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Buren. 
 
 

Standen senioren per 22 februari 2004 
 

Eerste elftal 

Geel Wit 1 14 38 30   8 

Ruinerwold 1 14 25 29 16 

LSC 1890 1 14 24 34 17 

St. Anna 1 14 23 34 23 

de Blesse 1 14 22 33 24 

Tijnje 1  14 22 33 26 

Oldemarkt 1 13 17 27 36 

Nicator 1 13 16 24 26 

Rood Geel 1 14 14 26 31 

Warga 1 14 10 13 34 

GAVC 1 14 9 30 50 

Steenw.w. 1 14 8 14 36 

 

Tweede elftal 

Leeuwarden 2 14 33 38 15 

Be Quick G 3 14 30 40 23 

Velocitas 2 12 21 26 17 

Gomos 2 13 20 39 31 

LSC 1890 2 14 20 22 23 

Appingedam 3 14 18 31 36 

Gronitas 2 14 17 29 34 

Roden 2 14 17 28 41 

Gorredijk 2 12 15 20 25 

GVAV-Rap. 2 14 13 30 37 

Geel Wit 2 13 13 17 33 

Sneek 2  12 11 29 34 

 

Derde elftal 

Leeuwarden 3 12 27 33 19 

Harlingen 2 12 22 25 9 

Frisia 3  11 19 25 15 

ONB 2  10 18 27 23 

Irnsum 2 11 17 28 27 

Geel Wit 3 12 16 24 28 

Trynwâlden 2 10 15 20 21 

Akkrum 2 11 13 20 30 

Stiens 2  12 10 27 39 

Nieuwesch. 3 11 4 13 31 

 

Vierde elftal 

Boornburgum 2 13 34 42 15 

Zwaagwest. 3 13 28 50 30 

de Wâlden 3 11 26 63 25 

FVC 4  11 20 46 35 

Geel Wit 4 12 20 32 31 

Bergum 3 13 19 52 41 

Dokkum 1 10 15 20 30 

Harkema Op. 3 12 14 32 45 

Surhuisterv. 3 12 7 22 34 

TFS 3  11 7 22 47 

Drachten 4 11 6 14 31 

Wilper Boys 3 11 4 14 45 
 

 



 
 

“Zijn we er klaar voor?” 
 

Nu het einde van de winterstop weer in 
zich komt, laat ik nog eens de eerste 
seizoenshelft door mijn hoofd flitsen. Een 
seizoenshelft waarvan we aanvankelijk 
niet hadden durven dromen. Natuurlijk 
hebben we een prima selectie met vrijwel 
allemaal evenwaardige spelers, maar tien 
punten los op de nummer twee…  
Naar mijn mening een unieke prestatie en 
toch niet onverdiend te noemen. We 
hebben van de tot nu toe gespeelde 
wedstrijden 10 wedstrijden gewonnen en 
“slechts’’ twee gelijkgespeeld. Eveneens 
zo indrukwekkend is het doelsaldo: 24 
voor en maar 7 tegen wat dus een positief 
doelsaldo van 17 geeft en dit is het beste 
doelsaldo van alle ploegen in 3D. 
 
Wat bovendien een opvallende 
constatering is, is dat we makkelijker en 
ook beter voetballen dan verleden 
seizoen. Het team is goed uitgebalanceerd 
en raakt steeds beter op elkaar 
ingespeeld. Automatismen komen 
bovendrijven, positiewisselingen vinden 
veelvuldig en in hoog tempo plaats en de 
bal gaat makkelijker rond, waardoor de 
lange bal kan worden gemeden.  
Misschien is daar, ondanks het gelijke 
spel, de eerste wedstrijd wel het beste 
voorbeeld van. De thuiswedstrijd tegen 
L.S.C. was ons eerste examen in de derde 
klasse sinds twee seizoenen. De 
tegenstander was niet misselijk en een 
serieuze kandidaat voor de titel. 
(aanvankelijk) Naar mijn mening slaagden 
we met vlag en wimpel voor het examen. 
Met attractief en aanvallend voetbal, dat in 
een zeer hoog tempo werd gespeeld, was 
er een optisch veldoverwicht in ons 
voordeel en had L.S.C. alle moeite om ons 
te remmen. Na een uiteindelijk 1-1 
gelijkspel kon iedereen vrede hebben met 
het resultaat, alhoewel ons het gevoel 
bekroop dat er meer in had gezeten. Na 
dit gelijkspel werd er zeven keer op rij 
gewonnen en bovendien de eerste 
periodetitel binnengehaald. Dit gebeurde 
in Leeuwarden tegen Nicator. St. Anna 
verloor en L.S.C. speelde gelijk. Hiermee 
werd de koppositie geconsolideerd en 
versterkt.  
De week erna troffen we een onbekende 
tegenstander; De Blesse. 

