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Hier is ‘ie dan weer, ’t Intikkertje  
Het heeft even geduurd, maar hier is ‘ie dan weer, ’t Intikkertje. 
Mede door corona is er afgelopen jaar geen editie verschenen. 
Daarin komt nu verandering. Een aantal mensen heeft toegezegd 
bijdragen te leveren, zodat we de verwachting kunnen uitspreken 
dat het drie of vier keer per seizoen kan gaan verschijnen.  
’t Intikkertje ziet er iets anders uit dan u gewend was. De druk is 
uitbesteed. Hierdoor kunnen alle foto’s in kleur worden afgedrukt. 
Het betekent ook het einde van een tijdperk, namelijk van de 
werkzaamheden van de drukker, vouwers en nieters. Zij worden 
bedankt voor hun inzet, zonder hen was de verschijning van de 
vorige Intikkertjes niet mogelijk geweest. 
 
Beste Geel Wit vrienden, 
   
De bal rolt alweer geruime tijd. Ik denk dat op de zaterdag bij de 
jeugd en zondags bij de senioren maar weer duidelijk wordt 
welke belangrijke functie Geel Wit binnen de Amelander 
gemeenschap vervult. 
Sportende jeugd met enthousiaste ouders langs de lijn. Senioren 
die prima uit de startblokken zijn gekomen. Na de wedstrijd onder 
het genot van een hapje en drankje nazitten. Ik zeker, maar ik 
denk wij allemaal, hebben het gemist. 
 
Alle leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters die op wat voor 
manier dan ook Geel Wit steunen en gesteund hebben, danken 
wij hartelijk.  
 
Het ‘corona-spook’ blijft ons nog wel even achtervolgen en 
bezorgt ook ons hoofdbrekens. Ook wij ontkomen niet aan het 
nemen van maatregelen. Zelfs tijdens dit schrijven, zijn er 
mogelijk weer nieuwe maatregelen in de maak, maar ‘so-far-so-
good’. 
 
Veel leesplezier met ’t Intikkertje. 
Namens het bestuur, 
 
André de Jong 
 
 



  



  

Leo Spoelstra beleeft veel plezier aan functies bij Geel Wit 
Er gaat geen weekend voorbij dat je Leo Spoelstra niet zult 
aantreffen op het voetbalveld. Toch wel opmerkelijk voor iemand 
die zelf nooit heeft gevoetbald, behoudens de partijtjes op school 
en in het kroegteam. Leo werd pas lid van Geel Wit toen zijn 
zoons Djerry en Matteo zich aanmeldden. 

Van het een kwam het ander. Leo 
werd leider, grensrechter en 
bestuurslid. 
“Ik ben begonnen als assistent-
leider toen Djerry in de zaal ging 
spelen. Patrick Kiewied en Casper 
van de Kamp waren de leider. Ik 
was het hulpje; pleisters plakken 
en troosten, want het ging op het 
scherp van de snede. Daarna werd 
ik vaste leider op het veld, tot en 
met de A-junioren. Ik ben ook een 
paar jaar leider geweest bij Matteo, 
maar die stopte toen hij pupil van 
de week en kampioen was 
geworden.” 
Toen Djerry naar de senioren ging 
dacht Leo van zijn verplichtingen 

te zijn ‘verlost’, maar niets was minder waar. Bij het tweede elftal 
zochten ze een leider en die taak heeft Leo op zich genomen. Hij 
bleef de functie uitoefenen toen Djerry zich een plek verwierf in 
het eerste. “Djerry moet zijn eigen weg gaan, ik blijf bij het 
tweede.” En passant werd Leo ook assistent-scheidsrechter, 
zoals een grensrechter tegenwoordig heet. “Ik vind het een 
ergernis als een speler moet vlaggen, dat doe ik wel. 
Leo wilde niet echt een functie, maar inmiddels heeft hij er, naar 
eigen zeggen, wel honderdduizend. Want hij is ook 
wedstrijdsecretaris. Als zodanig houdt hij contact met andere 
verenigingen, hij regelt afzeggingen, verplaatsingen van 
wedstrijden en dergelijke. Toch valt deze klus qua drukte wel 
mee, oordeelt hij zelf. “Ik heb maar drie teams, ik hoef nauwelijks 
aanvangstijden aan te passen. Niels van der Geest, de 
wedstrijdsecretaris van de junioren, heeft het veel drukker.” 



