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Laten we het voetballen weer leuk 
maken  
De maatschappij verhardt, maar in de 
voetballerij is een merkwaardige kentering 
gaande. Voetballers worden aardig voor 
elkaar. Te pas en te onpas wordt de bal 
buiten de lijnen getikt als er weer eens 
iemand op de grond ligt. En als dat een 
keer niet gebeurt worden we met zijn allen 
zeer verontwaardigd. In de wedstrijd 
Feyenoord-Vitesse bleef de bal ondanks 
een blessure in het speelveld en werd er 
gescoord. In de wedstrijd Groningen-NAC 
dreigde hetzelfde te gebeuren toen 
Leonardo zichzelf blesseerde en er werd 
doorgevoetbald en ook bij Geel Wit 2-
Frisia 2 gebeurde iets soortgelijks.  
Om een of andere reden vinden zijn 
medespelers dan dat de tegenpartij zo 
sportief moet zijn om het spel dood te 
leggen. Dat kun je een gedragscode 
noemen, maar zeker geen spelregel. De 
KNVB heeft maar weer eens benadrukt 
dat het aan de scheidsrechter is om te 
beoordelen of het spel onderbroken moet 
worden. En zo hoort het ook. Er wordt wat 
afgesimuleerd in ons kleine landje waar je 
niet goed van wordt. Bij de geringste 
aanraking worden alle op de toneelschool 
geleerde trucs ten uitvoering gebracht. Dat 
moet maar eens afgelopen zijn. Van mij 
mag de arbiter zo lang mogelijk door laten 
spelen. In de wedstrijd Geel Wit-
Leeuwarden deden de bezoekers zovaak 
een stervende zwaan na dat, als ze 
inderdaad zo geblesseerd waren als ze 
zich voordeden, de wedstrijd gestaakt had 
moeten worden omdat er te weinig spelers 
op het veld overbleven. Op een gegeven 
moment had de man in het zwart er 
genoeg van; hij liet doorspelen. Toen hij 
achterom keek zag hij de doodgewaande 
speler alweer als een hinde lopen. 
Eigenlijk had hij de dader, want zo mag je 
een simulant wel noemen, een gele kaart 
moeten geven. 
Die kleur behoort ook toe aan diegenen 
die met een schwalbe een strafschop 
proberen te versieren. Het is lang niet 
altijd gemakkelijk om te oordelen of er een 
overtreding is gemaakt. De toneelschool 
levert heel goede leerlingen af in de 
voetballerij. Maar als de scheidsrechter zo 
moedig is om te durven constateren dat de 
verdediger niets heeft misdaan, dan moet 
hij van het slachtoffer echt een slachtoffer 
maken door hem te boeken voor 
onsportief gedrag. Als er geen straf volgt 
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Aan de bal………….. 
 
 
Naam: Wim Kolk 
 
Pupil van de week: GOMOS (2-0) 
 
Vader / Moeder: Marchel en Yvette  
 
Broer/Zus: Johan en Josephine 
 
Ik voetbal in: E1 
 
Trainer: Ronald 
 
In het veld sta ik: Midden 
 
Hoogtepunt: kampioen met F1 
 
Ik eet het liefst: rode kool 
 
Ik drink het liefst: cola 
 
Favoriete club: Nederlands elftal 
  
Favoriete speler GW: Frank 
 
T.V. programma: GTST 
 
Muziek: Rock 
 
Mooiste boek: Pietje Puk 
 
Ik wil later worden: schilder 
 
Ik heb een hekel aan:  wortels 
 
 
 
 

 

 

blijft de recidivist doorgaan met zijn 
ergerlijk gedrag. Eens moet de 
scheidsrechter in zijn voordeel beslissen 
en gaat de bal later alsnog op de stip.  
Ik kom nog even terug op het buiten te 
lijnen spelen van de bal bij een blessure. 
Niet zelden heeft de partij die dit doet er 
voordeel bij. Stel, er ligt iemand van de 
eigen ploeg op de grond. Dan zou je dus 
verder moeten spelen met een man 
minder. Dat verschil kun je opheffen door 
het spel stil te leggen. In zo’n geval vind ik 
dat de tegenpartij de bal niet terug hoeft te 
geven! Ik herinner me een wedstrijd van 
Arsenal, waarin dit, onbewust, in de 
praktijk werd gebracht. Arsenal scoorde en 
iedereen sprak er schande van. Sterker, 
de wedstrijd moest worden overgespeeld. 
Belachelijk! Er staat nergens in de regels 
dat je de bal aan de tegenstander moet 
geven.  
Dus, heren voetballers. Wij genezen 
collectief van de ziekte aanstelleritus, wij 
schoppen niet voor het minste en 
geringste de bal buiten de lijnen en wij 
geven niet de bal terug aan de 
tegenstander als die er geen recht op 
heeft. Laten we het voetballen weer leuk 
maken. 
 