  

Aan de bal 

 

Naam: Ties Baarsma. 

Vader/moeder: Eelke-Pieter en Jolanda. 

Zus: Coby. 

 

Ik voetbal in: E2. 

Trainer: Ids. 

In het veld sta ik: In het midden. 

Hoogtepunt: Kampioen. 

Pupil v/d week: Steenwijkerwold. 

 

Ik vind GeelWit: een leuke vereniging. 

 

Ik eet het liefst: Bami. 

Ik drink het liefst: Fanta. 

Wat wil ik later worden?: weet ik niet. 

 

Aan de bal 

 

Naam: Tom Heerema. 

Vader/moeder: Ids en Rita. 

Broer/zus: Chris en Rixt 

 

Ik voetbal in: E2. 

Trainer: Ids. 

In het veld sta ik: Achter 

Hoogtepunt: 2x kampioen geworden. 

Pupil v/d week: St. Anna. 

 

Ik vind GeelWit: goed! 

 

Ik eet het liefst: Patat. 

Ik drink het liefst: Cola. 

Wat wil ik later worden?: voetballer. 
 

 
Klaverjassen 
Vrijdag 23 januari hield de selectie van 
Geel Wit 1 een gezellige klaverjasavond in 
de kantine. Winnaar werd Colin  met 4489 
punten. 2e was René en 3e Karel.  
 

Inleveren kopy 
Inleveren van kopij voor het volgende 
clubblad is mogelijk tot 20 maart. 
E-mailen geniet de voorkeur: 
koos.molenaar@wolmail.nl  
Opsturen mag ook: Fabriekspad 16, 
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scheidsrechten én (oud)voetballers, die 
door hun ervaring in staat zijn wedstrijden 
te leiden. 
In het Masterplan Arbitrage staat de 
werving én behoud van scheidsrechters 
centraal. Want we zouden graag zien dat 
alle wedstrijden door een gediplomeerde 
(verenigings)scheidsrechter worden 
geleid. 
Sinds 1 oktober is Eric Braamhaar, tevens 
scheidsrechter betaald voetbal, werkzaam 
bij district Noord. Hij zal zich vooral richten 
op werving en behoud van 
scheidsrechters,  
opleiding en begeleiding van 
scheidsrechters, de COVS (Centrale 
Organisatie van Voetbalscheidsrechters) 
en de verenigingsscheidsrechters. De 
KNVB wil graag met de  
verenigingen een cursus organiseren in 
uw clubhuis. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten. 
Het leiden van wedstrijden is een mooie 
hobby, waarbij je te maken hebt met 22 
verschillende karakters. Zit niet te wachten 
op complimenten, want die krijg je lang 
niet altijd. Het is dan de  
kick om de emoties in goede banen te 
leiden. En dat is ook een prestatie. 
Sommige verenigingsscheidsrechters 
willen na verloop van tijd over de eigen 
‘clubschutting’ heenkijken. Dat kan 
bijvoorbeeld door wedstrijden bij naburige 
clubs te leiden. Na een (aanvullende) 
cursus onder leiding van een ervaren 
docent wordt je dan door de KNVB 
aangesteld. En… talentvolle 
scheidsrechters kunnen ver komen. 
 
Meer informatie? Over bijvoorbeeld de 
cursus Pupillen- of Juniorscheidsrechter, 
danwel BOS-cursus (Basis 
Opleiding Scheidsrechter). Dat kan via de 
eigen vereniging of via telefoonnummer 
0513-618990. Het e-mail adres is: noord-
opleidingen@knvb.nl 
 

Geel Wit-nieuws op televisie in kantine 

Het laatste Geel Wit-nieuws is nu ook te 
zien op een televisie in de kantine. De 
laatste uitslagen, standen en programma's 
zijn er op te zien. 

De totstandkoming van deze 
teletekstvoorziening is het resultaat van 
noeste arbeid van Theodoor de Jong en 
Dorus Metz. 

