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Voor Peter en Benno Former is lijnentrekken geen 
haastwerk 

 
 
Sinds deze winter verzorgen Peter en Benno Former de 
grasmatten op het complex van Geel Wit. Benieuwd naar hun 
werkzaamheden en ervaringen regel ik een afspraak met de 
tweeling na de wedstrijd van het derde tegen Amelandia. Ik zie 
beiden staan, dus dat moet goed komen. Maar na het laatste 
fluitsignaal geen spoor meer van het duo te bekennen.  
We spreken twee dagen later weer af. Dat is niet zo moeilijk 
want sinds ze pensionados zijn slaan ze geen wedstrijd op 
zaterdag en zondag meer over. De boot is ietsjes aan de late 
kant, dus kan het interview mooi voorafgaand aan de 
wedstrijden plaatsvinden. We zoeken een plaatsje aan de 
banken voor de kantine. 
Daar herinneren Peter en Benno aan het bezoek dat zij 
kregen van Patrick Kiewied. ,,Patrick zat aan, want George 
Molenaar hield op”, vertellen ze. “Of wij dat willen doen”. “We 
moesten lang, lang nadenken of we het konden inpassen in 
ons schema”, grapt Peter. Sinds ze niet meer werken hebben 
de mannen zeeën van tijd en dus kwam er al gauw witte rook. 
“We hebben spontaan ja gezegd”, laat Benno er serieus op 
volgen. 



De taak van de twee is het in gereedheid brengen van de 
beide grasvelden voor de wedstrijden. Kort gezegd: ze moeten 
de lijnen trekken. Ervaring hadden ze niet, maar het werk was 
gauw geleerd. Peter: “George heeft het ons één keer 
uitgelegd. Bij hem zat het kalkwagentje om de haverklap 
verstopt. Daar hebben wij geen probleem mee gehad. Wij 
ontdekten dat je de slang helemaal met water moet vullen, als 
dan de slang trilt is het klaar.” Deze oplossing doet vermoeden 
dat de voormalige slagers ook van hun nieuwe taak alle 
verstand hebben, maar Benno geeft toe dat de ‘uitvinding’ min 
of meer bij toeval is gedaan. 
Eén keer per week worden de lijnen gekalkt. In de winter 
volstaat één keer in de twee weken. ,,Daar doen we een uurtje 
of twee over, het is voor ons geen haastwerk”, zegt Peter, die 
zich beklaagt over de kwaliteit van de velden: “Door het 
hoogteverschil is het lastig om rechte lijnen te trekken. Er zit 
ook een hoop onkruid in. Deze zomer gaat de gemeente de 
velden aanpakken.” 
De gemeente heeft het beheer over het kunstgrasveld. “Daar 
mogen wij niets aan doen”, voegt Benno toe. Wat de broers 
wel doen is het opruimen van rotzooi. Dat doen ze samen, 
zoals ze hun hele leven alles samen doen.  



 
Uitstapje van het roemruchte vijfde elftal naar het Oerd. 
 
Ze hebben zelf ook gevoetbald bij Geel Wit. Eerst bij de jeugd, 
later in de lagere seniorenteams. Ze zijn tegelijk begonnen en 
gestopt. Dat laatste gebeurde min of meer gedwongen, want 
hun team, het vijfde, hield op te bestaan. ,,We waren 
kampioen geworden in Leeuwarden en toen zijn we meteen 
opgeheven. We moesten eerst bellen dat we kampioen waren, 
ze geloofden ons niet.” 
Bij de jeugd kregen ze training van Jan Epping en Ids 
Heerema. “Wat voor weer het ook was, we maakten er een 
sport van wie het langst in de korte broek op de training 
kwam”, herinnert Benno zich. En zo weet Peter nog dat de 
uitwedstrijden bij de senioren een feest aan boord waren met 
zelf meegebrachte etenswaren. “We hadden eieren, broodjes 
ja zelfs taart mee. En dan had je Jetse Nagtegaal die eerst de 
koeien moest melken.” 
Namen van andere teamgenoten die hen te binnen schieten 
zijn die van ‘lange’ IJs de Jong, Frans ter Schure, de 
gebroeders Molenaar (van Hennie van Tjet) en, een blauwe 



maandag, Devid Appelman. Onvergetelijk zijn de uitstapjes 
naar het Oerd met leider Toon Oud.  
De gedenkwaardigste uitwedstrijden waren bij het inmiddels 
opgeheven OSI. ,,Achter het FEC, over een smal pad, kwam 
je bij een obscuur gebouwtje. Daar kón je niet winnen. De 
scheidsrechter was een klein dik mannetje dat de cirkel niet 
uitkwam. Rudolf Teuben stond bij elke aanval buitenspel, ook 
al kwam hij van eigen helft.” 
Ik ben bijgepraat. De tegenstanders zijn inmiddels gearriveerd 
en hebben zich omgekleed. De lijnen liggen er blinkend bij, de 
wedstrijden kunnen beginnen. 
 

