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Rijperkerk D1  10 19 46-18 
Geel Wit D1  10 18 21-25 
Frisia D2  10 15 26-24 
Zwaagwest. D2 10   5 17-35 
Rood Geel D2  10   3 11-54 
 
D2-pupillen 
SDS D2  10 27 54-11 
Geel Wit D2  10 25 43-16 
Frisia D4  10 16 33-28 
Rood Geel D4  10 12 36-28 
GAVC D3  10   7 27-59 
Stiens D3  10   1   6-57 
 
E1-pupillen 
Kollum E1  10 30 59-13 
Veenwouden E1 10 21 37-23 
Geel Wit E1  10 13 26-50 
Dronrijp E1    9 10 25-25 
Broek. Boys E1 10   9 20-32 
Hark. Boys E1      9   3 12-36 
 
E2-pupillen 
Franeker E2  10 25 44-  6 
Leeuwarden E3 10 22 66-22 
Geel Wit E2  10 18 72-23 
Foarut E2  10 15 35-39 
Rood Geel E3  10   9 26-43 
Mulier E1  10   0      10-120 
 
E3-pupillen 
Lwd. Zwal. E4  10 28 49-  9 
Buitenpost E4  10 23 46-12 
Zwaagwest. E4 10 14 44-28 
Frisia E4    9 12 27-37 
Geel Wit E3    9   7 26-45 
Rijperkerk E2  10   0 15-76 
 
E4-pupillen 
Wykels H. E2  10 24 53-13 
Berlikum E2  10 19 40-19 
Leeuwarden E4 10 18 40-34 
Geel Wit E4  10 17 38-34 
Warga E2  10 10 21-30 
Frisia E8  10   0   8-70 
 
F1-pupillen 
Hark. Boys F1  10 27 58-17 
Hardegarijp F1 10 17 33-22 
Griffioen F1  10 17 29-19 
ONB F1  10 11 23-25 
DIO Oost. F1  10 11 22-36 
Geel Wit F1  10   2 19-65 
 

De redactie wenst iedereen 

een prettige vakantie 
 
 

 



Opnieuw de sterkste! 
 
Het was verwacht en het is nu definitief, 
Geel Wit 1 is kampioen en promoveert 
naar de tweede klasse van de KNVB. Een 
unieke prestatie voor een voetbalclub van 
een Waddeneiland. ( Hoort daar geen foto 
bij Leeuwarder Courant?) 
Voor de wedstrijd tegen Tijnje waren de 
verwachtingen al hoog gespannen. Maar 
je mag nooit de huid van de beer verkopen 
voordat die geschoten is. Voorzitter Jos 
zag zich al bijna genoodzaakt een deal 
met een groothandel in bloemen af te 
sluiten. Want wanneer het op 4x 20 
bossen aan zou komen? Dan zou Wessel 
de geschiedenis in gaan als de Gerrit 
Zalm van Geel Wit. 
 
Uiteindelijk lieten de jongens het niet zover 
komen. In uitwedstrijden gelijk spelen in 
de derde klasse is sowieso een goed 
resultaat. En ploegen als Tijnje en De 
Blesse geven nooit cadeautjes weg. De 
voorsprong aan het einde van de 
competitie op de nummer twee was 
geslonken naar vier punten. Dat Geel Wit 
bijna de gehele competitie onbedreigd 
bovenaan heeft gestaan, geeft hoop voor 
het volgende seizoen. Je kunt nu zeker 
niet stellen dat ze in de tweede klasse 
niets te zoeken hebben. Ik zou de daar 
aanwezige teams zelfs durven te 
adviseren, om de voorbereiding op het 
komende seizoen maar met een week te 
vervroegen. 
Daarbij ga ik er wel van uit dat ons eerste 
team grotendeels intact blijft. Er moeten 
onderhand natuurlijk wel een paar bij zijn, 
bij wie het wat meer begint te piepen en te 
knarsen. Maar daar moet Francisco dan 
maar wat op verzinnen. Wat mij betreft 
krijgen ze wat vaker een rustdag en ook 
haarlemmerolie doet wonderen. Want ook 
in de tweede klasse moet de tegenstander 
met knikkende knieën op de boot naar 
Ameland stappen. En wie van de jongens 
wil dat avontuur nou missen? 
Aan de andere kant mogen we elkaar ook 
wel weer eens in de arm knijpen. Want 
wanneer komt er een einde aan deze 
droom. Toen Geel Wit eindelijk de vierde 
klasse verliet, was voor velen de top al 
bereikt. En logisch dat ze het in de derde 
maar heel moeizaam konden bolwerken. 
En geen wonder dat we daar dus na twee 
seizoenen weer uitgeknikkerd werden. Het 
sprookje leek alweer uit. 

