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Woord van het bestuur 
Hallo vrienden en vriendinnen van onze mooie club, 
Hierbij alweer het tweede Intikkertje 2.0. Het gaat nog niet 
allemaal zoals het zou moeten, maar ja, met corona zullen we 
moeten leren leven.  
De eerste competitieronde na de extra lange winterstop bij de 
senioren leverde voor alle drie de teams een afgelasting op 
wegens corona bij de tegenstander. En het tweede weekend 
hoefde ons éérste niet in actie te komen omdat het veld van 
Oosterlittens blank stond. Ik ben daarom zeer benieuwd of de 
competities uitgespeeld worden. Het schema zit volgeboekt, met 
de nacompetities in juni. De bekercompetitie is geschrapt. Dat is 
jammer voor onze jongens van het tweede, want die waren nog 
in de race voor wellicht een historische prestatie. Nou ja, 
misschien was zelfs overwinteren in de bekercompetitie dat al! 
Voor ons vlaggenschip zijn op het moment van schrijven al twee 
wedstrijden niet doorgegaan, en dan wordt het krap. 
Doordeweekse wedstrijden zijn voor ons niet te doen. Pasen zal 
wel een dubbelklapper worden. Nou ja, dat was vroeger vaker het 
geval. 
 
Ik hoop daarnaast dat onze jeugdteams in ieder geval een mooie 
tweede helft van de competitie beleven. Die hebben natuurlijk 
ook heel veel last van “corona” gehad en zijn gelukkig vanaf half 
februari ook weer de wei in.  
Na dit seizoen nemen we na vier seizoenen afscheid van Febo 
Roosenburg. De zoektocht naar een nieuwe trainer voor het 
seizoen 2022-2023 viel niet mee, maar met Jan Stuiver hebben 
we een ervaren trainer voor de selectie gevonden. 
 
Op vrijdag 11 maart is de halfjaarlijkse ledenvergadering. Door 
corona een maandje later dan gebruikelijk, maar zoals het nu lijkt 
kan deze zonder problemen doorgang vinden. De agenda staat 
elders in deze uitgave. 
Veel leesplezier! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Douwe Nagtegaal 



  



  

 
Kevin Kiewiet ziet Geel Wit 1 als team groeien 
Na een onderbreking van drie maanden heeft Geel Wit 1 de 
competitie hervat, maar zonder Kevin Kiewiet. Ruim een maand 
geleden raakte de centrale verdediger geblesseerd op de 
training. Gescheurde enkelbanden. “Ik had stiekem gehoopt dat 
ik nu alweer wat zou kunnen, maar zo ver is het nog niet. De 
enkel is dik en bij elke stap voel ik pijn. Over een maand hoop ik 
weer wat te kunnen, er zit nu nog veel speling op.”  
Geel Wit is goed aan het seizoen begonnen, maar kende daarna 
een terugval. Het kan beter, dat weet ook Kevin. “Wij doen 
allemaal ons best, maar er moet meer actie in komen. Wij 
moeten het van de teamgeest hebben, wij moeten meer naar 
elkaar toegroeien. Voetbaltechnisch is het wel goed, maar als 
team moeten we nog leren. Dat is de uitdaging voor de nieuwe 
trainer Jan Stuiver.” 
Kevin ziet een verschil van benadering tussen de oudere en de 
jongere spelers, maar constateert meteen dat hij dat zelf ook 
heeft meegemaakt. “De motivatie is anders. Vroeger voelde 
verlies minder erg als dat de ouderen het beleefden. De taak van 
de ouderen is om de jeugd te steunen. Nu ben ik zelf een van de 
oudsten en heb ik dat verantwoordelijkheidsgevoel ook. Soms 
ben ik wel teveel bezig met coachen van anderen in plaats van 
met mijn eigen spel.” 
Een goede ontwikkeling van de laatste jaren noemt Kevin het 
samenvoegen van het eerste en het tweede. Er was onderling 
veel miscommunicatie en dat is nu de wereld uit. 
In zijn periode in het eerste heeft Kevin geen promotie of 
degradatie meegemaakt. Een keer was Geel Wit dichtbij een 
periodetitel. Dat was in het seizoen ’16-’17, het eerste jaar onder 
leiding van Frans à Nijeholt. De uitwedstrijd tegen Friesland ging 
onnodig verloren en daarmee pakten de Leeuwarders het prijsje. 
Al met al ziet Kevin het toch als een prestatie dat Geel Wit zich 
altijd op dit niveau heeft kunnen handhaven. 
Talent 
Kevin bleek al op jeugdige leeftijd over talent te beschikken. 
Vanaf de D’s speelde hij in KNVB-selecties. Bij de C’s kreeg  hij 
te maken met groeistoornissen en blessures. “Ik stond op de wip 
om naar Cambuur te gaan. Andere jongens gingen naar 
Cambuur of Leeuwarden. Zij zeiden tegen mij: kom hier ook 



