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Vanuit het bestuur. 
 
Zoals in de vorige editie van ’t Intikkertje vermeld hebben we 
meegedaan aan een aantal sponsoracties. Ten eerste de 
grote clubactie waarmee de (jonge) vrijwilligers zo’n €700 
hebben opgehaald. De Jumbo actie heeft een vracht aan 
bonnetjes opgeleverd die grotendeels door Gerard Pluim zijn 
ingevoerd (ruim 10.000). Het resultaat was er dan ook naar, 
ruim €800, -- te besteden aan sportartikelen e.d. Daarnaast 
hebben we ons ook opgegeven voor NL-Doet (het 
Oranjefonds) die klussen sponsort er waarvoor we €400, -- 
mochten ontvangen voor het opknappen van allerhande zaken 
op het Geel Wit terrein. Alles wederom te danken aan de grote 
inzet van onze vrijwilligers.  
 
Verder zijn we zeer blij dat Wagenborg Passagiers Diensten 
bereid is geweest het hoofdsponsor te verlengen voor een 
periode van drie jaar. Ook zijn we wederom in 
overeenstemming gekomen met Klein Vaarwater als sponsor. 
WPD en Klein Vaarwater zullen de komende jaren dus nog 
prominent op de seniorenshirts aanwezig zijn!  
 
In samenwerking met Amelandia en de KNVB proberen we 
een scheidsrechtercursus op Ameland te organiseren. Deze 
cursus zal gegeven worden gedurende vier avonden op het 
eiland en afgesloten worden met het fluiten van een wedstrijd 
(ook op het eiland). Er hoeft dus niet voor naar de wal gegaan 
te worden. 
De KNVB is enthousiast en wil graag meewerken. Tot op 
heden hebben wij (Amelandia en Geel Wit) echter nog maar 
zo weinig aanmeldingen binnen dat het zo niet door zal gaan. 
Vandaar nog éénmaal een dringend verzoek om je aan te 
melden. 
 
Als laatste een verzoek van de secretaris. Heel vaak worden 
wijzigingen (aan- of afmeldingen) onderhands doorgegeven 
aan de leider van het team. Het zou heel prettig zijn als dit 
rechtstreeks aan de secretaris gedaan wordt. Heel simpel, 
gewoon een e-mailtje naar secretaris@geelwit.nl 



Bij Cambuur kennen ze Jorik Beekema nu ook 

Jorik in actie tegen Ropta Boys, in februari van dit jaar. 
 
Dat Jorik Beekema over meer dan gemiddelde voetbaltalenten 
beschikt was bij Geel Wit allang bekend. Bij Cambuur weten 
ze het nu ook. Hij mocht een maand meetrainen en voetballen 
bij de Leeuwarder profclub. Daar blijft het vooralsnog bij, maar 
ze houden hem in de gaten. 
De 16-jarige Jorik kan in elk geval terug zien op een periode 
waarin hij veel ervaring heeft opgedaan. ,,Ik ben in februari 
begonnen. Ik heb negen trainingen meegemaakt en twee 
uitwedstrijden tegen Almere City en PEC Zwolle. Naar Almere 
gingen we in de grote spelersbus, naar Zwolle in een kleine 
bus. Het ging heel officieel. Alles werd bijgehouden: 
speelminuten, assists, schoten op doel, noem maar op.” 
Jorik kreeg ook huiswerk mee: ,,Via de app kreeg ik door 
waarop ik moest trainen en wat we de volgende keer gingen 
doen, zoals warming up, zelfstandig trainen, op doel schieten 
en twee tegen twee trainen. Er was ook een loopschool, 
waarbij je bijvoorbeeld leert sprinten.” 
Bij Cambuur deed Jorik heel vaak partijoefeningen. Bij de 
grote partijen konden punten worden verdiend, maar je kon 
ook gestraft worden. ,,Als je verloor moest je opdrukken. Het 
was fysiek zwaar, want alles ging in looppas.” 



Vorig jaar werd het kampioenschap eenvoudig behaald. 
 