Velocitas 2  22 31 49-42 
LSC 1890 2  22 31 36-37 
Gronitas 2  22 31 42-45 
Appingedam 3 22 27 44-64 
Roden 2  22 27 41-68 
Gomos 2  22 26 55-57 
GVAV-Rap. 2  22 26 51-54 
Gorredijk 2  22 24 33-51 
Geel Wit 2  22 22 32-54 
 
Derde elftal 
Leeuwarden 3  18 38 45-28 
Harlingen 2  18 33 41-20 
Irnsum 2  18 32 45-35 
Trynwâlden 2  18 29 40-35 
Frisia 3  18 28 34-23 
ONB 2   18 26 40-39 
Geel Wit 3  18 20 31-41 
Akkrum 2  18 19 35-47 
Stiens 2  18 19 38-52 
Nieuweschoot 3 18 11 26-55 
 
Vierde elftal 
Boornburgum 2 22 59 82-19 
de Wâlden 3  22 51      108-47 
Dokkum 1  22 43 69-48 
Zwaagwesteinde 3 21 41 73-50 
Geel Wit 4  21 34 67-56 
FVC 4   22 32 66-61 
Bergum 3  22 28 74-69 
Harkema Op. 3 21 25 62-66 
Wilper Boys 3  22 19      39-104 
Surhuisterveen 3 22 16 38-70 
Drachten 4  21 13 38-70 
TFS 3   22 11 37-93 
 
A-junioren 
St. Annapar. A1 18 47      125-17 
Bergum A1  18 44      103-20 
Minnertsga A1 18 40      101-38 
Friese Boys A1 18 37 44-39 
Berlikum A1  18 26 62-51 
Anjum A1  18 20 68-68 
AVC A1  18 20 39-58 
Dokkum A1  18 18 39-68 
Geel Wit A1  18   6      23-135 
Tzum A1  18   4      13-123 
 
C-junioren 
Drogeham C1  10 28 40-10 
TFS C1  10 16 33-36 
ASC C1  10 15 24-18 
Geel Wit C1  10 12 27-28 
Eastermar C1  10 12 26-33 
Anjum C1  10   2 16-41 
 
D1-pupillen 
FVC D1  10 26 55-20 
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Mogelijke indeling tweede klassen 

Er is nog een plaats te vergeven in de 
tweede klasse van het district Noord. 
Musselkanaal moet nog twee keer spelen 
tegen De Vogels (Groningen) en Leek 
Rodenburg wacht de return tegen 
Valthermond. Vervolgens spelen de 
winnaars een beslissingswedstrijd tegen 
elkaar op neutraal terrein. Omdat de stad 
Groningen centraal ligt worden de clubs uit 
de Martinistad meestal verdeeld over 
beide tweede klassen. Wolvega of DIO 
zou wel eens als enige Friese club in 2K 
kunnen worden ingedeeld als Roden of 
Leek de nacompetitie wint. De meest 
waarschijnlijke indeling is: 

Tweede 
klasse K 

Tweede klasse L 

Emmen Gomos  

VKW FVC 

Hoogezand Bergum 

Peize Frisia 

WVV DIO Oosterwolde 

Dalen Velocitas 

Alcides GVAV Rapiditas 

Actief Leeuwarden 

CEC Forward 

Hodo Geel Wit 

FC 
Wolvega 

GRC Groningen 

Ruinerwold Roden/Vogels/Leek/Valtherm. 