  



  

Samen met elftalleider Gerard Hekkelman regelt Leo de 
oefenwedstrijden. “Clubs melden zich aan om bij ons te kunnen 
trainen, dan proberen wij ook een wedstrijd te regelen.” Als 
elftalleider moet Leo wekelijks het team van het tweede 
samenstellen. “Dat valt niet altijd mee, soms zit ik tot 
zaterdagavond te bellen.” 
De wedstrijdsecretaris maakt soms bijzondere voorvallen mee. 
Zo kreeg hij eens een telefoontje dat de uitwedstrijd tegen VC 
Trynwâlden niet door zou gaan. “Een plausibel verhaal, er was 
brand op het kunstgrasveld geweest. Ik kende de trainer van 
Trynwâlden. Die heb ik gebeld, maar hij wist nergens van. Bleek 
het telefoontje van een nepbeller te zijn, ik tuinde er met open 
ogen in.”  
Leo beleeft veel plezier aan zijn voetbalhobby. “Er zijn een hoop 
jongens die meer verstand van zaken hebben dan ik, ik ga mee 
voor het randgebeuren. Er is zoveel meer om het voetballen heen 
wat het zo mooi maakt; het sociale gebeuren is heel belangrijk. 
Als de wedstrijd gespeeld is dan is het voor mij gebeurd. Na winst 
drinken we een biertje en na verlies ook. Ik heb lol aan de 
organisatie.” 
Bij de jeugd heeft Leo nooit met meer dan tien doelpunten 
verschil verloren. De 15-1-afdroogpartij van het tweede onlangs 
tegen Forward 2 was dan ook een nieuwe ervaring. “Daar was 
niet tegen te voetballen. Jammer voor onze jongens, want die 
verdienen beter. Ze spelen eerste klas, dat is hoog niveau. Ik 
vind het een zegen voor de club dat het eerste en het tweede één 
selectie vormen.” 
Straks is het weer weekend, en staat Leo weer langs de lijn. Met 
zijn mobiel, want hij houdt ook nog eens een heleboel doelpunten 
en andere wetenswaardigheden bij op de app van Geel Wit. Zijn 
aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven. Een jeugdspelertje 
sprak Leo onlangs aan met de vraag: “Meneer, wat voor werk 
doet u, u bent hier altijd?” 
 

Koos Molenaar 



  



  

 
Nieuwe kledinglijn in webshop 
 

 
Je hebt vast al leden in de nieuwe kleding zien lopen, misschien 
heb je zelf wel een nieuw shirt, trainingspak of tas. Nee, kijk dan 
snel in de webshop en verbaas je over het aanbod en profiteer 
van de aanbiedingen. 
En hoe cool is het om met je eigen naam of initialen te kunnen 
pronken. Het kan allemaal bij de collectie van Sporthuis Winsum.  
Kijk voor meer informatie op https://clubs.deventrade.com/nl/vv-
geel-wit/clubcollectie 



  



  

 
Vrienden van Geel Wit 
Het gaat goed met de Vrienden van Geel Wit. Jarenlang 
schommelde het aantal leden rond de vijftig, inmiddels zijn het er 
bijna zeventig. 
Wat doen de Vrienden eigenlijk? Zij betalen jaarlijks vijftig euro 
en met dat geld steunen ze Geel Wit waar gewenst. Dit jaar 
dragen de Vrienden bij in de aanschaf van een energiezuinige 
diepvries en een tv-grootbeeld in de kantine.  
Zoals wellicht bekend is de SPA gestopt met het vervoer van de 
Amelander sporters, en dat betekent een lastenverzwaring voor 
Geel Wit. Mocht het nodig zijn dan kunnen de Vrienden 
bijspringen. 
Dat hebben ze al gedaan met de aanschaf van het uitgaanstenue 
voor de selectie. Zo’n outfit is ook beschikbaar voor leden van de 
vriendenvereniging. Wie daarvoor belangstelling heeft moet even 
contact opnemen met Marchel Kolk. 
 

 
Bouwbedrijf Kooiker heeft de selectie van Geel Wit nieuwe 
tassen aangeboden. Ter gelegenheid daarvan ging Siegfried 
Kooiker, links, op de foto met de spelers en technische staf. De 
spelers poseren in het uitgaanstenue dat is aangeboden door de 
vereniging en de Vrienden van Geel Wit. 



  



  

Geel Wit zet scheidsrechters in het zonnetje 

  
 
Geel Wit heeft zijn scheidsrechters in het zonnetje gezet. Als 
dank voor hun jarenlange, vrijwillige inzet beloonde clubvoorzitter 
André de Jong Hessel Kienstra en Jan van Os met een dinerbon. 
 
