
wanneer de nieuwe komen. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur 
verwacht dat die voor aanvang van het 
seizoen binnen zijn. Het bestuur zal dan 
bekijken naar welk team de huidige 
trainingspakken van GW 1 dan heen gaan. 
Meinte Bonthuis merkt op dat enkele jaren 
geleden gevraagd is of het mogelijk is om 
van de kuipstoeltjes op de tribune, die over 
waren, een bankje naast de dug outs op het 
hoofdveld te maken. Dat zou bekeken 
worden, maar is nog niets gebeurd. 
De voorzitter antwoordt dit aan het nieuwe 
bestuurslid technische zaken, Wim Kiewiet, 
door te geven. 
Dirk Kooiker merkt op dat hij een verzoek 
gekregen heeft van iemand om als 
kledingsponsor wat te doen voor GW2. Hij 
wil hier graag met het bestuur over praten. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur 
hierover op korte termijn met hem contact 
op zal nemen. Er zal ook gekeken moeten 
worden naar bestaande overeenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de vergadering met de 
aandacht te vestigen op het zorgvuldig 
omgaan met materiaal van Geel Wit 
(ballen etc.) en spullen die door sponsors 
aan GW beschikbaar gesteld zijn (tassen, 
trainingspakken) en wenst iedereen veel 
succes in het nieuwe seizoen.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
voorzitter om 21.30 uur de vergadering. 
 
Ingezonden 
E1 TOPPERS 
  
Als trouwe supporter van E1 moet ik het  
gehele team mijn complimenten geven  
voor het behaalde resultaat. 
E1 speelt het hoogst van de jeugd van  
Geel Wit en wel in de eerste klasse AR. 
Tegen de E1 teams van o.a Stiens, CSL 
Stiens, St Annaparochie, JV Cammingha 
Leeuwarden, JVC Nylan Leeuwarden. 
En dan derde worden vind ik erg knap.  
Ga zo door. 

Een trouwe supporter  
 

Dit is het laatste clubblad van 

dit jaar. De redactie wenst u 

een fijne Sunterklaas, prettige 

kerstdagen en een gelukkig 

nieuwjaar 
 
          , secretaris. 
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Tijd om te stoppen? 
 
Het einde van het jaar nadert alweer met 
rasse schreden. De dagen zijn kort en de 
lange avonden zijn een mooie 
gelegenheid om de nabije toekomst van 
2004 te overpeinzen. 
In 2004 word ik 44, een mooie leeftijd om 
te stoppen met actief voetballen. Ik weet 
dat er mensen zijn die dit een heel goed 
idee zouden vinden. Maar ik kan nog niets 
beloven, ik ben er over aan het nadenken. 
Verder is 2004 waarschijnlijk ook een 
goed jaar om te stoppen met roken. Dat is 
namelijk naast het voetbal een andere 
bezigheid van mij. En de antirook en anti-
meerook wetten hebben 1 januari 2004 
uitgeroepen als grote blusdatum. Ook de 
voetbalkantine wordt dan vacuüm 
gezogen. (Alcohol is trouwens ook 
helemaal niet goed voor de mens.) 
Met het pakbespreken zitten we ook nog 
op een dood spoor. Het lijkt wel of na die 
vele bruisende jaren de creativiteit uit de 
groep is. Dan kun je dus besluiten om te 
stoppen met deze samenstelling, maar het 
is misschien ook wel een mooie aanleiding 
om helemaal te stoppen met het grote 
koehoornfeest. Dat scheelt een hoop 
sores. In de kast liggen genoeg kostuums 
voor de eerste avond, en de tweede 
avond kun je mooi gaan kijken in Hollum 
hoe het eigenlijk altijd echt gespeeld had 
moeten worden. Want het authentieke 
spel schijn ik nog nooit meegemaakt te 
hebben. 
Misschien komt het wel door de drukte 
van de novembermaand dat dergelijke 
mogelijkheden in een mens opbruisen. 
Want het probleem met al deze 
bezigheden is ook nog eens dat ze niet 
altijd samen gaan. Vorig jaar liep de 
generale een klein beetje uit de hand, dat 
overleef je wel maar het gevolg was dat ik 
de 8.30 boot naar Drachten miste. En dat 
werd mij door mijn collega-voetballers niet 
in dank afgenomen. Wekenlang 
hoongelach en een disciplinaire schorsing. 
Maar wanneer ik tegen mijn maten zou 
zeggen dat ik naar huis toe ga omdat ik de 
volgende ochtend er weer vroeg uit moet 
voor het voetbal, dan word ik daar 
uitgejouwd. "Wat ik nog steeds leuk vind 
aan dat gehobbel achter die bal aan en of 
ik daar inmiddels nog niet te oud voor 
ben!". Je zet je meer dan 100% in voor 
beide zaken en het is dus nooit goed. 
Daar krijg ik dan weer stress van en ga ik 

over het belang om die trainingen ook te 
bezoeken. Ook vanuit de leiding van GW 
1, 2 en de A-junioren is het van belang dat 
zij het bezoek van de trainingen aan de 
vaste wal in de gaten blijven houden en 
blijven stimuleren. 
 

 9. Dorpsfeest Nes. 
André de Jong en Arno Moll hebben de 
organisatie rond en de vaste vrijwilligers 
hebben het rooster voor de bezetting van 
de oliebollenbakkerij en de barbecue 
inmiddels ontvangen. Het is alleen nog 
hopen op goed weer, want dat zorgt ook 
voor een goede omzet. 
 