 
Eindstanden 
Eerste elftal 
Geel Wit 1  22 46 40-17 
LSC 1890 1  22 43 56-28 
St. Anna 1  22 38 51-34 
de Blesse 1  22 34 48-36 
Ruinerwold 1  22 34 40-28 
Tijnje 1  22 32 48-44 
Oldemarkt 1  22 29 42-53 
Nicator 1  22 26 38-47 
Rood Geel 1  22 23 34-44 
GAVC 1  22 21 42-62 
Steenw.wold 1 22 21 27-47 
Warga 1  22 19 25-51 
 
Tweede elftal 
Leeuwarden 2  22 48 57-24 
Be Quick G 3  22 47 80-40 
Sneek 2  22 32 66-50 

Om dan meteen weer kampioen worden, 
zonder echt te overtuigen, werd door velen 
ook niet verwacht. En dat het eerste 
vervolgens alles en iedereen verpletterde 
die het ook maar waagde de Geel Witte 
HSL een grasspriet in de weg te leggen, 
ongelooflijk! Tja, wie dat aan het begin van 
het seizoen voorspeld had, was 
waarschijnlijk in dwangbuis tijdelijk van het 
eiland verwijderd. Of forever. En terecht. 
 
Maar de realiteit nu is, dat er gewoon weer 
een plankje bij moet in de kantine. En dat 
de uitnodigingen de deur uit kunnen voor 
de verplichte Bobo en tegenstander 
receptie. Helemaal geen probleem. De 
draaiboeken liggen klaar en beslist niet 
onder het stof. Naar ik aanneem zullen de 
huidige bestuurders het seizoen keurig 
afwerken, met alles erop en eraan. Het 
feest is vast nog niet afgelopen. 
 
En wanneer men ons later vraagt hoe dit 
in 2004 mogelijk is geweest, dan is er 
denk ik maar één antwoord is: Geel Wit 
heeft de zaken goed voor elkaar. 
Want in een topseizoen moet alles 
kloppen, van de zeep van wasbaas Geert 
tot de harten van alle Geel Witters. En 
liefst steeds sneller, want dat is het teken, 
dat er weer wat gebeurt aan de Noordwal. 
 
   Henk Roemers. 
 
Geel Wit-SC Heerenveen 
Deze zomer brengt SC Heerenveen weer 
een bezoek aan Ameland. Van 5 tot en 
met 8 juli verblijven de profs op de 
Waddendiamant. 
Het zal even wennen zijn, geen Foppe de 
Haan als coach, maar Gert Jan Verbeek. 
Heerenveen heeft de afgelopen competitie 
afgesloten op de vierde plek en dat 
betekent Europees voetbal.  
Heerenveen zal op Ameland veel trainen, 
onder meer op de accommodatie van Geel 
Wit. Als tegenprestatie verzorgden ze de 
woensdagmiddag weer een clinic voor de 
jeugd. ’s Avonds neemt Heerenveen het 
op tegen het eerste elftal van Geel Wit, net 
gepromoveerd naar de eerste klasse.  
Twee keer eerder was Heerenveen te gast 
op Ameland. Op 7 juli 1999 hield Geel Wit 
de schade beperkt tot 0-6 in een wedstrijd 
die twee keer dertig minuten duurde. Op 
10 juli 2002 wonnen de profs met 1-14. 
Siprian de Jong scoorde het Amelander 
doelpunt. 
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Nachts een man… daags een man 

