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Erwin van der Geest bezoekt alle uitwedstrijden  
Het aantal bezoekers van uitwedstrijden van Geel Wit 1 is vaak 
op de vingers van één hand te tellen. Er gaat een bestuurslid 
en/of een vertegenwoordiger van de Vrienden van Geel Wit mee, 
dat is het wel zo’n beetje. Toch staat er elke keer meer 
Amelander bloed langs de lijn dan je op het eerste gezicht zou 
vermoeden. Erwin van der Geest ontbreekt vrijwel nooit. Hij is 
opmerkelijk trouw gebleven aan de club waarvoor hij bij de A-
junioren voor het laatst voetbalde. 
“Ik ben gestopt toen ik naar de vastewal ging om te leren. Ik had 
geen zin meer in weekends voetballen, zeker niet de 
uitwedstrijden. Met de A’s speelden we toen nog op zondag. Je 
ging ’s morgens weg, kwam ’s avonds terug en moest de 
volgende dag alweer naar de wal.” 
Dat was einde carrière dus voor Erwin, die behoorlijk kon ballen, 
maar zelf inschat dat hij het heerste van Geel Wit niet gehaald 
zou hebben. “Daarvoor was ik tactisch niet sterk genoeg.” Toen 
hij een jaar of 35 was is Erwin weer gaan voetballen, in de zaal 
bij het vierde van de studenten van SUL, Studenten Ubbo 
Emmius Leeuwarden. Dat heeft hij zo’n tien jaar gedaan. Niet 
trainen, alleen competitievoetbal. Erwin betrad de sporthallen van 
heel Friesland, van Haskerdijken tot Dokkum tot Harlingen. 
“Totdat ik een paar keer door mijn enkel ging, toen was het 
gebeurd.” 
Wanneer Erwin begonnen is met het volgen van Geel Wit weet hij 
niet precies meer. Ik elk geval was hij er al bij toen Geel Wit van 
2004 tot 2008 in de tweede klasse speelde. “Ik ging naar 
wedstrijden van het derde, omdat mijn broer Marcel daarin 
speelde. Toen dacht ik: het is ook wel leuk om naar het eerste te 
gaan.” Erwin kan zich nog goed de eerste wedstrijd in de tweede 
klasse herinneren. Dat was uit tegen Alcides, dat in Meppel op 2-
2 werd gehouden. “Het niveau was fantastisch, Geel Wit had een 
mooie generatie voetballers. We bleven meteen 7 of 8 
wedstrijden ongeslagen.” 
Geel Wit 1 en 3 spelen vaak op dezelfde dag aan de wal, en dat 
betekent voor Erwin een mooi dagje uit, ook al komt het derde 
helaas niet zo vaak in actie. Erwin vindt het net zo leuk om bij het 
derde te kijken als bij het eerste: “Daarin spelen nog jongens die 
ik uit mijn jeugd ken. Bij het eerste spelen de 



  



  

zoons van of zelfs daar alweer de zoons van. Ik moet dan vragen 
van wie het er een is of waar ‘ie woont, dan weet ik het meestal 
ook wel.” Erwin krijgt zijn informatie meestal van mannen als Erik 
ter Schure en Jan Douwe Nagtegaal, die ook vaak van de partij 
zijn. 
Het leuke van het bezoeken van de wedstrijden van Geel Wit is 
het behoud van een band met Ameland. “Ik kom er niet zo vaak 
meer, twee of drie keer per jaar is veel. Als Geel Wit dan thuis 
speelt ga ik er naar toe. Daar lopen nog een heleboel jongens die 
ik ken.” 
Erwin had van 1993 tot 2011 een seizoenkaart bij Ajax. “Daar 
was ik op een gegeven moment klaar mee, al dat reizen en 
gedoe. Amateurvoetbal is veel leuker, geen gezeik met hooligans 
en clubpasjes. ’s Zaterdags werk ik en ’s zondags ga ik naar het 
voetballen. Als Geel Wit thuis speelt dan ga ik naar Frisia of MKV 
’29, vanuit Marsum waar ik woon is dat dezelfde afstand als van 
Nes naar Buren. Ik neem dan de hond mee, heeft die ook zijn 
loopje.” 
Na recente nederlagen komt de nacompetitie in zicht. Toch is 
Erwin er niet bang voor dat Geel Wit in degradatiezorgen gaat 
komen: “We moeten het met gemak kunnen redden.” 
 

