
Ook Jos stopt. Hij is twee periodes voorzitter geweest. Jos 
was niet te beroerd om ook op andere momenten de handen 
uit de mouwen te steken. Als er geen leider of trainer was dan 
sprong hij bij. Voor zijn inzet was hij al onderscheiden als lid 
van verdienste, nu is hij dus erelid. 
 



Zijn opvolger in het bestuur wordt André de Jong, die bij 
acclamatie werd gekozen. De taakverdeling binnen het 
bestuur moet nog officieel worden geregeld, maar het is de 
bedoeling dat André de voorzittershamer gaat overnemen. 
 
Met de benoeming van André is weer een verjonging in het 
bestuur doorgevoerd. Het bestuur bestaat nu uit zeven 
personen en is daarmee weer compleet. Dat is wel eens 
anders geweest. In zijn slotwoord zei Jos het te betreuren dat 
diverse spelers na hun actieve carrière de vereniging de rug 
toekeren. “Als deze trend zich doorzet kan dat de club 
schaden”, waarschuwde hij. 
 
Bloemen en cadeaubonnen waren er niet alleen voor de 
gedecoreerden, maar ook voor René de Jong, die om 
persoonlijke omstandigheden afscheid heeft genomen als 
leider van het eerste elftal. Zijn opvolger is Jan Brouwer. 
 
Dirk Kooiker mocht namens de Vrienden van Geel Wit melding 
maken van een heuglijk feit: voor het eerst is het aantal van 
vijftig leden bereikt. De Vrienden steunen de voetbalvereniging 
met financiële bijdragen. Afgelopen jaar is meebetaald aan de 
verrijdbare doelen op het kunstgrasveld en traditiegetrouw zijn 
de jeugdkampioenen verblijd met medailles. 
 
Geel Wit gaat onderzoeken of het mogelijk is het sportcomplex 
rookvrij te maken. Nu mag er al niet worden gerookt in de 
kantine. Het verzoek om het roken helemaal uit te bannen 
komt van Johan Kiewiet, hij heeft het bestuur aangeboden om 
te helpen bij de verwezenlijking van zijn wens. Het rookvrij 
maken van sportcomplexen is een initiatief van de 
Hartstichting. 
 
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester 
werden akkoord bevonden. In het financieel overzicht valt op 
dat er minder sponsorgeld is binnengekomen omdat enkele 
sponsoren hun bijdragen nog niet hebben overgemaakt. 



Schoonmaakbeurt kantine 

 

 
Een groep van acht vrijwilligers heeft donderdag de handen 
flink uit de mouwen gestoken. Het resultaat was een kantine 
die er weer fris en fruitig uit ziet. Een compliment aan deze 
vrijwilligers is op zijn plaats. 
 
Schorsing na vijf gele kaarten 
De amateurvoetballers kunnen opgelucht adem halen. Vanaf 
september zullen ze minder snel geschorst worden. De eerste 
uitsluiting volgt pas na de vijfde gele kaart, de tweede na de 
zevende prent. 
Amateurvoetballers in de hoofd- tot en met vijfde klasse 
klaagden de laatste jaren steen en been; al na de vierde gele 
kaart werden ze voor één duel uitgesloten en elke 
daaropvolgende boeking betekende weer een wedstrijd 
schorsing. 
Vanaf het nieuwe seizoen wordt dat heel anders. Na de vijfde 
boeking moeten ze voor het eerst één duel toekijken. Daarna 
pas weer bij de zevende en negende gele kaart. 



Vernieuwde website 

 
Een nieuw seizoen, een nieuwe website. De tijd staat niet stil, 
ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. In 
VoetbalAssist heeft Geel Wit de ideale partner gevonden om 
nieuwe mogelijkheden toe te passen. 
 
Een van de zaken die Geel Wit verder wil ontwikkelen is de 
Club TV op het scherm in de kantine. 
VoetbalAssist werkt nauw samen met Sportlink, wat betekent 
dat uitslagen, standen en wijzigingen in het programma 
onmiddellijk worden doorgevoerd. Ook is het mogelijk om 
berichten over afgelastingen en dergelijke van jouw team via 
een sms’je te krijgen. 
In de balk bovenin kun je zoeken naar jouw favoriete team. 
Daar vind je alle relevante informatie, zoals gegevens over de 
competitie en het bekertoernooi, maar ook de samenstelling 
van de selectie met de foto’s van de spelers. Benieuwd hoe 
dat eruit gaat zien? Kijk maar eens bij JO19-1, de meeste 
spelers van dat team zijn al voor de lens verschenen. 
Verder in de header de bekende clubinformatie zoals die ook 
op de vorige site vermeld stond. 