Een fanatieke en fysiek sterke ploeg met 
hard spel en werkvoetbal. Op zich geen 
excuus voor ons om punten te laten 
liggen, maar wel een lastige ploeg om 
goed tegen te voetballen. Uiteindelijk werd 
ook dit een gelijkspel, 1-1. (weer thuis) 
Gezien de kansen hadden we wel kunnen 
winnen, maar de Blesse had aangetoond 
op welke manier Geel-Wit het effectiefst 
kan worden bestreden.  
Het herstel kwam een week later tegen St. 
Anna in de onderlinge topper. De 
spanningen waren wel voelbaar, alhoewel 
we een redelijke voorsprong op St. Anna 
hadden opgebouwd. Ook deze wedstrijd 
werd weer eens in ons voordeel 
afgesloten.  
Het leek alsof we door niemand konden 
worden gestopt. Dit is meteen weer zo’n 
gevaarlijke gedachte, want vandaag of 
morgen krijg je eens het deksel op de 
spreekwoordelijke neus. Dit gebeurde al 
bijna tegen een laag geklasseerde ploeg, 
GAVC. Door een portie geluk en een 
prima inzet sloten we deze wedstrijd toch 
nog met 1-2 winst af. Toch waren we weer 
even op de goede manier wakker 
geschud.  
De laatste wedstrijd van de eerste 
seizoenshelft was de tweede confrontatie 
met de “blues” uit Sneek. Barre 
omstandigheden zorgden voor een slechte 
wedstrijd, waarbij kansen over en weer 
gingen. Dat we toch weer met de winst 
aan de haal gingen was enerzijds geluk, 
anderzijds typerend voor dit seizoen. We 
staan nu bovenaan met tien punten op de 
nummer twee (St. Anna) en elf punten op 
de nummer drie. (Ruinerwold).  
Het zou wat zijn, in één ruk door naar de 
tweede klasse. Ik grijp dan terug naar de 
titel van dit verhaal “zijn we er klaar voor?”  
Ik denk en hoop van wel. Met deze ploeg 
hoeven we zeker geen modderfiguur te 
slaan in de tweede klasse. Over alle linies 
hebben we prima materiaal lopen. Met een 
brede selectie met misschien een paar 
nieuwe jongens zullen we goed uit de verf 
kunnen komen.  
Het is echter nog lang niet zover. We 
zullen moeten waken voor de kleinere 
ploegjes en we moeten de teugels nu niet 
laten vieren. We zullen op dezelfde manier 
moeten blijven voetballen en de tweede 
seizoenshelft fanatiek beginnen. Ook hier 
past de vraag en teven de afsluiting van 
mijn verhaal; “zijn we er klaar voor?” 
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Colin Ytsma   
 

Verslag algemene ledenvergadering  
vv Geel Wit op 2 januari 2004 
De algemene ledenvergadering van Geel 
Wit op 2 januari begon met een minuut 
stilte ter nagedachtenis aan Camiel, het 
zoontje van Edward de Jong en Claudia 
Brouwer. In zijn openingswoord kon 
voorzitter Jos Bulté constateren dat het 
sportief gezien goed gaat met de 
vereniging. Wel waarschuwde hij voor het 
dreigende tekort aan 
verenigingsscheidsrechters. Hij meldde 
dat Geel Wit, eventueel in samenwerking 
met Amelandia, overweegt een cursus te 
organiseren. 
De preses spoorde de leden aan 
voorzichtig om te gaan met 
sponsormateriaal (tenues) en de ballen. 
Over de ballen werd opgemerkt dat het 
zoeken ernaar bemoeilijkt wordt door de 
dichte begroeiing om het derde veld. Ook 
zijn de ballen regelmatig lek. De ballen 
worden gerepareerd door Frans ter 
Schure, Jan Kienstra heeft aangeboden 
hem hierbij te helpen. Opgemerkt werd dat 
er meer toezicht op het ballenhok moet 
komen. 
Verder maakte de voorzitter bekend dat 
het roken op de zaterdagochtend in de 
kantine wordt verboden. 
Geel Wit is nog steeds op zoek naar een 
bestuurslid na het vertrek van Douwe van 
der Meij. Ook werd aangekondigd dat Luc 
van Tiggelen over een half jaar gaat 
stoppen. Kandidaten mogen zich melden 
bij het bestuur. 
Het staat een ieder nu vrij om zelf de 
energieleverancier te kiezen. Een van die 
aanbieders is Sportstroom. Voor elke 
aanmelding via Geel Wit krijgt de club een 
bepaald bedrag. Sportstroom heeft 
inmiddels al diverse contracten op 
Ameland kunnen afsluiten. 
Belangstellenden kunnen zich vervoegen 
tot Luc van Tiggelen. 
Het kaartverkoophokje is zo goed als 
hersteld. Door de storm zijn de daken van 
de dugouts van het bijveld gewaaid. Deze 
kunnen eenvoudig teruggeplaatst worden. 
Lastiger wordt het met de reparatie van de 
tribune. Dit zal waarschijnlijk aan het einde 
van het seizoen gebeuren. 
 