Koos Molenaar 



  



  

Verslag algemene ledenvergadering  
Er is nog geen nieuws over de verbouw/nieuwbouwplannen van 
het clubgebouw van Geel Wit. Sport Fryslân is bezig met een 
onderzoek naar de sportbehoeften op Ameland. Die rapportage is 
bijna klaar. Geel Wit mag er zijn zegje over doen en daarna gaan 
de bevindingen van het bureau naar het gemeentebestuur van 
Ameland.  
Geel Wit is voornemens om de raadsfracties uit te nodigen om 
zich te laten informeren over de staat van het complex, waarvan 
de oudste delen dateren van begin jaren zeventig. Geel Wit heeft 
een tekort aan kleedruimten. In de eerder gepresenteerde 
plannen bevinden zich alle kleedkamers op de begane grond, 
met daarboven de kantine die onder meer bereikbaar is via de 
tribune die voor de kleedkamers moet komen. 
Dit meldde voorzitter André de Jong op de 11 maart gehouden 
algemene ledenvergadering, die door 38 leden werd bezocht. Hij 
verzocht om een minuut stilte ter nagedachtenis aan trouwe 
supporter Anne Moll. 
Zoals bekend is Jan Stuiver met ingang van het volgende 
seizoen de nieuwe trainer van de selectie. Hij wordt al regelmatig 
gesignaleerd bij wedstrijden van diverse teams van Geel Wit. 
Geel Wit moet nog wel op zoek naar een nieuwe elftalleider, want 
Gerard Hekkelman heeft aangegeven dat dit zijn laatste seizoen 
is. Daarnaast gaat Frank Kiewiet niet meer met de uitwedstrijden 
mee als verzorger, zodat ook voor hem vervanging gezocht moet 
worden. 
En dan nieuws over het kunstgrasveld. Binnenkort wordt een 
extra lamp geplaatst. De nieuwe aanpak van het kunstgrasveld 
heeft zijn uitwerking, het is onkruidvrij. 
Penningmeester Laurens Kooiker kon een sluitende begroting 
presenteren. Het aantal leden en reclameborden neemt toe, 
waardoor er meer geld in het laatje komt. Overwogen wordt om 
de entree af te schaffen. Als compensatie wordt dan het 
programmablad met verloting duurder.  
Geel Wit is dit seizoen begonnen met tien jeugdteams, dat zijn er 
inmiddels elf. Daarnaast zijn er veel kabouters, die nog niet in 
competitieverband spelen. Door corona hebben de 
seniorenteams een wedstrijdachterstand opgelopen. Voor het 
derde elftal is het elke keer een opgave om voldoende spelers 
voor uitwedstrijden te vinden. 



  



  

Het aantal leden van de Vrienden van Geel Wit is gestegen naar 
72. Dankzij de financiële steun van de Vrienden is een TV in de 
kantine aangeschaft. Er ligt nog een wens van Geel Wit voor een 
scorebord op het kunstgrasveld. Ook wil de club een 
scheidsrechterscursus organiseren.   
 
Klein Vaarwater en Geel Wit ondertekenen contract 

 
Onder meer door de coronaperikelen was het er niet eerder van 
gekomen dat er een handtekening werd gezet onder het contract 
dat vakantiepark Klein Vaarwater als hoofdsponsor verbindt aan 
voetbalvereniging Geel Wit.  
Zaterdag werden alsnog de handtekeningen voor het lopende 
jaar gezet door directeur Jaap Wouters en clubvoorzitter Andre 
de Jong. Dat gebeurde in de sfeervolle ambiance van 't 
Strandhuys onder het toeziend oog van de leden van het bestuur, 
jeugdbestuur en sponsorcommissie. 
Wouters sprak namens Klein Vaarwater, maar zeker ook namens 
hemzelf, dat hij trots is op de goede samenwerking met Geel Wit. 
Hij prees de inzet van de vele vrijwilligers, bestuur en 
jeugdbestuur: “Ik sta er versteld van hoe het elke keer lukt om het 
zo goed voor elkaar te krijgen.” 
 
