
Voorwoord 

Na een lange, warme zomer kan eindelijk 

weer tegen de bal worden getrapt. Op het 

moment dat u dit leest hebben het eerste en 

het tweede elftal al een paar wedstrijden 

gespeeld. Het tweede doet dit jaar voor het 

eerst aan het KNVB-bekertoernooi mee. 

Dat tekent voor de ambities van dit team, 

dat dit jaar voor het eerst in de 

geschiedenis van de vereniging in de 

reserve eerste klasse zal uitkomen.  

 

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar het 

heroptreden van het eerste elftal in de 

derde klasse.  

Beide selecties werden het afgelopen 

seizoen kampioen. Daarnaast kwamen 

liefst zes jeugdteams juichend over de 

denkbeeldige streep die was getrokken aan 

het einde van de voorjaarsreeks. Een 

ongekend record voor Geel Wit. 

Nog even en dan gaan al die voetballers 

weer de wei in. Menig doelpunt zal worden 

gevierd en over tegentreffers zal worden 

getreurd. De leiders en trainers zullen weer 

hun emoties tonen en de mannen in het 

zwart (of welke dan ook door de FIFA 

toegestane kleur) zullen wel weer hun, in 

andermans ogen, onbegrijpelijke 

beslissingen nemen. Vreugde en verdriet 

liggen dicht bij elkaar. Over negen 

maanden weten we wat het seizoen 2003-

2004 ons heeft gebracht.  

 

De redactie hoopt u in dit blad weer 

uitvoerig te kunnen en mogen berichten 

over de verrichtingen op en langs de 

velden. U kunt vanaf dit seizoen met enige 

regelmaat bijdragen van Anne en Arno 

Moll verwachten. We hopen dat de 

elftalleidingen ons ook op de hoogte zullen 

houden van de prestaties van hun teams. 

Vanzelfsprekend is ook uw bijdrage van 

harte welkom. Laten we er weer iets moois 

van maken met veel voetbalplezier. 

 

De redactie 

 

Agenda algemene 

ledenvergadering   

Agenda algemene ledenvergadering  d.d. 

28 augustus 2003, aanvang 20.30 uur. 
1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen 

stukken. 

3. Notulen van de algemene 

ledenvergadering van 2 januari 2003. 

4. Jaarverslag secretaris. 

5. Jaarverslag penningmeester. 

6. Verslag kascommissie en 

(her)benoeming kascommissie. 

7. Bestuursverkiezing. 

8. Voorbereiding seizoen 2003/2004. 

9. Dorpsfeest Nes. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 

Notulen ALV 2-1-2003 

Notulen van de algemene ledenvergadering 

Geel Wit van 2 januari 2003 in de kantine 

aan de Noordwal, aanvang 20.45 uur. 

 

Aanwezig zijn 27 leden (inclusief bestuur). 

 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en 

wenst een ieder een gelukkig nieuwjaar en 

sportief 2003. Hij heet erelid Dirk Kooiker, 

de leden van verdienste Johan Metz 

(Nieuweweg), Jan van Os en Frans ter 

Schure in het bijzonder van harte welkom. 

Vervolgens wordt een moment van stilte in 

acht genomen wegens het overlijden van 

Antje Molenaar, Johan Metz (Hoofdweg) 

en Hannie de Jong. 

Hij spreekt de wens uit dat op het sportieve 

vlak de goede prestaties worden voortgezet 

en dat ook een blijvend beroep kan worden 

gedaan op de inzet van de leiders en 

trainers. Wegens een tekort aan spelers zijn 

er af en toe wedstrijden niet gespeeld, wat 

tot gevolg had dat er elftallen van onze 

vereniging punten in mindering hebben 



gekregen. Wij hopen dat dit in het voorjaar 

niet meer zal gebeuren. 

Een mooi voorbeeld van het “GeelWit 

familiegevoel” waren de kersttoernooien 

voor de jeugd en senioren waar van 

s’ochtends tot tegen de avond soms goed 

voetbal vertoond werd en waar de talrijke 

vrijwilligers toch weer aanwezig waren om 

hand- en spandiensten te verrichten, zodat 

deze toernooien als zeer geslaagd kunnen 

worden beschouwd. Hij bedankt de 

vrijwilligers die allemaal hier hun steentje 

aan hebben bijgedragen. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er is bericht van verhindering ontvangen 

van Barbara Ijskamp (bestuurslid), Nico 

Oud en Jan Kiewiet (Nes). 

GW heeft van de KNVB naar aanleiding 

van het financieel verslag 2000/2001 

bericht ontvangen dat het verslag akkoord 

was en de vereniging financieel gezond is. 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering 

van 22 augustus 2002. 

De notulen zijn in de GW-krant 

gepubliceerd en worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen worden de 

volgende vragen gesteld en/of 

opmerkingen gemaakt. 