Het leuke van de nieuwe site is dat je hem deels op je 
persoonlijk interesses kunt aanpassen. In de rechter kolom 
kun je items toevoegen en verwijderen. Ben je bijvoorbeeld 
het meest geïnteresseerd in JO13-1, dan kun je bij laatste 
uitslag en volgende wedstrijd JO13-1 kiezen. Het handige van 
deze kolom is dat hij altijd in beeld blijft. 
Het is mogelijk om wedstrijdverslagen en –gegevens toe te 
voegen. Dat kan door een mail te sturen naar de webmaster 
(koos.molenaar@knid.nl), het contactformulier in te vullen of, 
wanneer je regelmatig een bijdrage wilt leveren, de rechten te 
vragen om rechtstreeks iets te plaatsen. Daarvoor is Rob 
Hekkelman de aangewezen figuur. 
Tenslotte willen we Mark Kiewiet en Dirk de Jong heel erg 
bedanken voor hun werk dat ze hebben gedaan voor de 
vorige site, waarmee ze de basis hebben gelegd van wat we 
nu hebben.  
We wensen iedereen veel plezier met de nieuwe site en horen 
graag wat je er van vindt. 
 
 
Registratiesysteem bekertoernooi 

Ook wordt voor het bekertoernooi komend seizoen een apart 
registratiesysteem in het leven geroepen. Na de vierde gele 
kaart in een bekerwedstrijd volgt één wedstrijd schorsing. 
Competitie en beker worden dus van elkaar losgekoppeld. 
Alleen een directe rode kaart, opgelopen in het bekertoernooi, 
telt wel mee als schorsing voor de competitieduels. 

Ook voor de nacompetitie geldt een afzonderlijk systeem. Alle 
voetballers beginnen het toetje op ‘nul’ en worden bij hun 
tweede gele kaart voor één wedstrijd geschorst. 

 

Peter en Benno reinigen en beitsen de tribune 

In het vorige clubblad hebben de gebroeders bescheiden 
verteld over de werkzaamheden die zij op het Geel Wit-
complex verrichten. Het trekken van de lijnen is hun 
hoofdtaak, maar ze doen meer. Voor de aanvang van het 



seizoen hebben ze, samen met Nico Oud en Jan van Os, de 
lijnen uitgezet. Onlangs hebben Peter en Benno de tribune 
gebeitst. De tribune ziet er weer feestelijk uit, en dat is 
toepasselijk want het is 25 jaar geleden dat vrijwilligers het 
bouwwerk hebben neergezet. 

De app KNVB Wedstrijdzaken 

 

Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen, 
man-of-the-match, wie rijdt er en in welke auto is er nog plek… 



en nog veel meer. Die gegevens vind je allemaal terug in de 
Voetbal.nl app en op de Voetbal.nl website. 
Met de app ben je altijd direct op de hoogte van al het nieuws 
van je eigen team en van je favoriete clubs, spelers en andere 
teams. Mocht je al gebruik maken van de Voetbal.nl app, dan 
dien je je even te registreren met het e-mailadres waarop je 
deze e-mail ontvangt. Ben je al met dit e-mailadres op 
Voetbal.nl geregistreerd? Dan heb je alles al goed voor elkaar! 
Maak je nog geen gebruik van Voetbal.nl? Dan kun je de app 
downloaden en je registreren met het e-mailadres waarop je 
deze e-mail hebt ontvangen. 
Naast de nieuwe Voetbal.nl app is er ook een 
vernieuwde KNVB Wedstrijdzaken app. Houd jij je op de club 
bezig met alle zaken rondom het wedstrijdformulier? Ben jij 
aanvoerder, teammanager, wedstrijdsecretaris of 
clubscheidsrechter? Download dan de vernieuwde app 
Wedstrijdzaken. Dé app waarmee je digitaal het formulier 
voor alle zaken rondom een wedstrijd zoals spelersopgaaf, 
scores en tuchtzaken vastlegt. Registreer je in de app met het 
e-mailadres waar je deze mail op ontvangt. De inloggegevens 
en het wachtwoord voor Voetbal.nl en de KNVB 
Wedstrijdzaken app komen overeen, dat maakt het allemaal 
net even wat makkelijker voor je. 

Wil je met een ander e-mailadres inloggen dan waarop je dit 
bericht hebt ontvangen? Neem dan even contact op met ons 
en geef dan aan welk e-mailadres wij als club voor je moeten 
vastleggen. 