10. Rondvraag en sluiting. 
Alvorens met de rondvraag te beginnen 
spelt de voorzitter bij Arno Moll, André de 
Jong en Frans ter Schure de speld op 
vanwege 25-jaar onafgebroken 
lidmaatschap bij Geel Wit. Net als Jan 
Douwe Nagtegaal,  Berny Beijaard, Antonio 
Brouwer en Frans Kienstra, die ook 25-jaar 
onafgebroken lid zijn, feliciteert hij hen 
namens het bestuur met deze gebeurtenis. 
De betreffende leden die niet aanwezig 
waren, zullen die speld nog ontvangen. Ook 
Hessel Kienstra, die jaren geleden 25-jaar 
lid was, zal nog een speld ontvangen, 
omdat hij die nooit ontvangen heeft. 
Willy Molenaar vraagt wanneer de 
ontbrekende cijfers van het scorebord 
toegevoegd worden? 
De voorzitter antwoordt dat Jan Kienstra 
meegedeeld heeft dat hij ze zo goed als 
klaar heeft en zal hem daar nogmaals op 
attenderen. 
Verder vraagt Willy Molenaar of het 
kaartverkoophokje gerepareerd wordt voor 
aanvang van de competitie en of ook de 
zittribune schoongemaakt wordt voor 
aanvang van de competitie. 
De voorzitter antwoordt dat deze punten 
onlangs in de bestuursvergadering aan de 
orde geweest zijn en dat het de bedoeling 
is dat deze zaken voor aanvang van de 
competitie in orde zijn. 
Hessel Kienstra vraagt of het 
halen/brengen voor het nieuwe seizoen 
geregeld is. 
Barbara Ijskamp antwoordt dat de 
betreffende verenigingen die daarvoor in 
aanmerking komen benaderd zijn. De 
leiders van de teams waarvoor dit van 
toepassing is zijn op de hoogte gesteld. 
Jacob Russchen merkt op dat zijn 
trainingspak niet meer goed is en vraagt  
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akkoord bevonden onder dankzegging aan 
de penningmeester. 
 

 6. Verslag kascommissie en (her)benoeming 
kascommissie. 
De leden van de kascommissie (Douwe 
Molenaar, Robert Oud en Jan Brouwer) 
delen bij monde van Robert Oud mee dat er 
geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. 
Het zag er goed uit. De voorzitter bedankt 
Jan Brouwer voor zijn werkzaamheden in 
de kascommissie. Hij wordt vervangen door 
Jacob Russchen. Douwe Molenaar en 
Robert Oud blijven zitting houden in de 
kascommissie. 
 

7. Bestuursverkiezing. 
Dorus Metz, Wessel Brouwer en Douwe 
van der Meij treden af. Wessel Brouwer en 
Dorus Metz stellen zich herkiesbaar. Er zijn 
geen tegenkandidaten gesteld. Zodoende 
worden zij zonder hoofdelijke stemming 
herkozen. Douwe van der Meij stelt zich 
niet herkiesbaar. Het is het bestuur niet 
gelukt een nieuwe kandidaat voor te 
dragen. De ledenvergadering kan zich erin 
vinden dat het bestuur verder zoekt naar 
een kandidaat voor de openstaande 
vacature. 

 
8. Voorbereiding seizoen 2003/2004. 

In het nieuwe seizoen gaan er vier 
senioren teams en negen jeugdteams (A1, 
C1, D1, D2, E1, E2, E3, E4 en F1) in de 
competitie spelen. Er is nog geen trainer 
voor D2. Geprobeerd wordt om D2 tot en 
met de Amelander Herfstvakantie samen 
met D1 te laten trainen. Dit is geen 
ideaalplaatje want het zijn  24 tot 26 
spelers. Als er niemand is die trainer wordt 
van D2, dan wil Henk Roemers dat na de 
Amelander Herfstvakantie doen. 
Begeleiding van de teams zal met ouders 
ingevuld worden. Het wordt toch elk jaar 
moeilijker om voldoende mensen te 
krijgen. Daarom is het heel mooi dat 1e en 
2e elftalspelers jeugdtrainer of leider zijn 
geworden of zich op een andere manier 
als vrijwilliger voor Geel Wit inzetten. 
De leiding van GW 3 is in handen van 
Martin Oud, Dennis Ytsma en Dirk 
Kienstra en met de spelers van GW 4 
volgt zondag a.s. een gesprek wie het 
leiderschap wil overnemen. Een positieve 
ontwikkelingen zijn de trainingen in 
Leeuwarden onder leiding van Fré Smidt. 
Alle spelers die daar  trainen hebben 
namens het bestuur een brief ontvangen  

dus meer roken en drinken om het hoofd 
boven water te kunnen houden. En dat is 
dan ook weer niet goed want daar word je 
echt niet fitter van, terwijl je in deze drukke 
dagen juist zuinig met je energie moet 
omspringen, wil je het allemaal nog een 
beetje bij kunnen fietsen. 
 