In stukken die in de GW-krant 

gepubliceerd worden (zoals deze notulen) 

is het wenselijk om voorzichtig met namen 

om te gaan (Jan Kienstra). 

De voorzitter is het daarmee eens, maar 

merkt daarbij op dat soms alleen via een 

naam duidelijk gemaakt kan worden om 

wie of wat het precies gaat. In dit geval 

vond het bestuur dat dit kon. Bovendien is 

inmiddels met betrokkene contact 

opgenomen en is hij weer welkom indien 

hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

De betrokkene kon zich daar goed in 

vinden. 

Heeft Jan Brouwer al een schetsplan voor 

de bovenbouw voor de bar gemaakt 

(Meinte Bonthuis)? 

Jan Brouwer deelt mee dat hij dat nog niet 

gedaan heeft. 

Heeft het bestuur al besproken hoe men om 

gaat met het ontvangen van tegenstanders 

bij vriendschappelijke wedstrijden (Meinte 

Bonthuis)? 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur er 

naar streeft om bij vriendschappelijke 

wedstrijden de kantine te bezetten en, 

indien mogelijk, er een bestuurslid 

aanwezig zal zijn. De kantinebezetting is 

afhankelijk van de mogelijkheden die de 

vrijwilligers dan hebben om de kantine te 

kunnen runnen. 

Is er al actie richting gemeente 

ondernomen over het kappen van enkele 

bomen en het verplaatsen van de dugouts 

op het bijveld (Meinte Bonthuis)? 

De voorzitter antwoordt dat ruim 2 

maanden geleden een brief naar de 

gemeente gestuurd is. Er is nog geen 

antwoord ontvangen. Ook mondeling is het 

nog eens aangekaart en deelde men mee 

dat men het zou oppakken. Het bestuur zal 

hier binnenkort weer een brief 

overschrijven naar de gemeente. 

Wat is de stand van zaken van de 

initiatieven van de “club van 100”(Meinte 

Bonthuis)? 

De voorzitter antwoordt dat hij nog niks 

gehoord heeft en wacht de ontwikkelingen 

af. 

 

Voorstel tot contributieverhoging. 

Het bestuur stelt voor om de contributie 

met 10% te verhogen. De laatste 

contributieverhoging is van januari 1997. 

Alleen de jaarlijkse inflatiecorrectie is al 

minimaal 2%. Bovendien heeft de 

vereniging geen financiële buffer (meer) 

om eventuele tegenvallers uit te kunnen 

bekostigen. Het drukwerk voor derden is 

een mooie financiële instrooier, maar als 

die weg valt, dan hebben we een probleem. 

Het bestuur acht een contributieverhoging 

dan ook zeer wenselijk. De 

contributieverhoging wordt als volgt 

voorgesteld: senioren € 10, junioren € 5 en 

pupillen € 2,50. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt 

ingestemd met de voorgestelde 

contributieverhoging. 



 

Begroting seizoen 2002/2003. 

De penningmeester geven een korte 

toelichting op de begroting. Het is weer 

gelukt om aan de vergadering een sluitende 

begroting voor te leggen. De basis voor de 

begroting zijn de exploitatiesaldi van de 

laatste jaren van de verschillende posten. 

Enkele opvallende posten: 

De inkomsten van de Grote Clubactie 

worden hoger begroot, omdat er het 

afgelopen jaar veel meer loten verkocht 

worden en de verwachting is dat zich dat 

voortzet in het komend jaar; 

De inkomsten van het dorpsfeest worden 

weer op het oude peil geraamd (€ 900) 

omdat het in 2001 wel extreem slecht weer 

was en dat niet als richtlijn genomen mag 

worden; 

De inkomsten van de Waddenregeling 

worden tot en met het seizoen 2004/2005 

gelijk geraamd, omdat de KNVB 

aangegeven heeft tot dat jaar de huidige 

regeling te laten blijven bestaan; 

De “halen/brengen-regeling” betekent een 

besparing van € 2.000 tot € 3000; 

De elftalvergoeding is gestegen i.v.m. de 

kosten voor de trainingen aan de vaste wal; 

De kosten voor jeugdwerk zijn voor 

2003/2004 aanzienlijk hoger, omdat de 

planning is dat de jeugd van GW en 

Amelandia weer hun voetbalweekend op 

Schiermonnikoog hebben; 

De voorzitter concludeert dat er verder 

geen op- en aanmerkingen meer zijn over 

de begroting 2003/2004 en stelt vast dat de 

vergadering hiermee de begroting heeft 

aangenomen, inclusief de ophoging van de 

post “contributies leden” van € 1.150 (als 

gevolg van de bij punt 4 vastgestelde 

contributieverhoging). 

 

Verslag diverse commissies. 

De voorzitter merkt op dat de 

jeugdcommissie naar tevredenheid werkt. 

