
Geel Wit houdt Heerenveen na 
rust in bedwang 
Woensdag 10 juli was een bijzondere dag 

voor voetbalminnend Ameland. SC 

Heerenveen kwam op bezoek. Daarmee 

kwam een club van naam op het eiland, 

want enkele maanden eerder hadden de 

Friezen zich voor de derde maal in de 

historie geplaatst voor een Europees 

toernooi. 

In de eerste helft maakte Heerenveen zijn 

reputatie helemaal waar. Wel dient gezegd 

te worden dat de hoofdmacht van de profs 

speelde tegen de, met alle respect, tweede 

garnituur van Geel Wit. Halverwege de 

wedstrijd was dan ook al een stand van 1-

12 bereikt. In de tweede helft waren de 

rollen omgedraaid en kwamen de mannen 

in de pomplêdshirts slechts twee maal tot 

scoren. 

Welgeteld twaalf minuten hield William de 

Jong zijn doel schoon. Voor die tijd had 

Johan Hansma al over geschoten en 

Roman Denneboom twee kansen gemist. 

Maar toen William half wegwerkte stond 

Daniel Jensen paraat om de 0-1 aan te 

tekenen. 

Daarna ging het snel. Nadat Denneboom 

en Jensen de bal over werkten kopte 

Denneboom uit een voorzet van Jensen de 

0-2 binnen. Meteen daarop maakte Mika 

Nurmula 0-3, Denneboom 0-4, Stefan 

Selakovic 0-5 en Radoslav Samardzic 0-6. 

Het hoogtepunt voor Geel Wit kwam na 27 

minuten. Na goed voorbereiden werk van 

Frank Beijaard ging keeper Jacob de Vries 

de mist in. Siprian de Jong profiteerde 

daarvan en van grote afstand zorgde hij 

voor de tegentreffer. 

Meteen voerde Herenveen de pressie op. 

Douwe van der Meij redde op een inzet 

van Samardzic, Frank Beijaard blokte een 

schot van Denneboom en ook William de 

Jong zat de spits nog in de weg, alvorens 

de spits toch 1-7 kon laten aantekenen. 

Jensen zorgde voor 1-8, Denneboom voor 

1-9 en 1-10, Jensen voor 1-11 en Selakovic 

voor 1-12. 

In de tweede helft speelde Geel Wit in zijn 

sterkste opstelling. Doelman René de Jong 

stak in een glansvorm. Na vijf minuten 

diende zich de eerst echte kans aan voor 

Samardzic, maar hij schoot over. Na een 

kwartier spelen probeerde hij de doelman 

van Geel Wit te verleiden, maar die trapte 

daar niet in. Vijf minuten later had de 

doelwachter het geluk aan zijn zijde dat de 

bal via de paal het veld in terugkaatste. Pas 

na 25 minuten spelen in de tweede helft 

slaagde Samardzic erin de keeper te 

verschalken. 

Vanzelfsprekend bleef Heerenveen 

oppermachtig. Na 35 minuten voorkwamen 

de uitblinkende René de Jong en Paul van 

der Wal een tegentreffer. In de 

slotseconden bepaalden Santi Kolk de 

eindstand op 1-14. Op dat moment had 

Arno Moll het veld al verlaten. Na 17 jaar 

speelde hij zijn laatste wedstrijd in de 

hoofdmacht van Geel Wit. 

Trainer Foppe de Haan van Heerenveen 

was tevreden over de eerste helft. “We 

hebben getraind op tempo en daarvan 

hebben we fantastische voorbeelden 

gezien. Denneboom heeft laten zien dat hij 

Marcus Allbäck kan vervangen en 

misschien op termijn nog wel beter kan 

worden. De tweede helft speelden we op 

de mindere kant van het veld. Samardzic 

en Hakansson hadden beiden vier keer 

moeten scoren, maar ik moet een groot 

compliment maken aan de keeper van Geel 

Wit”. 

Over de ontvangst op Ameland was De 

Haan uitermate tevreden. “Wat mij betreft 

komen we hier elk jaar, dat meen ik 

serieus. Het hotel (De Klok) is gezellig en 

het eten is er heel best, dat is belangrijk. 

Het hotel ligt op loop/fietsafstand van de 

velden, die er fantastisch bij liggen. We 

hebben ook wel trainingskampen elders in 

het land, maar geef mij dit maar. Je gaat 

met de boot over en belandt in een heel 

andere wereld, terwijl je toch vlakbij bent”. 

Ook Francisco Metz, de trainer van Geel 

Wit, vond dat de krachtsverschillen de 

eerste helft te groot waren. “We hebben 

voor de rust met teveel respect gespeeld”, 

oordeelde hij. Het gebrek aan fysieke 

kracht in het eerste speldeel gaf de 



doorslag. “Als Theo de Haan tegenover 

Romano Denneboom had gestaan was het 

misschien anders geweest. Edwin Wemer 

valt niets te verwijten, Romano was 

explosief, hij deed alles Maar we scoorden, 

dat was grandioos. Siprian maakte ‘m, 

maar de actie was van Frank, een van onze 

grote talenten 

Op het duel kwamen ruim duizend 

toeschouwers af. ’s Middags verzorgden de 

spelers van Heerenveen een clinic voor een 

kleine honderd voetballertjes van Ameland 

Het regende flink, maar dat deerde de 

kinderen niet. En zeg nou eerlijk: een 

snoekduik maken in de regen is toch 

mooier dan met zonneschijn? 