Het is misschien inderdaad wel zo 
verstandig om te stoppen met roken en 
zeker in deze dagen het drankgebruik te 
verminderen. Maar wat blijft er dan nog 
over van de derde helft, de meligheid slaat 
pas toe wanneer de ergste dorst gelest is. 
En kun je pakmaken zonder gerstenat? 
Hoe meer er geofferd wordt aan Bachus, 
des te bruisender worden de ideeën. De 
uitvoering is dan plan 2, daarover heb je 
het bij de koffie. (Thee is trouwens beter 
dan koffie.) De sfeer in de maand 
november op Ameland is inmiddels zo 
gezellig, (kunstmaand?), dat dit weer 
aanleiding is om uitstapjes en 
vrijwilligersavonden te organiseren. Dat 
kan er ook nog wel bij. Moet ik nu het 
pakmaken afzeggen of de 
vrijwilligersavond? Is de kans dat ik de 
8.30 boot haal groter na een feest of na 
het pakmaken? Hoe leuk is een feest 
wanneer je alleen maar sinas drinkt? 
(Allemaal alleen maar sinas drinken hè!). 
Tja, ik zit in een draaikolk en ik ben een 
beetje misselijk. Bestaat er een 
compensatieregeling voor voetballende, 
rokende, drinkende en pakmakende 
40+'ers? Bijv. òf alleen de thuiswedstrijden 
òf een huurpak. Laat me weten of een 
dergelijke regeling bestaat. Want het is nu 
weer tijd om te stoppen (met schrijven.) 
 
                              Henk Roemers 
 
Herinnering contributie en deelname 
kersttoernooi 
Leden die hun contributie nog niet betaald 
hebben kunnen omstreeks 1 december 
een herinnering in de bus verwachten.  
De senioren en A-junioren die voor 1 
december niet betaald hebben doen niet 
mee aan het kerstzaalvoetbaltoernooi op 
26 december in sporthal de Slenk in Nes. 
Hieraan mogen ook niet-spelende leden 
meedoen.  
Zij dienen hun deelname zo spoedig 
mogelijk aan Dorus Metz door te geven. 
Het jeugdtoernooi voor B-junioren tot en 
met F-pupilen is op 27 december.  
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Communicatie en coaching: voer voor 
psychologen 
Wie op en rond de voetbalvelden niet 
alleen oog heeft voor de verrichtingen van 
zijn favoriete clubje, maar daarnaast ook 
nog oor voor de coaches, publiek en de 
spelers zelf onderling doen aan 
mondelinge communicatie en coaching, 
die kan bij Geel Wit z’n hart maar ophalen. 
In het algemeen gesproken stellen de 
eilander coaches –zeker bij de senioren- 
zich vrij gematigd op. Het echte 
schreeuwen laten zij over aan de collega’s 
van de vaste wal, die kennelijk –tegen 
beter weten in natuurlijk- nog steeds van 
mening zijn dat ze vanaf de zijlijn nog 
invloed op het spel kunnen hebben. Dat is 
dus een illusie… 
Vanuit het publiek wordt ook gecoached. 
Meestal niet gehinderd door enige 
deskundigheid, schreeuwen de supporters 
hun aanwijzingen naar spelers (“Voor je 
houden! Niks doen”), de grensrechter en 
de scheids (“Kaart man! Kom op 
scheids!”). En ook deze vorm van 
communicatie en coaching levert geen 
enkel rendement op. Weer een illusie in 
rook opgegaan… 
Het wordt pas echt interessant als je je 
gaat verdiepen in de kretologie zoals die 
door de spelers onderling wordt 
gehanteerd. Een bevriende 
sportpsycholoog (ja, die heb je 
tegenwoordig) wilde me laten geloven dat 
er voor een ingewijde heel veel valt te 
leren over achtergronden en gevoelsleven 
van elkaar coachende voetballers. 
“Schrijf maar eens wat op”, zei hij, “Dan 
zal ik het je laten zien!” Dus noteerde ik 
driftig alles wat ik Geel-Witspelers van het 
eerst tot en met het vierde elftal aan 
coaching hoorde doen gedurende enkele 
wedstrijden. Het resultaat was een waslijst 
van meer dan honderd (jawel) kreten, 
waarbij voor mij een aantal onbegrijpelijk, 
maar ik ben dan ook geen 
sportpsycholoog… 
Aan het lijvige rapport dat mijn vriend de 
doctorandus hierover samenstelde, 
ontleen ik de volgende conclusies (eerst 
de kreet, dan de sportpsychologische 
reactie). 
 

“Blijf bij de les” 

Een (aanstaande) schoolmeester, die 
denkt dat hij nog voor de klas staat (die 
had ik zelf ook wel kunnen bedenken, 

het bestuur. De voorzitter vult aan dat, 
indien een lid een dergelijk idee heeft, hij 
gerust een voorstel kan maken en dan aan 
het bestuur kan overhandigen. Dat wil 
echter niet zeggen dat zo’n voorstel dan 
ook direct overgenomen wordt. 
Frans ter Schure vraagt of het 3e veld al 
formeel opgeleverd is door de gemeente. 
De secretaris antwoordt dat dat nog niet het 
geval is. De ontwikkelingen na veel 
regenval, worden afgewacht en als het 
nodig is zal het bestuur dan direct actie 
ondernemen richting gemeente. 
 

 4. Jaarverslag secretaris. 
Het jaarverslag is inn de GW-krant 
gepubliceerd. Het jaarverslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

 5. Jaarverslag penningmeester. 
De penningmeester geeft een korte 
toelichting. Enkele opvallende posten zijn: 

- Het dorpsfeest heeft meer opgeleverd, 
omdat het goed weer was en er dan meer 
omzet is. 

- De Grote Clubactie heeft aanzienlijk meer 
opgeleverd, omdat degene die de loten 
voor de vereniging verkocht heeft, zeer 
goed haar best gedaan heeft om meer loten 
te verkopen en dat is ook gelukt. 

- De post “buitengewone baten” betreft een 
eenmalige bijdrage van € 4.537,-- van de 
telefoonproviders die via de gemeente 
ontvangen is, omdat men gebruik mag 
maken van een lichtmast bij het voetbalveld 
om de antennes op te plaatsen. 