Omdat er twee bestuursleden in 

vertegenwoordigd zijn en de verslagen van 

de jeugdcommissie in de 

bestuursvergadering besproken worden, is 

het bestuur goed op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

Op het gebied van de sponsoring kan 

gesteld worden dat bestuurslid Wim 

Kiewiet het goed op de rit heeft. Daarom 

komt deze commissie ook niet bij elkaar. 

Als het nodig is zal Wim de mensen bij 

elkaar roepen. Het doet het bestuur goed 

dat voor bijzondere evenementen van Geel 

Wit (bijvoorbeeld trainingskamp S.C. 

Heerenveen) toch altijd weer de “vaste” 

sponsors van onze vereniging bereid zijn 

om ook dergelijke evenementen te 

sponsoren. 

De feestcommissie verzorgt de 

oliebollenverkoop en barbecue tijdens het 

dorpsfeest in Nes.  Luc van Tiggelen stopt 

hier na 10 jaar mee. Arno Moll en André 

de Jong gaan wel verder. Luc overlegt met 

Arno en André hoe zij dit verder willen 

gaan oppakken (eventueel iemand erbij 

etc.). 

 

Competitieverloop. 

Het 1e elftal draait bovenin mee. Dat is 

zeker niet het werk van één of twee 

personen, maar van de hele vereniging. 

GW2 en GW3 draaien in de middenmoot 

mee op een relatief hoog niveau en GW4 

draait bovenin mee. Bij met name de 

jeugdteams hebben de smalle selecties 

voor problemen gezorgd. Enkele 

wedstrijden hebben we moeten afzeggen 

omdat er te weinig spelers van onze 

vereniging beschikbaar waren. De A-

junioren moeten in staat worden geacht 

zich te handhaven. In de reeksen (F1 tm 

B1) zijn geen teams van GW kampioen 

geworden. In de eerste volgende 

jeugdcommissievergadering zal gekeken 

worden waar geschoven zal worden met 

spelers naar andere teams om voldoende 

spelers per team te hebben. In principe is 

het aanvullen op leeftijd het uitgangspunt, 

waarbij ook het bestuur beseft dat het voor 

de leiders, spelers en trainers vaak niet 

leuk is dat de betere spelers (wat vaak de 

oudere zijn) doorgeschoven moeten 

worden. Begrip voor elkaar is van groot 

belang, waarbij het uitgangspunt dient te 



zijn het belang van de vereniging en niet 

het individuele belang.  

Het afgelopen jaar heeft het bestuur een 

keuze moeten maken of iemand weer terug 

vragen of een heel elftal terugtrekken. Het 

bestuur heeft gemeend dan maar iemand 

terug te vragen die reeds gestopt was. Dit 

is vooraf in overleg met de betreffende 

trainer gebeurd. Dat hij het daar dan 

achteraf niet mee eens is en vervolgens 

stopt is jammer voor het betreffende team 

en de vereniging. Ook het feit dat sommige 

spelers van de A- en B-junioren de 

voorkeur geven aan “Zwarte Piet spelen” 

in plaats van te voetballen, en zo hun team 

en medespelers in de steek laten, doet het 

bestuur erg pijn. Het bestuur zal proberen 

hiervoor in het nieuwe seizoen afspraken 

over te maken, maar in hoeverre die dan in 

de praktijk zullen werken is maar de vraag. 

 

Rondvraag. 

Henk Roemers merkt op dat hij soms niet 

zo gelukkig is met de halen/brengen 

regeling. Soms zijn er te weinig auto’s en 

de tegenpartij brengt GW naar de boot in 

Holwerd terwijl de boot er nog lang niet is. 

Met taxibusjes ben je flexibeler. 

De voorzitter merkt op daar begrip voor te 

hebben, maar het financiële voordeel voor 

de vereniging is zodanig groot, dat we de 

regeling toch zoveel mogelijk proberen te 

handhaven. Het rooster voor halen/brengen 

op Ameland kunnen de leiders/trainers zelf 

per team doen, zoals in de jeugdcommissie 

is voorgesteld. 

Jan Douwe Nagtegaal vraagt waarom de 

algemene ledenvergaderingen op de 

donderdag gehouden wordt en niet op de 

vrijdag, zodat ook leden van de vaste wal 

aanwezig kunnen zijn. 

De secretaris antwoordt dat op de 

vrijdagavond vaak andere activiteiten 

plaatsvinden en dat gebleken is dat bij 

vergaderingen op de vrijdagavond er 

vrijwel geen leden die aan de wal studeren 

of werken aanwezig zijn. Zodoende is voor 

de donderdag als vergaderdag gekozen. 

Jan Douwe Nagtegaal merkt op dat hij 

volgens hem al 30 jaar lid is en nog geen 

speldje ontvangen heeft. 

De secretaris antwoordt dat hij vorig jaar 

augustus 25 jaar lid was volgens de 

inschrijving bij de KNVB en dat hij, samen 

met nog een aantal leden, in augustus a.s. 

een speldje zullen ontvangen voor hun 25-

jarig lidmaatschap. 