Koos Molenaar 
 
 
UIT DE OUDE DOOS 
 
Incident. 
Het was die zondag 12 januar1 1975 roetkoud. 
Er waaide een straffe wind over het wad en het regende. 
Echter geen reden om het voetbal die zondag af te gelasten 
en daarom werd de overtocht gemaakt en gingen we die dag 
vol goede moed naar Sneek om aan te treden tegen het alom 
als sterk bekend staande WZS. 
De ontvangst was uitermate prettig, we werden als echte 
gasten ontvangen. 
Langs het hoofdveld stond een tribune met daaronder de 
kleedkamers. 
Na ons te hebben omgekleed, betraden we het ijskoude veld, 
met hier en daar plekken zand om het veld enigszins droog te 
houden. 
Het bestuur van WZS had er voor gezorgd dat er dekens in de 
dug out aanwezig waren om de leiding en de wisselspelers 
warm te houden. Heel prettig en attent, dat kwamen we niet 
overal tegen, zelfs niet op ons eigen terrein. 
De wedstrijd liep niet bepaald soepel, een doelpunt van WZS 
werd afgekeurd wegens duwen.  
Na ongeveer twintig a vijfentwintig maakten wij de 0 – 1. 



Naast de dug out op een klapstoel zat een oudere man die ik 
persoonlijk niet kende en van wie ik vond dat hij daar ook niet 
hoorde te zitten, vooral omdat hij een WZS supporter was 
maar zo nu en dan was hij ook voor Geel Wit. 
Achteraf hoorde ik dat het Frans Oud was en dat hij eigenlijk 
met twee petten op zat te kijken. 
De wedstrijd golfde op en neer en wij maakten er een leuke 
pot van. 
Onze aanvallers deden wat ze moesten en onze verdedigers 
groeiden tot grote hoogte en lieten de leiding niet in de steek 
en stonden als een rots in de branding. 
De wedstrijd werd met 1-3 in ons voordeel beslist . 

 
Blij als we waren gingen we nogal luidruchtig naar de 
kleedkamer, die als gezegd zich in de catacomben onder 
tribune bevond. 
In de gang die voor de kleedkamers langs liep, stond een man  
die ik wel vaker op Ameland had gezien en kennelijk een 
fervent voetballiefhebber was maar ook supporter van WZS en 
vermoedelijk niet het verlies van zijn club kon. 
Want op het moment dat ik hem voorbij liep greep hij mij vast 
en begon te schelden en te slaan. Ik kon mij lostrekken van de 
“WZS AANVALLER” en probeerde de kleedkamer te bereiken, 
maar hij achtervolgde mij. 
Halverwege de  gang kregen enkele spelers van ons in de 
gaten wat er aan de hand was en overmeesterden de 
“aanvaller” en brachten de heethoofd tot bedaren. 
Het waren weer de verdedigers van ons die middag die WZS 
aanval die hun trainer niet in de steek lieten. 
Dank zij hun kwam ik met de schrik vrij en zonder 
kleerscheuren weer thuis. 
 

Jan Epping  



Twee kampioenen 

Achter: Peter Oud, Albert van Barneveld (Mascotte), Peter 
Beverwijk Midden: Mathijs Huisman, Sem de Jong, Michel 
Oud, Sarah Kienstra, Melvin Ytsma, Bram Fox, Paul Oud, 
Rutger Beverwijk Voor: Hidde Visser. 
 
Geel Wit JO9-1 is voor de tweede keer dit voetbaljaar 
ongeslagen kampioen geworden. De titel werd behaald in de 
thuiswedstrijd tegen SC Veenwouden, de enige overgebleven 
concurrent. Net als in Feanwâlden, toen het 3-4 werd, was het 
een spannende wedstrijd. Het duurde tot ongeveer de 
twintigste minuut toen Geel Wit de score opende. Het tweede 
doelpunt viel kort daarna, zodat Geel Wit met een 2-0 
voorsprong de rust in ging. Al vrij vlot in de tweede helft 
scoorde Veenwouden tegen, zodat het nog een spannende 
tweede helft werd. Het bleef bij 2-1 en zodoende konden de 
jongens en een meid van Peter Oud en Peter Beverwijk voor 
de tweede keer feestvieren. Nadat in het najaar het 
kampioenschap in de derde klasse werd behaald kon nu 
worden gejuicht om de titel in de eerste klasse. Een 
fantastisch resultaat. 
 



 

Links achter: Stan de Jong, Joran Oevering, Deacon Manje, 

Teun Kiewiet, (Voor Teun staat) Tygo Moll, Fons Metz, Niels 
de Vries, Jan Molenaar, Yannick Kiewied, Ivar Mosterman, 
Egor Hofker, voor op de knieën Robin Kooiker, en Leon de 
Jong. 