Joriks trainer was Jan Sierksma uit Dokkum. Die was 
uiteindelijk van oordeel dat het Amelander talent voetballend 
sterk was, maar dat zijn loopacties niet goed genoeg waren. 
,,Ik stond bij Cambuur rechtsvoor, met als doel diep te gaan. 
Bij Geel Wit speel ik in de as, omdat ik daar het meest nodig 
ben. Ik vind rechtsbuiten wel een ideale plek. Bij het tweede 
sta ik daar ook wel eens.” 
Jorik heeft weer zin in het voetballen. Dat is wel eens anders 
geweest, bekent hij. ,,Het ging te gemakkelijk, de uitdaging 
was er niet meer. Ik ging liever crossen of op doel staan. Gaf 
mij de bal en ik liep ze eruit. Ik heb nadrukkelijk gedacht om te 
stoppen.” Afgelopen jaar werd Jorik met de C’s glansrijk 
kampioen. Dit jaar is dat anders en draait Geel Wit, nu als 
JO17, in de subtop mee.   
Voor aanvang van dit seizoen had Jorik de kans om, net als 
Djerry Spoelstra, de overstap naar de JO19 te maken. Hij 
heeft de beslissing aan de trainers overgelaten. ,,Maar 
volgend jaar ga ik wel naar onder 19, misschien wel naar het 
tweede.’’ Wie weet komt Cambuur dan ook weer kijken. Dat 
zou Joriks grote wens zijn, want hij denkt met plezier terug 
aan zijn tijd in Leeuwarden: ,,Ik werd in het team opgenomen 
en had er meteen vrienden bij. Wij houden contact via 
Instagram. Het was in elk geval een leuke en leerzame 
periode.”    Koos Molenaar 



Vlot verloop ledenvergadering Geel Wit 

 

Het bestuur met van links naar rechts: Marchel Kolk, Siprian 
de Jong, Gerard Pluim, Rob Hekkelman, Niels Oud, Douwe 
van der Meij. Jos Bulté ontbreekt. 

De algemene ledenvergadering van Geel Wit kende vrijdag 
een vlot verloop. Bij afwezigheid van voorzitter Jos Bulté werd 
de vergadering geleid door vice-voorzitter Gerard Pluim. Hij 
meldde de opbrengsten van de Grote Clubactie en de Jumbo-
actie en de schenkingen van de NAM en Nederland Doet. Er 
zijn de afgelopen winter diverse werkzaamheden door leden 
bij de club geweest. Genoemd werden de aanleg van het 
tegelpad rondom het kunstgrasveld, de bouw van een 
schuurtje achter de kantine en de vervanging van het plafond 
in de kantine. 

George Molenaar is gestopt als terreinverzorger. Zijn taak is 
overgenomen door Peter en Benno Former. 



Jos Bulté en Niels Oud stoppen aan het einde van dit seizoen 
als bestuurslid. Kandidaat-opvolgers mogen zich bij het 
bestuur melden. 

Het gaat financieel gezien goed met Geel Wit. De 
commerciële commissie meldde dat er nog enkele 
reclameborden bijkomen en dat ook wordt gedacht aan 
‘aankleding’ met borden rondom het kunstgrasveld. 

Vanuit de jeugdcommissie werd gemeld dat het 
jeugdbeleidsplan is herschreven. De tekst wordt binnenkort op 
de site geplaatst. Er zijn nieuwe verrijdbare doelen voor het 
kunstgrasveld gemaakt, met dank aan de gemeente Ameland 
en Theo de Jong. Komend seizoen wordt een nieuwe 
speelwijze ingevoerd voor JO9 en 11. Zij gaan met minder 
spelers op kleinere velden spelen. 

Bij de bespreking van het competitieverloop van de 
seniorenteam stelde de vicevoorzitter dat de nacompetitie 
haalbaar moet zijn voor het eerste, mits er een serieuze 
benadering vanuit de spelersgroep is. Bij het tweede en derde 
zag hij goede resultaten in thuiswedstrijden, maar matige 
prestaties bij uitduels. 

Namens de Vrienden van Geel Wit deed Dirk Kooiker een 
herhaald verzoek om via de geluidsinstallatie bij 
thuiswedstrijden van het eerste elftal de opstellingen door te 
geven. De Vrienden konden dit najaar één kampioensteam 
(JO9-1) van medailles voorzien.  

 

Schoonmaakbeurt kantine 

Een groepje dames heeft deze winter de kantine weer eens 
grondig onder handen genomen. Alles ziet er weer spic en 
span uit. Dames hulde. 