Opstellingen eerste helft:  

Geel Wit: William de Jong; Herman ter 

Schure, Edwin Wemer, Arno Moll, Colin 

Ytsma; Siprian de Jong, André de Jong, 

Douwe van der Meij, Frank Beijaard; 

Edward de Jong, Antonio Brouwer.  

Heerenveen: Jacob de Vries; Said Bakkati, 

Arjan Ebbinge, Johan Hansma, Marc 

Hegeman; Mika Väyrinen, Mika Nurmela, 

Stefan Selakovic; Romano Denneboom, 

Daniel Jensen, Radoslav Samardzic.  

Opstellingen tweede helft:  

Geel Wit: René de Jong; Peter Oud, Arno 

Moll, Theo de Haan, Jacob Russchen; Rob 

Kooiker, André de Jong, Jaap Wouters, 

Anton Kiewiet; Edward de Jong, Paul van 

der Wal.  

Heerenveen: De Vries; Thomas Holm, 

Gerard de Nooyer, Ebbinge, Hegeman; 

Jesper Hakansson, Martin van der Meulen, 

Santi Kolk; Anthonio Correia, Jeffrey 

Talan, Samardzic.  

Scheidsrechter: Hessel Steegstra. 

Assistent-scheidsrechters: Gribbert Bakker 

en Martin Oud.  

Videoband bestellen 

Van zowel de clinic als van de wedstrijd 

op 10 juli is een videofilm gemaakt. De 

band van de clinic kost €9. Wie opnamen 

van de wedstrijd of de wedstrijd èn de 

clinic wil hebben betaalt €12. 

De banden zijn te bestellen bij Koos 

Molenaar, Fabriekspad 16, Buren, tel 

542740. 

 

Agenda algemene 
ledenvergadering   
d.d. 22 augustus 2002, aanvang 20.30 uur. 

Opening. 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

Notulen van de algemene ledenvergadering 

van 3 januari 2002. 

Jaarverslag secretaris. 

Jaarverslag penningmeester. 

Verslag kascommissie en (her)benoeming 

kascommissie. 

Bestuursverkiezing. 

Wim Kiewiet, Koos Molenaar en Luc van 

Tiggelen zijn aftredend en herkiesbaar. 

Tegenkandidaten kunnen tot een dag voor 

de vergadering schriftelijk bij de secretaris 

aangemeld worden. 

Voorbereiding seizoen 2002/2003. 

Dorpsfeest Nes. 

Rondvraag. 

Sluiting. 

 

Jaarverslag Geel Wit seizoen 
2001/2002 
Het eerste elftal stond dit seizoen weer 

onder leiding van Francisco Metz en 

Meinte Bonthuis. Na een goede 

seizoenstart, werden voor en na de 

winterstop nogal wat puntjes gemorst. Na 

een sterke eindsprint werd de nacompetitie 

gehaald en zelfs gewonnen. Helaas is de 

beslissingswedstrijd voor promotie naar de 

3e klasse na strafschoppen verloren van 

Ruinerwold. Dit seizoen werd wel weer de 

Amelandbeker gewonnen. 

GW 2 stond dit seizoen weer onder leiding 

van Patrick Kiewied en Jaap Molenaar. 

Men speelde tot na de winterstop bovenaan 

mee en haalde zelfs de nacompetitie. 

Promotie werd echter niet bereikt. GW 3, 

onder leiding van Nico Oud, wist zich te 

handhaven in de 4e klasse, waarin vrijwel 

allemaal 2e elftallen uitkwamen. Dus goede 

prestatie. GW 4, onder leiding van Peter 

Brouwer, speelde (weer) een wisselvallig 

seizoen wat voor een belangrijk deel te 

maken had met het regelmatig niet 

opkomen dagen van spelers van onze eigen 

vereniging bij uitwedstrijden. Een slechte 



gang van zaken die in het nieuwe seizoen 

verbeterd moet worden. 

De A-junioren streden lang mee om de 

eerste plaats, maar werden uiteindelijk 2e 

(68 voor en 30 tegen). De B’s en C’s 

werden allebei kampioen in hun 

voorjaarsreeks. De overige teams speelden 

met veel inzet en plezier. Soms werd dat 

beloond met een grote overwinning en 

goed voetbal en met als eind resultaat een 

2e of 3e plaats. In andere gevallen waren de 

tegenstanders wel erg groot en kon er 

eenvoudigweg niet van gewonnen worden. 

De resultaten waren als volgt: 
elftal najaar    voorjaar 

B1 2e (66 voor, 23 tegen)  1e (26 voor, 9 tegen) 
C1 7e (18 voor, 62 tegen)  1e (35 voor, 6 tegen) 

D1 5e (19 voor, 56 tegen)  2e (26 voor, 30 tegen) 

E1 2e (114 voor, 16 tegen)  2e (53 voor, 11 tegen) 
E2 5e (13 voor, 69 tegen)  3e (31 voor, 20 tegen) 

E3 2e (32 voor, 27 tegen)  2e (24 voor, 17 tegen) 

F1 2e (27 voor, 17 tegen)  5e (21 voor, 43 tegen) 

De allerkleinsten (F2, F3 en F4) 

voetbalden en trainden met veel 

enthousiasme in de zaal en de laatste 

weken van het seizoen op het veld.  