Ook Geel Wit JO13-1D is kampioen! In Kollumerzwaag werd 
Friese Boys met 1-5 verslagen. Dat betekende dat Geel Wit 
na zeven van de tien wedstrijden de kampioensvlag al kon 
hijsen. De voorsprong op nummer twee bedroeg vijftien 
punten!  

De najaarsreeks schreven de JO13'ers ook al op hun naam, al 
voelde die titel niet echt als een kampioenschap. Hardegarijp 
was de beste en ging halverwege de competitie een klasse 
omhoog, waardoor hun uitslagen uit de lijst werden 
geschrapt.  

Maar nu is Geel Wit dus echt kampioen, gefeliciteerd! 

 



Familiedag op 10 juni 

 

Zaterdag 10 juni is de familiedag. 

Het begint om 14.00 uur met sport en spel voor jong en oud. 

's Avonds rond half zeven begint het 7x7 toernooi. Opgeven 
kan bij Douwe van der Meij, 0652343272. 

Iedereen is welkom! 

Gedenkwaardig seizoen Geel Wit 2 

Geel Wit 2 beleefde een gedenkwaardig seizoen. Vantevoren 
waren de verwachtingen niet bij iedereen evenhoog 
gespannen. Het team was via de nacompetitie gepromoveerd 
naar de reserve tweede klasse, handhaven was in eerste 
instantie het devies. 

http://www.geelwit.nl/nieuws/0652343272


Maar het ging steeds beter, Geel Wit ging bovenin de tweede 
periode meedraaien en deed het ook in de reguliere ranglijst 
goed, zodat andermaal nacompetitievoetbal bereikt werd. 

Dat werd in sportief opzicht zowel een teleurstelling als een 
succes. Een teleurstelling omdat de tegenstanders het lieten 
afweten. Eerst gaf Ruinerwold 2 te kennen liever thuis te 
blijven, zodat Geel Wit zich automatisch plaatste voor de 
tweede ronde. Daarin toog het naar Protos in Steenwijksmoer, 
vlakbij Coevorden. Geel Wit won met 0-4 en ja hoor, ook 
Protos zag vervolgens af van de lange reis naar Ameland. 
Jammer natuurlijk, maar het betekende wel dat Geel Wit was 
gepromoveerd naar de reserve eerste klasse! Slechts één 
keer eerder is dit in de clubhistorie voorgekomen, dat was in 
het seizoen 2003-2004. 

Het tweede elftal heeft getoond een echte vriendenploeg te 
zijn. Toen teamgenoot Brian Overmars werd getroffen door 
een ernstig bedrijfsongeluk staken zijn ploeggenoten de 
onfortuinlijke Brian een hart onder de riem met deze 
beterschapswens. 

 



Een triest jubileum  
Onder bovenstaande kop stond onlangs een artikel van mij in 
de rubriek Ingezonden in de Leeuwarder Courant. Ik moest 
me beperken tot 150 woorden. Daarom hieronder het 
volledige verhaal: 
De voetballers van Geel Wit JO19-1 vierden dit weekeinde 
een jubileum. Een triest jubileum. Voor de tiende maal 
namelijk ziet de tegenstander er van af om de reis naar 
Ameland te maken.  
De excuses zijn talrijk: te weinig spelers, teveel blessures, 
voorbereiden op examens en werk. En elke keer moeten  de 
mensen bij Geel Wit de boodschapper maar op zijn of haar 
blauwe ogen geloven. Want niet zelden bekruipt hen het 
gevoel dat de ware reden niet wordt verteld. Men heeft er 
namelijk geen zin in om meer dan een halve dag onderweg te 
zijn voor een potje voetbal. Niet eens één keer per seizoen. 
Zeer frustrerend voor de tegenstanders, jongens die de hele 
week van huis zijn, vrijdagsavonds thuis komen en meteen 
doorgaan naar het sportveld om te trainen en daar te horen 
krijgen dat het voetballen weer niet door gaat. Tenzij de uit 
moeten spelen, want die wedstrijden worden niet afgelast. En 
dan zitten ze de volgende dag weer om half negen aan boord, 
niet één keer maar elke twee weken. 
Niet alleen de JO19-1 worstelt met dit probleem. Ook JO17-1 
krijgt steeds vaker met afzeggingen te maken en in de ruim 45 
jaar dat Geel Wit competitievoetbal speelt hebben de lagere 
seniorenteams zelden een competitie volledig kunnen 
afwerken. Geel Wit 3 moet nu nog zeven (!) wedstrijden 
spelen. 
De competitieleider jeugdvoetbal van de KNVB heeft er veel 
aan gedaan om ploegen naar Ameland te bewegen. Aan haar 
inzet ligt het niet. Wat kun je er aan doen? Op afzeggen in de 
B-categorie staat nagenoeg geen straf. Wegblijven van een 
eiland zwaarder straffen dan het afgelasten van een wedstrijd 
aan de wal? Uitslagen op papier regelen? Wie is daarbij 
gebaat, de boete vloeit in de kas van de KNVB en de jongens 
komen weer niet aan voetballen toe. 
Afmelden is een virus dat de lagere senioren al decennia in 
zijn greep heeft en nu steeds meer vat gaat krijgen op de 