Scheidsrechters zijn van levensbelang voor de voetbalsport, 
zonder scheidsrechters geen wedstrijden. Landelijk is er een 
nijpend tekort aan arbiters en op Ameland is de situatie niet 
anders. Daarom is Geel Wit zo ontzettend blij met mannen als 
Hessel en Jan die veel vrije tijd in hun hobby steken en daarmee 
de club van dienst zijn. 
 
De huldiging werd gehouden in het kader van de week van de 
scheidsrechter. Die was eigenlijk al eerder, maar door vakantie 
en ziekte kon het eerbetoon toen niet doorgaan. 
Lijkt het jou leuk om eens een wedstrijd te fluiten? Meld je aan bij 
het bestuur. 
 
 



  



  

 
Henk Steenhuis op bezoek bij Geel Wit 
Henk Steenhuis en zijn vrouw Jurria waren onlangs aanwezig bij 
de wedstrijd Geel Wit-Renado. Henk is een bekende verschijning 
op de accommodatie van Geel Wit. In zijn actieve carrière was hij 
menigmaal op Ameland te bewonderen als scheidsrechter. Twee 
jaar geleden ondertekende hij namens Sporthuis Winsum het 
contract voor de nieuwe kledinglijn. Daarna kwam het 
verschrikkelijke bericht dat Henk was getroffen door een 
hersenbloeding. Wij wensen Henk veel sterkte bij zijn verdere 
herstel. 
 
Gehoord op het voetbalveld 
Een wisselspelertje heeft meer aandacht voor de samenstelling 
van het kunstgrasveld dan voor de wedstrijd. Op een gegeven 
moment plukt hij iets en laat het trots aan zijn leider zien: “Kijk 
eens wat hier groeit.” 
 
Een ouder geeft aanwijzingen aan zijn voetballende zoon. De 
vader vindt dat zijn pupil zich meer moet aanbieden omdat zijn 
teamgenoten niet zover kunnen schieten. Waarop een ander 
spelertje reageert met: “O jawel hoor.” 
 
Ook iets grappigs of bijzonders meegemaakt? Geef het door aan 
koosmolenaar.nl@gmail.com 



  



  

Nieuwe hype, gooien met bier 
Na het klassieke Bengaals vuur, de feestelijke confettipoppers, 
de ouderwetse vuuraanstekers, de kostenbesparende 
winkelwagenmuntjes en in de winter de oer-Hollandse ijsballen 
hebben de hedendaagse supporters een trend gezet met het van 
de tribunes af keilen van volle halve liters lauw bier. Alhoewel 
nieuw…? Menig Zwarte Cross-bezoeker zal de schouders 
ophalen en minachtend kijken naar die paar bekertjes bier die 
door de lucht gaan. In de Achterhoek schijnt het biergooien in 
Nederland ontstaan te zijn, bij de concerten van Normaal, meer 
specifiek bij de video-opname van de klassieker Alie. 
Overgewaaid naar andere festivals en partijen maar dus nu ook 
nagenoeg bij elke voetbalwedstrijd te zien en te beleven. 
Voorafgaand aan het nemen van een hoekschop moeten 
tegenwoordig klaarblijkelijk tientallen bekers met gerstenat als 
granaten afgevuurd worden op de ‘vijandelijke’ spelers van de 
tegenpartij. Met dodelijke precisie wordt er gegooid. Volwassen 
mannen die triomfantelijk om zich heen staan te kijken wanneer 
het gelukt is om een beker op het veld te deponeren. Een 
camerashot gericht op het betreffende vak. Lachende gezichten, 
high-fives-gevende kerels. Je hoort het ze zeggen; Zag je ‘m 
vliegen…? Hoppaaaa zó op het veld! Zag je ‘m? Jaaaa lekker 
man! Wat een worp! Hahaha…wat een baas!  
De KNVB alsook de voetbalclubs zien het lijdzaam aan en 
roepen op tot het stoppen met het gooien van bier. Bij Vitesse 
werd er zelfs aan toegevoegd dat behalve dat het erg vervelend 
is voor medesupporters en de club boetes riskeert, het óók nog 
eens doodzonde is van al dat lekkere bier. Waarvan akte. Het is 
ook best gek natuurlijk dat je met je volle verstand bier haalt en 
vervolgens geduldig staat te wachten, of héél bewust zuinig staat 
te nippen, om vervolgens als de gelegenheid zich aandient nog 
minimaal een half glas bier door te lucht te kunnen gooien. Maar 
het kan natuurlijk altijd gekker. In Duitsland is het al sinds 
mensenheugenis traditie dat der Meister de winnende trainer 
trakteert op een enorme vaas/laars/glas bier. Van Gaal, 
Guardiola allen moesten ze er aan geloven. Grote trainers die 
zich ietwat kinderachtig lieten natgooien met bier in het 
feestgedruis en bovendien heel matig acteerden alsof ze het niet 
zagen aankomen. Half vluchtend met enkele doorgedraaide 