  



  

 

voetballen. Ik ging naar de 
HAVO in Leeuwarden. Ik trainde 
op maandag in de zaal bij 
Cambuur, op dinsdag op het 
veld bij Leeuwarden, woensdags 
een wedstrijd, donderdags weer 
trainen, vrijdags een wedstrijd in 
de zaal en zaterdags voetballen 
op het veld. Ik speelde bij de B’s 
van Leeuwarden in de tweede 
divisie.” 
Kevin greep zijn kans toen de 
selectie van de A’s moest 
worden aangevuld. Daar 
voetbalde hij als midmid in de 

derde divisie. Het eerste van Leeuwarden lonkte. Bij zijn eerste 
invalbeurt in de hoofdmacht passeerde hij twee, drie man en gaf 
een voorzet waaruit werd gescoord. “Ik had meteen mijn eerste 
assist op mijn naam”, herinnert Kevin niet zonder trots. Hij vindt 
dat hij op technisch en persoonlijk vlak veel bij Leeuwarden heeft 
geleerd. 
Toch lonkte de ouwe pôlle. “Ik trainde op vrijdag meer bij Geel 
Wit. Paul van der Wal en Anton Kiewiet waren geblesseerd. 
Francisco Metz was trainer en wilde mij erbij hebben. Ik stond 
voor de keuze: eerste klas voetballen bij Leeuwarden of naar 
Geel Wit. Ik heb voor Geel Wit gekozen. Achteraf gezien had ik 
wel wat langer bij Leeuwarden willen blijven, want na een paar 
wedstrijden kwamen Paul en Anton terug en zat ik weer op de 
bank. Ook wilde ik graag centraal achterin spelen, maar die 
plekken waren al bezet.” 
Hart 
Als een rode draad hebben de hartproblemen door de 
voetballoopbaan van Kevin gelopen. Dat begon al bij de C’s. “Ik 
zei tegen mijn pa: mijn hart slaat op hol. Hij zei: ach, dat valt wel 
mee!” Maar Kevin had wel gelijk. Onderzoeken volgden en hij 
kreeg medicijnen om de hartslag naar beneden te krijgen, maar 
dat werkte niet. Daarna ging Kevin het ablatieproces in, dit is een 
behandeling bij hartritmestoornissen. Liefst vier keer is hij 
geopereerd, drie keer in Groningen en een keer in Leiden. De 
stoornis kon niet worden verholpen, dat was zowel een slecht als 
een goed bericht: “Als we het niet weg kunnen krijgen dan valt 
het mee”, was de boodschap die Kevin meekreeg. 



  



  

“Onbewust ben ik er altijd mee bezig, maar met voetbal ben ik er 
niet angstig voor. Soms heb ik er tijden geen last van, andere 
keren regelmatig. Alleen als het erger wordt kunnen ze me 
helpen.” 
Piloot 
Door zijn hartproblemen zag Kevin zijn droom om piloot te 
worden vervliegen. Toch zou hij een vliegbrevet halen, maar dan 
wel voor het besturen van drones. “We maakten films met het 
kiten. Een dronevideo ging viral en zo is het gaan rollen.” Een 
hobby groeide uit tot zijn werk. “Ik maak bedrijfsfilms, maar ook 
films voor politieke partijen, gezondheidscampagnes en 
dergelijke. Zeer uiteenlopend, dat maakt het leuk.” 
Terug naar het voetbal. Kevin is nu 32, hij wil sowieso nog 
doorgaan. Het liefst in het eerste natuurlijk, maar dat bepaalt de 
nieuwe keuzeheer. Aan Kevins instelling zal het niet liggen: “Ik ga 
wel eens naar de training met de instelling van: moet het nou. 
Maar als ik een keer op het veld sta dan ben ik megafanatiek.” 

