
 
Ida Metz overleden 
Na een slopende ziekte is, toch nog 
onverwacht, Ida Metz overleden. Ida was 
de vrouw van lid van verdienste Johan en 
moeder van Maurits, lid van onze 
vereniging. Bestuur en leden van vv Geel 
Wit wensen de familie veel sterkte bij de 
verwerking van dit zware verlies  
 
Bekerindelingen en schema's 
Geel Wit 1 is voor het bekertoernooi 
ingedeeld met zondag-derdeklasser 
Harlingen en Friese Boys 
(Kollumerzwaag), dat uitkomt in de 
zaterdag tweede klasse. 
Bekerprogramma eerste elftal, poule 25 
Zondag 22 augustus 14.30 uur Harlingen-
Geel Wit 
Dinsdag 24 augustus 19.00 uur Friese 
Boys-Harlingen 
Zaterdag 28 augustus 14.30 uur Geel Wit-
Friese Boys 
  
Het tweede elftal neemt het 22 augustus 
uit op tegen de reserves van Frisia 2. Een 
week later is Harkema Op. 2 op Ameland. 
. 
Advertenties op omslag clubblad 
Vanaf nu bestaat de mogelijkheid om te 
adverteren op het omslag van het 
clubblad. Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot Peter Raadjes.  
Nieuwe adverteerders en huidige 
adverteerders die hun advertentie in het 
clubblad willen wijzigen dienen dit tijdig 
door te geven aan Liesbeth Bloem, 
Commandeursstraat 18, Nes. Tel. 542708. 
emailadres: r.bloem6@chello.nl 
Nieuwe adverteerders dienen tevens 
contact op te nemen met penningmeester 
Wessel Brouwer, Meester Oudweg 25, 
Buren. Tel. 542614. emailadres: 
w.brouwer14@chello.nl 
 
Bijdragen clubblad welkom 
Het staat iedereen vrij om een bijdrage te 
leveren aan ons onvolprezen clubblad. 
Leiders, spelers, supporters, schroom niet 
om de pen ter hand te nemen of achter de 
computer plaats te nemen. Maak een 
verslag van de wedstrijd die je gespeeld of 
gezien hebt of  schrijf over je 
(on)genoegens binnen de vereniging. Tot 
10 september kunt u kopij inleveren voor 
het volgende clubblad bij Koos Molenaar, 
Fabriekspad 16, Buren of mailen naar 
koos.molenaar@wolmail.nl 
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Beste voetbalvrienden 
 
Geel Wit staat weer aan het begin van een 
nieuwe voetbalseizoen. Alle elftallen en 
jeugdteams zijn weer van start gegaan 
met de trainingen en oefenwedstrijden. 
Wat mij de laatste weken is opgevallen, en 
wat mij eigenlijk ook heeft teleurgesteld, is 
dat er veel mensen zijn die opmerkingen 
hebben op het beleid van de vereniging. 
Dat er commentaar gegeven wordt is 
prima, maar dat er soms eigenbelangen 
meespelen is toch wel vervelend. Elke 
vereniging heeft zijn problemen, maar wat 
het belangrijkste is moet voorop gesteld 
worden. Het bestuur doet er alles aan om 
alles zo goed mogelijk te laten draaien, en 
dan kan er niet aan elke wens tegemoet 
gekomen worden en wat tijdens een 
vergadering besloten wordt zal dan 
nageleefd moeten worden. 
Wat betreft het nieuwe seizoen, er zijn 
gelukkig wederom vrijwilligers gevonden 
voor de trainingen en de begeleiding van 
diverse elftallen. Maar, nog niet 
voldoende. Er zijn nog mensen nodig, 
zowel bij de jeugd als bij de senioren, en 
hulp in de kantine. Denkt u, dat zou ik toch 
ook wel eens willen doen en u bent nog 
niet door ons benaderd, (wij kunnen 
natuurlijk niet iedereen vragen) schroom 
dan niet en meld u bij ons aan. Of 
misschien wilt u eens uw stem laten horen 
en denkt u het kan ook anders, laat het 
ons weten en meld u aan als vrijwilliger bij 
de vereniging. 
Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken 
voor in inzet in het afgelopen jaar en heel 
veel succes natuurlijk weer in het nieuwe 
seizoen. Ik wens u allen een heel plezierig 
en sportief voetbaljaar toe. 
 
Voorzitter Jos Bulté  
 
Agenda algemene ledenvergadering  
d.d. 26 augustus 2004, aanvang 20.30 
uur.  
  