  



 
  

spelers achter hen aan, opgezweept door het publiek. Soms is 
het wel degelijk grappig. Zoek gerust eens op Youtube het filmpje 
van Ralf Rangnick bij de promotie van Red Bull Leipzig naar de 
Bundesliga. Rangnick die als Benny Hill al vluchtend uitglijdt en 
zich blesseert, dat kan dan wel op een glimlach rekenen. Het 
frappante is dat juist de Duitse supporters, grootgebruikers van 
bier, in de voetbalstadions zelf dan dus weer niet een druppel 
morsen, laat staan opzettelijk gooien. Dat zit niet in de aard. 
Terug naar Nederland. Andere cultuur, tikkeltje anders in de 
discipline. Het lijkt hier een ware hype en ook is er voortdurend 
daarbij de interactie met spelers die hierop (terecht) verongelijkt 
reageren, althans ingeval je de speler van de tegenpartij bent en 
je zo’n plastic vaas op de zijkant van je hoofd krijgt. Reageert een 
speler, ja dan is het spel op de wagen en volgt er een stortvloed 
aan bier en bierbekers. Daarentegen, de thuisspelende ploeg 
zoekt juist bewust het publiek op bij het scoren van een goal 
waarbij je dus tegenwoordig een tsunami van bier de tribunes af 
ziet rollen. Daarbij zijn er zelfs gevallen waarbij een van de 
juichende spelers een beker weet te vangen als een volleerd 
honkballer. Respect! Maar het feit dat mensen tegenwoordig de 
behoefte voelen om hun bier door de lucht heen te zwieren, blijft 
ergens fascineren. Je stelt je dan ook voor dat je daar tussen 
staat en kletsnat huiswaarts keert, doordrenkt van het bier. Hoe 
was de wedstrijd? 1-4 verloren, maar wel 3x mijn beker bier het 
veld op weten te keilen. Eentje raakte zelfs bijna hun spits. 
Machtige middag gehad! Tja, ieder zijn ding, van mij hoeft het 
niet. Alhoewel. Het is natuurlijk een mooie instrooier voor clubs 
als de bieromzet aanzienlijk omhoog schiet. In dat opzicht zou 
Geel Wit wellicht ook een bierpomp voor buiten kunnen 
overwegen. Zonder flauwekul, het is hopelijk niet meer dan een 
hype en verdwijnt daarmee dus ook weer net zo snel als dat het 
kwam opzetten. Bier en voetbal zijn aan elkaar verbonden en 
horen elkaar op een goede manier te versterken. Het onnozele 
gesmijt met bier doet juist afbreuk aan die mooie relatie en zet 
juist de sfeer en onderlinge verhouding op spanning. En bovenal, 
zoals ze al wijselijk omriepen in de Gelredome; het is doodzonde 
van dat lekkere bier! 
 

Colin Ytsma 



Plastic flesjes in grijze container 
Beste leden, 
Bij de kantine staat een grijze container met de oranje deksel. 
Hierin kunnen plastic flesjes worden gedeponeerd. 
Sinds 1 juli wordt er statiegeld geheven op plastic flesjes. Zo kan 
plastic goed gerecycled worden. 

Hoe werkt het proces? 
Op plastic flesjes zit tegenwoordig 
standaard 15 cent statiegeld. In onze 
kantine zijn de prijzen daarop 
aangepast. Kantines zijn echter niet 
verplicht om het statiegeld weer uit te 
keren bij het inleveren van het flesje. 
Tankstations en supermarkten zijn dat 
wel in Nederland. 
Clubs kunnen flesjes terug nemen en 
deze inleveren bij Statiegeld Nederland, 
de stichting die het recyclingproces 

begeleidt. Daarom hebben we nu een container bij onze kantine 
staan waar je de plastic flesje kunt deponeren. Een flesje levert 
de club dus geld op. Een beetje een moderne manier van oud 
papier ophalen dus. 
Sommige leden hebben zelfs al flesjes van huis meegenomen en 
deze ook ingeleverd in onze container. Zo sparen we op die 
manier lekker door als club. 
Wil je Geel Wit steunen? Lever je lege statiegeldflesjes dan in, in 
de container. Geel Wit levert de flessen in plasticzakken geseald 
en die gaan vervolgens bij Hanos-Edes door een telautomaat. 
Dat levert Geel Wit €0,15 per fles op. Wij gaan er voor! Jij toch 
ook? 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur van Geel Wit 