Van de commerciële commissie 
 
Clubblad 
Met de (op)komst van social media / smartphones is er veel 
veranderd. Het nieuws is altijd en overal beschikbaar en veel 
mensen zien ‘nieuwsberichten’ over Geel Wit dan ook bijna 
dagelijks op het internet voorbijkomen. Toch zijn er nog veel 
mensen die bijv. niet op Facebook of Twitter zitten en dat is 
dan ook één van de redenen dat het clubblad in stand wordt 
gehouden. Met de totstandkoming van een nieuw nummer zijn 
flink wat mensen mee belast. Het begint bij de mensen die de 
informatie bij elkaar zoeken en de kopij aanleveren, 
vervolgens dient de lay-out opgemaakt te worden waarna 
weer enkele anderen het blad komen drukken en nieten. 
Tenslotte zorgen de bezorgers ervoor dat alles wordt 
rondgebracht. Het is wel belangrijk dat iedereen kopij blijft 
aanleveren om dit blad niet enkel een samenvatting van de 
website te laten worden. Ik ben namens de sponsorcommissie 
dan ook achter de computer gaan zitten om een bijdrage te 
leveren en mijn vraag aan jullie is om dat ook eens te doen. 
Lijkt het je leuk om ook eens wat te schrijven voor ’t Intikkertje 
(wedstrijdverslag van een/je team, actualiteit in het voetbal, 
voetbalrebussen, mooie verhalen van vroeger etc.), stuur dan 
je stuk naar Koos Molenaar via het volgende e-mailadres: 
koos.molenaar@knid.nl of langsbrengen op Fabriekspad 16 in 
Buren. 

Sponsors 
Een ander belangrijk argument om het clubblad uit te blijven 
geven is dat dit sponsors een extra mogelijkheid biedt om 
reclame te maken en waarmee Geel Wit vanzelfsprekend 
extra sponsorinkomsten genereert. Dat brengt me eigenlijk tot 
een punt dat wellicht niet altijd even duidelijk naar voren komt. 
Een voetbalvereniging als Geel Wit draait op vrijwilligers, die 
soms vele uren per week in de club steken, zodat alle 
voetbalteams elke zaterdag en zondag de (kunst)wei weer in 
kunnen, maar kan ook  zeker niet zonder sponsoren. Om de 
contributie betaalbaar te houden zijn we afhankelijk van 
sponsorinkomsten en zijn we dus altijd op zoek naar nieuwe 

http://www.geelwit.nl/nieuws/koos.molenaar@knid.nl


sponsoren, maar we zijn natuurlijk ook erg content met de 
bestaande bedrijven die soms al vele jaren een trouwe 
sponsor zijn. We hopen dat deze sponsors nog lang 
verbonden blijven aan de club, ook al weten we dat er ook tal 
van andere verenigingen / evenementen waarschijnlijk een 
beroep op jullie doen. Nogmaals, het wordt niet altijd gezegd, 
maar jullie bijdrage is erg belangrijk voor Geel Wit. Als je ziet 
bijvoorbeeld hoeveel reclameborden er langs ons hoofdveld 
hangen, dan kan ik alleen maar concluderen dat veel 
bedrijven de club een warm hart toedragen.  
 
Kunstgrasveld 
Nu er na vele jaren geploeter op het oostelijke trainingsveld 
een kunstgrasveld is gekomen, betekent dit dat er ook steeds 
meer wedstrijden op het veld (kunnen) worden gehouden. 
Wanneer het hoofdveld door weersomstandigheden wordt 
afgekeurd móeten we zelfs uitwijken naar het kunstgrasveld. 
Nu zal dit in de praktijk meevallen, maar de kans is er dus wel 
degelijk en qua uitstraling krijgt het veld vooralsnog niet de 
schoonheidsprijs. Het is momenteel een kale bedoeling en het 
bestuur heeft aangegeven hier dan ook graag aankleding te 
zien in de vorm van reclameborden.  
 
We willen bestaande reclamebordsponsors de kans bieden 
om tegen een gereduceerd tarief ook over een bord langs het 
kunstgrasveld te beschikken. Als u op het hoofdveld een 
reclamebord heeft, kunt u voor € 75,- per jaar een bord krijgen 
op het kunstgrasveld. Hier bovenop komt nog de aanschaf van 
het bord. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op 
met één van de leden van de commerciële commissie. Dit 
geldt natuurlijk ook wanneer u gebruik wilt maken van een 
andere sponsoroptie, zoals het worden van weeksponsor of 
shirtsponsor.  
De commerciële commissie bestaat verder uit Jan Brouwer, 
Andre de Jong, Dorus Metz en Arno Moll. Bestuursleden 
Gerard Pluim en Rob Hekkelman schuiven regelmatig aan en 
ook zij kunnen benaderd worden. Het zou mooi zijn als we een 
soortgelijke uitstraling kunnen creëren als op ons hoofdveld, 
want zeg nou eerlijk… 



 

Qua entourage is het natuurlijk mooier om hier te voetballen, 

 

dan momenteel hier een wedstrijd af te werken.. 
 