  



  



  

Marchel Kolk blijft actief tot hij er uitgetrapt wordt 
Wie regelmatig het terrein van Geel Wit passeert heeft grote kans 
daar de bedrijfsauto van Marchel Kolk aan te treffen. Niet 
verwonderlijk, want Marchel is het manusje-van-alles binnen de 
vereniging. Hij behartigt de technische zaken (hij gaat over het 
materiaal en de kleding), maar vooral de kantinezaken. Een van 
zijn hoofdtaken is het op voorraad houden van de producten. 
“Elke week ga ik de voorraad langs en bestel ik eten en drinken. 
Door de week ben ik twee avonden in de kantine om bij te vullen. 
Dat zou op één avond kunnen, maar dan duurt zo’n avond mij te 
lang.” 
Het bestellen gaat altijd goed, al is het soms op het nippertje. 
“Onlangs dacht ik genoeg bier te hebben, maar dat was niet het 
geval. Ik heb meteen Inge Schuurman van de Sligro 
(Drankenhandel Metz) gebeld en zij stelde met gerust: het komt 
goed. Hetzelfde heb ik bij Hanos Edes, ik hoef Maurice Pijpers 
maar te bellen en het wordt geregeld. De dranken halen we bij 
Sligro, de rest bij Hanos, dat zijn beide goede sponsoren.” 

Bij 
Geel Wit worden twee soorten bier geserveerd: Amstel en Hertog 
Jan. De verwachtingen voor Hertog Jan waren hooggespannen, 
maar dit merk loopt toch niet zo goed als gedacht. Het is duurder 



  



  

en het is vaker de tegenstander die dit merk bestelt, concludeert 
Marchel. Hij baseert zijn inkoopbeleid op eigen ervaring en hij 
geeft zijn ogen goed de kost als hij op bezoek is bij andere 
verenigingen. “Onlangs was ik op een fantastisch complex, maar 
twee oudere dames achter de bar die van toeten noch blazen 
wisten. Het ging veel te langzaam, daar kan ik slecht tegen. Als 
dat bij ons zou gebeuren dan zou ik ze aan de kant schuiven en 
het zelf doen, zo ben ik.” 
De topdrukte bij Geel Wit is als het eerste speelt. Dan heeft 
Marchel een stel jonge meiden achter de bar en die weten van 
wanten. Bovendien is er een goede wisselwerking met de spelers 
en het publiek. Bij de thuiswedstrijden van het tweede worden 
andere ‘paradepaardjes’ van stal gehaald: Agnes en Gerard 
Boelens. “Zij willen er dan graag staan, want het tweede is hún 
team.” Net zoals Marchel zelf achter de bar staat bij de duels van 
het derde, samen met Marion Rijkers. De zaterdag is voor 
Lammy Schrik. Zij wordt bij elke wedstrijd bijgestaan door ouders 
van de teams die dan spelen. Marchel kan niet genoeg 
benadrukken dat hij zeer content is met al zijn vrijwilligers. 
Marchel rolde in het kantinewerk toen Henk Schrik daar nog de 
scepter zwaaide. Hij ging Henk helpen toen die ziek werd. Het 
eerste wat Marchel deed toen hij de leiding overnam was het 
verwijderen van de tap. “We hebben het laten uitrekenen, maar 
tapbier was niet rendabel. Je bent veel kwijt aan servicekosten. 
Wij zijn een kleine club die alleen in het weekend open is. Fusten 
raken snel over datum, als een wedstrijd afgelast wordt sta je 
twee weken stil. Tel daarbij op het verlies aan vrijwilligers die niet 
willen of kunnen tappen. Na ruggenspraak met het barpersoneel 
zijn we overgegaan op flesjes, waar bovendien meer winst mee 
wordt gemaakt. Er gaat niks boven een krat bier, en het doppen 
doen ze allemaal zelf”, grapt Marchel. 
Bij wedstrijden van het eerste is de kantine gauw vol, te vol. 
Marchel kan dan ook niet wachten tot de nieuwbouw is 
gerealiseerd. “De kantine wordt niet eens veel groter, maar we 
krijgen wel meer ruimte door een efficiëntere indeling. De bar 
komt aan de noordkant en we gaan werken met een 
bonnensysteem. Als de bestelling voor de keuken klaar is dan 
komt jouw nummer op een bord en kun je het bij het afgifteloket 
ophalen.” 