  

Noy Veltman pupil van de week bij Geel Wit-Gorredijk 

 
Vader/moeder: Peter & Tereza Veltman. 
Broers/zussen: Twan.  
Ik voetbal in: JO10 – 1. 
Mijn trainer(s) is/zijn: Colin Ytsma & Paul van der Wal. 
In het veld sta ik: Op keep.  
Mijn hoogtepunt is: Een schot die in de kruising zou gaan en die 
tikte ik er net uit. 
Ik eet het liefst: Pizza salami/kaas. 
Dit lust ik niet: Vis, broccoli, rode kool vind ik niet lekker. 
Ik drink het liefst: Pepsi.  
Mijn favoriete club is: Feyenoord. 
Mijn favoriete speler is: Justin Bijlow. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Reinier Smit. 
Mijn favoriete TV-programma is: Studio sport, omdat daar altijd 
voetbal op is. 
Mijn favoriet film is: Grinch.  
Mijn favoriete muziek is: Sunneklaas muziek. 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen met vrienden. 
Mijn mooiste boek is: De grote vriendelijke reus. 
Ik wil later worden: Prof keeper. 
Ik heb een hekel aan: Taal. 
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was? Toen 
Geel Wit een doelpunt maakte en iedereen begon te juichen. 



 
  



  

 
Voetbalgeweld op en rond het voetbalveld 
Het is weer mis op en rond het voetbalveld. Tenminste bij het 
betaalde voetbal. Nu de stadions weer vol mogen lopen lijkt het 
wel dat het verstand bij veel supporters leeg lijkt te lopen.  
Het lijkt wel een volksvermaak te worden om met plastic 
bierglazen te gaan gooien naar de bezoekende partij. De glazen 
zijn dan ook nog rijkelijk gevuld met het gerstenat wat mij doet 
afvragen waarom ze het gekocht hebben. De dorst zal het wel 
niet wezen. 
Dan hebben we ook het geweld op en rond een derby. Afgelopen 
zondag was het raak in Nijmegen. Na de verloren wedstrijd 
meenden “supporters” van NEC  hun gram te kunnen halen bij de 
politie. Het gevolg waren vernielingen, vechtpartijen en 
scheldkanonnades. Arrestaties, ook na het zien van 
camerabeelden, … nihil. Ik hou mijn hart vast bij het vervolg van 
de nog te spelen derby’s. 
Oplossingen? Zijn we al jaren mee bezig of bezig geweest: 
netten achter doelen (niet om de slecht geschoten ballen tegen te 
houden), hekken rondom en tussen de vakken, bus- of treincombi 
naar uitwedstrijden (moest een supporter van bijvoorbeeld 
Feyenoord die in Friesland woonde en naar een wedstrijd wilde 
van Cambuur of Heerenveen eerst naar Rotterdam reizen en 
vervolgens weer naar Friesland), clubkaart (men kon maar van 
één club zo’n kaart bemachtigen), geen uitsupporters meer, enz. 
Het gevolg was echt geen daling van het geweld. Dat de sociale 
media hier ook een grote rol in speelt mag duidelijk zijn. In mijn 
ogen blijven we om de slappe brei heen draaien. Waarom is het 
in een land als Engeland, het land met beruchte hooligans, de 
laatste decennia wel goed gegaan? Daar komen bijna geen 
excessen meer voor op en rond het voetbalveld. Zoek de 
maatregelen maar eens op, je kan het zo wel bedenken. 
Misschien toch statiegeld van twintig euro op een plastic glas? 
 

Lijntrekker 
 
 
 
 
 



  



  

Naam: Roy Oppatja  
Pupil bij de wedstrijd: Geel Wit tegen : V.V. St. Annaparochie 
Vader/moeder: Bela & Elvera  Oppatja/Oud. 
Broers/zussen: Ralph & Roos. 
Ik voetbal in: JO10 – 1. 
Mijn trainer(s) is/zijn:  Colin Ytsma & Paul van der Wal. 
In het veld sta ik: Spits. 
Mijn hoogtepunt is: Een heel mooi afstandsschot die de kruising 
in ging. 
Ik eet het liefst: Mijn lievelingseten is een broodje hamburger met 
kaas, curry en mayonaise. 
Dit lust ik niet: Spruitjes en witlof. 
Ik drink het liefst:  Multivruchtensap.  
Mijn favoriete club is: PSG, omdat ik ze heel goed vind. 
Mijn favoriete speler is: Mohamed Salah van Liverpool, omdat hij 
heel goed is en nummer 11 heeft. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Meester Christian. 
Mijn favoriete TV-programma is: Studio sport, omdat daar altijd 
voetbal op is. 
Mijn favoriet film is: De piraten van hiernaast. 
Mijn favoriete muziek is: Lil Nasx, dit is rapmuziek. 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen met vrienden op het veld van 
Geelwit. 
Mijn mooiste boek is: Het Puddingprobleem. 
Ik wil later worden: Profvoetballer.  
Ik heb een hekel aan: Spelling en de club uit Amsterdam. 