Koos Molenaar 
 
 
Jubileum in 2009 
Nog even en het is 2007. En dan nog even 
en het is 2009, het jaar waarin Geel Wit 
zijn 75-jarig bestaan viert. Op de in 
augustus gehouden ledenvergadering is 
besloten tot de oprichting van een 
jubileumcommissie, waarvoor Jan van Os 
zich al heeft opgegeven. Vanzelfsprekend 
kan hij het niet alleen. 
 Dus, draag je Geel Wit een warm hart toe 
en vind je dat de viering van het jubileum 
een evenement moet worden dat we nooit 
meer zullen vergeten, meld je dan aan als 
commissielid. 
Meinte Bonthuis en Koos Molenaar 
hebben aangeboden een jubileumboek te 
gaan schrijven. Samen kunnen ze een 
eind komen, maar ook hier geldt dat elke 
steun welkom is.  
Wil je wat schrijven, herinner je je een 
memorabel voorval, heb je oude foto’s, 
laat het weten.  
Foto’s worden ingescand waarna het 
origineel weer bij de eigenaar terug komt. 
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Een leuk elftal met teamspirit 
“Leverst van ‘e week nog dien stikje in 
Colin?” “Eh, ja tuurlijk Koos gien 
probleem”  
Tja dat zeg je dan maar weer, maar ik zat 
briesend achter de pc te mijmeren waar ik 
het nu eens over moest hebben. De 
kniebuiging van Seedorf richting Van 
Basten? Of zijn optreden bij Voetbal Insite, 
waarin hij vertelde dat hij zich beschikbaar 
wilde stellen voor de Olympische equipe 
van Foppe de Haan? Het succesverhaal 
van Kuyt bij Liverpool?  
Maar toen had ik het. Het was immers zo 
voor de hand liggend als wat. Zondag 5 
november was een heugelijke dag 
waarover ik wel moet schrijven. Geel-Wit 3 
pakte die zondag tegen Renado 3 de winst 
door een prima 6-1 overwinning. Het 
derde heeft een fantastisch leuk elftal met 
opportunistisch spel en een gezellige 
teamspirit. Wanneer je zondagochtend de 
kantine komt binnenlopen staan er al heel 
wat mannen met een bak koffie en/of een 
raket. Deels om wakker te worden, deels 
omdat het gewoon zo hoort. Sommigen 
zijn te betrappen op een wat verslapen, 
duf hoofd en kleine oogjes, maar toch 
staan ze er maar. Respect. En dat is dan 
nog maar thuis. Die half negen boot moet 
helemaal een taaie kluif zijn voor een 
aantal. Boudewijn Bakema en Erik ter 
Schure zijn de boys die de bezielende 
leiding op zich hebben genomen en doen 
dat met verve. Alhoewel, Boudewijn en 
Erik…..menigeen heeft een zogenaamde 
bijnaam waardoor de meeste lezers ze 
beter kennen als “Bloody Baak” en 
“Borrel.” Nu we het daar toch over hebben, 
andere bijnamen in het derde; Hans “met 
de snelle beentjes” Saalbrink, (vraag Hans 
zelf waarom en hij zal u het verhaal in 
geuren en kleuren vertellen)  Peter 
“Suurbier” Brouwer (B), (spreekt voor zich, 
een puike verdediger) broer Arnold “Nol” 
Brouwer, Peter “Bassie” Brouwer (N), 
(…………nee, niet vanwege zijn rode 
neus), good old Marcel “Eb” v/d Geest, 
Niels “The Niles” Oud, (Tsjaa…) Dennis 
“Ome Den” Ytsma en sinds kort Leroy 
“LeBaron.” 
Van de andere jongens zijn de bijnamen 
niet bekend bij ondergetekende of ze 
moeten nog worden bedacht. Langs de 
kant staan zondagochtend de supporters 
die er al sinds mensenheugenis staan, 
waarbij de Formers eigenlijk nooit 

Spelerspas 

Vrijwel alle spelers van Geel Wit zijn 
inmiddels in het bezit van een spelerspas. 
Diegenen die nog geen pas hebben 
moeten opschieten, want wie per 1 januari 
nog niet over het vereiste document 
beschikt mag niet voetballen.  