- De kosten voor de elftalvergoedingen zijn 
hoger omdat ook de trainer aan de vaste 
wal een vergoeding krijgt. 

- De kosten van de KNVB zijn hoger omdat 
we meer boetes gekregen hebben voor niet 
opkomen, gele kaarten en ook de kosten 
van de KNVB gestegen zijn. 

- De kosten van de reclameborden bestaan 
met name uit de aanschaf van hard houten 
balkjes voor het bevestigen van de 
reclameborden. Het bestuur zal nagaan of 
al het hout wat er nog ligt nodig is en zo 
mogelijk opslaan of terug leveren. 

- Een taxibusje kost € 130,-- per keer. Dus 
het halen/brengen bespaart nogal wat 
kosten. 
 
De conclusie is dat er op dit moment een 
exploitatieoverschot van € 3.246 is en dat 
het eigen vermogen per 1 juli 2003 € 
50.086,--. Het financieel jaarverslag over 
het boekjaar 2002/2003 wordt ongewijzigd  
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definitief voorstel ligt. 
 

 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
- Bericht van verhindering is ontvangen van 

Wim Kiewiet (bestuurslid), Jan Kiewiet 
(Nes), en Jan Douwe Nagtegaal. 

- Er is van de KNVB een schrijven ontvangen 
over het financieel jaarverslag 2001/2002, 
waarin men opmerkt dat het verslag er 
goed uit zag en dat de vereniging financieel 
gezond is. 

- Van de KNVB is een schrijven ontvangen 
waarbij men zich verontschuldigt dat er 
geen afgevaardigde van de KNVB was bij 
de receptie, die gehouden is wegens het 
kampioenschap van Geel Wit 1. 
 

 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 
van 3 januari 2002. 
De notulen zijn in de GW-krant 
gepubliceerd. De notulen worden 
ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding 
van de notulen worden de volgende vragen 
gesteld en/of opmerkingen gemaakt: 
Frans ter Schure merkt op dat in de notulen 
staat dat er een bezetting zou zijn in de 
kantine bij oefenwedstrijden en dat iemand 
van het bestuur aanwezig zou zijn om de 
tegenstander op te vangen. Dat was niet 
het geval bij een onlangs gehouden 
oefenwedstrijd. 
De voorzitter antwoordt dat de kantine 
bezet was en dat er bestuursleden vanaf 
een half uur voor de wedstrijd aanwezig 
waren. Oefenwedstrijden zijn vaak op tijden 
dat het moeilijk, of zelfs onmogelijk is, dat 
de kantine van te voren open is en dat er 
ruim van te voren bestuursleden aanwezig 
zijn. Als het mogelijk is dan zal de kantine 
voor de wedstrijden open zijn en zullen er 
bestuursleden aanwezig zijn, maar het 
moet praktisch wel kunnen. 

 Jan van Os merkt op dat hij zojuist een 
plafondplaat vervangen heeft omdat er lekkage 
was. 

De voorzitter antwoordt dat dit doorgegeven 
wordt aan de gemeente. Dat is overigens 
ook bij de opmerkingen gedaan die de 
vorige keer in de notulen stonden en die 
voor rekening van de gemeente kwamen. 
Jan Brouwer merkt op dat hij Jan Kienstra 
gesproken heeft en dat die een schets voor 
een bovenbouw voor de bar in de kantine 
bij het bestuur ingeleverd heeft. 
De secretaris antwoordt dat hij nu zo’n 8 
jaar in het bestuur zit, maar dat er in die 
periode nooit een schets voor een 
bovenbouw boven de bar ingediend is bij  
 

A.M.) 

”Uitstappen/instappen” 

Deze man had conducteur bij de NS willen 
worden, maar omdat Ameland geen 
treinen heeft, heeft hij nu z’n eigen 
modelspoorbaan. 

“D’r af! D’r af!” 

Deze bouwvakker zat ooit op een 
instortend dak, dat blijft je bij natuurlijk. 

“Niet happen!” 

Ook voetballers kijken naar de Ster-
reclame. 

“Maak het veld klein” 

Zo laat je merken dat het met je conditie 
niet al te best is, niet echt slim natuurlijk. 

“Wakker worden!” 

Jan, had je het maar niet zo laat moeten 
laten worden bij P en T gisteravond. 

“Zet vast!” 

Hier spreek een toekomstig Officier van 
Justitie. 

“Knijpen, knijpen!” 

Deze (grote) jongen wil waarschijnlijk 
sportmasseur worden of… is hij misschien 
stiekum een liefhebber van SM? 

“Lopende bal!” 

Bij Geel Wit voetballen dus ook studenten. 

“Schakelen, schakelen!” 

Ja Jan, jij moest je vrouw zonodig rijles 
geven hè, en dat is je niet in je kouwe 
kleren gaan zitten… 
 
Uit deze korte bloemlezing blijkt dus wel, 
dat het bij coaching en communicatie altijd 
wel ergens over gaat. En meestal komen 
we er ook wel uit wat er bedoeld wordt. 
Maar soms… 
Tijdens de wedstrijd Geel Wit 2-GVAV 
Rap. 2 op 2 november verloor Herman 
tijdens een klungelige actie van hemzelf 
de bal. Een drukbezette tribune 
(zuiderstorm en regen) hoorde daarop 
Herman tegen zijn ploeg uit de grond van 
zijn hart riepen: “Stakkers! Stakkers!” 
En voor die vorm van coaching had zelf de 
sportpsycholoog geen verklaring… 