Jan Kienstra vraagt of het mogelijk is om 

in de rust de uitslag van de verloting via de 

geluidsinstallatie kenbaar te maken en er 

ook voor de wedstrijd gebruik van te 

maken. 

De voorzitter antwoordt dat het huidige 

gebruik van de geluidsinstallatie niet 

praktisch is en daarom niet of nauwelijks 

wordt gebruikt. In het bestuur zal bekeken 

worden hoe dit aangepakt kan worden. 

Jan Kienstra merkt op dat hij regelmatig 

spelers met trainingspakken en tassen van 

sponsors ziet rondlopen, waarbij men niet 

actief is voor Geel Wit. Dat is ongewenst. 

De voorzitter kan dit alleen maar beamen 

en deelt mee dat het bestuur de leiding van 

de betreffende teams daarop aanspreekt. 

Ook de leiding spreekt de spelers daarop 

aan. Dit zal dus (nog) meer aandacht 

moeten krijgen. 

Meinte Bonthuis merkt op dat op het 

kerstzaalvoetbaltoernooi de C’s en D’s 

soms wel erg lang na elkaar moesten 

spelen. Beter zou een dubbele competitie 

zijn. 

De voorzitter merkt op dat het altijd 

moeilijk is. Men probeert zo goed mogelijk 

in te delen, zodat iedereen ongeveer 

evenveel speelt. 

George Molenaar vraagt wie nu de B’s 

gaat trainen en begeleiden. 

Iemand van het bestuur zal de B’s op de 

donderdagen gaan trainen en de dinsdagen 

zijn de spelers vrij om met GW 3 en 4 mee 

te trainen. Piet Kooiker neemt de 

vrijdagavondtraining van de A-junioren 

voor zijn rekening in de periode dat Fré 

Smidt niet aanwezig is. 

George Molenaar deelt mee dat wegens 

omstandigheden (2 van de 3 trainers 

kunnen niet) de trainingen van GW 3 en 4 



niet goed lopen. Misschien moeten nog 

enkele spelers van 3 en 4 benaderd worden 

om training te geven. 

De voorzitter antwoordt dit op te nemen 

met de leiders van GW 3 en 4. 

Hessel Kienstra merkt op dat, als GW eens 

niet komt opdagen men meteen punten in 

mindering krijgt en dat hij het gevoel heeft 

dat dat bij Leeuwarder clubs niet 

consequent gebeurd. 

De voorzitter deelt mee dat het bestuur 

richting KNVB gevraagd heeft hoe dat zit. 

Er is geen duidelijk eenduidig beleid van 

de zijde van de KNVB waar te nemen. 

Francisco Metz vraagt wanneer het 3e veld 

weer bespeelbaar is. 

De voorzitter antwoordt dat hij dat niet 

weet. Het veld is nog steeds niet 

opgeleverd. De ontwikkelingen dienen te 

worden afgewacht. 

Jan van Os vraagt wanneer de ontbrekende 

tegels in de kantine gelegd worden? 

De voorzitter antwoordt dat die onlangs bij 

de aannemer geleverd zijn en zullen dus 

binnenkort aangebracht worden. 

Jan van Os merkt op dat bij de verbouw 

van de accommodatie verkeerde deuren 

geleverd zijn (van mindere kwaliteit) en er 

nieuwe zouden komen. Een aantal deuren 

sluit niet goed en staan krom. Het is 

wenselijk om richting gemeente actie te 

ondernemen. 

De voorzitter deelt mee dit na te vragen bij 

de gemeente. 

Jan van Os geeft als tip mee om het bijveld 

pas te renoveren, nadat het hoofdveld en 3e 

veld in orde zijn, zodat we altijd 2 velden 

ter beschikking hebben. 

De voorzitter kan zich vinden in de 

woorden van Jan van Os en merk op dat 

het renoveren van velden door de 

gemeente altijd in overleg met de 

vereniging gebeurd. 

René de Jong merkt op dat er onlangs niet 

genoeg ballen voor de senioren waren. 

De voorzitter merkt op dat het aantal ballen 

op peil wordt gehouden door Douwe van 

der Meij. Als er te weinig zijn, dan bestelt 

hij nieuwe. 

Johan Metz deelt mee dat hij het houtwerk 

voor de dug outs voor het bijveld klaar 

heeft. Bij de plaatsing heeft hij tegels en 

betonbandjes nodig. 

De voorzitter merkt op dat hij dat door zal 

geven aan Douwe van der Meij en die zal 

vervolgens met Johan contact opnemen. 

 

Sluiting. 

De voorzitter sluit om 22.10 uur de 

vergadering en nodigt de aanwezigen uit 

voor een nieuwjaarsborrel aan de bar. Hij 

deelt tot slot mee dat op zaterdag 12 

januari a.s. de Groninger 

scheidsrechtersvereniging de leden van 

Geel Wit en Amelandia uitnodigt voor een 

spelregelmiddag aanvang 15.30 uur in Paal 

13 aan de Strandweg te Nes. 