 
"Nachts een man, daags een man", is een 
toepasselijke uitdrukking als je de visie 
van Jan Brouwer (misschien in de 
volksmond beter bekend als Jan Loeft) 
voorafgaand aan de te spelen 
voetbalwedstrijden tussen GW2-RES2 en 
RES1-GW1 anno 1999 omschrijft. 
Jan zou namelijk een zeer grote invloed 
hebben op deze beide wedstrijden. 
Op 20 november 1999, de zaterdagavond 
voor de wedstrijden van zondag kwam Jan 
binnen in ons toenmalig pakmakershuuske 
(in de kampeerboerderij van Mientje), om 
zoals gewoonlijk weer eens stevig te gaan 
zitten pakmaken met een zeer 
optimistische mededeling. "Drie keer 
scoren" zei hij met een overtuigende blik 
terwijl hij een pot bier opentrok en met een 
lekker shagje tussen z’n lippen een 
pirouette draaide voor z’n 
pakmakersgroep. Hij was aardig zeker van 
de zaak want zijn tegenprestatie was: voor 
elk doelpunt dat hij minder zou scoren, 
een rondje bier zou halen na afloop. 
Voor de wedstrijd werd er laconiek 
gereageerd op de uitspraak van Jan, maar 
toch presteerde hij het om drie keer te 
scoren, de einduitslag tussen GW2-RES2 
werd 3-1. 
Hoewel in twijfel wordt getrokken of Jan 
het eerste doelpunt op zijn naam 
verdiende, werd zijn hattrick toegekend en 
dus zijn voorspelling daarmee 
gerealiseerd. 
De rapen waren helemaal gaar toen hij na 
deze wedstrijd nog een uitspraak deed. 
"Wachtend" op de uitslag van RES1-GW1 
aan de bar bij P&T, bij een stand van 2-2 
zat iedereen volledig in spanning 
behalve... Jan. Deze beweerde een 
eindstand van 2-3 in het voordeel van 
Geelwit, met als eindtreffend scorende 
spits: Edward de Jong. 
Patrick Kiewied (bij wie dit soort 
wedstrijden nogal gevoelig ligt), belde naar 
Bolsward om achter de einduitslag van 
deze wedstrijd te komen en inderdaad ook 
deze voorspelling kwam uit. Zou Jan 
misschien een extra talent als waarzegger 
hebben? 
Ook voorspelde hij dat ik hierover een 
stukje in de GW-krant zou schrijven. Of 
zou ondergetekende dit "onder het genot 
van..." hebben beloofd. 
Jarenlang heb ik Jan van de uitkomst 

 
Aan de bal (3) 

 

 
Naam: Steven Molenaar 
Vader/Moeder: Douwe en Saskia 
Broer/zus: Menno en Sanne 
 
Pupil van de week: GAVC 
Ik voetbal: E3 
Trainer: Douwe 
Hoogtepunt: pupil van de week 
 
Favoriete speler: v.d. Vaart 
Favoriete club: Ajax 
 
Ik eet het liefst: kip kerrie 
Ik drink het liefst: ranja 
Dit vind ik vies: spruitjes 
Ik word later: ??? 
Ik heb een hekel aan: spruitjes eten 
 
Favoriet boek: Suske en Wiske 
T.v. programma: Yu-Gi-Oh!! 
Beste film:Lord of the rings 
 
Oefenprogramma Geel Wit: 
Zaterdag 5 juni 
Waddentoernooi 
Woensdag 7 juli 
Geel Wit-SC Heerenveen 
Zaterdag 7 augustus 
Amelandia-Geel Wit  
(Waarschijnlijk) 11 augustus 
Geel Wit-Amelandia 
Zaterdag 14 augustus 
Toernooi met Zuidhorn en Oerterp 
Zondag 15 augustus 
Geel Wit-MSC (Meppel) 
21/22 augustus  
bekervoetbal GW 1 en 2, GW 1-Warga 1 
24/26 augustus 
bekervoetbal GW 1 en 2 
28/29 augustus 
bekervoetbal GW 1 en 2 
31 augustus/2 september 
bekervoetbal GW 1 en 2 
4/5 september 
start competitie 
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Aan de bal 

 
Naam: Niels v.d. Geest 
Vader/Moeder: Rein en Jetty 
Zusjes: Inge en Anoek 
 
Pupil van de week: Nicator 
Ik voetbal: E3 
Trainer: Douwe 
Hoogtepunt: pupil van de week 
 
Favoriete speler: van Hooijdonk 
Favoriete club:Feyenoord 
 
Ik eet het liefst: patat 
Ik drink het liefst: cola 
Dit vind ik vies: spruitjes 
 
Ik word later: brandweerman 
Ik heb een hekel aan: barby poppen 
 
Favoriet boek: Harry Potter 
T.v. programma: Foxkids 
Beste film: Harry Potter 
 

RES toernooi E2 
 
Op zaterdag 15 mei had E2 een toernooi 
in Bolsward bij RES. E2 werd hier heel 
verdienstelijk 1e  door de volgende 
resultaten: 
Geel Wit E2 – Leeuwarden E2 0-0 
RES E2 – Geel Wit E2 0-1 (Bente) 
Geel Wit E2 – Bedum E2 2-0 (Ken, Mark) 
Blauwhuis E2 – Geel Wit E2 0-2 (Bente, 
Mark) 
GAVC E2 -  Geel Wit E2 0-1 (Bente). 
 