  



  

Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was? De 
aftrap, want toen mocht ik dribbelen naar de goal en maakte ik 
een doelpunt. 
 
Geel Wit heeft dankzij corona een financieel goed jaar 
gedraaid.  
Geel Wit heeft dankzij corona een financieel goed jaar gedraaid. 
Er waren weliswaar vrijwel geen inkomsten, maar ook geen 
energie- en reiskosten. Met name de geringe reiskosten schelen 
een slok op een borrel voor een eilander vereniging als Geel Wit. 
Penningmeester Laurens Kooiker kon 

de 
gunstige exploitatiecijfers melden op de algemene 
ledenvergadering, die door 44 mensen werd bezocht. 
In zijn openingswoord meldde voorzitter Andre de Jong blij te zijn 
om iedereen weer terug te zien. Hij memoreerde daarna Barend 
Kooiker en Peter Former, die afgelopen periode zijn overleden. 
Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering kon 
worden gemeld dat Jan Kooiker, samen met Niels Oud en Jos 
Bulte, bij toerbeurt de kaartverkoop gaat verzorgen. 
Het onkruid op het kunstgrasveld blijft een bron van zorg. De 
hoop is nu gevestigd op een nieuwe machine met lange pennen. 
Secretaris Jan Douwe Nagtegaal had een kort jaarverslag. Het 
ledental bleef stabiel op rond 380, ondanks corona. Geel Wit 



  



  

stuurt weer 11 jeugd- en 3 seniorenteams de wei in. Door corona 
waren er weinig activiteiten, de Nationale Voetbaldag was zeer 
geslaagd. Dat kan ook worden gezegd va de Grote Clubactie en 
de Jumbospaaractie. 
Bij de bestuursverkiezing werden Marchel Kolk, Laurens Kooiker 
en Patrick Metz herkozen. Voor Siprian de Jong wordt een 
opvolger gezocht. Hij kan zijn werk niet langer met zijn functie bij 
Geel Wit combineren. Siprian kreeg als dank een bos bloemen 
en een dinerbon. Zo’n bon was er ook voor Douwe van der Meij 
die vorig jaar afscheid nam, maar toen niet op de vergadering 
aanwezig kon zijn. 

Geel Wit moet ook op zoek naar een nieuwe keeperstrainer voor 
de selectie nu Mark Molenaar is gestopt. Trainer Febo 
Roosenburg maakte melding van een moeilijke start van het 
nieuwe seizoen door de vele afzeggingen, vooral vanwege 
werkzaamheden. 
Namens de sponsorcommissie kon Jan Brouwer melden dat 
wordt gezocht naar een shirtsponsor voor JO19. Verder zijn er 
contracten voor een aantal reclameborden afgesloten. 
Het ledental van de Vrienden van Geel Wit bedraagt bijna 70, zo 
meldde Vrienden-voorzitter Dirk Kooiker. Hij zei dat de vereniging 



  



  

een mooie buffer heeft opgebouwd, een reserve die kan worden 
gebruikt bij de financiering van het nieuwe clubgebouw. De 
huidige accommodatie is sterk verouderd, met name de oudste 
kleedkamers die er al een halve eeuw staan. Geel Wit heeft zijn 
wensen op tafel gelegd bij de gemeente Ameland. In opdracht 
van de gemeente doet Sport Fryslân een onderzoek naar de 
sportbehoefte op Ameland. In dat verband moet worden 
meegenomen dat steeds meer clubs de overstap van zondag 
naar zaterdag als speeldag maken. Een ontwikkeling waar ook 
Geel Wit niet aan dreigt te ontkomen, met als gevolg dat het nog 
drukker wordt op de zaterdag. Op de vergadering werden 
tekeningen getoond van hoe het nieuwe gebouw eruit zou 
kunnen gaan zien. Geel Wit heeft nu zes kleedkamers, de wens 
is om dit aantal uit te breiden naar tien. De kantine zou boven de 
kleedkamers kunnen komen, die kan worden bereikt via de trap 
in het midden van de tribune die vóór de kleedkamers verrijst. 
 