  



  

De kantine komt boven en is op drie manieren bereikbaar: 
buitenom via de tribune aan de voorzijde, binnendoor via de trap 
en met de lift voor diegenen die slecht ter been zijn. Het nieuwe 
gebouw komt midden voor het hoofdveld, zodat de wedstrijd van 
daaruit prima te volgen is.  
De nieuwbouw gaat naar schatting 1,4 miljoen euro kosten. Dat is 
een hoop geld en Marchel snapt ook wel dat je zo’n besluit niet 
over een nacht ijs neemt. Toch mag er wat hem betreft wel wat 
meer vaart gemaakt worden. Het onderzoek naar de 
sportbehoefte op Ameland duurt hem te lang. Wat hem betreft 
wordt het nieuwe clubgebouw ook voor andere doeleinden 
ingezet. “Geel Wit staat niet onwelwillend tegenover de komst 
van andere sporten. Een TriAmbla of MTB-race kun je makkelijk 
van hieruit organiseren.” In de gewenste situatie beschikt Geel 
Wit over tien in plaats van de huidige zes kleedkamers en als het 
aan Marchel ligt komt er ook nog een sportveld bij. 
Het nieuwe clubgebouw zou ook open moeten voor andere 
activiteiten, waarvoor nu geen toestemming is. “Het sociaal 
gebeuren in Nes en Buren is weg, er zijn geen activiteiten voor 
de jeugd. Door de week moet hier meer gebeuren, zoals darten 
en kaarten. En een pokertoernooi, sneller kun je het niet 
verdienen.” Het streven van Marchel is om voor meer 
gezelligheid te zorgen en daarmee de mensen ‘in de tent’ te 
houden.  
Dat Marchel kantinediensten draait betekent dat hij zelf niet meer 
zoveel aan voetballen toekomt. Nu stond dat sinds zijn 
beenbreuk toch al op een laag pitje. “Ik doe alleen mee als het 
nodig is, dat is dus eigenlijk elke uitwedstrijd, maar dat vind ik niet 
erg.” 
Marchel heeft in zijn jeugd bij Geel Wit gevoetbald tot en met de 
B’s. “Toen ben ik gestopt. Ik ging naar de wal te leren en ik vond 
er niks meer aan.” Hij pakte de draad weer op bij de senioren, 
waar hij een opmerkelijke ‘opmars’ beleefde. “Ik begon in het 
vijfde, totdat dat team werd opgeheven. Daarna het vierde, dat 
stopte ook, evenals de veteranen. Daarna speelde ik een paar 
jaar in het derde, tot ik last kreeg van mijn meniscus. Vervolgens 
werd ik leider en geleidelijk heeft zoon Wim het overgenomen. 
Het is goed zo, ik heb een eigen zaak, daar heb ik rekening mee 
te houden. Maar ik vind het spelletje nog steeds leuk, ik mis het 
wel.” 



  



  

Naast de kantinezaken draagt Marchel ook zorg over de 
technische zaken. Zo onderhoudt hij de contacten met Sporthuis 
Winsum, waar de kleding van wordt betrokken. Verder is Marchel 
verantwoordelijk voor het ballenhok. Geert Weijmans en Jan van 
der Meij onderhouden de ballen en Marchel zorgt ervoor dat er 
voldoende materiaal is. En ja, dat betekent dat de bus van 
Marchel regelmatig op het terrein te zien is. “Ik moet hier namelijk 
ook zijn als de vertegenwoordigers van bier, 
schoonmaakmiddelen en dergelijke langs komen.” 
Marchel hoopt het werk nog lang te mogen doen. In elk geval wil 
hij de realisatie van het nieuwe onderkomen beleven als 
bestuurslid. En ook daarna wil hij graag aanblijven. “Ik heb er 
zoveel voor gedaan, dit wil ik meemaken. Zolang ze me er niet 
uittrappen blijf ik zitten.”  

Koos Molenaar 
 
 
Neem een 
abonnement op 't 
Intikkertje 
 

Je leest 't Intikkertje 
maar je bent nog geen 
abonnee? Dan wordt 
dat hoog tijd. Voor tien 
euro krijg je vier of vijf 
keer per jaar het 
clubblad in de bus. Je 
kunt ook donateur of 
niet-spelend lid 
worden.  
Je maakt €42,50 over, daarmee steun je de club en ontvang je 't 
Intikkertje. Nieuwe donateurs krijgen alsnog de laatste uitgave.  
 



  



 
  

Pupil van de week 
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 rap muziek. 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen met vrienden op het veld van 
Geel Wit. 
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. 
 
 



Pupil van de week 
Naam: Noy Veltman 
Pupil bij de wedstrijd: 
Geel Wit tegen: V.V. 
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: Profkeeper. 
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. 
 
 



  

Pupil van de week 
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: Geel Wit. 
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 favoriete 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. 
 