1 Opening 
2  Mededelingen en ingekomen stukken 
3 Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 2 januari 2004 
4 Jaarverslag secretaris 
5 Jaarverslag penningmeester 
6 Verslag kascommissie en 
(her)benoeming kascommissie 
7 Bestuursverkiezing 
8 Voorbereiding seizoen 2003/2004 
 

al op Ameland.  
Zijn Amelander collega Francisco Metz 
was vanzelfsprekend in zijn nopjes met 
het resultaat, temeer daar hij drie 
belangrijke spelers moest missen. André 
de Jong en Jaap Wouters waren 
geblesseerd, Lars Brouwer was met 
vakantie. Van de jongens die wel konden 
spelen maakten slechts tien man de enige 
training tot nu toe mee. Door de stormloop 
in de eerste helft leek het wel of 
Heerenveen met een mannetje meer 
speelde, verwoordde Metz de indruk van 
zijn spelers, maar het werd hen 
gemakkelijk gemaakt doordat Heerenveen 
in een trechter speelde. Metz zag een 
duidelijk verschil met twee jaar geleden, 
toen Geel Wit voor de rust helemaal werd 
weggespeeld en via 1-12 op 1-14 
eindigde. ,,Nu speelden we compacter, 
ondanks de afwezigheid van drie 
dragende spelers’’. Metz had Heerenveen 
heel scherp zien trainen, maar zag daar 
weinig van terug in de wedstrijd. ,,Jammer 
dat wij geen doelpunt hebben gemaakt,’’ 
sloot hij af. 
 

Opstellingen: 
Geel Wit: René de Jong; Peter Oud, 
Siprian de Jong, Theo de Haan (Edwin 
Wemer), Colin Ytsma; Jacob Russchen 
(Herman ter Schure), Anton Kiewiet, Paul 
van der Wal, Frank Beijaard, Theo 
Brouwer, Edward de Jong (Antonio 
Brouwer). 
Heerenveen (eerste helft): Brian 
Vandenbussche, Hannu Haarala, Arek 
Radomski, Marcel Seip, Said Bakkati, 
Youssouf Hersi, Daniel Hestad, Mika 
Väyrinen, Jesper Hakanson, Klaas Jan 
Huntelaar, Stefan Selakovic. 
 
Heerenveen (tweede helft): Brian 
Vandenbussche, Henrico Drost, Jerrel 
Wolfgang, Spencer Verbiest, Jeroen 
Drost; Ugur Yilderim, Thomas Prager, 
Oguzhan Turk, Georgios Samaras, Yuri 
Rose, Dennis Calincov. 
De wedstrijd stond onder leiding van Henk 
Steenhuis uit Bedum. Als zijn assistenten 
fungeerden Gribbert Bakker uit Hollum en 
Martin Oud uit Buren. 
Toeschouwers: 600. 
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compleet ander team de wei in. 
Vandenbussche mocht de hele wedstrijd 
keepen omdat Boy Waterman op de 
training geblesseerd was geraakt. Vier 
minuten na de rust kon hij opgelucht 
ademhalen toen Antonio Brouwer voor 
hem opdook maar overschoot. Meteen 
daarna was het aan de overkant wel raak 
toen Georgios Samaras tussen twee Geel-
Witters de bal kon aannemen en de 
keeper omspeelde: 0-3. 
Vervolgens mocht de van Heracles Almelo 
overgekomen Yuri Rose zijn kunnen 
tonen, maar hij trof tweemaal achterelkaar 
de in een uitstekende vorm verkerende 
René de Jong op zijn weg. Het gevaar van 
de thuisclub moest komen uit counters, en 
uit een daarvan was Antonio Brouwer  
bijna succesvol. 
Bij Heerenveen kreeg de van Anderlecht 
op proef zijnde Moldaviër Dennis Calincov 
de kans zich te bewijzen. Hij liet enkele 
leuke dingen zien en scoorde na 21 
minuten in de tweede helft de 0-4 op 
aangeven van Ugur Yildirim. De van Go 
Ahead Eagles overgekomen 
vleugelaanvaller voorzag zijn 
medevoorwaartsen van menig goede 
voorzet. Twee minuten na het doelpunt 
mocht Rose het proberen, maar hij schoot 
over. 
Celinkov schoot vervolgens voorlangs en 
Rose was dicht bij een treffer, maar Edwin 
Wemer redde op de lijn. Samaras kreeg 
nog een kans maar vond René de Jong op 
zijn weg. Aan de andere kant schoot Theo 
Brouwer over en moest Vandenbussche in 
actie komen toen oudgediende Antonio 
Brouwer gevaar stichtte. 
Verbeek kon dan ook niet tevreden zijn 
over de prestatie van zijn team. Hij vond 
dat de weersomstandigheden, harde wind, 
niet meewerkten. Maar dat kon hij 
nauwelijks als excuus aanvoeren. ,,We 
bleven de bal in de doelmond pompen, 
maar met die wind was het moeilijk 
plaatsen. We hebben een aantal goede 
kansen gehad, en het had ook 8 of 9-0 
kunnen worden, maar ik moet zegen dat 
Geel Wit een ‘heel aardige’ keeper had. 
We zitten in een experimentele fase, 
waarin het begrip voor elkaar moet 
groeien. We hebben twaalf nieuwe 
jongens.’’ 
 