Voor het volgende seizoen hebben de 

meeste trainers, leiders en coaches van de 

jeugd- en seniorenelftallen zich bereid 

gevonden om hun werk als vrijwilligers 

ook in het nieuwe seizoen voort te zetten. 

Ook de andere talrijke vrijwilligers die op 

allerhande manier voor de club bezig zijn, 

zijn bereid om hun taken ook in het nieuwe 

seizoen uit te voeren. Voor een aantal 

werkzaamheden zijn we echter nog niet op 

volle sterkte. Het kan echter voorkomen 

dat op de actieve leden/ouders van actieve 

jeugdleden een beroep zal worden gedaan 

om enkele werkzaamheden voor de club te 

verrichten. Wij gaan ervan uit dat u, net als 

alle leden van de club, hieraan uw steentje 

bijdraagt. 

Naast de gebruikelijke toernooien en 

oefenwedstrijden voor, tijdens en na het 

seizoen, werd dit jaar de tweede familiedag 

gehouden op Hemelvaartdag. Dit maal was 

het weer schitterend en beleefden jong en 

oud een schitterende afsluiting van het 

voetbalseizoen.  

Verder werd een bezoek gebracht aan de 

wedstrijd FC Groningen – De Graafschap 

door de jeugd, leiders en trainers van onze 

vereniging. 

Het feit dat Koos Molenaar zorgt voor een 

uiterst actuele website (vaak staan de 

laatste nieuwtjes er eerder op dan in de 

krant) brengt met zich mee, dat wij er als 

vereniging een geweldig nieuw middel bij 

hebben gekregen om iedereen die dat 

wenselijk vindt van allerlei zaken die 

binnen en rond onze vereniging spelen op 

de hoogte kunnen houden. Wij adviseren u 

dan ook: surf eens naar www.geelwit.nl. 

Hoewel het bestuur op volle sterkte is en 

de taken goed verdeeld zijn, is het op dit 

moment nog van belang om een, als het 

mogelijk is, een vaste kantine beheerder/-

ster te vinden die het geheel m.b.t. de 

kantine coördineert. Als er iemand is die 

zicht daartoe geroepen voelt, dan zouden 

wij het erg op prijs stellen als die zich 

meldt bij het bestuur. 

Vanwege het slechte weer tijdens de 

kermis in Nes, zijn de opbrengsten van met 

name de barbecue tegen gevallen.   

Vanwege bezwaarprocedures tegen de 

licht- en antennemasten, heeft de 

realisering van het 3e veld een jaar langer 

op zicht laten wachten. Het lijkt er nu toch 

op dat bij de aanvang van het nieuwe 

seizoen het veld speelklaar is. Verder heeft 

er een forse uitbreiding van de 

accommodatie plaatsgevonden. Zo zijn er 

enkele ruime kleedgelegenheden 

bijgebouwd, twee gangen voor de 

bestaande kleedlokalen en een ruime 

scheidsrechterskleedkamer, 

verzorgingsruimte en wasruimte. Dit is 

gerealiseerd met behulp van de gemeente 

(financieel) en vele vrijwilligers 

(straatwerk en kleine werkzaamheden). 

Wij danken iedereen die hier aan 

meegeholpen heeft in welke vorm dan ook, 

van harte. 

Naast een aantal nieuwe 

reclamebordsponsors en sponsors van 

wedstrijdballen, hebben de F-pupillen 

nieuwe tenues gekregen, die door snackbar 

“t Marktpleintje” (Kees Brouwer) 

gesponsord zijn. 

http://www.geelwit.nl/


Een woord van dank naar alle sponsors, in 

welke vorm dan ook, is hier op zijn plaats. 

We hopen in de toekomst een beroep op u 

te mogen (blijven) doen. 

 

Notulen 
Notulen van de algemene ledenvergadering 

Geel Wit van 3 januari 2002 in de kantine 

aan de Noordwal, aanvang 20.30 uur. 

Aanwezig zijn 25 leden (inclusief bestuur). 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en 

wenst een ieder een gelukkig nieuwjaar en 

sportief 2002. Hij heet erelid Dirk Kooiker, 

de leden van verdienste Johan Metz, Jan 

van Os en Frans ter Schure en “oud” 

voorzitter Gerard Metz in het bijzonder 

van harte welkom. Hij ziet de vereniging 

met al zijn leden en vrijwilligers als één 

grote vriendenclub. Af en toe loopt er 

iemand uit de pas, maar het is noodzakelijk 

om ook één grote familie te blijven. Verder 

wijst hij erop dat we van de vele sponsors 

mooie spullen en materiaal beschikbaar 

gesteld hebben gekregen. Iedereen dient er 

voor te zorgen dat die spullen netjes 

blijven en het materiaal op de daarvoor 

bestemde plaatsen worden teruggeplaatst 

na gebruik. 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er is bericht van verhindering ontvangen 

van Barbara IJskamp (bestuurslid), Jan 

Brouwer en Ferdinand Metz. 

Op zaterdag 12 januari a.s. is er een 

spelregelmiddag voor spelers van GW1 en 

2, leiders en trainers van jeugd en senioren 

en andere geïnteresseerde leden o.l.v. de 

Groninger Scheidsrechtersvereniging. Dit 

is van 15.30 uur tot ongeveer 17.30 uur in 

Paal 13 aan de Strandweg te Nes. 

