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Tot 16 maart kan kopy worden ingeleverd 
voor het volgende clubblad. 
 
 
Spelerspas 
Met ingang van 1 januari is de 
overgangsperiode van de spelerspas 
beëindigd, hetgeen betekent dat een 
speler niet speelgerechtigd is als hij/zij zijn 
of haar spelerspas niet kan laten zien. 
Deze persoon mag hierdoor niet 
deelnemen aan de betreffende wedstrijd. 
Spelers voor wie een spelerspas in 
aanvraag is, ontvangen een tijdelijke pas 
waarmee zij gedurende de periode van 
innemen pasfoto, retour zenden 
fotogedeelte en ontvangst definitieve 
spelerspas, mogen uitkomen in een 
wedstrijd. De tijdelijke spelerspas heeft 
een geldigheidsduur van 3 weken.  
Bij overschrijving ontvangt de speler een 
nieuwe pas met de juiste 
verenigingsnaam. De uitgiftedatum van de 
spelerspas blijft echter ongewijzigd. 
Het controleren van de spelerspassen in 
het bijzijn van de aanvoerders/leiders is 
een verplichte taak van de 
scheidsrechters, zowel voorafgaand als na 
de wedstrijd. Als de scheidsrechter 
onvoldoende of onzorgvuldig de passen 
controleert, kunnen de leiders daar direct 
na de wedstrijd een aantekening van 
maken op het wedstrijdformulier. Dit zal 
vervolgens worden voorgelegd aan de 
tuchtcommissie. 
De aanvoerder ondertekent het 
wedstrijdformulier vooraf om aan te geven 
dat de vermelde gegevens juist zijn. Na 
afloop van de wedstrijd parafeert hij/zij het 
wedstrijdformulier eveneens om de 
juistheid van de gegevens te bevestigen. 
Paraering van het formulier wil niet zeggen 
dat men akkoord gaat met de door de 
scheidsrechter vermelde overtredingen/ 
misdragingen. Schuldig of niet schuldig 
verklaren is een zaak die op een later 
moment door de tuchtcommissie wordt 
bepaald.  
Mede in verband met de invoering van de 
spelerspas dienen wisselspelers vooraf al 
op het wedstrijdformulier te worden 
vermeld. Indien wisselspelers pas later 
aankomen, moeten de gegevens na afloop 
worden ingevuld.  
In januari/februari ontvangen de 
verenigingen de fotoformulieren voor de E-
pupillen die met ingang van het seizoen 
2007-2008 overgaan naar de D-klasse en 
vanaf dat moment ook in het bezit moeten 
zijn van een spelerspas. 
 

 



Het zit gewoon in de genen 
Zondag 10 december. Plaats van 
handeling: Westerpad. Tijd: rond half twee 
’s middags. Eindelijk heeft Carla haar 
Rudolf zo ver gekregen dat hij even 
gezellig met haar gaat fietsen. Helaas… 
de vreugde is van korte duur, een lekke 
band verstoort de idylle. Dat wordt lopen 
dus… Maar als de nood het hoogst is, is 
het mobieltje nabij. 
 
Datum en tijd als boven, maar een andere 
locatie: voetbalvelden Geel Wit. Op het 
programma de wedstrijd Geel Wit  tegen 
Trynwâlden 2. Geel Wit compleet met 
Arno in zijn nieuwe rol als verzorger, 
tegenstander aanwezig, we kunnen 
beginnen… Helaas, voor de zoveelste 
keer laat een scheidsrechter ‘van de wal’ 
verstek gaan en leider Nico besluit zijn 
toevlucht te nemen tot het gebruik van een 
hulplijn. Als de nood… 
Nico gaat bellen. Met wie denk je? Ja 
hoor, in één keer goed. Hoe raad je het? 
Hoe Nico Rudolf en vervolgens Rudolf 
Carla heeft weten te overtuigen dat het 
Westerpad moet worden ingeruild voor het 
Geel Witveld, daarvan weten we het fijne 
niet. En wie de goeie fiets heeft mogen 
gebruiken hebben we maar niet 
gevraagd… 
 