 
Koos Molenaar 

 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering v.v. Geel Wit 
Datum:  11 maart 2022 
Plaats:  Kantine Geel Wit Noordwal 
Aanvang: 21.00 uur 

 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 

augustus 2021 
4. Begroting 2022-2023 
5. Nieuws uit commissies 
6. Competitieverloop 
7. Vrienden van Geel Wit 
8. Verbouw-nieuwbouwplan stand van zaken 
9.  Rondvraag 
10.  Sluiting 



  



  

 
 
MO13 naar Terschelling! 
 
In het voetbalcompetitie rooster van dit jaar zijn de meiden van 
Geel-Wit MO13 ingedeeld met MO13 van SC Terschelling. Dat is 
eigenlijk best bijzonder en uitzonderlijk want het komt niet vaak 
voor dat er andere eilander voetbalclubs in de Amelander 
competitie zitten. De meiden van MO13 waren erdoor verrast en 
gingen met veel goede zin het inter-eilandse voetbal avontuur 
aan! Ze gingen vroeg op pad met hun trainers, eindelijk weer een 



  



  

wedstrijd die door ging en niet werd afgelast! Ondanks dat er 
geen stukje van Malu tussen staat was ze er wel bij en heeft ze 
net zoveel plezier gehad als de rest. Lees mee hoe onze 
sportieve meiden van MO13 het gehad hebben: 
 

 
Noraly

 
Maureen 

 
Kim 
 



  



  

 
 
 
 

 
Fenna 
 
 

 
Esmee 
 



  



  

Marije 
 
 

 
Jikke 

 



  



 
  

 
 

 
Frederique 
 
 

 
Jikke 



 
 

 
Mees 
 

 
Lieke 
 
 



  

 
Nyna 
 
 

 
Babet 
 

 



 
  



  

 
Mees 
 

 
Nyna 

 
 
Emma 
 



  



  

Jan Stuiver nieuwe trainer selectie Geel Wit 

Het bestuur van Geel Wit heeft Jan Stuiver voor het seizoen '22-
'23 gepresenteerd als de nieuwe trainer van de selectie. Stuiver 
volgt Febo Roosenburg op, die vier seizoenen de scepter 
zwaaide bij de Amelander derdeklasser. Stuiver en Geel Wit zijn 
een overeenkomst voor één jaar aangegaan. 

Even voorstellen: Jan Stuiver is getrouwd met Willy, ze hebben 
twee kinderen en een kleinkind. Jan was buschauffeur bij Arriva, 
maar is inmiddels gepensioneerd. Hij heeft vele hobby’s, 
waaronder wielrennen en de hond uitlaten. 
Jan heeft gevoetbald bij Tijnje, SC Joure en GAVC in zijn huidige 
woonplaats Grou. Met het zaterdagteam van Joure speelde hij in 
de tweede klasse. Op 39-jarige leeftijd stopte hij met voetballen. 
Hij pakte de taak van trainer op toen zijn zoon ging voetballen. 
Jan kwam in de technische commissie bij GAVC en haalde het 
UEFA-B-diploma. Hij heeft diverse clubs getraind, soms twee 
tegelijk. Dat was het geval toen hij zelf Gorredijk onder zijn hoede 
had en zijn collega van Scharnegoutum door de rug ging. Zo 



  