Zaterdag 9 februari a.s. vindt het 

jeugdzaaltoernooi plaats met De Monnik, 

Amelandia en Geel Wit voor B-, C-, D- en 

E-spelers. De betreffende leiders worden 

nader geïnformeerd. 

Overleg bestuur en trainers/leiders jeugd, 

tevens vergadering jeugdcommissie, is op 

maandag 11 februari a.s.. Het is de 

bedoeling dat dan het jeugdplan 

gepresenteerd wordt aan de 

jeugdcommissie. 

Zaterdag 23 februari a.s. vindt het mix-

zaalvoetbaltoernooi plaats voor de F-jes 

van Amelandia en Geel Wit. De 

betreffende leiders worden nader 

geïnformeerd. 

De wedstrijden om de Amelandbeker 

vinden plaats op 3 augustus (bij 

Amelandia) en 10 augustus (bij Geel Wit). 

Werkgroep Waddenregeling. 

De huidige Waddenregeling eindigt na in 

de zomer van 2004. Bij aanvang van het 

seizoen 2004/2005 moet er een nieuwe 

regeling ingesteld zijn. Geel Wit heeft 

richting KNVB aangegeven dit te 

betreuren, maar graag te willen deelnemen 

in de te vormen werkgroep die een nieuwe 

regeling gaat opstellen. 

GW heeft van de KNVB naar aanleiding 

van het financieel verslag 1999/2000 

bericht ontvangen dat het verslag akkoord 

was en de vereniging financieel gezond is. 

Notulen van de algemene ledenvergadering 

van 23 augustus 2001. 

De notulen zijn in de GW-krant 

gepubliceerd en worden ongewijzigd 

vastgesteld. Naar aanleiding van de 

notulen worden geen vragen gesteld en/of 

opmerkingen gemaakt. De voorzitter merkt 

op dat het een tijd geleden is dat de notulen 

in de GW-krant gestaan hebben. Hij stelt 

voor deze in het vervolg in de laatste GW-

krant voor een algemene ledenvergadering 

te plaatsen. 

Begroting seizoen 2002/2003. 

De voorzitter en penningmeester geven een 

korte toelichting op de begroting. Het is 

weer gelukt om aan de vergadering een 

sluitende begroting voor te leggen.  

Bij de lastenkant valt op dat de post 

afschrijvingen met zo’n ƒ 2.000,-- is 

toegenomen. Dit komt omdat met er 

machines om de tenues te wassen 

aangeschaft zijn. Deze investering wordt in 

5 jaar afgeschreven (ƒ 2.000,-- per jaar). 

Bij de batenkant valt op dat er geen 

inkomsten uit de Grote Clubactie zijn 

geweest. Dit is een aandachtspunt voor het 

bestuur, omdat enkele ouders van de jeugd 



die de loten verkopen niet of nauwelijks 

gemotiveerd zijn om hun kinderen te 

vragen om de loten tijdig te verkopen. Aan 

de andere kant is het wenselijk om de loten 

zo snel mogelijk aan verkopers te 

bezorgen. Het bestuur zal zich hierop nader 

beraden. Super de Boer betaalt niet voor 

het reclamebord op de tribune en heeft 

aangegeven dat ook niet te willen. Er is 

echter nog geen sponsor gevonden die zijn 

bord in de plaats van dat van Super de 

Boer wil plaatsen op de tribune.  

De voorzitter concludeert dat er verder 

geen op- en aanmerkingen meer zijn over 

de begroting 2002/2003 en stelt vast dat de 

vergadering hiermee de begroting heeft 

aangenomen. 

Verslag diverse commissies. 

De voorzitter meldt dat in de 

sponsorcommissie nog een vacature is. 

Leden die daar iets voor voelen kunnen 

zich melden bij Wim Kiewiet (bestuurslid 

sponsorzaken). Iedereen heeft kunnen 

constateren dat er de laatste maanden een 

aantal reclameborden bij gekomen zijn. 

De feestcommissie organiseert de kermis, 

die het afgelopen jaar vanwege het slechte 

weer niet veel opgebracht heeft. De 

familiedag (Hemelvaartsdag) is in de plaats 

gekomen van de twee-jaarlijkse feestavond 

in “ De Boeg”. 

De jeugdcommissie heeft een nieuwe 

voorzitter in Barbara IIskamp gevonden. 

Zij “runt” samen met Joseph Brouwer en 

Niels Oud de jeugdcommissie. De 

invoering van het jeugdplan, opgesteld 

door Gerard Metz, kan meer structuur 

geven aan de jeugdvoetbaltak van de 

vereniging. In de jeugd lopen 

onmiskenbaar talentvolle spelers, waardoor 

het mogelijk moet zijn om in de toekomst 

toch weer eens naar de 3e klasse te kunnen 

promoveren. 

Competitieverloop. 

Het 1e en 2e elftal van onze vereniging 

draaien bovenin mee. Dat is zeker niet het 

werk van één of twee personen, maar van 

de hele vereniging. GW 3 staat in een 

klasse met voornamelijk 2e elftallen in de 

middenmoot en GW 4 staat ook in 

middenmoot. De A-junioren draaien 

bovenin mee, maar hebben voor de 

winterstop enkele belangrijke steken laten 

vallen. Zij moeten in staat worden geacht 

dat in het voorjaar te herstellen. In de 

reeksen (F1 tm B1) zijn geen teams van 

GW kampioen geworden, mede omdat de 

B’s hun reeks niet hebben kunnen 

uitspelen. Zij hadden bij winst op Akkrum 

kampioen kunnen worden. Opvallend is 

nog het doelsaldo van E1. Dat team heeft 

114 goals gemaakt en er 16 tegen 

gekregen. 