Vervolgens werd het woord gegeven aan 
Jan Brouwer, die de geboorte van de 
Stichting De Vrienden van Geel Wit 

E4-pupillen 
Warga E2 
Wykels Hallum E2 
SC Berlikum E2 
Leeuwarden E4 
Geel Wit E4 
Frisia E8 
 
F-pupillen 
Harkemase Boys 
ONB 
Geel Wit 
Griffioen (Oosterwolde) 
Hardegarijp 
DIO Oosterwolde 
 

Sportstroom. 
Onze vereniging is sinds een paar 
maanden deelnemer aan het Collectief 
van Sportverenigingen, die gezamenlijk 
elektriciteit inkopen. 
Er is inmiddels een mooie geldstroom in 
de richting van onze verenigingskas 
gaan stromen. Na een paar maanden 
hebben we al meer dan 600 Euro 
ontvangen. 
Het bestuur wil alle leden en sponsors 
danken voor het vertrouwen dat ze 
aan ‘ons’ collectief hebben geschonken 
door over te gaan. Dat ze daar zelf 
ook financieel beter van werden is mooi, 
maar wij zijn vooral verheugd over 
deze extra inkomstenstroom voor onze 
vereniging. 
We hopen dan ook dat zij die nog niet 
overgegaan zijn binnenkort mogen 
volgen. 
Mocht u zich ook willen aanmelden dan 
kunt u het aanmeldingsformulier en 
verdere informatie vinden op 
www.sportstroom.nl of U kunt contact 
opnemen met de secretaris van Geel Wit 
(Luc van Tiggelen). 
 
Masterplan Arbitrage 
 
Op 11 oktober heeft de KNVB het startsein 
gegeven voor het Masterplan Arbitrage. 
Een landelijke actie om scheidsrechters te 
werven behouden. In het kader hiervan 
werd de wedstrijd ZFC Zuidlaren Cl-
Oranje/Minjak C1 gefloten door Roelof 
Luinge, scheidrechter betaald voetbal. 
Tevens begon een scheidsrechtercursus, 
waaraan liefst 23 jeugdleden van ZFC 
Zuidlaren deelnamen. Maar wat in 
Zuidlaren kan, is uiteraard ook bij Geel 
Wit. Kansen derhalve voor jeugdige 
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in evenwicht: 48-48. 
F1 deed het prima met een tweede plaats. 
Jammer dat twee wedstrijden niet 
gespeeld konden worden. Frisia F3 was 
echter een maatje te groot. F1 won zes 
van de acht wedstrijden en verloor alleen 
van de kampioenen. F1 scoorde 53 keer 
en kreeg 13 tegen. 
 

Indelingen voorjaarsreeks 
C-junioren 
Anjum 
Geel Wit 
TFS (Drachtster Compagnie) 
Drogeham 
Eastermar (Oostermeer) 
ASC (Augustinusga) 
 
D1-pupillen 
FVC (Leeuwarden) 
Rijperkerk 
Geel Wit 
Zwaagwesteinde D2 
Rood Geel D2 (Leeuwarden) 
Frisia D2 (Leeuwarden) 
 
D2-pupillen 
Rood Geel D4 
SDS D2 (Oosterend) 
GAVC D3 (Grouw) 
Frisia D4 
Geel Wit D2 
Stiens D3 
 
E1-pupillen 
Dronrijp 
Harkemase Boys 
Kollum 
Broekster Boys (Damwoude) 
SC Veenwouden 
Geel Wit 
 
E2-pupillen 
Mulier E1 (Witmarsum) 
Foarut E2 (Menaldum) 
Rood Geel E3 
Geel Wit E2 
SC Franeker E2 
Leeuwarden E3 
 