 
 
Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn. 
We komen met 0-3 achter door 
achtereenvolgens een serie 
verdedigingsfouten, een zondagsschot 
van zo’n veertig meter en een strafschop, 
voordat Dennis Akkerman de 
spreekwoordelijke eer weet te redden. 
Rudolf heeft de wedstrijd volledig onder 
controle, protesten worden meedogenloos 
afgestraft met een gele kaart (trouwens, 
wie gaat dat nu betalen?), en als onze 
plaatselijke onverstanden langs de lijn –
niet gehinderd door enige deskundigheid- 
zich met veel misbaar verzetten tegen 

Theo (Lucius) zulke klusjes voor mij 
opknapt” 
Lucius was niet bereikbaar voor 
commentaar. Wel voor 
honderdduizendklappers, Chinese 
vlinders, nitraatbommen, lawinepijlen, 
luchtkogels, Bengaals vuur en 
oefengranaten. 
Mourinhio klaagt nog steeds over het 
gebrekkige spelersmateriaal waarmee hij 
moet werken. RKC heeft zich vervolgens 
bij Chelsea gemeld met het aanbod om 
Sjevtsjenko, Ballack, Essien, Lampard, 
Robben, Terry, Cech, Drogba en Kalou 
dan maar als vriendendienst over te 
nemen. 
Nadat kantinejuffrouw Liesbet Kemenade 
bij binnenkomst van de PSV-spelers voor 
de lunch meldde: “Geen Chinees vandaag 
jongens,” droop de nieuwe linksback 
Xiang Sun teleurgesteld af. 
Sansoni tegen Sprockel; “weet je dat ik 
ook iets kan laten verdwijnen,” waarna 
Sprockel snel zijn handen voor zijn neus 
deed en wegrende. 
Als ludieke actie kwamen de spelers van 
TOP Oss maandagochtend op het 
trainingsveld met emmers en dweilen, 
nadat het bestuur had gedreigd met een 
grote schoonmaak binnen de selectie. 
Sansoni probeerde zich in Zeist voor de 
tuchtcommissie nog te verweren met de 
opmerking dat Roy Beerens zijn neus in 
andermans zaken stak en niks te maken 
had met het relletje. 
Raymond Atteveld heeft bij het bestuur 
van Roda gemeld dat een assistent-trainer 
een welkome aanvulling is. Naar verluid 
staat Regillio Tuur hoog op het 
verlanglijstje van Atteveld. 
Rafael van der Vaart na zijn goal tegen 
Rusland; “Zo doe je dat Clarence,”  
Guus Hiddink vertelde voor de wedstrijd 
zich erg thuis te voelen in Rusland, 
overigens voelde Guus zich ook erg thuis 
in België. De FIOD had daar echter een 
andere mening over. 
HSV is na de nieuwe trainer omgedoopt in 
Huub Stevens’ Verein.  
Stevens had gedacht aan een schokeffect 
in zijn eerste wedstrijd en kwam niet 
bedrogen uit toen hij zich rot schrok van 
het slechte spel van zijn ploeg.  
 
Colin Ytsma 
 

 

Inleveren kopy 
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Gehoord en gezien 