Een dag later werd de laatste wedstrijd 
van de competitie gespeeld. Thuis tegen 
Leeuwarden E3 werd het een hele 
boeiende wedstrijd en werd er nipt 
verloren met 5-6. 
Al met al een mooi voetbalseizoen 
geweest van deze jongens!! 
 
    MeBo 

betreffende deze uitspraak kunnen 
weerhouden maar omdat ik het niet langer 
voor me kon houden, is ook dit bij deze 
alsnog uitgekomen. Nou ja, nachts een 
man... daags een man. 
 
Wilfried Beijaard 
 
 
Afscheid spelers vierde elftal 
In een onderling partijtje is afscheid 
genomen van drie spelers. Henk 
Roemers, George Molenaar en Jan 
Douwe Nagtegaal hebben hun actieve 
carrière beëindigd. George was er bij toen 
Jan Epping in 1969 de jeugdafdeling 
oprichtte. Epping was de trainer van de 
ploeg waarmee George al gauw succes 
boekte. Van de C’s tot en met de A’s was 
dit team schier onverslaanbaar. De 
middenvelder stootte meteen door tot het 
eerste elftal in 1975 en bleef daarin 
voetballen tot 1990. 
Henk voetbalde bij Dokkum voor hij op 
Ameland kwam wonen. In 1984 meldde hij 
zich aan bij Geel Wit en twee jaar later 
was hij doorgedrongen door tot de 
hoofdmacht.  
Daarin slaagde Jan Douwe niet. Hij was 
daarentegen een vaste waarde voor het 
tweede elftal sinds 1985. Ondanks het feit 
dat hij een flink deel van zijn 
seniorenperiode aan de wal woonde bleef 
Jan Douwe Geel Wit trouw, en dat al vanaf 
1976. Naar eigen zeggen heeft hij het 
snelste doelpunt ooit gemaakt. Hij is graag 
bereid daar alle details van te vertellen. 
 

Uitnodiging voor jeugdspelers  

Edward Brouwer deed onlangs mee aan 
een selectiewedstrijd voor de regio 
Leeuwarden voor jongens onder 12 jaar. 
De wedstrijd werd gespeeld op het terrein 
van FVC in Leeuwarden. Als Edward deze 
test doorstaat speelt hij een aantal 
wedstrijden tegen talentvolle spelers uit 
andere regio's. Maar ook als hij afvalt 
verdwijnt Edward niet helemaal uit het 
zicht. Hij blijft bekeken worden en kan later 
weer aan de selectie worden toegevoegd. 

Ook Abe van der Geest had aan een 
selectiewedstrijd mee zullen doen, maar 
helaas. Hij raakte geblesseerd aan zijn 
arm en moest afmelden. Volgende keer 
beter, Abe. 
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Familiedag 20 mei 2004 

De familiedag van Geel Wit is weer 
uitstekend geslaagd. Een lekker 
temperatuurtje; niet te koud, niet te warm. 
De middag begon met spelletjes voor de 
jeugd. De winnaars in de diverse klassen 
waren: Annelau Hoven (girls team), Rob 
Knoeff (D), Ken Knoeff (E), Christian 
Molenaar (F1), Patrick Metz (F2/F3), 
Hessel Beijaard (F4), Peter Roemers (C). 

  
 
Voor de opblaasbare glijbaan was veel 
belangstelling. 

 

Daarna werkte de jeugd toernooitjes af. 
De uitslagen daarvan waren: 

D1/D2: 1 Arsenal, 2 Manchester United, 3 
Chelsea. 

E1/E2/E3: 1 AC Milan, 2 AS Roma, 3 
Juventus. 

E4/F1/F2/F3: 1 Groningen, 2 Zwolle, 3 
Cambuur, 4 Heerenveen. 