E3-pupillen 
Geel Wit E3 
Frisia E4 
Lwd. Zwaluwen E4 
Zwaagwesteinde E4 
Rijperkerk E2 
Buitenpost E4 
 

wereldkundig mocht maken.  
De stichting staat los van de vereniging, 
maar handelt in nauw overleg met de 
voetbalclub. Meer over De Vrienden van 
Geel Wit elders op deze site. 
In de rondvraag opperde Henk Roemers 
de suggestie te denken aan een 
kunstgrasveld. De voorzitter zei dit in 
overweging te nemen. Hij zou dit wel 
willen aankaarten in de gemeentelijke 
sportcommissie, maar sinds hij voorzitter 
van Geel Wit is is het gezelschap niet 
meer bijeen gekomen.  
Jan van Os ergerde zich aan het grote 
aantal leden dat niet is komen opdagen op 
het kerstzaalvoetbaltoernooi. Dit lag aan 
een combinatie van desinteresse en 
communicatiestoornissen. 
Jaap Kienstra betreurde het dat het laatste 
clubblad van het jaar verscheen voor het 
einde van de jeugdcompetities, zodat niet 
aan alle kampioenen aandacht kon 
worden besteed. 
 

Nationaal rugbyteam bereidt  
zich voor op Ameland 
Het nationaal rugbyteam komt naar 
Ameland om zich voor te bereiden op het 
Europees kampioenschap dat deze zomer 
wordt gehouden.  
Oranje speelt 17 maart een oefenwedstrijd 
tegen België en strijkt twee dagen later 
neer op Ameland.  
De selectie van de Ierse bondscoach 
Robbie Allen traint de gehele middag op 
de accommodatie van Geel Wit.  
De beide daaropvolgende dagen zullen 
Nederlands beste rugbyers onder meer de 
duinen en het strand opzoeken om aan 
conditie en teambuilding te werken.  
Een delegatie van de rugbybond is op 
Ameland geweest om de locatie te 
bekijken.  
De bondscoach was zeer onder de indruk 
van de voorzieningen die Geel Wit heeft te 
bieden. 
Het trainingskamp is een voorbereiding op 
de oefeninterland die 10 april in 
Amsterdam tegen Duitsland wordt 
afgewerkt. Een grote delegatie 
Amelanders zal van die wedstrijd getuige 
zijn.  
Deze zomer doet Nederland mee aan de 
strijd om het Europees kampioenschap.  
Rugby is de laatste jaren op Ameland 
populair geworden door het jaarlijkse 
beachrugbytoernooi.  
Dit heeft geleid tot de oprichting van een 
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vereniging, die een flink aantal leden van 
Geel Wit herbergt.  
Verslag overleg met Amelandia 
Jaarlijks komen de besturen van de 
Amelander voetbalverenigingen 
Amelandia en Geel Wit bijeen. Maandag 
22 december was dat het geval in de 
kantine aan de Noordwal. 
De besturen van beide verenigingen zijn 
het er over eens dat er een overlegorgaan 
voor de sport op Ameland moet blijven. Op 
dit moment is er een 
sportadviescommissie, maar die is al jaren 
niet meer bijelkaar geweest. Geel Wit 
heeft de politiek daarop aangeschreven, 
Amelandia heeft aangekondigd hetzelfde 
te gaan doen. 
Verder heeft Geel Wit zich bij de KNVB 
beklaagd over het wegblijven van 
scheidsrechters. De voetbalbond heeft 
geantwoord de arbiters niet financieel te 
kunnen en willen straffen. Voor de meeste 
scheidsrechters is de tijd die het fluiten 
van een wedstrijd op het eiland kost 
(meestal een hele dag) het grootste 
struikelblok. De bond ontvangt ook steeds 
meer verzoeken van verenigingen om niet 
bij eilander clubs ingedeeld te worden. 
Met ingang van 1 januari mag op de 
zaterdagochtend niet meer gerookt 
worden in de kantine van Geel Wit. Dit 
verbod duurt tot het moment dat de 
kantine dicht gaat na de 
ochtendwedstrijden. 
Beide verenigingen gaan de interesse 
peilen voor een reanimatiecursus. 
Het Waddentoernooi is op 5 juni 2004. Het 
voetballen wordt traditiegetrouw afgewerkt 
op de velden van Geel Wit. Beide 
Amelander verenigingen doen mee, de 
punten van Amelandia tellen voor het 
totaalklassement van het Waddentoernooi. 
 