 
  



  

Pupil van de week 
Naam: David Huizinga  
Pupil bij de wedstrijd: 
Geel Wit tegen: VV 
Dronrijp. 
Vader/moeder: Henk 
Huizinga & Ellen 
Bakema. 
Broers/zussen: 
Frederick, Matthijn & 
Marnix. 
Ik voetbal in: JO10 - 1 
Mijn trainer(s) is/zijn: 
Colin Ytsma & Paul 
van der Wal 
In het veld sta ik: 
Verdediger. 
Mijn hoogtepunt is: 
Kampioen geworden 
in de JO-10. 
Ik eet het liefst: Patat. 
Dit lust ik niet: 
Spruitjes.  
Ik drink het liefst: Ranja.  
Mijn favoriete club is: PSV. 
Mijn favoriete speler is: Gakpo. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Boudewijn Bakema. 
Mijn favoriete TV-programma is: Jachtseizoen.  
Mijn favoriet film is: - 
Mijn favoriete muziek is: Ik vind alle muziek leuk. 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen met vrienden. 
Mijn mooiste boek is: Voetbalboeken. 
Ik wil later worden: Dat weet ik nog niet. 
Ik heb een hekel aan: Nergens aan. 
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was? Het 
hele team van Dronrijp uitspelen en het maken van het doelpunt. 
 



  



  

Pupil van de week 
Naam: Stijn Ytsma 
Pupil bij de wedstrijd: 
Geel Wit tegen: VV 
DTD. 
Vader/moeder: Linda 
Ytsma & Colin Ytsma. 
Broers/zussen: Melvin 
& Shanna. 
Ik voetbal in: JO10 – 1. 
Mijn trainer(s) is/zijn: 
Colin Ytsma & Paul 
van der Wal. 
In het veld sta ik: 
Middenvelder. 
Mijn hoogtepunt is: 
Een schot die in de 
kruising ging. 
Ik eet het liefst: Kerrie 
met balletjes. Dit lust ik 
niet: Burrito. 
Ik drink het liefst: Cola  
Mijn favoriete club is: Feyenoord. 
Mijn favoriete speler is: Virgil van Dijk. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Jan & Tim Ytsma. 
Mijn favoriete Tv-programma is: Wie is de mol. 
Mijn favoriet film is: - 
Mijn favoriete muziek is: Engelstalig/Dolly Parton. 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen met vrienden. 
Mijn mooiste boek is: Koen kampioen. 
Ik wil later worden: Profvoetballer 
Ik heb een hekel aan: Verliezen  
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was?  
Het hele team van VV DTD uitspelen en het maken van het 
doelpunt. 
 
 
 
 



  



  

 
Pupil van de week 
Naam: Thijs Kienstra 
Pupil bij de wedstrijd: 
Geel Wit tegen: Read 
Swart. 
Vader/moeder: Robert & 
Petra Kienstra. 
Broers/zussen: Robbie. 
Ik voetbal in: JO9-1 
Mijn trainer(s) is/zijn: 
Robert Kienstra, Sander 
Kiewied & Maurits Metz. 
In het veld sta ik: Spits. 
Mijn hoogtepunt is: Een 
ronde verder komen bij 
het panna toernooitje . 
Ik eet het liefst: 
Frikandel speciaal. 
Dit lust ik niet: Spruitjes. 
Ik drink het liefst: Water. 
Mijn favoriete club is: 
Ajax.  
Mijn favoriete speler is: Dusan Tadic. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Lisa en Emma Kienstra 
Mijn favoriete Tv-programma is: Wie is de mol. 
Mijn favoriet film is: - 
Mijn favoriete muziek is: Snelle – In de schuur. 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen met vrienden. 
Mijn mooiste boek is: Eigen boek – Thijs topscoorder van Oranje 
Ik wil later worden: Profvoetballer. 
Ik heb een hekel aan: Lezen. 
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was?  
Het hele team van Read Swart uitspelen en een doelpunt maken. 
 