Namens de commerciële commissie, 
Lars Brouwer 



Geel Wit JO9-1 op kampioenenbal FC Groningen 

 

Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het eredivisieseizoen is 
er traditioneel een kampioensfeest van het Noorden bij FC 
Groningen. Dit feest houdt in dat de O9 teams van de 
noordelijke voetbalverenigingen, die kampioen zijn geworden, 
zich kunnen aanmelden om aanwezig te zijn bij deze laatste 
wedstrijd.  

Geel Wit JO9-1 werd in de najaarsreeks overtuigend 
kampioen en ging dan ook graag op deze uitnodiging in.  

Op zondag 18 december was deze laatste uitwedstrijd van FC 
Groningen. Tegenstander was de GA Eagles. Het gehele 
team, trainers en de harde kern vertrok met de half 11 boot 
richting Groningen. Na een pitstop bij de Mc Donalds werd de 
weg vervolgd richting de Euroborg.  

Voor een aantal van de spelers was het de eerste keer in een 
stadion en ze keken hun ogen uit. Nadat men met de 
mascotte van FC Groningen op de foto was gegaan, werden 
de plekken opgezocht. We zaten vlak achter een van de 



doelen met een perfect zicht op het veld. De eerste helft 
zagen we 2 prachtige goals, helaas ook 1 voor de bezoekende 
partij. De tweede helft werd er niet meer gescoord waardoor 
de partij eindigde in 1-1. 

Na de wedstrijd snel de auto opgezocht waardoor we met de 
half 6 boot weer naar huis konden en nog even de 
samenvatting konden zien bij Studio Sport. De oplettende 
kijker heeft nog een glimp van ons kunnen opvangen. 

Namens Geel Wit JO9-1 willen we FC Groningen nogmaals 
bedanken voor deze fantastische dag. 

Geel Wit JO9-1 kampioen 

 

Geel Wit JO9-1 is kampioen geworden. De laatste wedstrijd 
tegen Broekster Wâlden JO9-4 werd met 18-0 gewonnen. 
Hierdoor kwam het totaal op het onwaarschijnlijke aantal van 



132 doelpunten voor en één tegen! Een gemiddelde dus van 
16,5 doelpunt per wedstrijd! 

José Oud-Wouters maakte het volende verslag bij de 
wedstrijd: 
Eerste helft: 
Op doel: Rutger Beverwijk 
Geelwit JO9-1 had gelijk na het startsein van de wedstrijd, de 
overhand. Binnen één minuut scoorde Melvin Ytsma de 1-0 
door een goede pass van Sarah Kienstra. 
De eerste helft speelde zich op het veld vooral af voor het doel 
van Broekster Wâlden 
De kansen voor Geel Wit JO9-1 waren onder andere een 
schot van Sarah Kienstra en van Melvin Ytsma net naast het 
doel, een schot van Paul Oud op de lat. 
Daarna ging het erg voortvarend met de stand: 
De 2-0 kwam van Bram Fox. 
3-0 door Paul Oud 
4-0 ook door Paul Oud 
5-0 door Bram Fox 
6-0 door Melvin Ytsma 
7-0 door Michel Oud 
8-0 door Paul Oud 
9-0 door Michel Oud 
10-0 door Bram Fox 
Twee schoten net naast doel door Paul Oud en Melvin Ytsma, 
het schot van Melvin werd goed tegengehouden door de 
Broekster Wâlders. Toen ging nr 11 van Broekster Wâlden 
alleen op het doel van Geel Wit af, de actie werd onderschept 
door de jongens van JO9-1 en kort daar werd het laatste 
doelpunt van de eerste helft gemaakt. 
11-0 door Michel Oud 
Einde eerste helft 
Tweede helft: 
Op doel: Sarah Kienstra 
En weer was de actie bij het doel Broekster Wâlden. 
Een schot op het zijnet van het doel van Michel Oud 
12-0 was van Paul Oud 