 

     Aldus vastgesteld in de algemene 

ledenvergadering van 28 augustus 2002. 

 

 

     

    , voorzitter. 

 

 

     

    , secretaris. 

 

 

 

 

Reanimatiecursus 

Het is de wens van het bestuur van Geel 

Wit om elk jaar in de winter een 

hartreanimatiecursus te houden. Wegens 

gebrek aan belangstelling ging de cursus 

afgelopen jaar niet door.  

Het bestuur betreurt dat, omdat enige 

kennis van reanimatie van levensbelang 

kan zijn. De cursus vergt u slechts één 

avond. In de loop van het seizoen zal vanaf 

deze plek vaker aandacht voor deze cursus 

worden gevraagd.  

Denk er alvast over na! 



Jaarverslag 

Jaarverslag Geel Wit seizoen 2002/2003. 

Het eerste elftal stond dit seizoen weer 

onder leiding van Francisco Metz en 

Meinte Bonthuis. Het afgelopen seizoen is 

de “tripple” weer binnengehaald. Dat wil 

zeggen kampioen in de 4e klasse A zondag 

van de KNVB District Noord, winnaar van 

de Amelandbeker en winnaar van het 

Waddentoernooi onderdeel voetbal. 

Kortom een prachtige prestatie. 

GW 2 is dit jaar ook kampioen geworden 

en is gepromoveerd naar de reserve 1e 

klasse. Een bijzondere prestatie van de 

mannen van Patrick Kiewied en Jaap 

Molenaar. GW 3, voor het laatst onder 

leiding van Nico Oud, wist zich te 

handhaven in de 4e klasse, waarin vrijwel 

allemaal 2e elftallen uitkwamen. Dus een 

goede prestatie. GW 4, onder leiding van 

Peter Brouwer (ook voor het laatst), 

speelde een goed seizoen en werd tweede. 

Vanwege het feit dat steeds meer spelers 

van met name Geel Wit 1, maar ook van 

het tweede, derde en de A-junioren aan de 

wal studeren en werken, wordt het steeds 

belangrijker dat de spelers ook goede 

trainingen aan de vaste wal krijgen. Het 

afgelopen jaar is dat gebeurd onder de 

bezielende leiding van Fré Smidt. Dit is 

van beide kanten (Fré Smidt en 

leiding/trainers èn bestuur) goed bevallen 

en afgesproken is om dit in het nieuwe 

seizoen een vervolg te geven. 

Aandachtspunt is dat met name de 

opkomst van de A-junioren gaande weg 

het seizoen sterk verminderde.  

 

De A-junioren hebben eigenlijk een 

teleurstellend seizoen achter de rug. Mede 

door de vele blessures hebben ze maar 

zelden op volle sterkte kunnen aantreden. 

Zij speelden een hele competitie, werden 

9e met 15 punten (43 voor en 50 tegen). In 

de najaarsreeksen waren er geen 

jeugdkampioenen. Dit werd overigens 

recht gezet tijdens de voorjaarsreeksen. 

Daar werden maar liefst 6 teams kampioen, 

waarbij de F2 voor het eerst in de 

geschiedenis van Geel Wit kampioen werd. 

Overigens werd er weer door alle teams 

met veel inzet en plezier gespeeld en dat is 

uiteindelijk toch waar het om gaat. De 

resultaten waren als volgt: 

elftal najaar   voorjaar 

B1 5e (19 voor, 25 tegen) 1e (31-13) 

C1 6e (37 voor, 21 tegen) 2e (27-15) 

D1 2e (38 voor, 21 tegen) 1e (57- 7) 

D2 3e (41 voor, 23 tegen) 1e (59-18) 

E1 4e (23 voor, 46 tegen) 1e (36-14) 

E2 4e (37 voor, 40 tegen) 4e (38-46) 

E3 2e (78 voor, 6 tegen) 1e (64- 10) 

F1 3e (30 voor, 30 tegen) 5e (22- 52) 

F2 n.v.t.   1e (68- 5) 

De allerkleinsten (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 derde familiedag 

gehouden op Hemelvaartdag. Dit maal was 

het weer schitterend en beleefden jong en 

oud een mooie dag. In augustus van 2002 

heeft S.C. Heerenveen weer zijn “tenten” 

opgeslagen op Ameland voor een 

trainingskamp. Naast een wedstrijd tegen 

Geel Wit 1, werd er ook weer een 

voetbalmiddag gehouden voor de 



jeugdspelers onder leiding van Foppe de 

Haan (hoofdtrainer van S.C. Heerenveen). 

Vanwege het kampioenschap van ons 

eerste elftal is er op 14 juni een officiële 

kampioensreceptie gehouden die goed 

bezocht werd. Voorts werd onder leiding 

van de KNVB een trainerscursus voor F-

pupillentrainers georganiseerd bij onze 

vereniging. Alle deelnemers (7) van onze 

vereniging zijn hiervoor geslaagd. Deze 

trainingscursus werd gevolgd door een 

afsluitend voetbaltoernooi voor F-, E- en 

D-pupillen op 31 mei. 