  

stond hij de ene dag bij de zaterdagploeg langs de lijn en een 
dag later bij zijn eigen team. 
Zijn eerste klus als hoofdtrainer was bij Marum. Daarna volgde 
Renado en daaraan heeft Jan goede herinneringen, want met de 
Sint Nyksters werd hij twee jaar achtereen ongeslagen kampioen, 
waardoor hij zes periodetitels in de wacht sleepte. Deze 
periodekampioenschappen waren voor Jan uiteindelijk niet 
vreemd meer, want hij veroverde er liefst 28. Opmerkelijk was 
zijn periode met Gorredijk, dat hij van de vijfde naar de derde 
klasse loodste. Hij promoveerde ook met Joure zaterdag. Een 
degradatie maakte hij ook mee, dat was met Steenwijkerwold. 
Het afgelopen jaar zat Jan zonder club. Dat was omdat hij in 
maart te horen kreeg dat het contract niet zou worden verlengd 
en toen lukte het niet meer een nieuwe vereniging te vinden. 
Zelf kwaliteiten spelers ontdekken 
En dan nu Geel Wit. Dat wordt wel even wennen, bekent Jan. 
Niet alleen vanwege het reizen, maar ook omdat hij de 
doordeweekse training op Ameland niet kan leiden. “Ik ben een 
trainingsdier en die instelling verwacht ik van de jongens ook. 
Woensdags train ik in Leeuwarden en vrijdags op Ameland. Ik de 
weekenden wil ik zoveel mogelijk aanwezig zijn en wil ik ook de 
JO19 aandacht geven, omdat ik hen woensdags ook train.”  
Jan heeft nog geen idee welk vlees hij in de kuip zal aantreffen. 
Daarom begint hij aan de training met een schone lei. “Ik start 
zonder verwachtingen, ik wil zelf de kwaliteiten van de spelers 
ontdekken.” Het is nog niet bekend wie zijn rechterhand wordt, 
want elftalleider Gerard Hekkelman heeft aangegeven ermee te 
stoppen.  

Koos Molenaar 
 
Opbrengst Grote Clubactie 
De Grote Clubactie heeft voor Geel Wit het mooie bedrag van 
€752,88 opgeleverd. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen. 
 
Bijzondere tijden 
Bijzondere tijden waarin we leven. Politiek en sport pretenderen 
doorgaans twee op zichzelf staande werelden te zijn. Ze moeten 
gescheiden blijven. Ja, politici spreken zo nu en dan hun 
ongenoegen of afkeer uit als het gaat om supportersgeweld of 



  



  

discriminatie. Óf men staat vooraan als er olympiërs gehuldigd 
worden of om op te treden als voetbalkenner als er een 
naderende eindronde van het Nederlands Elftal in het vizier komt. 
Nu is het anders. De politiek intervenieert op het hoogste niveau 
en bij de hoogste instanties in de sportwereld. Politiek en sport 
vermengen zich. En het is niet zomaar een topic waarover men 
zich uitlaat. 
De UEFA en FIFA zien zichzelf ineens met vraagstukken 
geconfronteerd waar tot voor kort niet een tel over werd 
nagedacht. Waar nooit en te nimmer rekening mee werd 
gehouden. Er wordt druk uitgeoefend en er ontstaat 
spierballentaal. Sporters en sportclubs worden nu politiek 
vermoord. En ook de KNVB heeft inmiddels een zogeheten 
statement geuit. We weten allemaal waar het over gaat en 
allemaal hebben we vanzelfsprekend een mening. We zien 
schrijnende situaties voorbij komen op de televisie en in de 
media. En ineens is voetbal natuurlijk - en gelukkig - maar een 
spelletje. Zondag kijk ik naar AZ – Feyenoord, een wedstrijd met 
belangen voor beiden, maar waar gaat het over… als je beelden 
ziet van op de vlucht slaande mensen,  beelden van onmacht en 
angst. Het is en blijf dan al met al inderdaad MAAR een spelletje. 
De politiek. Er wordt door o.a. de EU en VS druk uitgeoefend 
middels sancties en vergaande maatregelen tegen een land met 
óók miljoenen sportliefhebbers, met miljoenen weldenkende 
mensen en miljoenen onschuldige medemensen. Mensen die 
hier niet om gevraagd hebben en moeten dealen met vele 
gevolgen. Sommige nu al te voorzien, vele nog bij lange na niet 
te overzien. In de sportwereld wordt ontsteld gereageerd en 
wordt op brede schaal sympathie getoond. Over de grenzen van 
landen heen, betuigen sporters en supporters hun medeleven en 
hun boodschap is helder; no war! En dat is een hele mooie en 
terechte boodschap die altijd zou moeten gelden en uitgesproken 
zou moeten worden. 
Tot zover dát hoofdstuk. Door dan naar het volgende; Qatar. Dit 
jaar staat er een WK voetbal gepland in een land dat op het 
gebied van mensenrechten dagelijks ‘oorlog voert’. Niet zozeer 
op de manier zoals we die nu zien, maar waarbij toch 
onverminderd mensen worden onderdrukt, worden vermoord en 
moeten leven onder een zeer discutabel bewind. Hoe gaat de 
politiek hiermee om? Polen wil geen WK-kwalificatiewedstrijd 