F4: 1 Ajax, 2 Feyenoord. 

 

 
 
Een van de doelpogingen op het bord met 
de gaten tijdens de familiedag. 

als vorig jaar heeft hij een overzicht van 
het voorbije seizoen gemaakt en 
gebundeld. Het eerste exemplaar van voor 
zijn inspirator, Koos Molenaar. 

Jos Bulté kon vervolgens melden dat Geel 
Wit het nieuwe seizoen verder gaat met 
Francisco Metz als hoofdtrainer en Fré 
Smidt als trainer in Leeuwarden. Arno Moll 
vervangt Patrick Kiewied als trainer van 
het tweede elftal. 

Nadat hij had besloten met de opmerking 
dat Geel Wit een stukje geschiedenis van 
de Waddeneilanden heeft geschreven en 
eenieder zich tegoed had gedaan aan het 
door sponsor bakkerij De Jong 
geschonken gebak met clublogo bleef het 
nog lang gezellig in de kantine en zong 
Albert Molenaar nog een keer Zuurkool 
met vette jus. Reeds.  

 
Aan de bal (1) 

 
Naam: Kayan Kiewiet 
Vader/Moeder: Jan en Mariëtte 
Broer/zus: Kevin en Kim 
 
Pupil van de week: Steenwijkerwold 
Ik voetbal: E2 
Trainer: Ids 
Hoogtepunt: alle kampioenschappen 
 
Favoriete speler: v.d. Vaart 
Favoriete club: Ajax 
 
Ik eet het liefst: bami 
Ik drink het liefst: cola 
Dit vind ik vies: vlees 
 
Ik word later: prof 
Ik heb een hekel aan: liegen 
 
Favoriet boek: Mike en zijn monsters 
T.v. programma: Very hot parents 
Beste film: Lord of the rings 
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Een aardig intermezzo van het bezoek van 
de familie Rooze van Rood Geel uit 
Leeuwarden. Zoon Dion bood de voorzitter 
van Geel Wit een bal aan. 

Voorzitter André Douwe de Vries van SC 
Amelandia sprak van een zeer uniek 
resultaat. Hij bekende met diep respect en 
een beetje jalousie naar de buurvereniging 
te kijken. Als Amelander was hij zelfs zeer 
trots. De kracht van Geel Wit lag volgens 
hem in de combinatie van de eilanders en 
de Leeuwarder studentjes. Hij 
memoreerde de goede samenwerking 
tussen beide Amelander clubs en had er 
alle vertrouwen in dat Geel Wit in de 
tweede klasse zal blijven. 

 

René de Jong met de schaal 

Supporter Jan Kienstra bood namens de 
Jantjes (Breedenbach, Van Os, Kienstra) 
aan de organisatie van supportersreizen 
op zich te nemen. Tevens bood hij de 
wedstrijdbal voor de eerstvolgende 
thuiswedstrijd aan. 

Elftalleider Meinte Bonthuis merkte op dat 
het jaar hoogte- en dieptepunten heeft 
gekend, op sportief en persoonlijk vlak. 
Maar, zei hij, we'll never walk alone. Net 

Trainers nieuw seizoen 
Het bestuur van Geel Wit heeft voor het 
seizoen 2004/2005 een overeenkomst 
bereikt met Francisco Metz, Arno Moll en 
Fré Smidt om de trainingen te verzorgen. 
Francisco gaat zijn zesde 
achtereenvolgende seizoen in als 
hoofdtrainer. Hij begon in 1999 toen Geel 
Wit naar de derde klasse was 
gepromoveerd. Na twee seizoenen op dit 
niveau volgde degradatie naar de vierde 
klasse. Nadat eerst Ruinerwold in de 
nacompetitie Geel Wit de voet dwars zette 
volgde het kampioenschap van de vierde 
klasse en vers in het geheugen zit nog de 
titel van een maand geleden. 
Arno Moll heeft voor het eerst een 
seniorenselectie onder zijn hoede. Hij gaat 
het tweede trainen en volgt als zodanig 
Patrick Kiewied op. Onder diens leiding 
promoveerde het tweede naar de reserve 
eerste klasse. Inmiddels heeft het team 
een stapje terug moeten doen.  
Fre blijft de training in Leeuwarden 
verzorgen. Daar heeft hij op de woensdag 
een groot deel van het eerste elftal, het 
tweede elftal en de A’s onder zijn hoede. 
In de maanden augustus, september en 
oktober begeleidt hij Francisco en Arno op 
Ameland.  
 