 

Het feit dat Koos Molenaar zorgt voor een 

uiterst actuele website 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.  

 

Douwe van der Meij heeft aangegeven om 

zich niet herkiesbaar te stellen als 

bestuurslid. Dit betekent dat wij een nieuw 

bestuurslid zoeken, waarbij uitgangspunt is 

dat elk bestuurslid een bepaald takenpakket 

heeft en daar dus ook voor 

verantwoordelijk is.  

 

Afgelopen jaar was het weer tijdens de 

kermis in Nes goed en was de opbrengst 

van de barbecue en de oliebollenverkoop 

ook goed te noemen. De Grote Clubactie 

kan, mede vanwege de bezielende verkoop 

van Catrien Molenaar, als zeer succesvol 

beschouwd worden. 

 

Het 3e veld (oostelijk van het hoofdveld) is 

inmiddels in gebruik genomen en is 

vanwege de grote hoeveelheid teams 

onmisbaar gebleken voor de 

competitiewedstrijden en trainingen. Ook 

zijn er nieuwe doeltjes voor de jeugdteams 

aangeschaft. 

 

Naast een aantal nieuwe 

reclamebordsponsors, hebben D2 

(Restaurant De Drie Balken) en F2 (Hotel 

Bos- en Duinzicht)  nieuwe tenues 

gekregen. Verder is het in het afgelopen 

seizoen voor het eerst gelukt om een 

vrijwel vaste ploeg voor de 

kantinebezetting te hebben.  

Wij hopen dat die ploeg de komende jaren 

zo verder gaat en eventueel nog iets 

uitgebreid wordt. 

 

Tenslotte is een woord van dank naar alle 

sponsors, in welke vorm dan ook, hier op 

zijn plaats. We hopen in de toekomst een 

beroep op u te mogen (blijven) doen. 

 

Uitwedstrijden 

Supporters die uitwedstrijden willen 

bezoeken en niet over eigen vervoer 

beschikken dienen dit tijdig aan te geven 

bij wedstrijdsecretaris Dorus Metz. Indien 

nodig kan dan extra vervoer worden 

geregeld. 

 

Inleveren kopij 

Kopij voor het volgende Geel Wit nieuws 

kan worden ingeleverd tot 5 september bij 

Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. 

Emailen kan ook: 

koos.molenaar@wolmail.nl  

Op dit adres zijn ook bijdragen voor de 

website van Geel Wit welkom. De leiders 

worden verzocht om wedstrijdverslagen te 

(laten) schrijven. 

Seizoenkaarten 

De seizoenkaarten voor het nieuwe 

competitiejaar zijn klaar.  

Om problemen bij de eerste 

competitiewedstrijd te voorkomen kunnen 

de kaarten nu al worden aangeschaft.  

Bij de oefenwedstrijden zijn de kaarten aan 

de bar verkrijgbaar. 

 

http://www.geelwit.nl/
mailto:koos.molenaar@wolmail.nl


Kampioensreceptie  

De receptie, die 14 juni is gehouden ter 

gelegenheid van het kampioenschap van 

het eerste elftal, is een groot succes 

geworden. Bestuur en selectie konden een 

groot aantal bezoekers verwelkomen en 

gezamenlijk zetten ze zich aan de koffie en 

het gebak, waarop sponsor bakkerij De 

Jong het logo van Geel Wit had gespoten. 

Voorzitter Jos Bulté opende de 

bijeenkomst met het bericht van 

verhindering van de KNVB district Noord. 

Jos sprak over een 'vet' jaar voor Geel Wit 

met acht kampioenen. Hij droeg deze 

receptie dan ook op aan al deze teams. Zij 

zouden echter nooit zover zijn gekomen 

zonder de inzet van de vele vrijwilligers.  

Hij vond het nu weer tijd om vooruit te 

kijken. "Wie de jeugd heeft heeft de 

toekomst. Geel Wit heeft jeugd en het is 

belangrijk dat die kan doorstromen". Om 

dat te bereiken moeten de voorzieningen 

goed zijn. Geel Wit is gelukkig met zijn 

accommodatie: 3 speelvelden waarvan 1 

voornamelijk moet worden gebruikt als 

oefenveld, maar door de grootte van met 

name de jeugdafdeling wordt dit veld te 

intensief bespeeld. De voorzitter dit 

daarom het verzoek richting 

afgevaardigden van de gemeente Ameland 

om het oude oefenveld zo lang mogelijk 

als zodanig te mogen blijven gebruiken. 

Geel Wit beschikt nu over een 

gediplomeerde trainer in Leeuwarden. De 

voorzitter benadrukte het belang van het 

bezoeken van de trainingen in de Friese 

hoofdstad. Niet minder belangrijk zijn de 

jeugdtrainerscursussen, die met enige 

regelmaat op Ameland worden gehouden. 