Rondvraag. 

Dirk Kooiker vraagt de voorzitter zijn 

openingswoorden iets te verduidelijken 

m.b.t. uit de pas lopen van sommige leden 

en merkt op dat zaken die op papier staan 

(dus in de krant) een heel andere dimensie 

kunnen krijgen als dat ze op een 

voetbalveld geroepen worden. Hij refereert 

hierbij naar een stukje in de GW-krant van 

de A-junioren waar schuttingtaal in staat 

die naar zijn mening niet in een GW-krant 

thuishoort. 

De voorzitter antwoordt dat hij in zijn 

openingswoord geen namen wilde noemen, 

waar wilde aangeven dat er wel eens 

probleempjes of onderlinge 

meningsverschillen zijn, die in onderling 

overleg opgelost moeten kunnen worden. 

Dat is tot op heden ook gebeurd. Het moet 

niet zo zijn dat er clubjes binnen de 

vereniging ontstaan. Met betrekking tot 

publicaties in de GW-krant merkt hij op 

dat daar de laatste tijd veel over gesproken 

is en zal dan ook in de volgende 

bestuursvergadering besproken worden. 

Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat 

wel en niet in de GW-krant gepubliceerd 

mag en kan worden. 

Jan Kienstra merkt op dat door het 

bouwverkeer voor de kantine nogal wat 

tegels kapot gereden zijn. Hij vraagt 

wanneer de straatwerkzaamheden 

uitgevoerd worden. Verder merkt hij op dat 

de leiderstassen vervangen dienen te 

worden. 

De voorzitter antwoordt dat er een 

plannetje voor de bestrating gemaakt is. Zo 



snel het mogelijk is wordt de bestrating 

gerealiseerd onder leiding van Douwe van 

der Meij. Over de leiderstassen merkt de 

voorzitter op dat hiervoor de oude (nog 

goede) tassen van het eerste elftal gebruikt 

kunnen worden. 

Johan Metz merkt op dat de voetbalsokken 

te klein zijn na een paar keer wassen. 

De voorzitter antwoordt daar bij de 

aanschaf van nieuwe sokken rekening mee 

te houden. 

René de Jong vraagt wanneer de 

verlichting rond het nieuwe veld 

gerealiseerd wordt. 

De voorzitter antwoordt dat er bezwaar 

tegen plaatsing van de lichtmasten is 

ingediend bij de gemeente. Deze 

bezwarenprocedure zal eerst doorlopen 

moeten worden. 

René de Jong merkt op dat door de 

verbouw het vloeroppervlak aanzienlijk 

vergroot is. Dit betekent ook dat er meer 

schoongemaakt moet worden. Lukt dat 

allemaal. 

De voorzitter bevestigt wat René stelt en 

deel mee dat het bestuur bezig is om een 

oplossing te zoeken. Tijdelijk wordt de 

kantine door een aantal bestuursleden 

schoongemaakt en in de winterstop zal een 

aantal vrijwilligers de kantine grondig 

schoonmaken. 

Jan van Os deelt mee dat er onlangs 

overleg geweest is tussen het bestuur en de 

kantinevrijwilligers. Is daar nog iets over te 

melden? 

De voorzitter antwoordt dat hij dat nieuws 

in zijn slotwoord wilde meedelen, maar 

deelt nu mee dat Henk Schrik bereid is om 

op de zondagmiddagen bij 

thuiswedstrijden van GW1 de keuken te 

willen beheren om voor een warme hap te 

zorgen. Een en ander wordt nog verder met 

hem besproken. 

Francisco Metz refereert naar de artikel in 

de laatste GW-krant waar in een interview 

nogal wat vrijwilligers van GW tegen de 

schenen geschopt zijn. Wat gaat het 

bestuur daarmee doen? 

De voorzitter antwoordt dat dit in de 

volgende bestuursvergadering besproken 

zal worden, zoals hij al eerder aangegeven 

heeft. 

Francisco Metz stelt voor om de 

jeugdleiders en trainers woensdag of 

donderdag voorafgaand aan de 

spelregelmiddag in Paal 13 te bellen, om 

ze nogmaals op die middag te attenderen. 

De voorzitter stelt voor dat de 

bestuursleden in de jeugdcommissie dat 

doen (Barbara IJskamp en Joseph 

Brouwer). 

Gerard Metz merkt op dat de website van 

GW nu bij een jaar draait en elke week 

mooier wordt. Alle lof voor Koos 

Molenaar. 

Meinte Bonthuis merkt op dat het 

kersttoernooi goed georganiseerd was. 

Aandachtspunt is dat de B- en C-junioren 

niet veel speelminuten hadden. 

De voorzitter antwoordt dit mee te nemen 

voor het volgende kersttoernooi. 

Patrick Kiewied vraagt of het mogelijk is 

om een dartbord in de kantine te hangen. 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit 

uit veiligheidsoverwegingen (kleine 

kinderen in combinatie met rondvliegende 

pijltjes) niet zal doen. Hij heeft hiermee 

geen goede ervaringen opgedaan in het 

dorpshuis. 