Anne Moll 
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Ingezonden 
Het is zondagavond zes uur. De jeugd 
gaat weer naar Leeuwarden of Groningen. 
Ze praten aan boord wat ze beleefd 
hebben dit weekend. Heb je ook 
gevoetbald vanmiddag? Dan komen de 
verhalen los. 
Ja, ik mocht met het eerste meedoen. Nou 
ja, meedoen. Op de bank natuurlijk voor 
een kwartier spelen. 
De jeugd komt vrijdag weer thuis met de 
boot van half zes. Als de boot laat is gauw 
wat eten of helemaal niet want het trainen 
begint om zeven uur. Stel je voor, 
misschien sta je zondag wel in de basis. 
Na het trainen komen ze boos of kwaad 
thuis: weer niet beginnen in het eerste. 
Waar zijn we mee bezig? Iedereen zegt 
toch dat de jeugd de toekomst heeft. Daar 
is hier weinig van te zien. 
De jeugd komt thuis om te voetballen. Er 
zijn jongens die trainen woensdag in 
Leeuwarden. Ze komen zelfs uit 
Groningen over. Vrijdag trainen ze met 
plezier. Maar dan komt het verhaal: die 
moet met het tweede mee. Jongens die al 
een paar jaar bij het tweede spelen 
moeten dan maar op de bank zitten. Dat 
roept boze en kwade gezichten op. Want 
de jeugd heeft de toekomst, zegt men. 
Zondagsmiddags langs de lijn roept 
iedereen: waarom zetten ze de jeugd niet 
in het veld? 
Ja maar, ze moeten een basisplaats 
verdienen, hoor ik ze zeggen. Nou, op de 
bank verdienen ze die niet. 
Bestuurd en leiders, denk toch eens aan 
onze jeugd. Want over een paar jaar is er 
geen jeugd meer, want dan zeggen 
ze:bekijk het maar, want op de bank leer 
ik het niet. Wij willen zondags voetballen. 
Geef de jeugd ook eens hun kans om wat 
te presteren in het veld. 
 
Naam en adres afzender bij de redactie 
bekend. 
 
 

Gevonden sportkleding 

In de hal van de kantine staat een mand 
met sportkleding. Het zijn vooral 
trainingspakken die in de kleedkamers 
achter zijn gebleven. Wie iets kwijt is 
geraakt kan een kijkje in deze mand 
nemen. 

 

periode achter de rug na het artikel van 
Henk Spaan in het Parool. We moeten als 
één man achter onze jongens gaan staan, 
en daar helpt deze foto niet aan mee.  
U ziet het genoeg stof om over na te 
denken. Blijft u ons alstublieft mailen, 
zodat we de confrontatie met het boze oog 
niet aan hoeven te gaan. 
 

Inleveren kopij 
Kopij voor het volgende Geel Wit nieuws 
kan worden ingeleverd tot 20 februari 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. 
 

Agenda algemene ledenvergadering op 
2 januari  2004, aanvang 20.30 uur. 
   
 1. Opening.  
 2. Mededelingen en ingekomen 

stukken.  
3. Notulen van de algemene 

   ledenvergadering van 28 
augustus     2003. 

 4.        Begroting seizoen 2004/2005.  
 5.        Verslag diverse commissies.  
 6.        Competitieverloop.  
 7.        Rondvraag.  
 8.        Sluiting.  
 

Notulen algemene ledenvergadering 
Geel Wit d.d. 28 augustus 2003 in de 
kantine aan de Noordwal, aanvang 20.40 
uur. 
 
Aanwezig zijn 25 leden (inclusief bestuur). 
 

 1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering met 
een speciaal welkomstwoord gericht aan 
de ereleden (Dirk Kooiker en Willy 
Molenaar) en aan de leden van verdienste 
Jan van Os, Johan Metz en Frans ter 
Schure. Vervolgens merkt hij op dat het 
afgelopen voetbalseizoen een bijzonder 
seizoen was omdat er een record aantal 
teams van Geel Wit kampioen geworden 
is. 8 teams in totaal. Voorts merkt hij op 
dat er onlangs een overleg geweest is 
tussen een delegatie van “de club van 
100” en het bestuur. De delegatie van “de 
club van 100” zal dit verder uitwerken en 
het bestuur hoopt dat er binnenkort een  
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J.D.. had naast zijn goede antwoord ook 
nog een vraag voor ons, hij schreef: 
waarom is het hek rond het hoofdveld niet 
overal even hoog (noordkant en zuidkant 
scheelt minstens 10 cm). J.D., dit is op de 
ledenvergadering van 14 oktober 1953 
besloten. De kleinere supporters klaagden 
destijds dat ze op hun tenen moesten 
gaan staan om eens lekker te hangen. Er 
is toen besloten om het hek aan de 
noordkant met 10 centimeter te verlagen. 
De keuze voor de noordkant was bewust, 
nu konden de supporters met de kleine 
benen in de pauze net zo snel in de 
kantine zijn als de supporters met de 
lange benen. 
Leo K. uit Nes mailde ons deze nieuwe 
selectie van GeelWit 1. 
   