Dan nog enige data: 
in februari: mix-zaalvoetbaltoernooi F-
jeugd Amelandia en Geel Wit in Hollum 
31 mei: Cor Wijnbergbeker in Hollum 
Om de Ameland beker: 
7 augustus: Amelandia-Geel Wit  
14 augustus: Geel Wit-Amelandia  
 

Pagina accommodaties op  
website aangepast 
De pagina op de website (www.geelwit.nl) 
waarop de geschiedenis van de 
accommodatie is vermeld is aangevuld 
met enkele historische foto's.  
Zeker de moeite waard om even te 

Edward Brouwer, Ties Baarsma, Cyprian 
Molenaar en Wilmar Kienstra. 
Tenslotte was het de beurt aan E4, F1, F2 
en F3. Hier hielden Groningen (eerste), 
Willem II (tweede) en Heerenveen (derde) 
de 'traditionele top 3' van het podium. PSV 
werd vierde, Feyenoord vijfde en Ajax 
zesde. FC Groningen bestond uit Cyprian 
de Jong, Johan de Jong, Christian 
Molenaar, Wilmar Hekkelman, Jorrit 
Kuperus en Niek Wansink. 
 

Overzicht najaarsreeks 2003 
De najaarsreeks heeft Geel Wit drie 
kampioenen opgeleverd. Voorwaar geen 
slecht resultaat voor een vereniging die 
acht teams had laten inschrijven. 
De C's speelden een halve competitie. 
Een duel ging niet door, waardoor ze op 
een totaal van tien gespeelde wedstrijden 
kwamen. Daarvan werden drie gewonnen 
en twee gelijk gespeeld. Daarmee 
eindigden ze op een bescheiden achtste 
plaats. Ze schopten er 26 in en kregen 39 
om de oren. 
De beide D-pupillenteams deden het 
voortreffelijk. D1 behaalde de titel door op 
de slotdag in een thriller concurrent VIOD 
terug te wijzen. De mannen van Jaap 
Kienstra speelden een keer gelijk en leden 
een nederlaag (toeval of niet, maar Jaap 
was er toen niet bij). Ze scoorden 44 
doelpunten en incasseerden er 14. 
Heel wat gemakkelijker ging het D2 af. 
Alle negen duels werden in winst omgezet 
met het fraaie doelsaldo van 52 voor en 6 
tegen. 
E1 was zwaar ingedeeld en kon toch nog 
tevreden zijn met een vierde stek. Vier 
wedstrijden werden in winst omgezet en 
een keer werden de punten gedeeld. De 
Amelander jongens scoorden 38 keer en 
kregen 45 tegentreffers te incasseren. 
E2 deed het werkelijk fantastisch. Alle acht 
wedstrijden werden gewonnen en dat 
resulteerde in het fabelachtige doelsaldo 
van 97 voor en 9 tegen. Daarbij 
inbegrepen is het nieuwe clubrecord van 
32-0 tegen Hardegarijp E2. Eigenlijk heeft 
E2 129 maal het doel getroffen, maar de 
37-0 tegen Bergum E2 telt niet mee omdat 
Bergum uit deze competitie is gehaald. 
E3 speelde een evenwichtige competitie. 
Van de acht duels werden vier gewonnen 
en evenveel verloren, doelsaldo 25-23. 
E4 eindigde als vierde door vier van de 
tien wedstrijden te winnen. Een duel werd 
gelijkgespeeld. Het doelsaldo was precies 
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kunnen ook 50 euro overmaken op 
bankrekeningnummer 3622.37.921 
Kerstzaalvoetbaltoernooi  
Team vier heeft tweede kerstddag het 
traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi 
gewonnen. Theo de Haan, Prem Brouwer, 
Maurits Metz, Richard Kooiker en Sander 
Kiewied leken ongenaakbaar. In de 
poulewedstrijden bleven ze zonder 
tegendoelpunten. De finalereeks startten 
ze met twee overwinningen. Toen volgde 
de verrassende nederlaag tegen team 
negen, dat daarmee zijn enige zege in 
deze finaleronde boekte. Het verlies voor 
team vier bleef echter zonder gevolgen, 
daar de laatste wedstrijd met 2-1 werd 
gewonnen. Een minuut voor tijd werd het 
winnende doelpunt gescoord. Was dat niet 
gebeurd dan ging de eindzege naar team 
zes, dat nu met de tweede plaats 
genoegen moest nemen. De rollades 
waren dus voor team vier. De grote 
steuren waren voor Anton Kiewiet, Rob 
Kooiker, Arno Moll, Leo Kiewied, Johan 
Bekius en Brian Overmars. Met de kleine 
steuren naar huis gingen Peter Oud, 
Francisco Metz, Harm Kooiker, Michel 
Kiewied, Siard Bonthuis, André Tieman en 
Allard Oud. 
Ook de scheidsrechters Jan Oud, Joop de 
Haan en Jan van Os mochten een rollade 
meenemen. 
Tussen de bedrijven door werkten de 
jongste zonen van Geel Wit de klassieker 
Ajax-Feyenoord af. De punten werden 
broederlijk verdeeld: elk een. 
Zaterdag 27 december was het de beurt 
aan de overige junioren en pupillen, te 
beginnen met C1, D1 en D2. Zes teams 
streden om de hoogste eer. Jurjen Metz, 
Willard Molenaar, Mark Meulenbeld, Onno 
Engels en Laurens Kooiker vormden het 
zegevierende team vier. De eindstand was 
verder: 2 Team 6, 3 Team 5, 4 Team 1, 5 
Team 3, 6 Team 2. 
Daarna was het de beurt aan E1, E2 en 
E3 die namen van Italiaanse, Spaanse en 
Engelse topclubs toegemeten kregen. De 
Britten waren superieur. Op grond van een 
beter doelsaldo troefde Arsenal 
Manchester United af. Ook Real Madrid en 
Barcelona eindigden gelijk. Juventus 
haalde evenveel punten, maar had een 
slechter doelsaldo. Voor Arsenal speelden 
Glenn Kienstra, Aron Metz, Jordi Metz, 
Tom Heerema en Mark Brouwer. De 
kleuren van Man Utd werden verdedigd 
door Jos Beijaard, Lucas Mollema, 