Gemiste kansen van Geelwit; een schot over doel en één op 
de lat, beide van Michel Oud. Paul Oud schoot over het doel 
heen. 
13-0 Bram Fox 
Nog meer gemiste kansen; schot over doel van Paul Oud, 
Bram Fox mist dit keer het doel, Melvin mist een kans om een 
goal te maken. 
14-0 Melvin Ytsma 
15-0 Michel Oud 
Nog een kans voor Broekster Wâlden nr 3 die mislukt 
16-0 Melvin Ytsma 
Michel Oud mist een kopbal voor doel Broekster Wâlden. 
Uit een corner van Rutger Beverwijk werd bijna gescoord, nr 6 
van Broekster Wâlden en niet de keeper houdt bal uit het doel 
:)! 
17-0 Paul Oud 
18-0 Bram Fox 
GEEL WIT JO9-1 KAMPIOEN!!! 

Het seizoen begon met oefenwedstrijden tegen de 
leeftijdsgenoten van Amelandia, die werden met 14-0 
opgerold, en tegen JO11-1, waartegen met 1-1 gelijk werd 
gespeeld. 

De competitie begon meteen met een recordscore: 26-0 tegen 
Ternaard. Niet eerder had een JO9-team (voorheen F) met 
zulke cijfers gewonnen. Uiteindelijk was alleen de wedstrijd 
tegen FC Birdaard een lastige. De score bleef steken bij 0-2.  

Contract met hoofdsponsor Wagenborg verlengd 

Wagenborg Passagiersdiensten blijft nog zeker drie jaar 
hoofdsponsor van Geel Wit. Dat zijn de rederij en de 
voetbalvereniging onlangs overeen gekomen. Daarmee wordt 
een vervolg gegeven aan de samenwerking die vijf jaar 
geleden is aangegaan. 
 



Gebruik kunstgrasveld 

 

Al een tijdje maken we gebruik van het kunstgrasveld. 

Er wordt weleens gedacht dat kunstgras veel meer kan 
hebben dan gewoon gras. Dat is waar zolang er maar met 
zorg mee wordt omgesprongen. Daarom enkele 
aandachtspunten voor het gebruik. 

Schoeisel 

Gebruik zoveel mogelijk voetbalschoenen met gewone plastic 
noppen (dus dezelfde schoenen als voor gewoon gras). Liever 
geen schoenen met metalen noppen (deze noppen krijgen 
bramen en beschadigen het kunstgras). 

Schoenen met platte zolen wordt ook sterk afgeraden (de 
zogenaamde kunstgrasschoenen). Platte zolen pletten het 
gras meer waardoor het plat blijft en gaat splijten  

 

 



Losse doelen 

We hebben verschillende kleine en grote doelen voor gebruik 
tijdens de training. Na de laatste training of wedstrijd moeten 
de doelen van het veld af en in de uitlopen geplaatst worden. 
Wanneer de doelen blijven staan drukken ook die het 
kunstgras plat. 

De doelen mogen alleen verplaatst worden als ze volledig 
opgetild worden, of gebruik gemaakt wordt van de wieltjes die 
we daarvoor speciaal hebben laten maken. Het slepen zal 
geheid schade aan het gras en aan de onderliggende mat 
veroorzaken. 

Aan de trainers 

Op een natuurgrasveld worden bepaalde gebieden intensiever 
gebruikt dan andere waardoor je slijtageplekken gaat zien 
(met name bij de doelen. Penaltystippen en looplijnen langs 
de zestien meter). Op kustgras is dit eigenlijk niet anders! 

Daarom is het raadzaam om bij alle trainingsvormen de 
trainingen te verdelen over het gehele veld (dus niet altijd 
keeperstraining bij het vaste doel). 

Ook looptrainingen langs de zestienmeterlijn kunnen beter 
verdeeld worden over het hele veld. 

Zo wordt de druk op het veld beter verdeeld. 

Daar waar kapot gras uiteindelijk wel weer gaat groeien of bij 
gezaaid kan worden, blijft kapot kunstgras kapot.  

Als we bovenstaande adviezen in acht nemen kunnen we met 
z’n allen heel lang plezier hebben van ons prachtige veld. 