Johan Bekius merkt op dat het stuk in de 

laatste GW-krant niet bepaald mee werkt 

aan het creëren van één familiegevoel. 

De voorzitter antwoordt dat het prettig is te 

horen dat er velen zijn die daar zo 

overdenken. 

Robert Oud merkt op dat het betreffende 

stuk in de laatste GW-krant voor hem niks 

nieuws was. Hij had zoiets van “daar heb 

je Martin weer”. 

Met betrekking tot de Grote Clubactie stelt 

Robert Oud voor om de loten te verkopen 

bij een thuiswedstrijd van GW of in de 

kantine na de wedstrijden van de 

seniorenteams. 

Frans ter Schure merkt hierover op dat 

ONS bijvoorbeeld ieder jeugdlid 2 loten 

meegeeft die men dient te verkopen. 

De voorzitter merkt op deze suggesties 

mee te nemen. 

Sluiting. 



De voorzitter sluit om 21.45 uur de 

vergadering en nodigt de aanwezigen uit 

voor een nieuwjaarsborrel aan de bar. 

 

Automatische machtiging 
Alle leden van Geel Wit en abonnees en 

adverteerders van het clubblad hebben 

onlangs een verzoek gekregen van de 

penningmeester om tot automatische 

machtiging over te gaan. Dit is in het 

belang van iedereen. Het bespaart veel tijd 

en is gemakkelijk. 

Bent u het vergeten of bent u de 

machtiging kwijt? Neem even contact op 

met penningmeester Wessel Brouwer. 

Lever de machtiging ondertekend en 

voorzien van het banknummer in bij hem 

en het scheelt iedereen een boel 

rompslomp. 

 

Frans Hulsebos overleden 
Zaterdagavond 1 juni is Frans Hulsebos 

overleden. Met hem is een markante Geel-

Witter heengegaan. Frans heeft onnoemlijk 

veel voor de vereniging betekend. Mede 

dank zij zijn inzet heeft Geel Wit een 

plaats op de voetbalkaart gekregen. 

Toen Frans in 1954 naar Ameland kwam, 

waar hij een aanstelling kreeg als leraar 

aan de Kardinaal de Jongschool, stelde het 

voetballen er niet veel voor. De voetballers 

uit Nes en Buren speelden tegen elkaar, 

soms tegen Amelandia en ’s zomers tegen 

badgasten.  

Geel Wit zat te wachten op nieuwe 

impulsen en de leden hadden een 

blindelings vertrouwen in de nieuwkomer. 

Hij werd meten gekozen in het bestuur. 

Sommigen wisten zijn naam niet eens en 

schreven gewoon ‘schoolmeester’op het 

stembriefje. Dat verbaasde Hulsebos zelf 

nog het meest: “Tot mijn verbazing werd 

ik met bijna algehele stemmen gekozen. Ik 

was kwalijk anderhalve week lid”, zei 

Hulsebos in het interview in het 

jubileumnummer van Geel Wit in 1994. 

Het vertrouwen bleef niet onbeschaamd. 

De energieke Hulsebos zette de schouders 

eronder. In 1961 verlieten Frans en Brigitte 

Hulsebos Ameland, om er een paar jaar 

later weer neer te strijken. Inmiddels was 

de club eigenlijk op sterven na dood. “Er 

gebeurde weinig meer. Men was 

uitgekeken op de oefenpartijtjes. Grardus 

en Henk Metz kwamen bij me met het 

verzoek of ik het opnieuw wilde 

oppakken”, aldus Frans in datzelfde 

interview. 

Mede onder zijn impulsen meldde Geel 

Wit zich eind jaren zestig aan bij de 

KNVB. Eigenlijk niet eens om aan de 

competitie mee te doen, maar om te 

profiteren van de opbrengsten van de toto. 

Veel leden poolden bij clubs aan de wal, 

terwijl Geel Wit zelf het geld kon 

gebruiken voor doelen, afrasteringen en 

dergelijke. 

Eigenlijk zag Frans het helemaal niet 

zitten, Geel Wit in de competitie. Wie zou 

dat willen, elke twee weken op zondag ’s 

morgens om half negen weg en ’s avonds 

om half zes thuis. Maar de voetballers 

wilden wel en zo stortte Geel Wit zich in 

het grote avontuur. Frans Hulsebos was tot 

die tijd secretaris en penningmeester 

geweest en kreeg er nu een nieuwe taak 

bij: trainer van de senioren. “Ik deed het 

omdat het moest. Ik heb ook nooit een 

dirigentenopleiding gehad en toch heb ik 

16 jaar voor Canite Tuba gestaan”.  

Na vier jaar senioren ging hij zich 

toeleggen op de jeugd, Frans werd trainer 

van de E-pupillen, destijds een nieuwe loot 

aan de vereniging. 

Frans stopte ook als bestuurslid, maar was 

in dubbel opzicht actief op het veld: als 

speler en als scheidsrechter.  

Vanaf de zijlijn bleef hij de verrichtingen 

van zijn club volgen. Zijn bevindingen 

waren te lezen in de Nieuwe Dockumer 

Courant en in het clubblad. Vanaf de 

oprichting in 1973 was Frans erbij. 

Kritisch en humoristisch, dat waren de 

steekwoorden die bij zijn bijdragen pasten. 