Verbeek heeft de taak Foppe de Haan als 
trainer te doen vergeten. Vijf jaar geleden 
was hij als assistent van de Akkrumer ook 

 
9 Dorpsfeest Nes 
10 Rondvraag 
11 Sluiting 
 

Notulen van de algemene 

ledenvergadering Geel Wit van 2 

januari 2004 in de kantine aan de 

Noordwal, aanvang 20.30 uur. 

 

Aanwezig zijn 31 leden (inclusief bestuur). 

 

1. 1 Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en 

wenst een ieder een gezond en sportief 

2004. 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 

Camiel, zoon van Edward de Jong en 

Claudia Brouwer. 

Hij deelt tevens mee dat het bestuur 

besloten heeft om met in gang van 

vandaag er op de zaterdagochtenden een 

rookverbod in de kantine van toepassing 

is. Voorts wijst hij op de noodzaak van het 

opleiden van verenigingsscheidsrechters 

voor de jeugd en de senioren. Voor de 

nabij toekomst zal het nodig zijn dat er 

meer verenigingsscheidsrechters komen. 

Eerst zal de deelname aan een dergelijke 

cursus gepeild worden en vervolgens zal 

gekeken worden of een eventuele cursus 

samen met Amelandia mogelijk is. 

In de loop van het seizoen hebben GW l, 2 

en 3 nieuwe trainingspakken gekregen 

van verschillende sponsors. Hij wijst er 

nogmaals op dat de dragers hiervan zuinig 

met dit materiaal dienen om te gaan. Dat 

geldt uiteraard ook voor het andere 

materiaal van onze vereniging. 

Tot slot meldt hij dat er nog steeds een 

vacature in het bestuur voor sponsorzaken 

is en dat de huidige secretaris te kennen 

heeft gegeven in augustus a.s. te stoppen 

als bestuurslid. Mensen die iets voelen 

voor één van beide functies kunnen zich 

bij het bestuur melden. 

 

2. Me 2 Mededelingen en ingekomen stukken.  
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Er is bericht van verhindering ontvangen 

van Barbara IJskamp (bestuurslid) en Bart 

Molenaar.  

Er is een schrijven van het Openbaar 

Ministerie ontvangen dat de daders van de 

inbraak in de kantine van september 2001, 

gepakt en bestraft zijn. Zij dienen zo'n € 

370,-- aan onze vereniging te betalen. 

Het bestuur heeft zich aangesloten bij 

Sportstroom. Dat is een initiatief wat 

ontstaan is na het ontstaan van vrije 

energiemarkt. Als men zich via GW 

aanmeldt bij Sportstroom, die niet alleen 

goedkoper is als NUON, maar ook groene 

energie levert, dan ontvangt de club daar 

jaarlijks (zolang het contract per 

huishouden of bedrijf loopt) tussen de € 10 

en € 40, afhankelijk van het 

stroomgebruik. Als gezin levertje dit 

minstens zo'n € 70 op jaar basis op, als 

bedrijf nog veel meer tot soms meer dan € 

1.000 per jaar. De contactpersoon van 

Sportstroom heeft eind vorig j aar al een 

bezoek aan een aantal ondernemers 

gebracht en de contracten die tot nu toe 

gesloten zijn leveren onze vereniging op 

dit moment al ruim € 300 per jaar op. 

Uiteraard hebben die bedrijven daar zelf 

ook een financieel voordeel bij. In januari 

zal er een nieuwe actie volgen, waardoor 

men zich kan aanmelden. Overigens kan 

men bij de secretaris meer informatie 

opvragen of kijken op www.sportstroom.nl. 

 

3. Notulen van de algemene 

ledenvergadering van 28 augustus 2003. 

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. 

Rudolf Teuben vraagt of het mogelijk is 

om eens met het bestuur te praten over 

vervoer van elftallen van en naar de boot. 

Misschien kunnen Arriva en Geel Wit iets 

voor elkaar betekenen. 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur 

met hem contact zal opnemen. 

Frans ter Schure vraagt of het 3e veld al 

formeel opgeleverd is. 