 
 
 
 
 



  



  

Pupil van de week 
Naam: Demian 
Aabis 
Pupil bij de 
wedstrijd: Geel Wit 
tegen: V.V. Mildam 
Vader/moeder: 
Amin Aabis & 
Annika Kiewied. 
Broers/zussen: -  
Ik voetbal in: JO9-1 
Mijn trainer(s) 
is/zijn: Robert 
Kienstra, Sander 
Kiewied & Maurits 
Metz. 
In het veld sta ik: 
Linksachter.  
Mijn hoogtepunt is: 
4 keer 4 partij op de 
familiedag. 
Ik eet het liefst: 
Frikandel speciaal.  
Dit lust ik niet: Bruine bonen. 
Ik drink het liefst: Water. 
Mijn favoriete club is: Cambuur. 
Mijn favoriete speler is: Issa Kallon. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: - Mats Kiewiet. 
Mijn favoriete Tv-programma is: Jeugdjournaal. 
Mijn favoriet film is: Heel veel. 
Mijn favoriete muziek is: - 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen met vrienden. 
Mijn mooiste boek is: - 
Ik wil later worden: Profvoetballer 
Ik heb een hekel aan: Schrijven 
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was?  
Het kijken van de wedstrijd. 
 
 



  



  

Sporthuis Winsum en Geel Wit blij met samenwerking 

Geel Wit kreeg onlangs bezoek van een vertegenwoordiging van 
Sporthuis Winsum. Sporthuis Winsum is de kledingsponsor van 
de Amelander voetbalvereniging. De senioren en de meiden 
onder 17 spelen al in de nieuwe kleding, de overige teams volgen 
geleidelijk.  
Beide partijen hebben hun tevredenheid uitgesproken over de 
samenwerking. De webshop is inmiddels goed op gang 
gekomen. Je ziet steeds meer leden in de kledinglijn van Geel 
Wit lopen. Dat beeld gaat de komende tijd versterkt worden want 
Sporthuis Winsum heeft een uitbreiding van de merchandise 
aangekondigd. 
Plezierig was het weerzien met Henk Steenhuis. In zijn periode 
als scheidsrechter heeft hij een goede band opgebouwd met 
Geel Wit, hij was een van de initiatiefnemers van het jaarlijkse 
trainingskamp van de Groninger scheidsrechters op Ameland. Als 
vertegenwoordiger van Sporthuis Winsum legde Steenhuis de 
eerste contacten namens het bedrijf met Geel Wit. Daarna werd 
hij getroffen door een beroerte. Samen met zijn vrouw was hij 
naar Ameland gekomen om met zijn vrienden van Geel Wit zijn 
verjaardag te vieren. 
Kijk op de website voor alle informatie over de webshop  
 
 



  



  

 
Dunne lijntjes 
Van held naar dissident. Van clubman naar paria. De lijnen zijn 
soms flinterdun tussen dergelijke uitersten. En nergens zijn deze 
lijnen zo dun als in de voetbalwereld. Het ene moment wordt een 
voetballer op handen gedragen en het andere moment worden ze 
door schuimbekkende supporters verguisd. Zijn supporters dan 
zo kortzichtig? Viert het opportunisme dan zo snel hoogtij? 
Roepen spelers het over henzelf af? In een tak van sport waarin 
miljarden om gaat en spelers soms zóveel verdienen dat het bijna 
misdadig lijkt, is het in ieder geval niet raar dat spelers én trainers 
juist ook veel wind vangen.  
Zo zou je kunnen stellen althans. Spelers zijn publiek bezit 
geworden en mogen daarin overigens ook zelf via sociale media 
laten zien hoe goed ze het hebben. Soms onbewust, meestal 
zelfgenoegzaam bewust. Spelers zijn tegenwoordig ook geen 
voetballers meer, maar werknemers. Je hoort het mensen als 
Johan Derksen ook regelmatig zeggen. En in de kern klopt dit 
natuurlijk. Spelers die tijdens een interland geblesseerd raken, 
zorgen bij hun clubs (door wij zij riant betaald krijgen) voor 
hoofdbrekens. Dan kun je inderdaad het perspectief van 
werkgever-werknemer belichten.  
En de belangen bij deze clubs zijn vaak ook weer groot. Feitelijk 
zijn de meeste clubs simpelweg verworden tot grote 
multinationals met soms puissant rijke oligarchen of bedrijven als 
eigenaren.  
Wat enkel en alleen altijd blijft - en zoals het ook hoort - zijn de 
sentimenten van de supporters. Bij winst zijn spelers geliefd, 
worden onthaald als verlossers bij binnenkomen, maar worden 
met hetzelfde gemak met de grond gelijk gemaakt. De laatste 
weken zijn het de keepers die met schering en inslag een 
hoofdrol vervullen. Was André Onana nog niet zo heel lang 
geleden één der Godenzonen, inmiddels is hij volgens velen 
afgegleden tot een etterende zweer, een verstoteling en verrader. 
Het kan verkeren.  
Joël Drommel was een uitstekende sluitpost bij FC Twente en 
werd met name geroemd om zijn meevoetballende kwaliteiten. 
PSV dacht de nieuwe doelman van Oranje binnen te halen en zat 
handenwrijvend klaar om Lars Unnerstall de deur te wijzen en de 
omgekeerde weg te laten bewandelen. Voor FC Twente is er niet 