Met treffende bewoordingen drong hij kort 

maar krachtig tot de kern van de zaak. 

Frans was ook de motor achter de 

toneelavonden en revuen. Ter gelegenheid 

van het jubileum in 1984 ‘herschreef’ hij 

de geschiedenis van Ameland en die van 



het voetbalspel op het eiland. In dat jaar 

besloten de leden van Geel Wit hem het 

erelidmaatschap van de vereniging te 

verlenen. Frans had echter wel meer aan 

het hoofd dan alleen Geel Wit. School, 

muziek, atletiek, om maar wat te noemen. 

En dan kon het wel eens gebeuren dat hij 

iets vergat. En ook al zit ‘zijn’gedenksteen 

nu wat verscholen achter de nieuwbouw, 

bij Geel Wit zullen we Frans nooit 

vergeten.  

Wij wensen Brigitte en de kinderen veel 

sterkte toe bij de verwerking van dit grote 

verlies. 

 

Algemene informatie 
Wedstrijdduur per groep  

2x45 min A-junioren, senioren 

2x40 min B-junioren 

2x35 min C-junioren 

2x30 min D-pupillen 

2x25 min E-pupillen 

2x20 min F-pupillen 

 

Aanvangstijden thuiswedstrijden bij 

volledig programma (wijzigingen 

voorbehouden) 

ZATERDAG 

10.45 uur D1, D2, E1, E2, E3, F1 

15.00 uur A1, B1, C1 

ZONDAG 

11.00 uur 3, 4 

15.00 uur 1, 2 

 

De E- en F-pupillen spelen met 

zeventallen. Zij spelen op een half veld.  

Hoekschoppen pupillen: 

D-pupillen, heel veld (elftallen): Op 9.15 

meter van de hoekvlag bij het streepje. 

E-pupillen, half veld: Op 5 meter van de 

hoekpunt van het veld.  

F-pupillen, half veld: Halverwege 

hoekpunt veld en eerste doelpaal. 

Invallers: 

Het aantal invallers waarvan gebruik mag 

worden gemaakt (per wedstrijd) is als 

volgt:  

3 invallers: senioren 

5 invallers: A, B, C-junioren 

onbeperkt doorwisselen: D, E, F-pupillen 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2002-2003 

De KNVB hanteert de volgende 

leeftijdsgrenzen met als peildatum 1 

januari. De respectievelijke categorieen 

betssn uit spelers met als geboortejaar: 

A-junioren 2e jaar 1984 

   1e jaar 1985 

B-junioren 2e jaar 1986 

   1e jaar 1987 

C-junioren 2e jaar 1988 

   1e jaar 1989 

D-pupillen 2e jaar 1990 

   1e jaar 1991 

E-pupillen 2e jaar 1992 

   1e jaar 1993 

F-pupillen 2e jaar 1994 

   1e jaar 1995 

 

Het is verboden om met auto’s tot aan de 

kleedaccommodatie te rijden. De auto’s 

dienen op het parkeerterrein aan de 

zuidkant van de accommodatie te worden 

geparkeerd. 

Tijdens het weekend mogen er geen fietsen 

binnen de hekken van het complex 

geplaatst worden. Men dient zijn/haar fiets 

in de fietsenrekken langs het fietspad aan 

de zuidkant van het complex te plaatsen. 

Voor trainingsbezoek tijdens 

doordeweekse dagen mogen er wel rond de 

gebouwen van de accommodatie fietsen 

geplaatst worden, hoewel dat niet de 

voorkeur heeft. Het is wenselijk dat de 

leiders van de elftallen de spelers van hun 

team hierop aanspreken. 

Wedstrijdzaken 

Het verenigingsnummer voor de KNVB is: 

BBBD13V. 

Bij afgelastingen belt wedstrijdsecretaris 

(Dorus Metz) alleen de leider van het 

betreffende elftal op. Die dient er 

vervolgens voor te zorgen dat het gehele 

elftal geïnformeerd wordt. Afgelastingen 

zijn ook op teletekst pagina 603 en op de 

website www.geelwit.nl te zien. Geel Wit 

valt onder district Noord. De consul keurt 

het veld altijd voor één dagdeel. De eerste 

keer is ‘s zaterdags tussen 7.30 en 8.00 uur. 

Trainingspakken, tassen en tenues zijn 

eigendom van Geel Wit. Dit betekent dat 

http://www.geelwit.nl/


ze alleen voor wedstrijden van Geel Wit 

gebruikt mogen worden. Dus niet om te 

skeeleren of andere activiteiten. De leiders 

en trainers van de elftallen dienen daarop 

toe te zien en spelers daarop aan te 

spreken. 

De eerste 5 boetes per team van de KNVB 

in officiële wedstrijden komen voor 

rekening van de club. De overige boetes en 

snelheidsovertredingen worden door over 

de spelers van het betreffend elftal 

verdeeld en verrekend. 

 

Vervoer 

Indien iemand van een elftal een auto aan 

de vaste wal heeft staan, dan is het 

wenselijk dit zo snel mogelijk aan Dorus 

Metz door te geven. Dit kan namelijk 

nogal wat schelen in de reiskosten. 

Voor degene die zijn/haar auto meeneemt 

is het verplicht dat men naast de gebruike-

lijke verzekering van de auto met 

bestuurder een afzonderlijke inzittenden 

verzekering heeft. Het is goed dat iedere 

leider die wel eens met spelers naar een 

wedstrijd rijdt, nagaat of hij een dergelijke 

verzekering tot zijn beschikking heeft. 