 

  
Wij kunnen ons niet vinden in deze foto 
Leo!!! Net nu we dat zeer vervelende 
debat over satire van het koningshuis 
achter de rug hebben worden we 
geconfronteerd met deze foto. Wij vinden 
dat onze jongens van het eerste elftal hier 
ernstig geschaad worden en hopen dat 
Balkenende en Donner ook deze zaak 
aanhangig zullen maken in de kamer. 
Daarbij komt dat niets onze jongens van 
het vlaggenschip op dit moment uit de 
concentratie mag brengen. Je hebt voor 
de wedstrijd Nederland-Schotland zelf 
kunnen zien hoe groot de macht van de 
media is. Die arme jongens van het 
Nederlands elftal hebben een zware 

Felicitatie uit Amsterdam 

Eenmaal per jaar vast supporter van Geel 
Wit.  
Dit jaar de wedstrijd tegen Tijnje mogen 
aanschouwen.  
Elke zondag het eerste waar ik naar kijk: 
hoe doen die Amelanders het voor de 2e 
keer in hun bestaan in de 3e klasse?  
Weer gewonnen; van de nummer 3; 
fantastisch...en dus periodekampioen. 
Gefeliciteerd!  
Succes verder en wie weet tot volgend 
seizoen in de 2e klasse?  
   

Ruud Molenmaker, voorzitter van DWV, 
Amsterdam (vandaag toevallig ook 
periodekampioen in de 1e klasse A).  

en Groningen 

namens het gehele elftal van g.s.v.v the 
knickerbockers 6 feliciteren 
wij geel-wit een met het behalen van de 
periode titel. 
 
zin in een fustwedstrijdje? 
 
groeten johan bekius 

Trainingspakken senioren 

Het eerste elftal beschikt over nieuwe 
trainingspakken, die zijn aangeboden door 
bakkerij De Jong, uit Nes. De presentatie 
had plaats voorafgaand aan de wedstrijd 
tegen Warga op 26 oktober. 
George de Jong ging met de selectie van 
het eerste elftal op de kiek. 
 
Ook het derde elftal kreeg nieuwe 
trainingspakken. Deze zijn geschonken 
door restaurant de Heksenketel, eveneens 
uit Nes.  
Het tweede is inmiddels ook in bezit van 
nieuwe trainingspakken. Deze zijn  
geleverd door recreatieoord Klein 
Vaarwater. 
 
E2 kampioen najaarsreeks 
Met overmacht is E2 kampioen van de 
najaarsreeks geworden. Ze hoeven maar 
acht wedstrijden te spelen en nadat de 
eerste vijf waren gewonnen kon de 
beslissing vallen in de thuiswedstrijd tegen 
FVC E2, de enige overgebleven 
concurrent. Geel Wit won met ‘slechts’ 3-1 
en de titel was binnen.  
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Periodetitel eerste elftal 
Het eerste elftal is aan een ongekend 
sterk seizoen bezig. Na tien wedstrijden 
gaat Geel Wit trots aan de leiding. De 
voorsprong op nummer twee is zeven 
punten. Twee duels werden gelijk 
gespeeld, de andere acht werden 
gewonnen. Niet eerder heeft Geel Wit zo’n 
reeks neergezet. Ook won Geel Wit voor 
het eerst op eigen kracht een periodetitel.  
 

Nieuw bezoekersrecord website 

De website van Geel Wit werd 16 
november door 71 bezoekers bekeken. 
Dat was een nieuw record. De vorige 
topscore dateerde van mei, toen Geel Wit 
kampioen werd. Toen werd de site 68 keer 
aangeklikt. 
Daags erna bereikte de site weer een 
mijlpaal, toen kon de 17.000-ste bezoeker 
worden begroet sinds het begin van de 
telling op 7 augustus 2001.  
Het lijkt erop dat de prestaties van het 
eerste elftal het kijkersgedrag 
beïnvloeden. Sinds november is er een 
duidelijke stijgende lijn te bespeuren. Trok 
de site voorheen gemiddeld tussen de 20 
en 50 bezoekers, sinds november is het 
laagste aantal bezoekers 32 en is al 
diverse malen gepoogd het record te 
breken. Dat begon al op 27 oktober met 
67 hits, op 9 november waren het er 65 en 
een dag later 66.  
Er valt een duidelijke tendens waar te 
nemen. In en vlak na het weekend wordt 
de site drukker bezocht dan in het midden 
van de week. 
  
 
Wedstrijdverslagen 

 
 
CSL E1- Geel Wit E1 7-2 
Opstelling eerste helft. We stonden 1-0 
achter. Direct daarna schorde Edward 
ereen in 1-1. 5 min. Daarna stonden weer 
achter Toen was de eerste helf om. 
Tweede helft: al na 2 min. stonden ze al 
weer voor 2-3. Het ging het snel. We 