Kersttoernooi 

Traditiegetrouw wordt rond de kerstdagen 
het zaalvoetbaltoernooi gehouden. Op 
tweede kerstdag komen de senioren en A-
junioren aan bod, een dag later zijn de 
overige junioren en de pupillen aan de 
beurt. Voor de samenstelling van het 
speelschema is het van belang om tijdig te 
weten wie er aan meedoen. Daarom 
worden de leden verzocht tijdig aan de 
elftalleiding door te geven of ze present 
zullen zijn.  

 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT 

Geel Wit zit met de handen in het haar. Er 
zijn bijna geen scheidsrechters meer. Het 
wordt van week tot week moeilijker om 
wedstrijden door te laten gaan omdat er 
vrijwel niemand te vinden is die de 
wedstrijd wil leiden. Daarom deze 
dringende oproep: HELP GEEL WIT EN 
WORD SCHEIDSRECHTER! 

Aanmelden kan bij het bestuur. 

 

Inleveren kopy 

Inleveren kopy volgende krant 

voor 15 december 
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kan niet meer mis gaan! 

E1 moet de strijd uitvechten met FC 
Birdaard. Beide teams speelden op 
Ameland tegen elkaar en dit is in het 
voordeel van Birdaard, dat een beter 
doelsaldo heeft. De kansen op de titel voor 
E2 zijn ook vrijwel verkeken na het 
gelijkspel tegen ONT E2.  

F1 zal genoegen moeten nemen met de 
derde plaats. ASC en Ropta Boys zijn een 
maatje te groot gebleken. F2 eindigt ook in 
de onderste regionen, terwijl F3 het goed 
doet. WWS en Foarút gaan uitvechten wie 
kampioen wordt, Geel Wit eindigt fraai als 
derde. De najaarsreeks voor de pupillen 
zit er bijna op en we kunnen stellen dat de 
teams het over het algemeen goed 
hebben gedaan. D1 zal waarschijnlijk net 
geen kampioen worden omdat Oostergo 
oppermachtig is. Helaas is de onderlinge 
confrontatie, die voor 11 november 
gepland stond, uitgesteld. Laten we hopen 
dat de wedstrijd alsnog wordt gespeeld, 
want dat zou wel zo sportief zijn. Het 
gesprek gaat dat de Eesters teveel 
dispensatiespelers zouden hebben. Nu tilt 
de bond niet zwaar aan 
najaarskampioenschappen en dus hoeven 
we er eigenlijk niet op te rekenen dat er 
een diploma richting Ameland verstuurd 
zal worden.  

D2 kent een moeilijk seizoen, terwijl D3 
juist uitstekend draait. Ongeslagen 
bovenaan zonder tegendoelpunten, dat 
kan niet meer mis gaan! 

E1 moet de strijd uitvechten met FC 
Birdaard. Beide teams zijn nog 
ongeslagen en ontmoeten elkaar op 
zaterdag op Ameland. Ook voor E2 is het 
zaterdag een belangrijke dag. E2 is 
eveneens zonder puntverlies en kruist 
zaterdag de degens met ONT E2. ONT is 
de enige ploeg die Geel Wit nog van de 
titel kan afhouden. 

F1 zal waarschijnlijk genoegen moeten 
nemen met de derde plaats. ASC en 
Ropta Boys zijn een maatje te groot 
gebleken. F2 eindigt ook in de onderste 
regionen, terwijl F3 het goed doet. WWS 
en Foarút gaan uitvechten wie kampioen 
wordt, Geel Wit eindigt fraai als derde.  