 



Voetbal is napraten 

Het eredivisieweekend is voorbij. Wat rest zijn een aantal 
voetbalpraatprogramma’s, war we wel of niet op zitten te 
wachten. De meningen zijn verdeeld. 

Welke mogelijkheden hebben we en op grond waarvan maken 
we een keuze? 
Wat is bijvoorbeeld een goede presentator? Wie is jouw 
favoriete analist? Mag er ook gelachen worden? Wil je mee 
kunnen praten? 
Laten we ze maar eens kijken, wat de verschillende zenders 
zoal in de aanbieding hebben. 
1 Voetbal Inside op RTL7 
Wilfred, René en Johan fileren het voetbalweekend en 
omstreken en, echt waar, gaan proberen het dit keer een 
beetje beschaafd te houden. 
2 Studio Voetbal op NPO1 
Fijn, zo op de zondagavond, vertrouwd en met het NOS-
stempel. Morgenochtend kunt u meepraten. 
3 FC Afkicken op You Tube 
Hiermee gaat u voor wat nieuws. Presentator Neal Petersen 
en zijn vrienden, profvoetballers en een enkele VI-journalist 
zorgen voor een frisse wind vanuit een Amsterdams 
grachtenpand. De enige voetbaltalkshow op You Tube. 
4 Natafelen op Fox Sports 
Een programma met Kees Jansma en Kenneth Perez. 
Voetbaljournalisten van de grote dagbladen schuiven aan. 
5 Rondo op Ziggo Sport 
Met Rondo heeft u weer meer Jack in uw leven. Dat, of Ruud 
Gullit, die tweewekelijks aanschuift. De overige vaste 
tafelgasten: Wim Kieft, Jan van Halst en nieuwe aanwinst 
Youri Mulder. 
Misschien kunt u hier wat mee, maar misschien zegt u ook 
wel: “Van mij hoeft het allemaal niet, hoor. Ik heb toch niet 
voor niks het hele weekend zitten kijken?” 
Weet je, dan ben ik het helemaal met je eens! 

Anne Moll 



Geel Wit verlengt contract met Frans à Nijeholt  

 

Geel Wit heeft het contract met trainer Frans à Nijeholt met 
een jaar verlengd. à Nijeholt is bezig aan zijn eerste seizoen 
bij de Amelander zondag-derdeklasser. 

Geel Wit doet nog volop mee in de strijd om de bovenste 
plaatsen. 

Dolf Kienstra overleden  

Dolf Kienstra is overleden. Hij mocht slechts 55 jaar worden. 
Een spierziekte heeft Dolf van een actieve voetbalcarrière 
weerhouden. Toch is Dolf nauw betrokken geweest bij Geel 
Wit. Jarenlang heeft hij, samen met Rudy Bloem, het clubblad 
gedrukt. Maandelijks togen ze samen naar de kantine om de 
pagina's af te draaien. 

 



Cursus verenigingsscheidsrechter op Ameland 

 

Geel Wit wil, in samenwerking met Amelandia en de KNVB, 
een cursus verenigingsscheidsrechter op Ameland houden. 
De cursus gaat door als er minimaal zes deelnemers zich 
hebben opgegeven. De cursus staat open voor leden van 
Amelandia en Geel Wit. 
De cursus bestaat uit vier theorieavonden. Daarnaast moeten 
alle cursisten een wedstrijd leiden (onder toeziend oog van 
Jan van Os). Zowel de avonden als de wedstrijden zijn op 
Ameland, er hoeft dus niet naar de wal gereisd te worden. De 
start is in het voorjaar.  Aan de cursus zijn geen kosten 
verbonden. 
De geslaagden mogen wedstrijden van de lagere 
seniorenteams en de oudste jeugd fluiten. 
Opgeven voor de cursus kan bij patrickkiewied@online.nl 

Betreden kunstgrasveld 

Het betreden van het kunstgrasveld tijdens de wedstrijd is 
alleen toegestaan voor spelers, leiders en trainers.  

mailto:patrickkiewied@online.nl


Micha Metz verruilt Geel Wit voor Cambuur 

 

Ook dit gele shirt zal Micha zeker staan 

Micha Metz (O19) heeft zijn opleidingsovereenkomst bij sc 
Cambuur voor seizoen 2017/2018 getekend. 

Dit betekent dat Micha aan het einde van dit seizoen Geel Wit 
verruilt voor de profclub uit Leeuwarden. Daarmee treedt hij in 
de voetsporen van zijn oom Rudolf en zijn vader Francisco. 