Wim Kiewiet antwoordt dat dat het geval 

is. 
 

 
sterker, maar het scoren werd achterwege 
gelaten. Vooral Klaas Jan Huntelaar, vorig 
jaar topscorer van de Gouden Gids Divisie 
namens AGOVV, liet tal van kansen 
onbenut. Enkele minuten na de 
openingstreffer had hij de score kunnen 
verdubbelen, maar nadat De Jong een 
vrije schop van Väyrinen pareerde schoot 
hij over. Uit een voorzet van Said Bakkati 
schoot hij voorlangs. De eerstvolgende 
kans was voor Väyrinen, maar René de 
Jong en Peter Oud beletten de Fin de 
doorgang. Meteen daarna was het wel 
raak toen Anton Kiewiet op het 
middenveld de bal knullig inleverde bij 
Jesper Hakanson. De Zweed liet met een 
schuiver René de Jong kansloos: 0-2. 

 

Het arbitrale trio: Martin Oud, Henk 
Steenhuis, Gribbert Bakker. 

Meteen daarna kreeg Heerenveen weer 
een goede kans. De wind bracht een hoge 
bal van Siprian de Jong bij de achterlijn, 
waar Youssouf Hersi vanuit een schier 
onmogelijke positie voorzette, maar de 
doelman van de eilanders tikte over. 
Huntelaar mocht het vervolgens weer 
proberen, maar eerst schoot hij naast en 
vervolgens was zijn kopbal een 
eenvoudige prooi voor René de Jong. 
Nadat verdediger Hannu Haarrala over 
schoot, mochten zowaar de voorwaartsen 
van Geel Wit in actie komen. Edward de 
Jong passte op Theo Brouwer en diens 
schot ging net over het doel van 
Heerenveen. Vervolgens bracht Hersi 
Huntelaar weer in stelling, maar weer 
schoot de anders zo trefzekere spits 
voorlangs. Ook de laatste poging voor rust 
bracht hij niet tot een goed einde. Hij  
schoot over nadat René de Jong de bal 
voor zijn voeten legde nadat hij een schot 
van Väyrinen onschadelijk had gemaakt. 
Na de rust stuurde Verbeek een, op 
doelman Brian Vandenbussche na, 
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Veteranen, zevende klasse A 
Dronrijp V1 
SC Flamingo V1 (Leeuwarden) 
SC Franeker V1 
Friesland V1 
Friesland V2 
Geel Wit V1 
Harlingen V1 
Nicator V1 
Oosterlittens V1 
Rood Geel V1 
Stiens V1 
Stiens V2 
 
 
 
Geel Wit houdt Heerenveen op 0-4 
BUREN – De Amelander tweedeklasser 
Geel Wit heeft een prima prestatie 
geleverd door de nederlaag tegen 
eredivisionist SC Heerenveen tot 0-4 
beperkt te houden. Trainer Gertjan 
Verbeek van de profs was danook 
allerminst tevreden over de prestatie van 
zijn team. Alle lof daarentegen had hij voor 
het trainingskamp op Ameland. Het was 
de derde keer dat Heerenveen ter 
voorbereiding op de competitie naar de 
Waddendiamant toog. 

 

Opkomst der gladiatoren met F-
pupillen. 

De bezoekers zijn anderhalve week in 
training, de Amelanders zijn ter 
voorbereiding op deze wedstrijd een keer 
bijelkaar gewest. Met die wetenschap leek 
het voor de eilanders een desastreuze 
avond te worden toen de bal al na drie 
minuten in het net lag. Keeper René de 
Jong kon een inzet van Klaas Jan 
Huntelaar tot corner verwerken,. De 
hoekschop van Mika Väyrinen kwam op 
het hoofd van verdediger Marcel Seip, die 
beheerst raak kopte.  
Toch hield Geel Wit betrekkelijk eenvoudig 
stand. Natuurlijk was SC Heerenveen veel 

is. De voorzitter deelt verder mee dat het 

kaartverkoophokje gerepareerd is en dat 

het onderhoud aan de tribune een 

behoorlijke klus is. Het puin dat er onder 

zit zal met behulp van een kraantje 

verwijderd moeten worden. Waarschijnlijk 

lukt dat pas in de zomer, omdat je er via 

het veld bij moet kunnen en dan is de 

kans dat de minste schade aan het veld 

aangericht wordt het kleinst. 

 

4.  Begroting seizoen 2003/2004. 

De penningmeester geeft 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: Voor Sportstroom is bij de baten 

een bedrag van € 500 geraamd; 

Het bedrag onder bijzondere baten, zo'n € 

4.400,--, betreft de eenmalige bijdrage van 

de providers die de masten voor de 

mobiele telefonie geplaatst hebben op een 

lichtmast bij het derde speelveld; 

De post elftalbegeleiding is iets verhoogd 

vanwege de iets hogere kosten van de 

trainer aan de vaste wal. 

De post automatisering betreft aanschaf 

programmatuur, computer etc.. 

De voorzitter concludeert dat er verder 

geen op- en aanmerkingen meer zijn over 

de begroting 2004/2005 en stelt vast dat 

de vergadering hiermee de begroting heeft 

aangenomen. 