"We moeten de jeugd koesteren, anders 

krijgen we te maken met een leegloop". 

Om een en ander te financieren zijn 

bijdragen van externe geldschieters van 

harte welkom. Jos verzocht diegenen die 

bezig zijn met het oprichten van een club 

van honderd daarmee door te gaan. 

Tot slot feliciteerde hij selectie, trainers en 

begeleiders met het behaalde resultaat en 

wenste hij hen veel succes in het nieuwe 

jaar. 

Wethouder Tineke Hemminga was voor de 

tweede keer in korte tijd op bezoek in de 

Geel-Witkantine. Onlangs reikte ze de 

certificaten uit aan de geslaagden voor de 

F-pupillentrainers. "Toen ik informeerde 

naar de kampioenen kreeg ik een briefje 

met acht namen. Ik zei: ik hoef niet het 

aantal teams dat Geel Wit heeft, maar het 

aantal kampioenen. Dit zijn allemaal 

kampioenen, kreeg ik te horen". Ze vond 

het een eer de vereniging namens de 

gemeente Ameland te mogen feliciteren en 

bood wedstrijdballen aan.  

Erelid Dirk Kooiker memoreerde eveneens 

het unieke aantal kampioenen. Namens 

sponsor Klein Vaarwater bood hij voor elk 

kampioensteam een wedstrijdbal aan. Hij 

sprak zijn ongerustheid uit over de plannen 

met het oude oefenveld. "Dat moet er mooi 

blijven liggen, we hebben het hard nodig".  

Supporter Jan Bredenbach had bij het 

behalen van het kampioenschap in Stiens 

al een beker overhandigd, maar kwam nu 

met een nog grote exemplaar aanzetten. 

Deze cup was dan ook bestemd voor het 

tweede, dat eveneens kampioen is 

geworden. Samen met Geert Weijmans 

overhandigde hij de beker aan René de 

Jong en Frans Kienstra.  

Elftalleider Meinte Bonthuis nam nog even 

het seizoen door dat Geel Wit de treble 

opleverde: de Ameland Cup, het 

kampioenschap van de vierde klasse en de 

Waddencup. Hij had alle krantenknipsels 

verzameld in een fraai boekwerkje, 

waarvan het eerste exemplaar bestemd was 

voor clubarchivaris Koos Molenaar, die 

hem aan veel informatie heeft geholpen. 

Ook Meinte had vervolgens de hulp van 

Geert nodig. Geert wast de shirts en 

Meinte heeft berekend dat hij dit jaar de 

naam van de sponsor zo'n 1100 keer 

voorbij moet zien hebben komen. Daarom 

mocht hij de elftalfoto, gemaakt door Tom 

Wouters, overhandigen aan de sponsor in 

de persoon van Frans Kienstra. Ook 

voorzitter Bulté kreeg een ingelijste foto.  



Na het officiële gedeelte bleef het nog lang 

gezellig in de kantine, mede door de 

schenking van twee vaten bier door 

Ameland Taxi.  

Amelandia wint Cor 

Wijnbergbeker 

Voor zover kan worden nagegaan heeft 

Amelandia voor de tweede keer in de 

historie de Cor Wijnbergbeker gewonnen. 

Geel Wit werd pinkstermaandag met 3-0 

verslagen. 

De veteranen van het oosteind hadden voor 

de pauze de strijd kunnen en moeten 

beslissen. Pas na een half uur spelen 

ontstonden de eerste reële kansen, maar 

Gerard Metz, Joop de Jong en Robert Oud 

wisten er geen raad mee. 

Nadat Martin Oud na de rust met een vrije 

schop de kwaliteiten van doelman Hemmes 

had getest nam Amelandia het initiatief 

over. Na ongeveer een kwartier spelen 

rondde good old Piet Visser een solo van 

Hendrikus IJnsen af. Geel Wit ging 

geforceerd spelen en het doelpunt leek de 

thuisclub vleugels te geven. Het was 

helemaal feest voor de Hollumers toen 

even later Douwe Bakker 2-0 maakte. Tien 

minuten voor het einde stuurde 

scheidsrechter Cor Bruin Martin Oud van 

het veld nadat hij Hendrikus IJnsen de 

doorgang had belet. In de slotminuten liet 

Peter Wijnberg de 3-0 aantekenen. 

En zo kon voorzitter André Douwe de 

Vries van Amelandia trots melden dat 

Amelandia in zijn 75-ste levensjaar dan 

eindelijk weer de beker in ontvangst mocht 

nemen die was geschonken door de familie 

van de oprichter van de club. Cornelis Jan 

Wijnberg overhandigde het fonkelnieuwe 

exemplaar aan de aanvoerder van 

Amelandia. In 1988 was Amelandia ook 

winnaar. In 1992 bleef de strijd onbeslist, 

evenals in 1999, maar toen werden 

strafschoppen genomen en daarin toonde 

Geel Wit zich destijds bedrevener. 