jeugdteams. Geconcludeerd kan worden dat het 
verantwoordelijkheidsgevoel bij de clubs in rap tempo 
vermindert. 
Het toeval wilde dat in de week van publicatie de LC schreef 
over de wedstrijd van ons derde tegen Amelandia. Ook daarin 
ging het over de vele afzeggingen waardoor met name de 
eilander clubs getroffen worden. Voor diegenen die het 
verhaal van Niels van Marle hebben gemist, hieronder de 
tekst. 
Zelden een volledig seizoen 
Afzeggingen en clubs die niet komen opdagen lopen als een 
rode draad door het seizoen van menig team op de 
Waddeneilanden. 
,,Gigantisch frustrerend.” 
Als Marcel van der Geest, aanvoerder van het derde team van 
Geel Wit, na afloop van een uitwedstrijd de bestuurskamer 
verlaat, roept hij altijd ‘tot op Ameland’. Soms krijgt hij dan een 
enthousiaste reactie. 
,,Maar veel vaker blijft het angstvallig stil of je hoort juist: 
‘Reken er maar niet op’.” 
Teams voor wie niks meer op het spel staat, drukken graag 
hun snor als het gaat om een reisje naar Ameland. 
,,Maar wij willen gewoon voetballen”, aldus Van der Geest. Hij 
pakt de stand in de reserve vijfde klasse van zijn ploeg erbij: 
met de sluiting van de sportvelden in zicht, loopt Geel Wit nog 
zes duels achter. ,,Dat gaan we nooit meer inhalen.” 
In 2010 werd Geel Wit 3 een keer kampioen. De ploeg had de 
titel toen drie wedstrijden voor het einde gelukkig al binnen. 
,,Want die laatste duels vielen allemaal weg. Ik kan me maar 
één keer herinneren dat we aan het einde van het seizoen 
daadwerkelijk alles gespeeld hadden.” 
Opvallend is dat het eerste team van Amelandia wel zo’n 
beetje alle potjes afwerkte. ,,Stom toeval”, aldus aanvoerder 
Dennis Akkerman. 
,,Want ons tweede heeft bijvoorbeeld ook al drie of vier 
wedstrijden afgelast zien worden, omdat de tegenstander niet 
genoeg spelers zou hebben.” Van der Geest heeft inmiddels 
alle excuses wel een keer gehoord. 



,,Het gaat te makkelijk. De bond zit er volgens mij niet echt 
achteraan en sancties zijn er ook niet.’’ 
Drie punten in mindering voor een no show hoeft van hem ook 
niet. 
,,Want daar schieten wij zelf niks mee op.” 
De noordelijkste derby van Nederland, tussen Geel Wit 3 en 
het eerste van Amelandia, moest overigens ook vier keer 
opnieuw worden vastgesteld. 
De prestigestrijd tussen Buren/ Nes en Hollum kon 
gisterochtend – voor veel publiek en compleet met rookpotten 
en fakkels – eindelijk worden gespeeld en eindigde in een 8-3 
zege voor Geel Wit. 
Dat telkens verzetten was in het belang van beide teams. 
Akkerman: ,,De KNVB had de wedstrijd vastgesteld voor een 
doordeweekse dag, maar de helft van ons team studeert aan 
de wal en we willen zo’n duel wel spelen met een 
representatief elftal.” 
Van der Geest: ,,Dat is voor ons ook leuker.” 
Amelandia werd dit seizoen oorspronkelijk weer ingedeeld in 
de standaardklasse, maar eindigde daarbij in een Oost-
Groningse poule met uitwedstrijden tegen de Duitse grens 
aan. ,,Wij klagen niet dat we iedere twee weken naar de wal 
moeten, want dat hoort erbij en is normaal voor ons, maar dit 
was té extreem”, aldus Akkerman. 
Van der Geest snapt dat het tegenstanders minder aanspreekt 
om in de winter naar Ameland te komen. 
,,Maar in 2013, toen ze van tevoren al riepen dat het de 
koudste 24 maart in een eeuw tijd zou worden, stonden wij wél 
gewoon bij LSC in Sneek te voetballen. Doe dan andersom 
ook die moeite, die ene keer in het jaar. Maak er een leuk 
weekeinde van met je elftal. Wij zorgen ook dat elke 
uitwedstrijd een feestje is voor onszelf.” 
 
Contract Wagenborg verlengd 
Op de Familiedag op 10 juni wordt de verlenging van het 
hoofdsponsorcontract van Wagenborg verlengd. Voorzitter Jos 
Bulté van Geel Wit en directeur Ger van Langen zullen hun 
handtekening zetten. 