  



  

spelen tegen een land dat nu oorlog voert, maar wil wél naar 
Qatar? Nederland stuurt wel wapenmateriaal naar een land om 
zich te verzetten, maar de KNVB bestraft tegelijkertijd spelers en 
clubs in de eredivisie die een politiek statement maken als het 
gaat om bijvoorbeeld de erkenning van Kosovo als zelfstandige 
republiek. In Engeland knielen spelers  onder druk van de FA, uit 
naam van racisme en Black Lives Matter terwijl een aantal 
donkere spelers in de Premier League zich nadrukkelijk hebben 
uitgesproken richting de politiek over de mogelijkheid dat dit een 
heel tegenstrijdig effect kan sorteren en in plaats van meer begrip 
juist meer onbegrip kan opwekken in de maatschappij. En 
wanneer zijn er Amerikaanse sporters of teams geboycot ten tijde 
van diverse invasies door hun eigen land? 
De combinatie politiek en sport is en blijft kortom een lastige en 
wat weegt er op welk moment zwaarder? Op welk moreel 
kompas hebben we te varen en wanneer spreken we elkaar aan 
als we uit koers dreigen te raken? Het is niet eenvoudig en ik heb 
beslist niet de wijsheid in pacht met betrekking tot wat zich 
afspeelt in Oost-Europa. Wat ik wel weet, is dat mensen 
momenteel gebukt gaan onder diepe ellende en verdriet. Dat dit 
wordt veroordeeld in woord en daden is in mijn optiek dan ook 
terecht. Maar tegelijkertijd zie je helaas op dagelijkse basis 
maatschappelijke en politieke misstanden in de wereld, in 
specifieke landen en vanuit specifieke regeringen en 
overtuigingen. De bestuursleden van instituten als de UEFA, 
FIFA maar ook de KNVB laten zich echter net zo eenvoudig 
fêteren en pamperen door de mensen die juist hiervoor 
verantwoordelijk zijn of (in)directe betrokkenheid in hebben.  
Politieke opvattingen worden de ene keer veroordeeld en de 
andere keer gepromoot. Willekeur dreigt en ook sporters en 
supporters kunnen daardoor (uiteindelijk) verdeeld raken. Sport 
moet in mijn optiek altijd en overal mensen verbinden en moet 
vooral gaan over de sport zelf, de prestaties en alles wat 
dáármee samenhangt. Bonden en sportorganisaties moeten zich 
altijd kunnen, maar vooral willen uitspreken over onderwerpen die 
raken aan politiek en politieke belangen. Het zou alleen dan wel 
raadzaam zijn als ze dit dan ook altijd doen wanneer dit nodig is 
en daarin een zuivere lijn trekken zodat het voor een ieder, 
begrijpelijk, geloofwaardig en eenduidig blijft. Als de huidige 
reacties namelijk altijd in de sportgeschiedenis de standaard was 



  



  

geweest, had nu bijvoorbeeld niemand geweten wie Jesse 
Owens was. Had niemand het over een bal op de paal van Rob 
Rensenbrink en hadden we recent niet acht gouden 
wintermedailles behaald in het ‘vrije’ China. Laten we daarom 
hopen op wijsheid, krachtig leiderschap, eenheid en 
verdraagzaamheid, zowel in de politiek als ook in de sport. Sport 
moet namelijk altijd verbinden, over alle landsgrenzen heen, en 
nóóit uitsluiten..net zoals politiek. 