U vraagt wij draaien 
 

Zaterdag 18 oktober jongstleden heeft het 
boze oog van Koos mij getroffen.Tijdens 
de bekerwedstrijd van Geel Wit 2 tegen 
Leeuwarden 2 kwam het boze oog om de 
hoek van de dug out en zei: waar blijft het 
stukje voor de GeelWit krant. ik kon bij het 
zien van het boze oog alleen nog maar 
stamelen: komt niet. Het boze oog ging 
net zo snel als het gekomen was en ik wist 
het zeker; dit nooit meer.  
Er was ook wel genoeg om over te 
schrijven, de uitslag van de prijsvraag 
bijvoorbeeld. De notaris trok uit de 
inzenders een mailtje met het goede 
antwoord (Geel Wit wordt kampioen). De 
inzender had zijn mailtje ondertekend met 
anoniempje, toen kwamen Johan en ik 
voor een dilemma te staan. In de vorige 
GeelWit krant werd melding gemaakt van 
een anoniem ingezonden stuk en dat het 
beleid van de redactie is dat een artikel 
alleen geplaatst wordt als het ondertekend 
is. Dit vonden we wel erg makkelijk 
gesteld, dus gingen we op zoek naar de 
afzender. Na lang en gedegen 
speurderswerk kwamen we bij de 
oplossing van dit mysterie. Boven het 
anonieme mailtje stond namelijk : From: 
"Nagtegaal, J.D.". We zijn er gemakshalve 
maar even van uitgegaan dat als Jetse 
een tweede naam heeft, deze niet met 
een D begint. Dit betekent dus dat Jan 
Douwe de winnaar van de prijsvraag. Jan 
Douwe ontvangt een door de redactie 
beschikbaar gestelde waardebon welke in 
de kantine te besteden is. 
Onze oproep om vragen te stellen via de 
e-mail (arno.moll@wxs.nl), heeft zijn 
uitwerking niet gemist. Leo K. en Hein M. 
stelden ons de volgende vraag: wie staat 
ur voor op de geelwitkrant ???????? 
Beste Leo K. en Hein M., deze vraag was 
niet makkelijk te beantwoorden. Johan en 
ik zijn in de archieven gedoken en hebben 
de originele foto getraceerd. We hebben 
het stof er af gehaald en de foto de foto 
opgepoetst. Het leek ons wel leuk om van 
jullie vraag het raadsel te maken. Wie 
weet wie deze illustere spits is die samen 
met zijn broer eind jaren zestig het 
aanvalsduo van Geel Wit vormde en 
helaas van ons eiland gevlucht is omdat 
hij achtergevolgd werd door drie gemene 
boeven? Het goede antwoord kunt u naar 
het bekende e-mail adres sturen, er zullen 
weer leuke prijzen verloot worden. 
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Voor rust scoorde Robert nog eens 3-0.  
Ook VCR scoorde maar dit via de rug van 
Rik, Frank die al naar de andere hoek 
ging, haalde de bal er met zijn 
vingertoppen toch nog bijna uit via de paal 
3-1.  
Na de rust ging het vrolijk verder Danny 
maakte er 4-1 van en Lars mocht er 5-1 
van maken. 
Gezien het spel een terechte uitslag. 
Zaterdag  29 november krijgen we 
koploper VIOD op bezoek wie die 
wedstrijd wint is dan kampioen. 

Tot dan, Jaap.    
  

  

Geel Wit en Sportstroom  
   
In navolging van voetbalvereniging De 
Monnik op Schiermonnikoog, en meer 
sportverenigingen in Friesland en 
Groningen, heeft onze vereniging zich 
aangesloten bij Sportstroom. Dit is een 
collectief van sportverenigingen met als 
doel om gezamenlijk goedkoper energie in 
te kopen. Sportstroom heeft een contract 
afgesloten met Rendo, een 
gerenommeerd nutsbedrijf uit Drenthe.  
   
Maar ook onze leden (en hun familie, 
kennissen en buren) en onze sponsors 
mogen meedoen en kunnen daardoor ook 
aanzienlijk op hun energiekosten 
besparen. En onze vereniging krijgt voor 
elke aansluiting jaarlijks een bonus.  
Bij De Monnik is deze jaarbonus na enkele 
maanden opgelopen tot bijna € 1.000.  
De besparing voor een huishouden 
bedraagt tussen de € 45 en € 100 per jaar. 
Voor een bedrijf kan dat soms wel oplopen 
tot een paar duizend euro. Aan de hand 
van uw energienota rekenen wij dat graag 
voor u uit.  
Wie zijn de winnaars?  
 U, omdat u geld bespaart,  
 Geel Wit, omdat wij een jaarlijkse 
bonus krijgen  
 En de natuur, omdat het om 
groene stroom gaat.  
Nieuwsgierig geworden, lees dan meer 
informatie op www.sportstroom.nl of neem 
contact op met de clubcoördinator van 
Geel Wit (Luc van Tiggelen).  
Indien u zich meteen wenst aan te 
melden, dan kan dat ook en wel bij Luc 
van Tiggelen.  
Dat kan via een telefoontje of door mij aan 
te spreken. 

verdedigden zeer goed. 
 De teid ging snel en Edward schorde hij 
nog vier keer en werd het 2-7 voor Geel 
Wit E1.  
 
Beetgum D1-Geel Wit D1 18-10-2003  
Samen met de vaders Kees en Johan 
vertrokken we zaterdag na de Burekermis 
met de half negen boot.  
Dit was de goden verzoeken, en ja hoor 
geen Danny. (de wekker was niet 
afgegaan)  
Op de boot werd de opstelling besproken, 
en wat we konden verwachten van 
Beetgum(met nul punten).  
Beetgum speelde niet zoals we hadden 
verwacht, ze  
speelden fel en waren gevaarlijk.  
Begin eerste helft waren de beste kansen 
voor Beetgum. Bij ons liep het niet lekker, 
na een aanval werd niet snel genoeg 
omgeschakeld naar verdedigen.  
En achter werd slecht rugdekking 
gegeven, men stond te vaak naar de 
laatste man te kijken hoe hij het nu weer 
oploste.  
Wat dus resulteerde in doelrijpe kansen 
voor Beetgum. Door knap keep werk van 
Frank wisten ze niet te scoren.  
Geel Wit ging beter met de kansen om.  
Jan scoorde een fraai doelpunt uit een 
corner van Klaas.  
En Robert schoot een terugkomende bal 
ook vanuit een corner vanaf de 16 meter 
in de linkerhoek.  
Ook Tharan wist de bal in het doel te 
tikken vanuit een corner.  
Tegen het eind van de wedstrijd scoorde 
Beetgum nog vanuit een vrije trap, de bal 
zeilde hoog over Frank in het doel. 
Eindstand 1-3.  
Na het douchen liepen we naar de busjes 
en bij het passeren van een van de 
spelertjes van de tegen standers werden 
we nog even gefeliciteerd met de 
behaalde zege.  
Zo iets doet een mens goed, ze zijn er dus 
nog wel kinderen met fatsoen.  
 