Het bestuur adviseert alle leiders en 

trainers vooraf deze zaken goed in de oren 

te knopen. Het is ook wenselijk eventuele 

ouders die eens voor GW rijden van deze 

zaken vooraf op de hoogte te stellen (met 

name aandacht schenken aan het bezit van 

een inzittenden verzekering). 

Voorts heeft GW een uitgebreide 

verzekering via de KNVB. Mocht iemand 

iets overkomen, voor, tijdens, na of 

onderweg naar een wedstrijd van Geel Wit, 

neem dan zo snel mogelijk contact op met 

de secretaris i.v.m. verdere administratieve 

werkzaamheden. Voorts zit in de 

informatiemap per elftal nog informatie 

m.b.t. verzekering e.d.. 

Overige algemene informatie 

In de bestuurskamer liggen het 

bewaarnummer van de KNVB, het 

adresboek en een stratenatlas van de 

provincie Friesland voor de leiders/trainers 

ter beschikking. Het is niet wenselijk deze 

boekwerken mee te nemen. Uiteraard kan 

er wel uit gekopieerd worden. 

Auto-, reis- en telefoonkosten kunnen bij 

de penningmeester worden gedeclareerd. 

De trainingen aan de vaste wal zijn op de 

velden van Friesland. De trainer is Fré 

Smidt. Uiteraard dient men zich ook daar 

voor trainingen af te melden als men niet 

aanwezig kan zijn. 

Nieuwe leden dienen altijd bij Luc van 

Tiggelen te worden aangemeld. Indien 

iemand besluit te stoppen met voetballen 

dan dient dat ook altijd bij Luc van 

Tiggelen te worden gemeld en wel voor 1 

mei van het nieuwe voetbalseizoen. Latere 

afmeldingen dienen de administratiekosten 

van de KNVB extra te betalen (€ 15). 

Indien iemand een potentiële sponsor op 

het oog heeft dan dient dit te worden 

doorgegeven aan Wim Kiewiet 

(bestuurslid sponsoractiviteiten). Hij zal 

dan vervolgens nadere stappen nemen. Op 

deze manier is het ook voor de sponsors 

duidelijk hoe een en ander geregeld is en is 

de coördinatie binnen de vereniging ook 

duidelijk. 

Vrijdagavond om 20.30 uur is er wekelijks 

overleg tussen bestuur en de leiders van de 

senioren- en A-elftallen. Indien een 

leider/trainer van een jeugdelftal iets met 

het bestuur wenst te bespreken dan kan 

men altijd even in de bestuurskamer van de 

kantine binnenlopen op de vrijdagavond. 

In zo’n geval is het wenselijk dit vooraf 

even door te spreken met Joseph Brouwer 

of Barbara IJskamp (bestuursleden 

jeugdzaken). 

Voorts vergadert de jeugdcommissie één 

keer per maand. Alle leiders/trainers van 

de jeugdelftallen ontvangen een verslag 

van deze vergadering. Indien men dat 

wenst, kan men bij zo’n vergadering 

aanwezig zijn. Men kan dan gewoon op de 

betreffende dag en tijd naar de kantine aan 

de Noordwal komen. 

De leiders en trainers dienen de spelers er 

nogmaals op te attenderen dat zij hun 

fietsen in de daarvoor bestemde rekken 

dienen te plaatsen en niet tegen of om de 

kantine en kleedkamers. 



Indien men gebruikte voetbalschoenen 

heeft, die nog in goede staat zijn, dan kan 

men die inleveren of ruilen bij Paulus 

Tieman. 

De kantine is zaterdags en zondags tot 

uiterlijk 18.00 uur geopend. Op- en 

aanmerkingen betreffende de kantine graag 

doorgeven aan Barbara IJskamp. 

Indien een leider/trainer een deel of de 

gehele sporthal wil huren buiten de vaste 

trainingsuren in de zaal, dan moet dit 

vooraf even via Luc van Tiggelen 

gebeuren. Hij geeft dit door aan Gerrit de 

Boer (gemeente). 

Trainers en/of leiders die ziek of 

verhinderd zijn voor het geven van een 

training/begeleiding van een wedstrijd, 

dienen zelf voor vervanging te zorgen. 

 

Clubblad zoekt schrijvers 

Sinds halverwege de jaren zeventig is het 

clubblad een vertrouwde verschijning bij 

de leden en sympathisanten van Geel Wit. 

Maar hoe lang zal dat nog blijven duren? 

Het aantal vaste scribenten is weer 

afgenomen, wat er op neer komt dat de 

taak om het blad vol te schrijven op steeds 

minder schouders komt te rusten. Daarom 

bij deze een dringende oproep aan een 

ieder om de pen ter hand te nemen, omdat 

dit anders wel eens de laatste jaargang zou 

kunnen zijn. 

 

 

Bon  

Naam 

..................................................................... 

Adres 

..................................................................... 

Plaats 

.................................................................... 

 

Meldt zich aan als abonnee van het Geel 

Wit nieuws voor de somma van slechts 7 

euro. Het clubblad verschijnt 8 tot 10 keer 

per jaar. 

Vul deze strook in en lever hem in bij 

Wessel Brouwer, Meester Oudweg 25, 

Buren. 

 