Doorwisselen 
Er zijn verschillende regels voor het aantal invallers dat mag 
worden gebruikt en of ze mogen doorwisselen. We hebben de 
reglementen erbij gepakt en daarin staat het volgende: 
 
3.6 Invallersbepaling 
 
3.6.1 Jeugdvoetbal Bij wedstrijden van de JO15, JO17 en 
JO19 in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers 
(inclusief de doelman) toegestaan.  

https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
https://www.sportlink.nl/ledenadministratie/wedstrijdzaken/
https://www.sportlink.nl/ledenadministratie/wedstrijdzaken/


Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer 
deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Bij wedstrijden van de JO14 t/m JO19 in de categorie B is het 
doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers 
toegestaan.  
Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer 
terug mag in het veld. 
 
Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) 
en bij de meiden is het doorlopend wisselen van maximaal vijf 
wisselspelers toegestaan.  
Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer 
terug mag in het veld. 
 
Categorie Klassen Aantal wissels 
Categorie A: junioren eredivisie t/m eerste klasse  
5 wisselspelers 
 
Categorie B: junioren tweede en derde en vierde klasse  
5 wisselspelers + doorwisselen 
 
Categorie A en B: pupillen  
5 wisselspelers + doorwisselen 
 
Categorie B: meiden junioren alle klassen  
5 wisselspelers + doorwisselen 
 
3.6.2  
Senioren mannen reservevoetbal categorie A /  
vrouwen derde klasse categorie A 
 
In het reservevoetbal categorie A mannen senioren (reserve 
Hoofdklasse tot en met reserve derde klasse) en categorie A 
vrouwen derde klasse mogen per wedstrijd vijf wisselspelers 
worden ingezet. 
 
Let wel: niet doorwisselen; een speler die eenmaal is 
gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd. 



Presentatie nieuwe shirts 

 

Voorafgaand aan de wedstrijd Geel Wit-Helpman had de 
presentatie plaats van de nieuwe shirts voor de senioren. Dat 
gebeurde in het bijzijn van vertegenwoordigers van de beide 
sponsors. Peter Dibbits, technisch manager en MT-lid gaf acte 
de présence namens Wagenborg Passagiersdiensten en 
directeur Jaap Wouters was aanwezig namens recreatieoord 
Klein Vaarwater.  

De outfit is ontworpen door Sander Kiewied van 
Ontwerpstudio AnderS. Het thuistenue is overwegend geel 
met een diagonale witte baan en een witte mouw. Het uittenue 
heeft hetzelfde motief, maar dan in de kleuren lichtblauw en 
wit. Voor het eerst heeft de broek behorende bij het uittenue 
een andere kleur: lichtblauw. De keepers worden in het zwart 
of groen gehuld. 

De kleding is gepresenteerd op de algemene 
ledenvergadering. De tenues worden geleverd door Muta 
Sport BV. 
 



Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook dit jaar gaan de jeugdspelers van Geel Wit weer loten 
verkopen voor de Grote Clubactie. Daarmee steunen de 
spelers hun eigen club door extra inkomsten te verwerven 
voor de clubkas. 

De JO15, MO15, JO13, MO11 en JO11 van Geel Wit zullen 
aan de actie deelnemen, die landelijk op 16 september van 
start gegaan is. Elke speler ontvangt via de leider van zijn of 
haar team een verkoopboekje. We vragen elke speler 
minimaal 4 loten te verkopen, maar meer mag natuurlijk ook. 

Hoe werkt het? 
Uw kind krijgt deze brief mee en het verkoopboekje. Met dit 
boekje kunnen de kinderen langs de deuren. Op de intekenlijst 
vullen de lotenkopers de gegevens in. Het geld wordt direct 
geïncasseerd. De verkoopboekjes moeten uiterlijk zaterdag 2 
december weer terug zijn bij de leider van het team. 

Om de spelers zoveel mogelijk te motiveren hebben we dit 
jaar een prijs bedacht: 
• De beste verkoop(st)er wordt beloond met twee kaartje voor 
een wedstrijd van FC Groningen. 
• De op één na beste verkoop(st)er krijgt een trainingspak van 
Geel Wit. 
• Nummer drie krijgt een gesigneerde wedstrijdbal van het 1e. 
• Bij gelijke stand wordt er geloot. 

We hopen weer op een goede opbrengst dit jaar! 

Jeugdcommissie v.v. Geel Wit 

Informatie over de Grote Clubactie is te vinden op: 
www.clubactie.nl 
 