bekijken. 
 
Danny Metz breekt been 
Danny Metz heeft zijn kuitbeen gebroken 
tijdens het zaalvoetbaltoernooi dat 
zaterdag 31 januari in de sporthal in 
Hollum is gehouden. Aan het toernooi 
deden jeugdteams van De Monnik, 
Amelandia en Geel Wit mee. 
Vanaf deze plaats wensen we Danny van 
harte beterschap. 
Het toernooi begon met een Amelander 
onderonsje. Bij de C's won het tweede 
team van Geel Wit voor Amelandia en C1. 
De B's van Amelandia en Geel Wit 
speelden twee keer tegen elkaar: 0-0 en 
1-1. 
Van het D-toernooi zijn geen uitslagen 
bekend. 
Bij de E's ging de zege naar Amelandia 
E1, dat 9 punten behaalde. De eindstand 
was verder: 2 Geel Wit E3 7; 3 Geel Wit 
E1 6 (doelsaldo 0); 4 Geel Wit E4 6 (-1); 5 
de Monnik E3 6 (-2); 6 Amelandia E2 5; 7 
Geel Wit E2 4; 8 de Monnik E1 2. 
 

Stichting De Vrienden van Geel Wit 
opgericht 
   
De Stichting De Vrienden van Geel Wit is 
opgericht. Dit is bekend gemaakt op 2 
januari op de ledenvergadering van Geel 
Wit. De stichting, die in de voorbereidende 
fase door het leven ging als de ‘Club van 
Honderd’, is tot stand gekomen om 
middelen bijeen te krijgen om hun idealen 
te verwezenlijken. De doelstelling van de 
stichting is om financieel bij te springen 
daar waar het budget van Geel Wit niet 
toereikend is of met de financiële middelen 
die er zijn activiteiten te ontplooien in 
materiële of immateriële zin die leiden tot 
het verbeteren en/of behouden van de 
behaalde prestaties. 
De stichting heeft geen bemoeienis met 
bestuurlijke en voetbaltechnische zaken 
van Geel Wit. 
Het bestuur bestaat uit Dirk Kooiker 
(voorzitter), Jan Brouwer (secretaris), Bart 
Molenaar (penningmeester), Jan van der 
Meij en Geert Weijmans. 
Donateurs van De Vrienden van Geel Wit 
betalen 50 euro per jaar. Hun namen 
komen op een bord in de kantine. 
Belangstellenden kunnen zich wenden tot 
Bart Molenaar, Willibrordusstraat 7, Buren; 
Geert Weijmans, De Worteltuin 28, Nes; 
Jan Brouwer, Nieuweweg 6, Buren. Ze 
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