Wij wensen Micha veel succes. 



Amateurvoetbal gaat over op digitaal wedstrijdformulier 

 

Volgend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het 
mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het 
wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de 
Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan. 

De Wedstrijdzaken-app is te downloaden voor iOS en Android. 

Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale 
spelerspassen. Hierdoor worden de huidige plastic 
spelerspassen met ingang van volgend seizoen afgeschaft. 
Per 4 maart is het daarom, voor dit lopende seizoen, 
toegestaan om te spelen met een geldige officiële legitimatie 
in plaats van een spelerspas. In de toekomst zal een 
spelerspas niet meer verlopen; dit proces gaat volledig 
digitaal.Ook dit seizoen kan de app al gebruikt worden, alleen 
nog niet voor het wedstrijdformulier. Ieder lid (speler of staf) 
kan zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen 
raadplegen en ook de digitale spelerspas. Wedstrijdofficials 
kunnen de Wedstrijdzaken-app ook gebruiken voor het 
persoonlijke programma (aanstellingen) en kunnen via de app 
eventueel een afmelding doorgeven, net als via het Official 
Portal. 



Speeldagenkalender amateurvoetbal 2017/'18 

Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 
2017/’18 later te beginnen en later te eindigen. Het 
voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met 
bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 
23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Dit 
is de belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 
bijeenkomsten, met ruim 1.200 clubvertegenwoordigers, over 
de speeldagenkalender van seizoen 2017/’18. 

In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele 
winterstop van 27 januari tot 4 maart, in deze 
speeldagenkalender aangegeven met een *. Dit betekent dat 
er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te 
spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling 
overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum 
willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat 
aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in de A-categorie. 

Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema 
uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt aankomend 
seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of 
dit in de toekomst kan worden uitgebreid binnen de reguliere 
competitie. 

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen 

 Met ingang van het seizoen 2017/'18 start het amateurvoetbal 
met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Wat zijn 
de gevolgen? De KNVB geeft hieronder antwoord op de meest 
gestelde vragen over dit onderwerp.  

Vanaf het seizoen 2017/’18 spelen pupillen Onder 8 en Onder 
9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld 
partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen spelen die 
leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld. Spelen op 
een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van 



kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en 
scheidsrechters worden spelbegeleiders die het spel voor 
kinderen in goede banen leiden. 

Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 
en Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit 
overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte 
de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren. 

De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie - Onder 6 en 
Onder 7 - blijven in onderling verband op de vereniging kleine 
partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-
tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. 
Verenigingen blijven dan ook vrij om de jongste leden in kleine 
partijtjes te laten voetballen. Kennismaken met het spelen van 
voetbal en spelplezier staan hier centraal. 

In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe 
wedstrijdvormen te maken. 

De 30 mooiste amateurvoetbalclubnamen van Nederland: 
 
30. Damacota uit Nieuwe Pekela (David, Maria, Concordia, 
Tabita), oorspronkelijk een Christelijke jongerenvereniging. 
29. DEV uit Doorn: De Elf Vrienden, beetje jammer voor de 
wissels… 
28. DONK uit Gouda: Doelt Onversaagd Naar Kampioen. Het 
onversaagd doelen wil de laatste jaren alleen niet heel erg 
lukken; het laatste kampioenschap dateert van 2004. 
27. OLIVEO uit Pijnacker: Onze Leus Is Vooruit En 
Overwinnen. 
26. Noordpool U.F.C. (Uithuizer FootballClub), vernoemd naar 
een herenboerderij uit de buurt. 
25. CION, Chevron Is Onze Naam. Mooi verwarrend… 
24. Bato uit Winschoten. Bato is de hoofdpersoon uit een 
toneelstuk van P.C.Hooft. 