Verdiende lauweren voor Francesco Totti  

Francesco Totti zegt vandaag (28 mei) AS Roma vaarwel. Dat 
is niet alleen nieuws in Italië, maar in de hele voetbalwereld. In 
de huidige tijd staat zijn naam symbool voor een uitgestorven 
fenomeen: bandiera, een voetballeven lang verbonden blijven 
aan slechts één club. Totti stond regelmatig in de 
belangstelling van Europese topclubs. In 2004 was hij 
er dichtbij een Galactico te worden in Madrid, maar op het 
laatste moment besloot hij toch de Giallorossi trouw te blijven. 
En met die beslissing bezegelde hij in zekere zin zijn sportieve 
lot. 
Een Europese hoofdprijs heeft hij met Roma nooit kunnen 
winnen, terwijl hij alleen de Scudetto in 2001 veroverde. Met 
twee Italiaanse bekers en twee Italiaanse supercups niet 
bepaald een indrukwekkend clubpalmares. Maar ook zonder 
uitpuilende prijzenkast behoort Totti tot de grootste Italiaanse 
voetballers aller tijden. Alleen verstokte supporters van Lazio 
zullen er misschien anders over denken. Met het Italiaanse 
elftal had hij meer succes: zilver tijdens het EK van 2000 en 
wereldkampioen in 2006, beide keren in de finale tegen 
Frankrijk. 
Nu Totti heeft moeten inzien dat hij niet het eeuwige 
voetballeven heeft, is het interessant te weten hoe hij de 
ontwikkelingen in het moderne voetbal ziet. “Voetballers zijn 
nomaden geworden die kiezen voor het geld en niet met het 
hart.” Als iemand het mag zeggen, is het hij wel. Hij heeft 
weinig op met huurlingen die met alle winden meewaaien. Met 
zo’n uitspraak scoor je bovendien punten in de Eeuwige Stad. 
En over scoren gesproken, zijn tweede positie op de Italiaanse 
topscorerslijst aller tijden is er een van consistentie, omdat hij 
in ieder seizoen minstens eenmaal doel trof voor La Maggica. 
Stoppen was lange tijd het laatste waaraan Totti wilde denken. 
Met zijn club had hij dit seizoen nog eenmaal een trofee willen 
bemachtigen. Daarnaast zou hij liever gisteren dan vandaag 
teruggaan naar een maximum van twee buitenlandse spelers 
per team. Het tekent zijn voorliefde voor de voetbalromantiek 
die hij tijdens zijn carrière langzaam maar zeker heeft zien 
verdwijnen. 



Als enige constante factor binnen de selectie van AS Roma, 
kan De Laatste der Mohikanen maar niet wennen aan de 
huidige tijd, waarin de aanhang van veel clubs ieder jaar weer 
wordt geconfronteerd met een batterij aan nieuwe spelers. “Je 
kunt je supporters niet blijven verraden”, vindt hij. Zoals hij ook 
zijn verbazing niet kan verhullen over het feit dat allerlei 
spelers, coaches, trainers en massagetherapeuten bij Roma 
anno 2017 geen Italiaans maar Engels spreken. 
Uit Totti’s woorden spreekt vervreemding van zijn omgeving 
en van de tijd waarin hij nu leeft. Maar met zijn staat van 
dienst en morele kompas zij het hem vergeven. Toch hoeft hij 
niet als een heilige te worden herinnerd. Voetbaltechnisch 
gezegend met een surplus aan talenten, kon hij ook gemeen 
zijn. Wanneer de frustratie hem in de greep kreeg, kon hij 
genadeloos iemand tegen de schenen schoppen. Een 
rafelrandje aan een verder gepolijste spelmaker. Wat dat 
betreft was hij een echte gladiator, iemand die onafhankelijk 
van zijn capaciteiten, alles deed wat de goden hadden 
verboden om in de arena van het Colosseum overeind te 
blijven. 
De ouderwetse nummer 10 kreeg vooral de laatste tien jaar 
van zijn carrière vaak het predicaat keizer of imperator 
opgespeld. Logische verwijzingen naar roemruchte heersers 
van Rome, echter met een belangrijk verschil. Waar de 
keizers van weleer vaak een gewelddadige dood stierven, zal 
Totti nu met een knalfeest afscheid nemen. En kan hij op de 
prachtige leeftijd van veertig jaar op zijn lauweren gaan rusten 
Uit: De Staantribune. 
 
Amelandia wint Cor Wijnbergbeker 
Amelandia mag de Cor Wijnbergbeker een jaar in de eigen 
prijzenkast bewaren. De Hollumers wonnen de jaarlijkse strijd 
tussen de veteranen van de beide Amelander verenigingen na 
strafschoppen. In de reuliere speeltijd was de stand gelijk: 2-2. 
Amelandia opende de score, daarna nam Geel Wit de leiding 
door twee doelpunten van Jaap Wouters. Vervolgens liet Geel 
Wit veel kansen onbenut, waardoor Amelandia in de race kon 
blijven. De inzet van de thuisploeg werd acht minuten voor het 
einde beloond met de gelijkmaker. 