 

5. Verslag diverse commissies.  

De voorzitter merkt op dat de 

jeugdcommissie naar tevredenheid werkt. 

Op 2 februari a.s. wordt de reguliere 

vergadering van de jeugdcommissie 

omgezet in een vergadering van 

jeugdleiders en trainers met het bestuur. 

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. De voorzitter deelt mee dat 

Wagenborg Passagiersdiensten besloten 

heeft de komende 3 jaar, elk jaar een  
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bedrag van € 1.000 te sponsoren aan GW, 

waarbij een bepaalde verdeelsleutel 

gehanteerd wordt en een groot deel 

daarvan naar de jeugd gaat. Het bestuur 

zal dit verder uitwerken in de vorm van 

concrete acties. 

Tot slot bedankt hij de feestcommissie 

(Arno Moll en André de Jong) die er voor 

gezorgd heeft dat het dorpsfeest in Nes 

(oliebollen en barbecue) voor onze 

vereniging financieel goed verlopen is. 

 

6. Competitieverloop. 

De voorzitter merkt op dat GW 1 zeer 

goed presteert. Naast de gehaalde 

periodetitel zijn nu de pijlen gericht op het 

kampioenschap.Ook GW 2 presteert 

goed, als men in ogenschouw neemt dat 

men relatief zeer hoog speelt. Handhaving 

is al een prestatie op zich. GW 3 draait 

redelijk en GW 4 speelt als ieder jaar mee 

in de subtop. Voor de toekomst is het 

wenselijk om nog eens zeer goed na te 

denken met elkaar (leiders en trainers van 

de senioren en bestuur) hoe je de 

selecties en de afspraken die daarbij 

horen, zo kan maken, dat iedereen bij 

onze vereniging daar zoveel mogelijk 

plezier aan beleeft.  

Bij de jeugd zijn in de najaarsreeksen Dl, 

D2 en E2 kampioen geworden. Van 

belang is dat de jeugd vooral plezier in het 

spelletje moet hebben en dat prestaties bij 

de jongste jeugd op het tweede plan 

komen. 

 

Stichting "Vrienden van Geel Wit". 

De Voorzitter geeft Jan Brouwer, 

woordvoerder stichting "Vrienden van 

Geel Wit" het woord. Jan deelt mee dat de 

stichting "Vrienden van Geel Wit" 

opgericht is om financiële middelen te 

verzamelen en die "beschikbaar te stellen 

voor initiatieven voor alle elftallen van 

Geel Wit om de sportieve prestaties te 

verbeterend of te consolideren. Men kan 

hier voor € 50,-- per jaar lid van worden. 

Formulieren zijn te verkrijgen bij Jan 

Brouwer (secretaris), Bart Molenaar 

(penningmeester) en Geert Weijmans (lid). 

Naast deze heren zitten ook Dirk Kooiker 

(voorzitter) en Jan van der Meij (lid) in het  
 

Zwaagwesteinde F4 
 
Senioren 1, tweede klasse L 
Alcides 1 (Meppel) 
Bergum 1 
GSAVV Forward 1 (Groningen) 
LAC Frisia 1883 1 
FVC 1 (Leeuwarden) 
Geel Wit 1 
GRC Groningen 1 
GVAV-Rapiditas 1 (Groningen) 
Leeuwarden 1 
Ruinerwold 1 
Velocitas 1897 1 (Groningen) 
FC Wolvega 1 
 
Senioren 2, res. Tweede klasse A 
SC Emmeloord 2 
SC Franeker 2 
Friesland 2 (Leeuwarden) 
FVC 2 
Geel Wit 2 
Gorredijk 2 
Heerenveen 2 
Leeuwarden 3 
Nicator 2 (Leeuwarden) 
Rood Geel 2 (Leeuwarden) 
St.Annaparochie 2 
Sneek 3 
 
Senioren 3, derde klasse C 
Akkrum 2 
LAC Frisia 1883 3 
Geel Wit 3 
Gorredijk 3 
Harlingen 2 
Irnsum 2 
Oosterlittens 2 
Renado 2 (St.Nicolaasga) 
RES 2 (Bolsward) 
Stiens 2 
Trynwâlden 2 (Oenkerk) 
 
Senioren 4, zesde klasse AQ 
Beetgum 2 
DTD 4 (Jelsum) 
LAC Frisia 1883 7 
FVC 4 
Geel Wit 4 
Leeuwarden 4 
MKV'29 4 (Leeuwarden) 
Nicator 3 
OSI'78 2 (Leeuwarden) 
St.Annaparochie 5 
St.Jacob 2 
Sparta'59 4 (Deinum) 
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V en V'68 E2 
VVT E2 
WTOC E2 
Zwaagwesteinde E2 
 