  



  

zoveel veranderd, want die heeft alsnog een zeer goede keeper 
weer in huis. Voor PSV hangt de vlag er iets anders bij. Drommel 
is een vleesgeworden fopsurprise en krijgt wekelijks de hoon van 
zijn eigen aanhang over hem heen. Van Tukker-heaven naar 
Boeren-opstand.  
En het zijn natuurlijk niet alleen maar keepers. Kijk ook naar 
bijvoorbeeld een situatie als afgelopen zomer met de transfer van 
Steven Berghuis. Steven Berghuis was aanvoerder en spelmaker 
bij Feyenoord. Bepalend en ook vaak bejubeld… totdat hij de 
saillante overstap maakte naar Ajax. Bedreigingen en 
verwensingen vielen hem al vrij snel ten deel. En natuurlijk, het 
ligt gevoelig en helaas daardoor ook wel enigszins in de lijn der 
verwachtingen. Maar om nu het ene moment iemand te vragen 
om zijn shirt en om deze een moment later ritueel te verbranden 
gaat ook wel wat ver.  
En dan waren dat nog de mildere vormen van afkeer. Moeten we 
dit soort dingen dan maar ‘gewoon’ vinden, moeten spelers dat 
voor lief nemen? Het hoort er bij is dan al snel gezegd en ze 
moeten zich er maar wat tegen wapenen. Ik weet niet of het zo 
eenvoudig ligt en ik kan me enkel indenken dat het soms voor 
ouders, partners of andere dierbaren best wel heftig kan zijn. 
Laat staan voor de spelers zelf. De verstandige spelers beseffen 
zich goed dat het in het voetbalwereldje allemaal betrekkelijk is, 
zullen nooit hoogdravend doen en zullen altijd het hoofd 
gebruiken bij het maken van keuzes en in het doen van 
uitlatingen. Zij die op de vlakte blijven, zullen nooit hard vallen, 
zullen we maar zeggen. Maar het is een gekke gewaarwording 
met hoe weinig moeite en hoe snel de stemming in dat opzicht 
kan omslaan en hoe dit mechanisme werkt. Andersom kan het 
mechanisme echter ook in zeldzame gevallen werken.  
Ook de lijnen van nietskunner, miskoop, vliegenvanger naar 
alleskunner, wereldaankoop en Chinese Muur zijn als spinrag zo 
fijn. In dat opzicht hoop ik dat Feyenoord met spelers als Cyriel 
Dessers en Ofir Marciano juist dit andersom-mechanisme in gang 
weten te krijgen in de komende twee wedstrijden tegen 
Olympique Marseille.  
Antihelden die zich onsterfelijk maken door beslissende goals en 
wereldreddingen, de ploeg naar de finale loodsen en zich laten 
toejuichen. Om vervolgens in de beslissende competitiewedstrijd 
voor een felbegeerd Champions Leagueticket zich weer lullig te 



  



 

laten verschalken en de bal voor open goal missen zodat ze weer 
kei- en keihard door alles en iedereen afgemaakt kunnen worden 
binnen en buiten het veld. Het zijn en blijven extreem dunne 
lijntjes. 
 

Colin Ytsma 
 
  
 
Tien interessante feiten over voetbal… 
1. Voetbal is ontstaan in China rond 476 voor Christus. 
2. Voetbal is de meest gespeelde en meest bekeken sport op 
aarde. 
3. Voetbal is de meest populaire sport ter wereld. Meer dan een 
miljard fans kijken naar WK voetbal op televisie. 
4. Bij het grootste voetbaltoernooi waren maar liefst 5.098 teams 
aanwezig. Ze streden in 1999 om de tweede Bangkok League 
Seven-a-Side Competition. Meer dan 35.000 spelers deden mee 
5. Het maximale aantal doelpunten dat door één speler in een 
enkele voetbalwedstrijd werd gescoord, was 16. Het werd 
gescoord door Stephan Stanis (Frankrijk) die in december 1942 
speelde voor Racing Club de Lens. 
6. Op basis van videobewijs werd in december 1998 een van de 
snelste ooit gescoord in 2,8 seconden door Ricardo Olivera 
(Uruguay). 
7. Voetbaldoelmannen hoefden tot 1913 geen shirts in 
verschillende kleuren van hun teamgenoten te dragen. 
8. Voetballers lopen tijdens elke wedstrijd gemiddeld 9,65 km. 
9. De allereerste basketbalwedstrijd werd gespeeld met een 
voetbal. 
10. De eerste voetbalclub ter wereld was het Engelse Sheffield 
FC. Het werd in 1857 opgericht door kolonel Nathaniel Cresswick 
en majoor William Priest, twee Britse legerofficieren. 
 