 

 

ontbreken. Het hilarische commentaar van 
het publiek begint al in de warming-up 
wanneer er iemand van Geel-Wit zal 
aanleggen voor een schot en languit 
onderuitgaat. Borrel loopt in trainingspak 
zuigend aan een sigaret voorbij en een 
grote glimlach valt te ontwaren op zijn 
gezicht. “Drie punten Borrel?” “Uiteraard.” 
Ok, dat begint dus goed. Het 
zelfvertrouwen is aanwezig. Hans 
Saalbrink staat interim-Bassie Alexander 
in te schieten, maar doet dat op zo’n 
manier dat Alexander eigenlijk niet weet of 
het zin heeft om te duiken. De ballen 
vliegen fluitend in de kruising, op de lat en 
vooral hoog over, maar geen bal komt 
even lekker in de wanten om warm te 
worden en te wennen aan de bal. 
Misschien wil Hans even laten zien wat ie 
kan, want ook de familie is aanwezig. 
“Bewaar dat nou maar voor straks Hans,” 
wordt hem toegeschreeuwd. Ondertussen 
staat de rest van de selectie elkaar warm 
te knallen. Ook een aantal A-junioren en 
zelfs B-junior Klaas Kolk doen mee in het 
derde bij gebrek aan spelersmateriaal. De 
aftrap begint en daar komen net twee 
geblesseerden aanlopen in de persoon 
van Niels en Dennis. Goede mannen voor 
de kreten en verhalen van de avond 
ervoor. Uit mijn ooghoek zie ik Eb onder 
een bal doorvliegen waarna het geklepper 
klinkt van een aantal benen die met elkaar 
in aanraking komen. “De Baak” denk ik 
nog en inderdaad, wanneer ik opkijk heeft 
Boudwijn bal en man gespeeld. REcht 
NAar DOel is nu niet bepaald een lekker 
op elkaar ingespeelde ploeg en Geel-Wit 
zet al vroeg druk naar voren. Kleine 
kansjes worden gemist, maar er hangt een 
doelpunt in de lucht. De prestaties van 
Geel-Wit zijn nog niet echt formidabel te 
noemen, met slechts twee gelijke spelen. 
Maar dan toch ineens, met een ferme 
punter in de bovenhoek is het Leroy, 
WIE?? ja Leroy die de ban breekt. Onder 
de beschermende vleugels van Hans, is 
Leroy bij restaurant Neighbours 
klaargestoomd voor zijn debuut bij Geel-
Wit. Leroy voorspelde de zaterdag ervoor 
drie doelpunten, waarop Hans hem tot 
kalmte maande en zei dat ie zich eerst 
maar moest bewijzen. Achteraf heeft 
Leroy iedereen de mond gesnoerd met 
drie goals en lijkt het derde ineens te 
beschikken over een mega-talent. In de 
rust wordt er niet gesleuteld aan de 
succesformatie en brengt Borrel zichzelf 
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dus nog niet in. Genoegzaam bekijkt 
Borrel de verrichtingen van zijn mannen 
en hij ziet dat het goed is. Renado gelooft 
er totaal niet in en laat zich gewillig naar 
de slachtbank leiden. Borrel gunt zichzelf 
nog een wissel en de geblesseerde Hans 
verlaat onder luid applaus het veld. 6-1 
Was niet eens geflatteerd, maar een 
goede afspiegeling van de kracht van het 
derde. De eerste overwinning was zoet en 
smaakt waarschijnlijk naar meer. 
Nagenietend van het voetbal, het 
commentaar en de briljante verhalen van 
de stapavonturen van de avond ervoor ga 
ik weer op huis aan. Vanmiddag GOMOS 
maar eens pakken denk ik… 
 

Colin Ytsma     
 

Gedrag supporters 
Elders in dit blad wordt bericht over het 
staken van de wedstrijd Geel Wit 2-Frisia 
2 en over de gevolgen die dit heeft voor de 
vereniging. Dat een wedstrijd het einde 
niet haalt is een treurige zaak. Het 
betekent in de regel dat spelers zichzelf 
niet in bedwang kunnen houden, de 
stoppen slaan door en je hebt de poppen 
aan het dansen.  
Het zijn echter niet altijd de spelers die 
over de schreef gaan. Ook het publiek kan 
er wat mee. Het is bijtijden ongehoord 
welke verwensingen scheidsrechter, 
grensrechters en tegenpartij naar het 
hoofd geslingerd krijgen. Een beleefd ‘hé 
scheids’ is er vaak allang niet meer bij.  
Wij moeten ons met zijn allen realiseren 
dat de mannen en vrouwen in het zwart 
het voor hun hobby doen. Zijn proberen 
naar eer en geweten leiding te geven aan 
een wedstrijd. Zij hebben geen enkel 
belang bij welke uitslag dan ook.  
Jeugdwedstrijden van Geel Wit worden 
door eigen leden geleid. Dat zijn 
voetballers die voor één keer de leiding 
over een duel krijgen toebedeeld. Het gros 
zit daar echt niet op te wachten, en als ze 
dan ook nog eens voor vanalles en nog 
wat worden uitgemaakt is ook hun lol er 
gauw van af. Laten we met zijn allen 
voornemen om na te denken alvorens we 
wat gaan roepen.  
 