Colin Ytsma 
 
  
LOA Sport is terug 

Mooi nieuws, Theo Pijpers en Peter Raadjes hebben LOA Sport 
op de Lokale Omroep Ameland nieuw leven ingeblazen. In de 
eerste uitzending werd voorzitter André de Jong van Geel Wit 
zondagavond aan de tand gevoeld. Diverse onderwerpen 
kwamen aan de orde. 

Als eerste onderwerp werden de beperkingen door corona 
aangesneden. Geel Wit is door corona geen leden kwijt geraakt. 
Omdat er geen publiek bij de wedstrijden mocht zijn was het de 
bedoeling beelden op sociale media te delen, maar dat ging niet 
door omdat de wedstrijden afgelast werden.  
Door de corona zijn er minder kantine-inkomsten, maar ook 
minder reiskosten. Geel Wit kan gebruik maken van de busjes 
van Sport Promotie Ameland en is daar erg blij mee.  
Trainer Febo Roosenburg stopt, in goed overleg, aan het einde 
van dit seizoen. "Spelers en misschien ook wel de trainer hebben 
nieuwe impulsen nodig", motiveerde André het besluit. Hij riep de 
spelers op te blijven trainen, want een goede conditie is de 
sleutel voor succes. 
Damesvoetbal 
Het damesvoetbal bij Geel Wit blijft zich ontwikkelen. Twee 
meidenteams doen aan de competitie mee en maken nog kans 
op de titel. "Zij gaan met sprongen omhoog, mede dankzij de 
goede trainers." 
De dames zouden er nog wel een paar spelers bij kunnen 
gebruiken. Eventueel kan dit resulteren in deelname aan de 



  



  

competitie. Belangstellenden kunnen zich melden bij Joleen 
Bulté, Maaike Mensink of het bestuur. 
Nieuwbouw 
Steeds meer zondagclubs gaan over naar de zaterdag. Mogelijk 
ontkomt ook Geel Wit daar niet aan en dat zou extra druk op de 
bezetting van de velden en kleedkamers betekenen. Zoals 
bekend zijn er plannen voor nieuwbouw. De voorkeur gaat uit 
naar kleedkamers op de begane grond met daarboven de kantine 
en ervoor een tribune. Bij de nieuwbouw staat duurzaamheid met 
grote letters geschreven. Onderzoek heeft inmiddels de 
gemeente Ameland duidelijk gemaakt dat er iets moet gebeuren. 
André liet zich niet uit over de kosten, maar sprak van een 'forse 
investering'. 
Sponsors en vrijwilligers 
Geel Wit prijst zich gelukkig met de sponsoren, die ook in deze 
moeilijke tijden de club trouw zijn gebleven.  
Tot slot bedankte de voorzitter de vrijwilligers, die hun traditionele 
vrijwilligersavond door de neus zagen geboord vanwege de 
corona, en memoreerde hij het overlijden van twee markante 
personen: Peter Former en Anne Moll. 
LOA Sport is elke zondagavond te beluisteren van 19.00-21.00 
uur, met in het tweede uur aandacht voor voetbal.  

Anne Moll overleden  

Op 85-jarige leeftijd Anne Moll is overleden. Generaties hebben 
les gehad van hem aan de Burgemeester Walda 
Scholengemeenschap, maar behalve leraar was Anne een 
veelzijdig sporter. Hij deed aan volleybal en tennis, niet alleen als 
speler maar ook als organisator; hij organiseerde de competities 
en was niet te beroerd om als accommodatiebeheerder te 
fungeren. Op latere leeftijd legde hij zich toe op de biljartsport. 