Alle clubbladen staan op de site 
Altijd als eens willen bladeren in de oude clubbladen? Dat kan! 
Van alle nummers vanaf 2001 zijn de tekstpagina's terug te 
vinden op de site van Geel Wit. Er zijn geen omslagen en 
advertentiepagina's bewaard gebleven, met uitzondering van die 
van 2010. De pagina's staan soms in drukvolgorde, dus 1-20, 19-
2 etc. Het paginanummer onderaan de bladzijde is bij het 
bladeren een handig hulpmiddel. 
Inmiddels zijn ook de clubbladen vanaf het begin gedigitaliseerd. 
Van de eerste nummers zijn de onderste regels weggevallen 
omdat het papier een formaat had dat de scanner niet aankan. 
Ook staan er enkele pagina’s dubbel in, dat zij de bediener van 
de scanner vergeven. 



  



  

Naam: Jasper Oud 
Pupil bij de wedstrijd: Geel Wit tegen: VV Renado 
Vader/moeder: Floris/Agnes Oud. 
Broers/zussen: Jens Oud. 
Ik voetbal in: JO10 - 1 
Mijn trainer(s) is/zijn: Colin Ytsma & Paul van der Wal 
In het veld sta ik: Verdediger of middenvelder. 
Mijn hoogtepunt is: - 
Ik eet het liefst: Sushi, Mexicaans eten & Chinees.  
Dit lust ik niet: Alles met het woord kool erin.  
Ik drink het liefst: Ice tea.  
Mijn favoriete club is: Geelwit. 
Mijn favoriete speler is: Die heb ik niet. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Meester Christian 
Mijn favoriete TV-programma is: Die heb ik niet. 
Mijn favoriet film is: The Mitchells vs the Machines. 
Mijn favoriete muziek is: Ik luister geen muziek. 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen met vrienden. 
Mijn mooiste boek is: De gruwelijke generaal. 
Ik wil later worden: Kok bij Neighbours  
Ik heb een hekel aan:  Nergens aan. 
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was? Ik 
vond de warming-up het leukste, omdat ik toen ook mocht knallen 
op de goal. 



  



  

 
Damesteam zoekt nieuwe leden 
 
Het damesteam is dringend op zoek naar nieuwe leden. Ze 
trainen op vrijdag- en maandagavond om 19:30 uur. Lijkt het je 
leuk om mee te doen? Kom langs op een van deze avonden en 
ervaar zelf hoe leuk het is. 
 
De overpeinzingen van een leider… 
 
In 1999 ging Geel Wit voor het eerst in haar bestaan naar de 
derde klasse. Dat jaar werd ik leider van het eerste elftal, 
Francisco werd trainer. Wat volgde waren twaalf mooie jaren met 
hoogte- en dieptepunten. 
Afgelopen week hadden we weer een paar stormachtige dagen 
waarbij de auto’s op beide pieren, van Nes en Holwerd, op hoger 
gelegen plaatsen moesten worden gebracht. Dit deed mij weer 
denken aan een wedstrijd van eind oktober 2002 waar we op de 
zondag van de 27e een zware storm hadden in Nederland. De 
zwaarste van de afgelopen twaalf jaar. Het advies van de KNMI 
was om niet de weg op te gaan als het niet noodzakelijk was.  
Wij moesten die dag thuis tegen WZS (inmiddels gefuseerd met 
vv Sneek) en ons tweede elftal moest naar Steenwijkerwold. 
Onze tegenstander was al onderweg evenals ons tweede. Alle 
andere wedstrijden werden die dag bijna allemaal afgelast. Het 
was de zevende wedstrijd van het seizoen en we stonden na zes 
wedstrijden bovenaan met een verliespartij (thuis tegen Dronrijp). 
De mannen uit Sneek hadden een voorspoedige reis naar 
Holwerd en ook de boot vertrok op tijd uit Holwerd, maar….. het 
aanleggen in Nes duurde en duurde  waardoor de wedstrijd niet 
om kwart voor drie kon beginnen maar ruim over half vier. 
De toss werd gewonnen door WZS en zij kozen de eerste helft 
om met de wind in de rug te spelen. Door de stormachtige wind 
was van goed voetbal nauwelijks sprake en ontstond er een waar 
eenrichtingsverkeer naar het Geel Wit doel. Dit resulteerde na 
tien minuten al in een 0-1 voorsprong voor WZS.  Na twintig 
minuten wisten onze jongens toch wat beter met de 
weersinvloeden om te gaan en kwam de gelijkmaker op het 
scorebord. WZS slaagde er niet in de bal weg te werken na een 



  



 

corner van André de Jong, waarna Tonio Brouwer met een halve 
omdraai in het dak van het doel schoot: 1-1. 