Golff stelt doeltjes beschikbaar 
Golff supermarkt in Nes heeft twee 
oefendoeltjes beschikbaar gesteld. Geel 
Wit is de Golff zeer dankbaar voor deze 
geste.  

Binnenkort krijgt hij de kans aan het grote 
werk te ruiken. Dankzij bemiddeling van 
trainer Francisco Metz en scheidsrechter 
Henk Steenhuis, de organisator van het 
jaarlijkse weekeinde voor Groninger 
scheidsrechters, kan Frank binnenkort een 
uitnodiging verwachten om een keer mee 
te trainen met de beloften van FC 
Groningen. Wie weet waartoe dit kan 
leiden...  

Jaap heeft beet 

Een curieus moment halverwege de 
tweede helft van de wedstrijd Geel Wit-
Frisia. Jaap Wouters snelt met een van 
pijn vertrokken gezicht naar de bank. Er is 
iets aan de hand, letterlijk. Het is niet 
zomaar een wondje, iets gebroken 
misschien? Nee hoor, Jaap is 
beetgenomen, aan de haak geslagen. Uit 
zijn hand steekt namelijk een vishaakje. 
Omdat verzorger Johnny Oud elders op 
het veld een klusje te verrichten had paste 
elftalleider Meinte Bonthuis eerste hulp 
toe.  

Hoe komt nu een vishaak op het veld? De 
eerste verklaring die in de mens opkomt is 
dat het een overblijfsel is van de jaarlijkse 
visdag. Maar de mannen gooien de 
hengels toch uit in het water en niet op het 
veld? 

Opmerking langs de kant: waarschijnlijk 
ligt er maar een haak op het veld en laat 
Jaap uitgerekend in die ene haak vallen.  

Najaarsreeks nadert ontknoping 

De najaarsreeks voor de pupillen zit er 
bijna op en we kunnen stellen dat de 
teams het over het algemeen goed 
hebben gedaan. D1 zal waarschijnlijk net 
geen kampioen worden omdat Oostergo 
oppermachtig is. De onderlinge 
confrontatie, die voor 11 november 
gepland stond, is uitgesteld naar 25 
november. Het gesprek gaat dat de 
Eesters teveel dispensatiespelers zouden 
hebben. Nu tilt de bond niet zwaar aan 
najaarskampioenschappen en dus hoeven 
we er eigenlijk niet op te rekenen dat er 
een diploma richting Ameland verstuurd 
zal worden.  

D2 kent een moeilijk seizoen, terwijl D3 
juist uitstekend draait. Ongeslagen 
bovenaan zonder tegendoelpunten, dat 

6 11 



Verkopers Grote Clubactie gezocht 

De loten voor de Grote Clubactie voor dit 
jaar zijn verkocht. Op 16 november is de 
trekking. 

Inmiddels zijn de ogen alweer gericht op 
volgend jaar. We zoeken dan nog een 
paar enthousiaste verkopers. Vele handen 
maken licht werk, dus hoe meer mensen 
zich aanmelden des te kleiner is de route 
die zij moeten lopen. De bedoeling is dat 
iedereen een paar straten doet. 

Mensen die willen lopen met loten kunnen 
zich aanmelden bij Catrien Molenaar, 
Fabriekspad 16, Buren, tel. 542740 of bij 
Wessel Brouwer, Meester Oudweg 25, 
Buren, tel. 542614, of mailen naar 
info@geelwit.nl 

Stand van zaken serverproblemen 

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat 
de website van Geel Wit er regelmatig uit 
ligt. Hieraan lijkt nu een eind te komen. 
Gebleken is namelijk dat de server waarop 
de website draait regelmatig in storing is 
geweest. Hierom heeft provider Active 24 
besloten de server te gaan migreren naar 
nieuwe hardware. Dit zal op korte termijn 
gebeuren. Daarna zouden er geen 
problemen meer mogen zijn met de 
performance op de server.  