Pupillen E3, derde klasse AJ 
BCV E3 
Be Quick D E3 
Bergum E2 
Drachten E3 
't Fean'58 E3 (Surhuisterveen) 
Geel Wit E3 
Hardegarijp E2 
JVC Nylan 2000 E3 
ONB E3 
Rijperkerk E2 
Rottevalle E2 
TTBC E3 
 
Pupillen E4, derde klasse BK 
BCV E4 
Be Quick D E6 
Broekster Boys E3 
Buitenpost E3 
Drachtster Boys E7 
Dronrijp E3 
Geel Wit E4 
Rijperkerk E3 
St.Annaparochie E3 
Stiens E3 
TTBC E4 
Zwaagwesteinde E3 
 
Pupillen F1, vierde klasse AR 
Beetgum F1 
Blija F1 
Geel Wit F1 
Oostergo F1 
Ouwe Syl F1 (Oude Bildtzijl) 
Ropta Boys F1 
St.Jacob F1 
Ternaard F1 
VIOD F1 
De Walden F1 
Wardy F1 (Ferwerd) 
Wykels Hallum F1 
 
Pupillen F2, vijfde klasse J 
Be Quick D F5 
Eastermar F2 
Friese Boys F2 
Geel Wit F2 
Harkema Opeinde F2 
Harkemase Boys F3 
SC Kootstertille F2 
Ropta Boys F2 
Ternaard F2 
VCR F2 

bestuur van deze stichting. 

De voorzitter bedankt Jan voor zijn 

toelichting en wenst de stichting namens 

het bestuur veel succes. 

 

Rondvraag. 

Meinte Bonthuis vraagt wanneer er tussen 

de boompjes op het derde veld gemaaid 

gaat worden. Door de brandnetels en het 

hoge gras raken niet alleen ballen lek, 

maar ook zoek. Wim Kiewiet antwoordt 

dat dat op korte termijn zal gebeuren. 

Henk Roemers merkt op dat hij onlangs bij 

Surhuisterveen op een kunstgrasveld 

gespeeld heeft. Is dat iets voor GW, 

omdat je daar het hele jaar door op kan 

spelen en het minder onderhoud kost. Jan 

Kienstra merkt op dat kunstgras tot gevolg 

heeft dat er aanzienlijk meer slijtage aan 

de tenues zal plaatsvinden. 

De voorzitter zegt dat de ontwikkelingen 

op dit gebied door het bestuur goed 

gevolgd worden, maar dat het op dit 

moment (te duur) nog geen optie is. 

Frans ter Schure merkt op dat er veel 

lekke ballen liggen. Het is wenselijk die op 

te sturen naar een reparateur en de 

slechte weg te gooien. Jan Kienstra geeft 

aan wel het onderhoud en inkoop van 

ballen op zich te willen nemen. 

De voorzitter antwoordt de suggestie van 

Jan mee te nemen naar het bestuur. Wim 

Kiewiet vult aan dat bij aanvang van het 

seizoen alle ballen geïnventariseerd zijn. 

Slechte zijn weggegooid en er zijn 50 

nieuwe trainingsballen aangeschaft. In de 

winterstop zullen de slechte en lekke weer 

weggegooid worden. Op het eind van het 

seizoen zal alles weer ingenomen worden 

en opnieuw worden geïnventariseerd. Niet 

vergeten mag worden dat elke leider thuis 

2 of 3 ballen heeft voor zijn team. Dat 

betekent dat het gaat om zo'n 35 ballen 

die niet gebruikt worden voor het trainen. 

Jan van Os merkt op dat bij het 

kersttoernooi iemand mee deed die geen 

lid was en dat iemand anders die geen lid 

is, niet mocht mee doen. Hoe kan dat? 

Van de kant van het bestuur is gesteld dat 

leden, niet-spelende leden en vrijwilligers 

van de vereniging mogen meedoen. In het 

programmaboekje zal dat volgend jaar  
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duidelijker aangegeven worden. 

Jan van Os deelt mee dat het zeer triest is 

dat spelers van teams die in de boekjes 

staan niet komen opdagen op het 

toernooi. 

De voorzitter is het daarmee eens en zal 

dit bespreken in het overleg met trainers, 

leiders en bestuur. De procedure is dat de 

leiders per team inventariseren wie 

meedoet, het lijstje aan de 

wedstrijdsecretaris geven en hij stelt 

vervolgens de teams samen. 

Rudolf Teuben vraagt of het gebruikelijk is 

dat de machtiging voor contributie pas half 

december geïnd wordt. 

De penningmeester antwoordt dat het de 

bedoeling is dat de machtigingen half 

oktober geïnd worden. Dit jaar is dat door 

een aantal onvolkomenheden bij het 

invoeren van de machtigingen te laat 

gebeurd. 

Dirk Kooiker waarschuwt het bestuur dat 

men niet te veel moet verwachten van 

terugbetaling van de inbrekers in de 

kantine in september 2001. Van een kale 

kip is het namelijk moeilijk veren plukken. 