 
Penalty's moesten dus de beslissing brengen. Hadden we 
anderhalve week eerder in de wedstrijd Geel Wit 3-Amelandia 
1 de primeur van het touwtje van Rudolf Teuben, nu baarde 
zijn collega Cor Bruin opzien door beide verenigingen telkens 
twee strafschoppen achter elkaar te laten nemen. De keepers 
waren op alle inzetten kansloos, maar doordat de schuiver van 
Colin Ytsma naast het doel ging was de beker voor 
Amelandia. 
 
Afscheid Saskia Oortgijsen 
Geel Wit heeft afscheid genomen van Saskia Oortgijsen als 
verzorger bij het eerste elftal. Saskia, bedankt voor de prettige 
samenwerking. Frank Kiewiet wordt haar opvolger. 

Geel Wit JO19-1 zoekt oefentegenstander 

Geel Wit JO19-1 zoekt een oefentegenstander voor zaterdag 
19 of zondag 20 augustus 2017. 

Geel Wit komt uit in de eerste klasse en zoekt een 
tegenstander van het niveau hoofd/eerste klasse. 

De wedstrijd wordt op Ameland gespeeld. Aanvangstijdstip in 
overleg. Halen en brengen van en naar de boot wordt voor 
gezorgd. 

Contactpersoon: Patrick Kiewied, patrickkiewied@online.nl tel. 
0646194684. 

Vrijwilligers BBQ op 1 juli 
Een vereniging als Geel Wit kan niet bestaan zonder 
vrijwilligers en sponsors. Hun inzet is onbetaalbaar. Daarom 
worden ze elk jaar beloond met een gezellig samenzijn in en 
rondom de kantine. De BBQ wordt gehouden op zaterdag 1 
juli en begint om acht uur. 
 

mailto:patrickkiewied@online.nl
http://www.geelwit.nl/nieuws/0646194684


Geel Wit Jongens onder 9 -2 seizoen 2016-2017 
Het begint eigenlijk al eerder,  zelf heb ik altijd gevoetbald en 
wat zou het leuk zijn als mijn zoon ook op voetbal zou gaan. In 
dit geval zou ik graag leider bij hun willen zijn en met hun een 
leuke tijd maken, net zoals Frans Kiewied (leider), Foppe 
Kiewiet (leider) en Ijsbrand de Jong (trainer) dat voor ons 
waren in onze jongere jaren.  In de hoop dat ik de jeugd wat 
voetbal bij kan brengen maar vooral dat ze een team worden 
waarbij plezier voorop moet komen te staan. 

 
2015-2016  
Sven gaat dit jaar op voetbal hij zal  bij de kabouters in de zaal 
terecht komen. Ik wil graag leider zijn en stel mezelf 
beschikbaar voor trainer/leider, Joleen Bulte doet het zelfde. 
Vanaf dit seizoen beginnen we in de zaal met een aantal 
jongens en een meisje. 
 
Wat staat je te wachten. 
In eerste instantie hoop je net als zo veel ouders dat je kind 
zich zal ontwikkelen als een talentje. Ook hoop je dat het 
team, zo klein als het in het begin is, zich snel zal ontwikkelen 



tot een mooi voetballend ploegje. 
Je krijgt te maken met verschillende typetjes voetballertjes met 
hun karaktertjes. Sommigen zijn terughoudend waar anderen 
er de beuk gelijk al in gooien. Anderen staan alleen maar te 
grappen en grollen  waarbij er bij de ander niet een woord te 
veel gezegd word. 
Er komen gedurende dit jaar voetballertjes bij om te proberen 
of het iets voor ze is en er besluiten ook al weer kindertjes 
en/of ouders dat het niets voor hen is. 
Na een jaar te hebben geoefend is het moment daar… 
competitie! 

 
2016  
We gaan beginnen met trainen. De zaal uit en het veld op. 
Voetbalschoenen met noppen, scheenbeschermers en de 
mooiste voetbaltenues worden te voorschijn gehaald. 
Omdat er toch op het laatste moment toch nog spelertjes 
stoppen binnen het team, word het puzzelen dit team vorm te 
gaan geven.  
De hulp komt uit Ballum,  we hadden halverwege de kabouters 
al 2 jongens uit Ballum erbij gekregen nadat ze al even bij  de 
Jo9-1 hadden gevoetbald. Maar nu het veldseizoen op 



beginnen staat kwam er uit Ballum nog een tweeling deze kant 
op. 
De trainingen zijn op maandag namiddag. Er zijn jongens die 
zich wat sneller ontwikkelen dan de anderen. Geen probleem. 
De competitie gaat beginnen en we gaan er voor!! 
 
Start competitie 
Nadat we tips hebben gehad van Geel Wit en andere leiders, 
hoe de kids te verzamelen bij de boot, enigszins rustig te 
houden op de boot  ed.  gaat de competitie en de eerste reis 
beginnen. 
 