 
Na de rust was de eerste kans namens Geel Wit voor Paul van 
der Wal. WZS was enkele malen met counters gevaarlijk en had 
daarbij de hulp van de arbiter die weigerde te fluiten voor 
buitenspel. De sportieve wraak kwam na 21 minuten. Vrijwel 
vanaf de middellijn schoot André de Jong de bal, die gedragen 
werd door de wind, in de kruising: 2-1. 
Ook de scheidsrechter nam revanche, want na 36 minuten 
keurde hij een treffer van De Jong af. André schoot rechtstreeks 
raak vanuit een corner, maar de arbiter was de enige die had 
gezien dat de keeper werd gehinderd. 
In de slotfase voerde Geel Wit de score op. Paul van der Wal kon 
ongehinderd oprukken over rechts en voor het doel stond de net 
ingevallen Edward de Jong: 3-1. In de slotminuut bepaalde Tonio 
Brouwer met een prachtig diagonaal schot de eindstand op 4-1. 
Al met al een gedenkwaardige wedstrijddag. De uitwedstrijd 
tegen WZS in maart zou nog gedenkwaardiger worden…vraag 
maar aan Theo de Haan. 
 
Opstelling: René de Jong; Peter Oud, Siprian de Jong, Theo de 
Haan, Edwin Wemer (Colin Ytsma); Jacob Russchen (Douwe 
van der Meij), André de Jong, Tonio Brouwer, Frank Beijaard; 
Paul van der Wal, Jaap Wouters (Edward de Jong). 
 

Meinte Bonthuis. 
 
 



   



  

 
Coronaregels bij Geel Wit 

Ook in de kantine van Geel Wit gelden de coronaregels. 
De regels zijn in principe heel simpel: 
Wanneer moet er een QR code/ herstelbewijs/negatief testbewijs 
getoond worden? 
          Door iedereen die boven de 13 jaar is, eten dan wel 
drinken wil bestellen én dit in de kantine wil gaan nuttigen. 
 Wanneer hoeft er GÉÉN QR code/ herstelbewijs/negatief 
testbewijs getoond te worden? 
          Voor het spelen van wedstrijden of trainingen, als 
toeschouwer van een wedstrijd, voor het gebruik van het terras 
buiten, het afhalen van eten en drinken, het nuttigen van 
afgehaald eten en drinken buiten en voor een bezoek aan onze 
toiletten heb je GEEN toegangsbewijs nodig. 
Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat het niet op de normale 
manier mogen gebruiken van onze kantine voor iedereen heel 
vervelend is. Dat is het voor ons als vereniging ook, want v.v. 
Geel Wit staat te boek als een gezellige en zeer gastvrije club. 
Dat deze maatregel uitgevoerd moet worden raakt ons zeer. We 
hopen dat het van heel korte duur is en dat we echt weer snel 
teruggaan naar het oude normaal. 
 



 
  

Het bestuur van VV Geel Wit 
 
Nieuw design op scorebord 

 
Het scorebord is voorzien van een nieuw design. Wie het bord 
van dichtbij zag zal zijn opgevallen dat een opknapbeurt hard 
nodig was. Maar hoe moest het scorebord eruit gaan zien? Moest 
het in de oude staat worden opgeknapt (foto links) of krijgt het 
een nieuwe look (foto rechts). Het bestuur kwam er niet uit en 
heeft de leden laten stemmen. Die kozen in meerderheid voor de 
rechter versie. Dit design is inmiddels aangebracht. Als de 
elektronica is gerepareerd ziet het er allemaal weer prachtig uit. 
De renovatie wordt mede mogelijk gemaakt door 
Raboclubsupport. 
 
Doe mee aan de Grote Clubactie 
Dit jaar doet Geel Wit ook weer mee aan de Grote Clubactie. Het 
is de bedoeling dat de jeugd lootjes gaan verkopen voor Geel 
Wit. Hiervoor zijn enveloppen gemaakt. Deze enveloppen worden 
deze week aan de teams uitgedeeld. 
Van de opbrengst gaat een flink deel naar de vereniging. 
De Grote Clubactie is er om verenigingen te helpen. De Grote 
Clubactie is een organisatie zonder winstoogmerk. 
Van alle Nederlandse loterijen geeft De Grote Clubactie is het 
allerhoogste percentage direct aan het goede doel, namelijk 80%. 
Jaarlijks kunnen ruim 5.000 verenigingen hun doelen realiseren, 
vanwege de steun van mensen zoals jij. 
 



  

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 
 
 
 
 



 