 
 
 
 
 



   



  

Volg alle scores met de VoetbalAssist ClubApp 
Wil je alles weten over het laatste nieuws, vrijwilligers, 
afgelastingen, programma, uitslagen of je favoriete team. 
Download de VoetbalAssist App, zoek Geel Wit op als vereniging 
en je telefoon is up to date. 
De VoetbalAssist ClubApp is te downloaden via App store of Play 
Store 
Je kunt voortaan bij iedere wedstrijd een liveblog beginnen. Een 
liveblog is de ideale manier om thuisblijvers (supporters, ouders, 
geblesseerden, personen die verhinderd zijn, vakantiegangers) 
op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen tijdens 
een wedstrijd.  
Voor ieder team (jong en oud) kan een liveblog worden gestart. 
Daarin kunnen foto's worden toegevoegd, doelpunten kenbaar 
worden gemaakt, wissels in worden doorgegeven en nog veel 
meer! Hier onder een handleiding. 
 
Kies een wedstrijd 
Er wordt een soort wedstrijdaffiche getoond. Wanneer de 
wedstrijd over minder dan 15 minuten zal aanvangen of wanneer 
de wedstrijd reeds is begonnen, zal bovenaan de pagina een 
knop worden getoond om waarmee de liveblog kan worden 
gestart/gevolgd. 
 
Input toevoegen 
Met de toevoegen-knop heb je de mogelijkheid om input te 
geven. 
 
Berichtje 
Hiermee kan een losse tekst getypt worden, bij voorkeur zo kort 
mogelijk. 
 
Foto 
Hiermee opent de camera en kan er een foto worden gemaakt en 
worden gepost. 
 
Tussenstand 
Spreekt voor zich. Hiermee kan de huidige score worden 
doorgegeven. 
 



 
  

Doelpunt 
Eerst kies je voor welk team u een doelpunt wilt doorgeven. 
Naast type doelpunt en de minuut van het doelpunt kun je ook 
aangeven wie het doelpunt scoorde. Door te typen kan worden 
gezocht in de teamledenlijst welke in het de app bekend is en 
vervolgens kan een persoon worden gekozen. 
Als laatste wordt gevraagd om de tussenstand die hoort bij het 
door te geven doelpunt. Dit is belangrijk om voor alle 
doorgegeven doelpunten input te weten wat bij elkaar hoort. 
Doorgegeven doelpunten, kaarten en wissels worden op een 
slimme manier bij elkaar gezocht en ook echt als doelpunten, 
kaarten en wissels voor de wedstrijd verwerkt. 
 
Kaart 
Eerst kies je voor welk team u een kaart wilt doorgeven. Naast 
het type kaart en de minuut van de kaart kun je aangeven wie 

 

de kaart kreeg. Door te typen kan worden gezocht 
in de teamledenlijst welke in de app bekend is en 
vervolgens kan een persoon worden gekozen. 
 

  
Wissel 
Eerst kies je voor welk team u een wissel wilt doorgeven. Naast 
de minuut van de wissel kun je opgeven welke speler uit het veld 
ging en welke werd ingebracht. Door te typen kan worden 
gezocht in de teamledenlijst welke in de app bekend is en 
vervolgens kan een persoon worden gekozen. 
 
Pushbericht wanneer liveblog is geopend en bij ieder 
doelpunt van favoriete teams 
Gebruikers kunnen in de instellingen van hun app kiezen welke 
de favoriete teams zijn en of ze daarvoor liveblog push 
notificaties willen ontvangen. 
Als de gebruiker dit aanzet wordt een pushnotificatie ontvangen 
wanneer een liveblog wordt geopend en bij het doorkomen van 
ieder doelpunt voor wedstrijden van de favoriete teams. 
Via instellingen is het ook mogelijk om van je favoriete teams en 
bericht te ontvangen bij afgelastingen van training en wedstrijd. 
 
 



  

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 
 
 
 
 



 