Ons team bestaat uit: 
Marnix Huizinga Maurits Tuil  Indy Boelens
  Milan Bulte 
Wout Kock  Narec Hasratian  Eric Hasratian
  Sven Boelens 
 
Met deze acht jongens knallen we de najaarscompetitie in, in 
de 4e klasse 21. 
De eerste tegenstander is Anjum, we spelen maar 1 x tegen 
een tegenstander en Anjum hebben we uit.   
De jongens zijn opgewonden en een beetje zenuwachtig op 
de boot, ik kan niet ontkennen dat ik daar zelf ook wel een 
beetje last van had. De jongens waren wel wat druk maar 
vooral ook heel gezellig met elkaar.  Boot af en op naar Anjum 
met een busje en een auto, want Dennis Bulte ging ook met 
ons mee. Indy zijn opa en oma waren volgens mij ook bij deze 
wedstrijd om de jongens aan te moedigen. 
Wat me op viel bij Anjum is dat je niet wordt onthaald door wie 
dan ook van de club. Dat we in een overvolle kleedkamer 
werden gedrukt en dat de wedstrijd later begon dan gepland. 
Dit alles mocht de pret niet drukken.  
 
De eerste wedstrijd  ( en wat voor één!) 
Omdat Anjum 7 spelers had moesten we zoals het hoort met 7 
tegen 7 spelen. Dit betekende dat we 1 wissel hadden, 
gelukkig mag je door wisselen op deze leeftijd en heb je geen 
vaste wissel. 



Het eerste fluitsignaal word gegeven en alle 12 veldspelertjes 
renden als een kip zonder kop achter de bal aan. Al gauw 
kwam er aan onze kant toch het betere voetbal te voorschijn 
en dit resulteerde na 20 minuten bij rust in een ruststand van 
1-3 dus dat was helemaal geweldig. 
Na de ranja het veld weer opnieuw te hebben betreden was er 
één die zei dat hij moest plassen. Dit resulteerde er in dat er 
uiteindelijk tegelijk 5 jongens moesten plassen en dit deden ze 
in een rijtje tussen de bomen. Prachtig gezicht! 
De Anjumers en de scheidsrechter stonden ook al op het veld, 
bij ons stonden er meende ik een keeper en 2 spelers in het 
veld. De scheidsrechter had blijkbaar haast of een andere 
reden om snel te beginnen want hij gaf sein om te beginnen 
terwijl de helft nog tussen de bomen stond te plassen. 
Dit resulteerde in 2-3 en een zeer verontwaardigde blik op 
mijn gezicht, de jongens begrepen er niks van en keken elkaar 
wat vragend aan. 2 oplettende spelertjes van ons namen de 
aftrap maar de rest was nog bezig met wat er zojuist gebeurd 
was. Hierdoor kwam de 3-3 ook snel in het netje. De Anjumers 
kregen blijkbaar weer geloof in hun zelf, terwijl ik stond te 
koken naast de lijn met wat de scheidsrechter ons net flikte. 

Vanaf dat moment is er geen sprake meer geweest van een 
voetbalwedstrijd maar eerder van een soort kickboksgevecht.  
Onze jongens werden geslagen en getrapt en hun leiding en 



de scheidsrechter deden er niets aan. Achteraf had ik de 
jongens van het veld moeten halen maar je moet ook zien de 
rust te bewaren voor de jongens.  Al met al een treurige 
wedstrijd met een mooi begin. De eindstand was 7-3 voor 
Anjum. 
Na de wedstrijd waren er nog verschillende jongens die 
vertelden dat ze naast het trappen, slaan en duwen waren 
bespuugd. Helaas heb ik dit tijdens de wedstrijd niet waar 
kunnen nemen want dan hadden we de wedstrijd wel zelf 
beëindigd.  
 
Vervolg van het seizoen 
Het verdere verloop van het seizoen is een mooie geweest, er 
werd geen punt meer gemorst en we gingen telkens beter 
voetballen, soms met hulp met een speler van de Jo9-1 omdat 
we anders te weinig zouden hebben om te spelen. 
Wat bleek is dat we voornamelijk een goede verdedigende 
ploeg zijn maar dat we wat minder in staat zijn de doelpunten 
gemakkelijk te maken.  Toch ging er vaak genoeg een balletje 
achter de keeper van de tegenstander. Het wachten was op 
een misstap van Anjum, we stonden namelijk maar 3 punten 
achter op hen. Helaas heeft Anjum alle andere wedstrijden 
ook gewonnen waardoor wij uiteindelijk 2e zijn gewonnen. 
Voor een eerste keer in de competitie zou dit niet een gek 
resultaat zijn geweest maar zoals je hebt kunnen lezen zijn we 
2e geworden door het toedoen van het rare gedrag van de 
Anjumers. Helaas konden we dus niet een rondje met een 
trekker door het dorp en konden we niet net als JO9-1 mee 
naar een wedstrijd van FC Groningen, dit was namelijk alleen  
voor kampioenenteams. (hierover later meer) 
Ik wil vooral zeggen: CHAPEAU Anjum!!!  
Gelukkig hebben we de competitie wel feestelijk weten te 
afsluiten met een dikke pannenkoek met allerlei versieringen 
er op  in het restaurant van Henk Huizinga  ’t Baken in Nes. 
Gelukkig waren de jongens het voorval in Anjum snel 
vergeten. 
Competitie (voorjaar 2017) 
We gaan nu een competitie spelen waarbij er een uit en thuis 
duel gespeeld wordt, een klasse hoger dus 3e klasse 27. 