 
Samenstelling bestuur 
Gedurende het lopende seizoen is Peter 
Raadjes bereid gevonden deel te gaan 
uitmaken van het bestuur. Hij heeft de 
taken van Wim Kiewiet overgenomen. 
Wim deed de sponsoring en gaat zich nu 
toeleggen op de technische zaken. 
De officiele benoeming van Peter 
geschiedt in de algemene 
ledenvergadering van augustus. Dan 
zullen we echter afscheid gaan nemen van 
Luc van Tiggelen. Het bestuur is naarstig 
op zoek naar een nieuwe secretaris. 
Belangstellenden mogen zich melden. 
 
 
Teams in competitie 04/05 
Geel Wit heeft voor de competitie 
2004/2005 de volgende teams 
ingeschreven: 4 senioren, 1 A, 1 B, 1 C, 1 
D, 4 E en 2 F-teams. 
 
Het eerste en het tweede elftal zijn 
ingeschreven voor het bekertoernooi. 
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Receptie kampioenschap eerste elftal 

Geel Wit hield zaterdag 22 mei 2004 een 
receptie ter gelegenheid van het 
kampioenschap van het eerste elftal in de 
derde klasse D. Voorzitter Jos Bulte kon in 
een goed gevulde kantine zijn 
openingswoord afsteken. Hij bracht de 
felicitaties over van de tegenstanders uit 
de klasse en van dhr. Lesterhuis, oud 
burgemeester van Ameland en thans 
voorzitter van de KNVB.  

 

De voorzitter in een gloedvol betoog 

Jos liep nog even het afgelopen seizoen 
door. Het begon voor de wind, na drie 
wedstrijden gedeeld eerste en na zes 
wedstrijd 'los' aan kop. Daarna ging het 
net als een jaar eerder, er kwam een 
terugval en pas twee wedstrijden voor het 
einde viel de beslissing. Hoe is het 
mogelijk dat je met een eigen groep zo 
hoog kunt voetballen, stelde hij zichzelf als 
vraag. Het antwoord gaf hij zelf: de vele 
vrijwilligers, de sponsors en de gemeente 
Ameland, die ervoor zorgt dat er zulke 
prachtige complexen liggen. Niet 
onbelangrijk is de rol van de spelers, die 
zich opwerpen als leiders en 
scheidsrechters bij de jeugd.  

De voorzitter bood trainer Francisco Metz 
en leider Meinte Bonthuis een 
kampioensfoto aan en aanvoerder René 
de Jong kreeg een kopie van de 
kampioensschaal. 

De heer Slootjes van de KNVB vroeg een 
applaus voor de spelersvrouwen die hun 
wederhelften zo lang moeten missen. 
Twee keer achtereen kampioen, dat is niet 
niks, complimenteerde hij de selectie. Hij 
had een bal bij zich, maar ook een 
presentje in de vorm van een mededeling. 
Namelijk dat de Waddenregeling tot in 
lengte van dagen blijft gehandhaafd. 

Wethouder Tineke Hemminga kwam met 
twee ballen. Het was haar opgevallen dat 
Geel Wit weinig had gescoord, maar ook 
weinig tegentreffers kreeg te incasseren.  

Erelid Dirk Kooiker sprak namens de 
Vrienden van Geel Wit. Dat was op het 
nippertje, begon hij. De tweede klasse 
binnenstappen, drie weken voor de 
zeventigste verjaardag van de vereniging. 
Het was hem opgevallen dat Geel Wit 
nogal moeite heeft met het scoren uit 
standaardsituaties. Daarom liet hij zijn 
maten van de vriendenclub een 
trainingsmuur binnenrijden die volgens 
hem kan doorgaan voor een denkbeeldige 
muur van een doorsnee tweede klasser. 

 

De muur van een doorsnee tweede 
klasser 
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