Eerste nederlaag veteranen 

De veteranen hebben op 22 oktober 2006 
met 4-2 verloren van Frisia 5. Het was hun 
eerste nederlaag sinds 10 april 2005. 
Toen verloren ze met liefst 8-3 van SC 
Flamingo. De veteranen gaan sinds dit 
seizoen door het leven als het vierde elftal, 
maar het zijn dezelfde mannen die vorig 
voetbaljaar onder de noemer veteranen in 
actie kwamen. Ze werden toen met 
overmacht kampioen in de zevende klasse 
en zijn op eigen verzoek in de vijfde klasse 
senioren ingedeeld. Gevolg van deze 
promotie was dat de toevoeging veteranen 
moest worden ingeleverd voor het getal 
vier. 

FC Groningen nodigt Frank Beijaard uit 

De grote wens van Frank Beijaard is om 
betaald voetbal te spelen. ,,Ook al is het 
maar een half uur.''  

 Geel Wit 2 gestaakt en de gevolgen 
ervan 

De wedstrijd Geel Wit 2-Frisia 2 is in de 
38-ste minuut gestaakt wegens slaan over 
en weer. De onlusten ontstonden toen 
Geel Wit-keeper William de Jong 
geblesseerd raakte. Zijn teamgenoten 
wilden dat de tegenstander de bal buiten 
de lijnen zou trappen. Dat gebeurde niet, 
waarna spelers met elkaar slaags raakten. 
Scheidsrechter Gribbert Bakker stuurde 
twee man uit het veld, onder wie Arno Moll 
van de thuisclub. Hij zou een slaande 
beweging hebben gemaakt. Een speler 
van Frisia raakte zijn tegenstander wel en 
moest ook inrukken. 
Mar ook de overige spelers konden gaan 
douchen want scheidsrechter Bakker had 
er geen zin meer in. De stand was op dat 
moment 1-1. Theo de Haan had voor Geel 
Wit gelijk gemaakt.  
Het bestuur van Geel Wit betreurt de gang 
van zaken zeer. Kon in het vorige clubblad 
nog melding worden gemaakt van het feit 
dat Bakker weer bereid was te fluiten op 
het sportveld tussen Nes en Buren, de 
kans dat hij zich weer laat overhalen is nu 
wel erg klein geworden. Niet zozeer omdat 
Bakker de buik vol heeft van het gedrag 
van Geel Wit-spelers, maar vooral om het 
aanstellingsbeleid van de 
scheidsrechtersorganisatie. In negen van 
de tien gevallen komt de aangewezen 
scheidsrechter niet opdagen en dan kan 
de enige Amelander scheidsrechter die dit 
niveau aankan de klus weer klaren.  
Het is een fenomeen dat in de hand wordt 
gewerkt door de handelswijze van de 
scheidsrechtersaanstellingscommissie. 
Wat heeft het voor zin om iemand uit het 
zuiden van Drente naar Ameland te sturen 
om een wedstrijd tussen reserve-elftallen 
te leiden?  
Niet alleen het tweede elftal kampt met dit 
probleem. Ook bij het eerste komt 
regelmatig een andere arbiter opdraven 
dat die te boek stond.  

Geel Wit opent de score 

In de wedstrijd Geel Wit-GOMOS is iets 
unieks gebeurd. Voor het eerst dit seizoen 
opende Geel Wit de score. Een keer 
eerder was het niet de tegenstander die 
de score opende, dat was in de wedstrijd 
tegen Wolvega. Maar die eindigde dan 
ook in 0-0. 
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Voorwedstrijd Geel Wit F-Amelandia F 

De jongste voetballertjes van Geel Wit en Amelandia speelden zondag 5 november een voorwedstrijd 
voor aanvang van het duel Geel Wit 1-GOMOS 1. De mannen in het oranje bleken iets te sterk, zijn 
versloegen de selectie van Patrick Kiewied met 0-4. 

Het was het eerste optreden op het veld van de geelwitten. Ze trainen druk in de zaal en maken week tot 
week vorderingen. Volgend jaar gaan ze in de competitie. Dan zullen we wel meer van dit team horen. 
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