Verder vraagt hij naar het bestaan van de 

Sportadviescommissie en als die niet bij 

elkaar komt, dan kan die beter op houden 

te bestaan. 

De voorzitter antwoordt dat hij (inmiddels 

3 jaar voorzitter) nog nooit uitgenodigd is 

voor een vergadering van deze 

sportadviescommissie. Het bestuur heeft 

als 2,5 jaar geprobeerd om dit onder de 

aandacht van het college en raad te 

brengen en heeft nu een laatste poging 

gedaan middels een schrijven aan alle 

raads- en collegeleden afzonderlijk. Ook in 

het overleg met Amelandia van eind vorig 

jaar is dit besproken en zij zullen ook een 

brief aan het college richten waarbij men 

zal vragen over duidelijkheid en de 

noodzaak van deze commissie. 

Jaap Kienstra vraagt of het mogelijk is het 

laatste clubblad van het jaar iets later uit 

te brengen, zodat daar ook de 

kampioenen bekend gemaakt kunnen 

worden. 

Koos Molenaar neemt dit mee voor de 

redactievergadering van de krant. 

René de Jong merkt op dat er in de laatste  
 

SC Kootstertille C1 
Noordbergum C1 
SC Twijzel C1 
V en V'68 C1 (Garijp) 
VIOD C1 (Driesum) 
De Walden C1 (Damwoude) 
 
Pupillen D1, tweede klasse C 
ASC D1 (Augustinusga) 
Buitenpost D1 
Eenrum D1 
Friese Boys D1 
Geel Wit D1 
Harkemase Boys D1 
FC LEO D1 (Leens) 
Kloosterburen D1 
De Lauwers D1 
Surhuisterveen D1 
De Walden D1 
WTOC D1 (Oudwoude) 
 
Pupillen D2, derde klasse M 
Anjum D1 
Be Quick Dokkum D2  
FC Birdaard D1 
SC Boornbergum'80 D1 
Dokkum D1 
Geel Wit D2 
Holwerd D1 
ONB D2 (Drachten) 
Oostergo D1 (Ee) 
Ropta Boys D1 
VCR D1 (Rinsumageest) 
VIOD D1 
 
Pupillen E1, eerste klasse AH 
BCV E1 
Be Quick D E1 
Broekster Boys E1 (Damwoude) 
Buitenpost E2 
CSL E1 (Stiens) 
Geel Wit E1 
Kollum E1 
JVC Nylan 2000 E2 (Leeuwarden) 
De Sweach E1 (Beetsterzwaag) 
TTBC E1 (Oenkerk) 
SC Veenwouden E1 
Zwaagwesteinde E1 
 
Pupillen E2, derde klasse AH 
ASC E2 
Geel Wit E2 
Harkema Opeinde E2 
Harkemase Boys E2 
SC Kootstertille E2 
Ropta Boys E2 
SC Twijzel E2 
SC Veenwouden E2 
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Naast een aantal nieuwe 
reclamebordsponsors, hebben GW1 
(Bakkerij de Jong), GW2 (Recreatieoord 
Klein Vaarwater) en GW3 (restaurant De 
Heksenketel) nieuwe trainingspakken en 
tassen gekregen. Verder is het in het 
afgelopen seizoen gelukt om een vrijwel 
vaste ploeg voor de kantinebezetting te 
hebben en te behouden.  
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. 
 
Indelingen seizoen 2004-2005 
Onderstaand de indelingen van de Geel 
Witteams voor het nieuwe seizoen. Voor de 
wedstrijdschema’s verwijzen we u naar het 
bewaarnummer en de website.  
 
Junioren A, tweede klasse C 
Anjum A1 
Friese Boys A1 (Kollumerzwaag) 
Geel Wit A1 
Harkemase Boys A1 
De Lauwers A1 (Warfstermolen) 
Noordbergum A1 
Rijperkerk A1 
Ropta Boys A1 (Oosternijkerk) 
Suameer A1 
SC Veenwouden A1 
VVT A1 (Twijzelerheide) 
Zwaagwesteinde A1 
 
Junioren B, derde klasse A 
BCV B2 (Bergum) 
Comb. Sparta'59/SSS B1 (Deinum) 
Dokkum B1 
LAC Frisia 1883 B3 (Leeuwarden) 
Geel Wit B1 
Minnertsga B1 
ONS-TOP'63 comb. B3 (Sneek) 
Robur B2 (Harlingen) 
St.Annaparochie B2 
St.Jacob B1 
Tzum B1 
 
Junioren C, derde klasse AB 
Drogeham C1 
Friese Boys C1 
Geel Wit C1 
Harkema Opeinde C1 
Harkemase Boys C1 
HJC C1 

GW -krant een artikel stond waarvan de 

naam van de schrijver bij de redactie van 

de krant bekend was. 