Ons team is uitgebreid, Jan Molenaar is ook komen voetballen 
en we bestaan nu uit 9 spelers. 

 
We krijgen deze competitie iets meer tegenstand is de 
verwachting, maar we zien ook dat er een  team van vorig 
seizoen ook bij ingedeeld is…Anjum!!  Wij gaan voor sportieve 
revanche. Er zijn wedstrijden gewonnen en gelijk gespeeld, 
ook zijn er wedstrijden verloren, maar Anjum had in beide 
wedstrijden niet zoveel te vertellen en werden beide keren 
verslagen. Toch zat er in deze competitie ook weer een voor 
ons negatieve besluit van een scheidsrechter tegen. Het zou 
in deze competitie draaien om 4 ploegen die echt kans zouden 
maken op de 1e plaats. Dit waren Kollum, DTD, wij en Ouwe 
Syl.Bij Ouwe Syl uit waren weinig uitgespeelde kansen bij 
beide ploegen. Eind eerste helft had Ouwe Syl een uitbraak 
waaruit ze de 1-0 maakten. In de rust hebben we de jongens 
toegesproken, dat er nog niets aan de hand was en dat we er 
voor moesten gaan om in de race te blijven voor de 1e plek. 
Gedurende de eerste 10 minuten van de tweede helft waren 
we de betere en drongen we aan op een doelpunt, helaas viel 
deze niet. Ouwe Syl had een uitbraak geeft een voorzet en 
deze belandt op een meter of tien van het doel op de handen 



van 1 van onze tweeling, omdat deze zijn gezicht beschermde 
en zijn handen dus totaal niet uitstak naar de bal. De 
scheidsrechter vond dat dit een penalty moest zijn en deze 
werd dus ook gegeven. In eerste instantie werd de penalty 
nog gekeerd door Wout maar ging er in de rebound toch nog 
in. De wedstrijd was toen eigenlijk gespeeld en dood gemaakt 
door de scheidsrechter. We hebben nog geprobeerd om 
volledig op de aanval te gaan om iets te forceren maar het 
mocht niet baten, er werd uiteindelijk met 3-0 verloren ipv  
minimaal 1-1 gelijk of misschien wel een winst. Dit voelde niet 
goed omdat de 1e plek hierdoor onmogelijk leek. 

Op het einde van de rit lijkt dat deze wedstrijd mede bepalend 
is geweest dat we weer net naast het kampioenschap grijpen.  
Uiteindelijk zijn we 4e geworden op 2 punten verschil van de 
nummers 1 en 2 en een gelijk aantal punten met de nummer 3 
nadat we thuis wel 3 -1 wisten te winnen van Ouwe Syl, de 
kampioen! Weer geen ritje met de trekker door het dorp!! Wel 
weer gezellig afgesloten door heerlijk patat, frikadel en een 
dikke ijsco gegeten te hebben bij onze teamsponsor 
Restaurant De Piraat.  
 



Resumé 
Al met al een mooi eerste voetbaljaar. Ik vind dat de jongens 
zich leuk ontwikkeld hebben en dat we een echt team zijn 
geworden. Jammer dat we beide keren net geen eerste zijn 
geworden,  het belangrijkste blijft toch dat we elke training en 
wedstrijd veel plezier hebben gehad, daar zijn Joleen en ik 
natuurlijk best trots op!  
 
Op naar het volgende seizoen, we hebben er zin in!! 

 
Tot slot een puntje van kritiek naar Geel Wit. 
Omdat we het eerste seizoen geen eerste zijn geworden 
konden we niet mee naar een wedstrijd van FC Groningen. Dit 
is alleen voor kampioenen, ik neem aan dat dit ter beschikking 
gesteld wordt door FC Groningen en vind het mooi dat een 
jong team dan daar op bezoek mag komen, een hele leuke 
ervaring natuurlijk. Dit was ons dan helaas niet gegund door 
het voorvalletje in Anjum. Ik zou Geel Wit er toch op willen 
wijzen dat het misschien voor teams die misschien nooit 
kampioen zullen worden, om wat voor reden dan ook, een 
hele ervaring zou zijn om naar een dergelijk event te kunnen 
gaan. Dit zou niet moeten afhangen of je kampioen bent 
geworden. Het zou leuk zijn zoiets dergelijks op toerbeurt te 
doen zodat elk lid/ team dit of iets dergelijks kan mee maken. 

Peter Boelens Leider/trainer Geel Wit Jo 9-2 
 