Geel Wit begon in de volgende opstelling: 

Peter Brouwer, Henk Roemers, Martin 

Oud, Jan Kiewiet, Piet Kooiker; Joop de 

Jong, George Molenaar, Gerard Metz, 

Francisco Metz; Robert Oud, Dirk 

Kienstra. Na de rust deden mee: Bart 

Molenaar, Dirk Kooiker, Martin Kooiker, 

Jaap Kienstra, Antoon Kiewied en Jan 

Brouwer. 

Geel Wit wint beker  

Niet eerder heeft Geel Wit op zo’n 

overtuigende wijze de Ameland Beker 

gewonnen. Nadat in Buren Amelandia met 

de recordscore van 10-0 had vernederd 

werd het in Hollum ‘slechts’ 0-6.  

Al na vier minuten in de eerste wedstrijd 

werd het verschil gemaakt. In beide 

wedstrijden was Geel Wit oppermachtig. 

Kreeg doelman René de Jong in de eerste 

ontmoeting nog een schot te verwerken, in 

de return kwam het niet eens zover. Dat 

Geel Wit niet doeltreffender was heeft het 

aan zichzelf te wijten, want er werd veel te 

slordig met de kansen omgesprongen. Al 

moet worden gezegd dat keeper Niels 

Hemmes op eigen bodem behoorlijk beter 

op dreef was dan aan de andere kant van de 

Hoge Diek. 

Toch neemt dat niet weg dat van een 

serieuze krachtmeting absoluut geen 

sprake was. Trainer Francisco Metz liet 

zijn hele selectie in beide wedstrijden 

opdraven. De aandacht ging met name uit 

naar de jongelingen Prem en Lars 

Brouwer. Beiden deden het zeker niet 

onaardig. Prem bleef in Hollum aan de 

kant wegens een blessure, Lars 

onderscheidde zich met lef en fraaie 

doelpunten. 

Ook een andere jongeling, Frank Beijaard, 

onderscheidde zich in positieve zin. Op het 

middenveld kan André de Jong nog niet 

worden gemist. Alleen in Hollum deed hij 

een kwart wedstrijd mee en het is duidelijk 

dat de opvolgers voor hem nog niet in de 

rij staan. Het probleem zit hem in de 

voorhoede. Jaap Wouters had de avonden 

van zijn leven tegen Amelandia, maar de 

weerstand in de derde klasse is van een 

heel ander kaliber.  



Nieuw op website 

In de zomermaanden is het een beetje 

rustig geweest op de website. Toch heb ik 

niet stilgezeten. De zomerstop heeft mij de 

gelegenheid gegeven wat ‘achterstallig 

onderhoud’ te verrichten. Op de website 

stonden al alle uitslagen en eindstanden 

van alle teams vanaf 1970, het moment dat 

Geel Wit toetrad tot de KNVB. Nu is het 

wel leuk om te weten hoe Geel Wit in het 

seizoen 1982-1983 speelde, maar wie 

waren daarvoor verantwoordelijk? Ik ben 

bezig met het reconstrueren van de 

selecties door de jaren heen. Vanaf 1992 

staan ze inmiddels allemaal op de site, 

vanaf 1999 aangevuld met de leiders en 

trainers. Ik garandeer niet dat de lijsten 

voor honderd procent kloppen. Ze gaan uit 

van de situatie aan het begin van het 

seizoen. Het derde en het vierde elftal 

worden in de bewaarnummers altijd als een 

selectie gepresenteerd. Ik heb getracht een 

splitsing aan te brengen. Toevoegingen en 

aanpassingen zijn altijd welkom.Men kan 

mij mailen koos.molenaar@wolmail.nl of 

materiaal sturen: Fabriekspad 16, 9164 KR 

Buren. 

Tevens wil ik zoveel mogelijk teamfoto’s 

op het net zetten. Daarvoor heb ik een 

beroep gedaan op het archief van Geel Wit, 

maar ik houd me aanbevolen voor plaatjes 

die in privé-bezit zijn. 

Op de site staat nog veel meer. Zoals de 

complete historie van de vereniging. Ook 

dit hoofdstuk zal worden verlevendigd met 

foto’s, maar daarvoor moet u nog even 

geduld hebben.  

Verder probeer ik de wedstrijden tegen 

profclubs extra te belichten. Van een aantal 

wedstrijden tegen FC Zwolle, Emmen en 

SC Heerenveen zijn al foto’s en 

wedstrijdverslagen toegevoegd.  

Kortom, genoeg reden om (weer) eens naar 

de website te surfen. Zoals vanouds zullen 

daarop weer elke zaterdag en zondag de 

resultaten van die dag te zien zijn. 

Koos Molenaar 

 

mailto:koos.molenaar@wolmail.nl