De voorzitter antwoordt dat hij de naam 

van de schrijver van dat artikel bij de 

redactie van de krant kan vragen. Vorig 

jaar is in de algemene ledenvergadering 

opgemerkt voorzichtig met namen om te 

gaan. De schrijver van het artikel in de 

GW-krant had het betreffende stuk eerst 

anoniem ingestuurd. Toen heeft het 

bestuur besloten dat het dan niet geplaatst 

wordt, waarna ervoor de bovenstaande 

oplossing gekozen is. 

René de Jong merkt op dat het regelmatig 

voorkomt dat tijdens trainingsuren het 

materiaalhok niet op slot is. Met als gevolg 

dat jongetjes die te vroeg aanwezig zijn 

het ballenhok in lopen, een bal pakken en 

gaan voetballen. Op zich niks mis mee. 

Maar om het materiaal in de gaten te 

kunnen houden is het misschien iets om 

het materiaalhok tijdens de trainingsuren 

op slot te houden. 

De voorzitter vindt de suggestie goed en 

zal die meenemen in de volgende 

vergadering van het bestuur met de 

jeugdleiders en trainers van 2 februari 

a.s.. 

 

Sluiting. 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de 

vergadering en nodigt de aanwezigen uit 

voor een nieuwjaarsborrel aan de bar. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene 

ledenvergadering van 26 augustus 2004. 

 

, voorzitter. 

 

, secretaris. 

 
 
Jaarverslag Geel Wit seizoen 2003/2004. 
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 3e klasse A zondag 
van de KNVB District Noord, winnaar van 
de Amelandbeker en winnaar van het 
Waddentoernooi onderdeel voetbal. Kortom 
een schitterende prestatie. 
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GW 2 is dit jaar (net) gedegradeerd uit de 
reserve 1e klasse onder leiding van Patrick 
Kiewied en Frans Kienstra. GW 3, onder 
leiding van Martin Oud en Dennis Ytsma, 
wist zich te handhaven (7e plaats) in de 4e 
klasse, waarin vrijwel allemaal 2e elftallen 
uitkwamen. Dus een goede prestatie. GW 
4, onder leiding van Jan Brouwer en 
Boudewijn Bakema, speelde een redelijk 
seizoen en werd zesde. 
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 wederom 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. De rol van 
Fré Smidt zal nog iets uitgebreid worden 
(analyse tegenstanders GW1). 
 
De A-junioren hebben een teleurstellend 
seizoen achter de rug. Zij speelden een 
hele competitie, werden voorlaatste met 6 
punten (23 voor en 135 tegen). In de 
najaarsreeksen waren er drie 
jeugdkampioenen. In de voorjaarsreeksen 
zijn er geen teams kampioen geworden.  
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 
C1 8e (26 voor, 39 tegen) 4e (27-28) 
D1 1e (44 voor, 14 tegen) 3e (21-25) 
D2 1e (52 voor, 6 tegen) 2e (43-16) 
E1 4e (38 voor, 45 tegen) 4e (26-50) 
E2 1e (97 voor, 9 tegen) 3e (72-33) 
E3 3e (25 voor, 23 tegen) 5e (30-45) 
E4 4e (48 voor, 48 tegen) 4e (38-34) 
F1 2e (53 voor, 13 tegen) 6e (19-64) 
 
De allerkleinsten (F2 en F3) voetbalden en 
trainden met veel enthousiasme in de zaal 
en de laatste weken van het seizoen op het 
veld.  
 
Voor het volgende seizoen hebben een 
relatief groot aantal trainers, leiders en 
coaches van de jeugd- en 
seniorenelftallen zich niet bereid 
gevonden om hun werk als vrijwilligers 
ook in het nieuwe seizoen voort te zetten.  
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Dat betekent dat het bestuur op zoek is 
naar nieuwe vrijwilligers. Het blijkt steeds 
moeilijker te worden om vrijwilligers te 
vinden voor onze vereniging. Dit is iets wat 
landelijk nog sterker speelt. Maar laat het 
duidelijk zijn; zonder vrijwilligers is amateur 
sport onmogelijk! 
Het zal dus, meer dan in het verleden, 
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. Het weer 
was goed en jong en oud beleefden een 
mooie dag. Vanwege het kampioenschap 
van ons eerste elftal is er op 22 mei een 
officiële kampioensreceptie gehouden die 
goed bezocht werd. 
 
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.  
De plaats van Douwe van der Meij in het 
bestuur is ingenomen door Peter Raadjes. 
Dit moet nog geformaliseerd worden in de 
vergadering van augustus 2004. Luc van 
Tiggelen heeft aangegeven om te stoppen 
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. 
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