Dokkum D1- Geel Wit D1  d.d. 25-10-
2003  
   
Om te beginnen: leuke lui, de begeleiders 
van Dokkum D1.  
Dokkum is een middenmoter dus opgelet.  
Geel Wit speelde rommelig net als de 
vorige wedstrijd, niet terug komen na een 
aanval.  
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Achter hadden ze het weer smoordruk wat 
dus echt niet nodig was.  
Met kansen over en weer was het Geel 
Wit die de score opende.  
Na de rust scoorde Dokkum vanaf de 
aftrap 1-1.  
Onze leiding moest de jongens aansporen 
om wat meer pit in het spel te krijgen.  
Eindelijk werd er dan beter gespeeld met 
als eindresultaat 1-5 voor Geel Wit.  
   
Zeester C1-Geel Wit C1  dd 8-11-2003  
Uit, in het hol van de garnalenverwerkers, 
Zoutkamp, speelt een voetbalclub 
genaamd Zeester. 
In onze competitie waren zij de 
hekkensluiter en die positie hebben ze 
dankzij Geel Wit geconsolideerd. 
Met wat meer rust en overleg hadden de 
dubbele cijfers gemaakelijk gehaald 
kunnen worden. Een wedstrijdje voor de 
moraal. 
  
VIOD D1-Geel Wit D1  dd 15-11-2003 
Dat het spelletje voetbal pas echt leuk 
wordt als beide teams gelijk van niveau 
zijn is vandaag weer gebleken. Ons D1 
team moest uit tegen koploper VIOD 
spelen. 
De waarschuwing van de andere 
tegenstanders voor het pittige en snel spel 
van VIOD was geen overbodige luxe. 
Deze keer hebben we ons aangepast aan 
de tegenstander. Achter dicht en compact, 
en een man op de aanvoerder wat de 
spelbepalende speler moest zijn. 
Dit bleek geen overbodige luxe want ze 
waren echt fysiek sterk en zeer snel, met 
als opvallende speler de aanvoerder. 
De spelers van VIOD waren veel brutaler 
dan die van ons, een bal over de zijlijn of 
achter lijn was er niet eerder over, als de 
scheidsrechter had gefloten. 
Zo kwam VIOD dus ook als eerste aan 
een doelpunt, een bal over de zijlijn. Frank 
kon de bal gewoon oppakken maar de bal 
werd opgepikt en in geschoten 1-0, daar 
sta je dan. 
En vlak voor rust een razendsnelle aanval 
door VIOD op hun spits die bij het 
passeren van onze laatste man de bal te 
ver voor zich uit speelde maar onze 
keeper niet snel genoeg reageerde met 
als resultaat 2-0. 
Na de rust moest er met nog meer passie 
gespeeld worden om nog een kans te 
maken. 
En dit gebeurde, er werd letterlijk voor 
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iedere bal geknokt en hier had VIOD niet 
echt een antwoord op. 
Geel Wit kreeg steeds meer kansen met 
als resultaat in de 42ste minuut een 
steekpass op Stefan die er 2-1 van 
maakte. 
En acht minuten voor het eind werd Danny 
onder de grond geschoffeld, een vrije trap 
door Lars die feilloos de bal in de linker 
bovenhoek schoot 2-2.  
Deze uitslag geeft ons nog een kans op 
de kampioenstitel, maar in deze poule is 
iedere wedstrijd een veldslag. 
Komende zaterdag komt VCR op bezoek 
die moeten we maar eerst zien te winnen. 
Dat is het leuke van deze poule we 
moeten iedere week vol aan de bak. Dit 
was vorig seizoen wel anders toen 
wonnen we alles dik en was er niets aan 
nu is het pas echt leuk. 

De leiding 
 
 

Geel Wit D1 – VCR D1 dd 22-11-2003  
  
We voelden de hete adem van VCR al in 
de nek. Uit werd nipt gewonnen met 2-3 
dus er was enige spanning te bespeuren. 
Wilden we nog enige aan spraak maken 
op het kampioenschap dan moest er 
gewonnen worden. 
Even voor tienen op het veld aangekomen 
zagen we Marchel Kolk met een schep de 
middenstip terug leggen, het was 
verplaatst richting de tribune. 
De D pupillen toen al bijna allen aanwezig, 
vonden zoiets niet kunnen pure diefstal of 
op zijn minst vandalisme werd er 
geroepen, ik dacht meer aan  
drankmisbruik, in plaats van grenzen 
verleggen middenstip verleggen. 
Toen de wedstrijd, deze verliep prima veel 
inzet en strijd. VCR was fysiek sterker, 
maar Geel Wit was voetballend sterker en 
veel feller. 
VCR heeft deze competitie tot nu toe het 
meest gescoord, achterin dicht dus.    
Voetbalen van uit de verdediging was 
onze motto vandaag, vandaar de 4-4-2 
opstelling. 
Het eerste doelpunt werd gescoord door 
Patrick, het was een bal die terug kwam 
van de verdediging van VCR hij nam de 
bal in eens op de slof 1-0. 
Even later nam Robert de bal voor de 
achterlijn af van een VCR speler en 
draaide zich prachtig vrij kapte nog een 
mannetje uit en scoorde 2-0. 
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