23. GOES uit Goes. Gezamenlijk Opwaarts, Eendrachtig 
Sterk. Een betekenis geven aan de letters van de plaatsnaam 
waar je vandaan komt…briljant! 
22. Stevo uit Geesteren. Steeds Vooruit. Leverde hun vorig 
seizoen een kampioenschap op. 
21. SSS uit Klaaswaal. Sport Staalt Spieren. In Marssum 
dezelfde club, maar jonger. 
20. NEVELO uit Oisterwijk. Noeste Eeenheid Voert Elkeen 
Langzaam Opwaarts. Bij noest was ik al verkocht, maar wat 
daarna komt… 
19. GSC/ODS uit Dordrecht. Geluksvogels Stadpolders 
Combinatie/Oefening Door Slagen.  
18. DSV uit Sint Anthonis. De SnelVoeters. 
17. De Merino’s uit Veenendaal. Werd oorspronkelijk opgericht 
als de bedrijfsvereniging van een wolfabriek. De Merino is een 
schapenras, vandaar.   
16. DWP, De Witte Paal uit Sint Johannesga. Zonder witte 
paal (2x) geen voetbal! 
15. DEVO’58 uit Amsterdam. Door Enige Vrienden Opgericht. 
14. HECTOR uit Goor. Het Eerste Clubje Tot Onze Roem. 
13. BNC uit Finsterwolde. Bravery Nova zembla Combinatie. 
Klinkt als de codenaam voor een geheime militaire operatie 
om Trump af te zetten. 
12. IASON uit Houthem: In Aangename Samenwerking 
Overwinning Nastrevend. Hoe aangenaam de samenwerking 
ook is in he Limburgse Houthem; de nagestreefde 
overwinningen levert het niet op, want inmiddels heeft de club 
alleen nog maar elftallen in de reserveklasse.  
11. JEKA uit Breda: Jeugdig Enthousiasme Kan Alles.  
10. MULO uit Helmond: Met Uiterste Leeuwenmoed 
Opwaarts. Niet zomaar moed, maar uiterste. 
9. FC Kunde uit Nijmegen. Studentenvereniging die Jaap en 
Dirk hebben verbasterd. 
8. Faja Lobi KDS uit Utrecht. Faja lobi is de bekenste bloem 
uit Suriname én ze spelen op het dak van een IKEA. 
7. WV-HEDW uit Amsterdam: Wilhelmina Vooruit-Hortus-
Eendracht Doet Overwinnen. Drie clubs die zijn gefuseerd en 
niet voor een stomme andere naam gekozen hebben, maar 
gewoon alles lekker op een hoop hebben gegooid.  



6. Festilent uit Zeeland. De naam komt van Festina Lente, wat 
in het Latijn zoveel betekent als haast u langzaam. Zeeland is 
een plaats in Noord-Brabant, in dit geval. 
5. TPO uit Moerdijk: Tussen Puihopen Opgericht. Kan me 
voorstellen dat de secretaris tijdens de oprichting naar z'n 
bureau keek en ineens een naam voor de club had - de 
waarheid is dat de club in 1946 is opgericht, dus het zal wel 
iets met met WO II te maken hebben.  
4. AGE-GGK uit Rotterdam: Oké, zit je er klaar voor? Daar 
gaan we: AVS (Abraham van Stolk (was een Rotterdamse 
schrijver)), GERMINAL (Groei En Roem Moet Immer Naar 
Ambitie Leiden), EDS (Eendracht Doet Samenspelen) - GGK 
(Gemeentelijk Gasbedrijf Keileweg).  
3. De Willy’s uit Wilbertoord. 
2. HBOK uit Zunderdorp: een van de bekendste afkortingen 
Het Begon Op Klompen. 
1. ZSGOWMS uit Amsterdam: Zonder Samenspel Geen 
Overwinning/Wilskracht Maakt Sterk… 
 
…en niet te vergeten: 
 
THOR uit Lippenhuizen: Tot Heil Onzer Ribbenkast. 
ZIGO uit Tilburg: Zonder Inzet Geen Overwinning. 
WHS uit Sint Annaland: Wij Houden Stand. 
WHV uit Loosbroek: Wij Houden Vol. 
Wacker uit De Wijk: Wij Als Club Krachtig en Rap. 
VOAB uit Goirle: Van Onder Af Begonnen. 
Viboa: Voetbal Is Bij Ons Aangenaam. 
Vesdo uit Schagerbrug: Vlugheid En Samenspel Doet 
Overwinnen. 
UNO uit Hoofddorp: Uit Nood Ontstaan. 
TONEGIDO uit Voorburg: Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze 
Opgericht. 
SEOLTO uit Zevenbergen: Samenspel En Oefning Leidt Tot 
Overwinning. 
RAVA PEC Combinatie uit Den Haag: St. Raphael Afdeling 
Voetbal en Atletiek / PTT en Energiebedrijf Combinatie. 

 
Lijntrekker. 