  



 

 

Voordat hij op Ameland kwam heeft Anne gevoetbald. Bij Geel 
Wit hebben we hem niet in actie gezien, toch was Anne een 
trouw bezoeker aan het complex tussen Nes en Buren. 
Zaterdags bij de jeugd, zondagsochtends bij het derde en 's 
middags bij het eerste of het tweede. Anne was een fanatiek 
supporter van zijn kinderen en kleinkinderen. Zozeer dat wanneer 
de gemoederen verhit raakten het voor hem niet altijd 
gemakkelijk was om de emoties in bedwang te houden.  
Anne toonde zijn verbondenheid met de vereniging door zijn 
lidmaatschap vanaf het begin van de Vrienden van Geel Wit. 
Daarnaast leverde hij jarenlang zijn bijdrage aan het clubblad 't 
Intikkertje.  
Geel Wit verliest in Anne een markant supporter. 
 
 
 
 
 
 
  



   



  

Fraaie opbrengst statiegeldactie Coop  

 

De statiegeldactie van de Coop heeft voor Geel Wit €1701,90 
opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voorde organisatie van een 
sportdag voor de Amelander jeugd. 

Voorzitter André de Jong moest wel even met de ogen knipperen 
toen eigenaar Douwe Bakker van de Coop-vestiging in Hollum 
het bedrag bekend maakte. "Dit is ongekend", sprak hij 
verbouwereerd. Ook Bakker was aangenaam verrast toen hij het 
eindresultaat onder ogen kreeg. Dit is het tweede jaar dat de 
Coop een statiegeldactie houdt en dit is het hoogste bedrag dat 
toe nu toe is uitgekeerd. Het eindbedrag bestaat uit de opbrengst 
van de actie, en eenzelfde bedrag dat is bijgelegd door de Coop. 
Elke actie loopt drie maanden. Geel Wit had het geluk dat het 
aan de beurt was in de maanden juli, augustus en september. 
"Toen waren er veel gasten en het doel van de actie sprak aan", 
gaf Bakker als verklaring voor de hoge opbrengst. "Wij gaan 
hiermee lekker uitpakken", stelde De Jong in het vooruitzicht. Het 
moet een sportdag worden met vermaak voor iedereen, 
bijvoorbeeld muziek van een DJ. 
 



 
  

Clinic voor Amelander voetbalmeiden 

Voetbal Friesland heeft zondag 17 oktober een clinic verzorgd op 
Ameland. Liefst 23, vooral jeugdige Amelander meiden deden er 
vol overgave aan mee. 

Het was wel even iets anders voor de trainers en trainster van 
Voetbal Friesland, die op uitnodiging van hun collega's van Geel 
Wit, Marieke en Frank, naar Ameland waren gekomen. 
Normaliter geven ze voetballes aan meer dan honderd kinderen, 
nu waren het er een stuk minder. Wel zo prettig, oordeelden de 
oefenmeesters, want zo kunnen we meer persoonlijke aandacht 
geven. Zo kreeg de keepster een individuele training. 
Alle deelneemsters kregen als beloning een nummer van het 
maandblad van Voetbal Friesland. 
 
 
 



  

Medewerkers: 
 
Koos Molenaar 
Meinte Bonthuis 
Colin Ytsma 
Christian Molenaar 
Frans ter Schure 
Rob Hekkelman 
 

Bezorgers: 
 
Wessel Brouwer 
Annemiek Kooiker 
Niels Oud 
Nico Oud 
Evelien Oud 
Ida Kiewiet 
Frans Kiewiet 
Gerrie Oud 
Joop Geurts 
Benno Former 
Paulus Tieman 
Johan Brouwer 
Frans ter Schure 
 

Het Geel Wit Nieuws verschijnt gemiddeld 4 keer per jaar. 
 
Oplage: 400 exemplaren 
Kosten los abonnement: € 10,-- per jaar 
Kosten advertentie:  
1 kolom € 35,-  
2 kolom € 65,-  
4 kolom €120,-  
 
Banner op homepage website www.geelwit.nl € 150,- 
 
Adres- en advertentiewijzigingen doorgeven aan de secretaris, Email: 
secretaris@geelwit.nl 
 
 
 
 



 