 
Feyenoord zoekt voorzitter. Genoemde 
functie-eisen; niet kaal, geen jacht, geen 
vieze bruine kleur en liefst verstand van 
voetbalzaken.  
Nadat Louis van Gaal Andy Houtkamp van 
NOS Langs de Lijn boycot, moet ook het 
publiek van AZ eraan geloven. Het publiek 
is volgens Van Gaal te kritisch en hij wenst 
ze daarom ook niet langer in het stadion te 
zien of te horen. 
Reactie van doelman Sinouh; “Ach Van 
Gaal boycot wel vaker mensen!” 
Ten Cate tijdens de winterstoptrip van 
Ajax in Zuid-Afrika tegen de ober: “Ik 
bestelde Zuid-Afrikaanse rode wijn en 
geen Franse, blinde tyfushond!” 
Perez; “Dat kun je niet maken trainer” 
“Onze spelers zijn geen koorknapen,” 
aldus Jaakke. Gelukkig dat het publiek 
zich wel van de goede kant liet zien bij 
aanvang van Ajax-Feyenoord. 
Van Gaal is van mening dat hij het 
Nederlands elftal beter kan laten 
voetballen. Benieuwd of hij het nog beter 
kan doen als zijn laatste periode als 
bondscoach. 
Frank Rijkaard over deze opmerking: “Je 
moet nooit je eigen ruiten ingooien.”  
Neeskens “Of eruit slaan.” 
Na het jammerlijke afhaken van Kaká en 
Ronaldo kon Cambuur toch nog zijn 
gewenste spits presenteren; Marinus 
Dijkhuizen zal de komende tijd weer menig 
verdediger de stuipen op het lijf jagen. 
Civard Sprockel gaat bij Vitesse nu door 
het leven als Hans Klok na zijn 
fantastische verdwijntruc. 
Van Basten schrok zich een ongeluk toen 
een man hem opbelde en vertelde dat hij 
een bom onder zijn auto had geplaatst. De 
man deed zich voor als M. van 
Bommelding. 
Van Bommel: “Een flauwe grap van een 
journalist. Iedereen weet dat niet ik, maar 

juiste beslissingen van de Trynwâlden-
grensrechter, is één strenge blik van 
Rudolf voldoende om de schreeuwers de 
kantine te laten opzoeken… 
En nu we het toch over de kantine 
hebben… Al sinds het begin van dit 
seizoen vragen wij, die ons vaste plekje 
hebben daar bij de deur, ons af hoe het 
toch mogelijk is dat het hele kleine 
kleutertjes, die maar nauwelijks kunnen 
lopen en soms zels nog kruipen, helemaal 
op eigen kracht de weg naar de kantine 
weten te vinden. 
Een van de altijd aanwezig jonge moeders 
brengt uitkomst: ,,Je hoeft alleen maar 
even naar de vaders te kijken en je weet 
het: het zit gewoon in de genen!’’ 
 
Anne Moll 
 

 
 
Scheidsrechters kom naar Ameland!!! 
  
En waarom.....??? Vraag dat maar aan de 
Amelander scheids Rudolf Teuben. 
Krijg je normaal gesproken een lauw 
bakkie thee in de rust, nou bij ons is het 
echt anders. U roept wij brengen! 
Normaal staat er voor onze 
scheidsrechters in de rust een lauw bakkie 
thee maar ook een extran en een mars of 
iets dergelijks. Nou wil het gval dat Rudolf 
dit alles altijd liet staan dus na wat 
navraag.... jawel hij houdt niet van snoep 
en zoet drinken maar hij lust wel graag 
een balletje (van Henk Schrik vanzelf). 
 Dus wij het kantine personeel zien graag 
dat de scheidsrechters het prima hebben 
bij ons en hebben dus Rudolf deze middag 
voorzien van een overheerlijke bal met 
mayo!!!  
En zoals jullie op de foto kunnen zien was 
hij daar heel erg blij mee. 
Dus alle scheidsrechters van Nederland, 
sla Ameland niet over want je weet niet 
wat je mist!!!!!! 
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Verslag algemene ledenvergadering 5 
januari 2007  
Geel Wit hield vrijdag 5 januari haar 
halfjaarlijkse ledenvergadering. In zijn 
openingswoord concludeerde voorzitter 
Jos Bulté dat de gedragingen van de 
spelers op het veld zijn verbeterd, maar hij 
maakte zich wel zorgen over het 
taalgebruik van de supporters. Ook sprak 
hij zijn zorg uit over de toekomst van het 
kerstzaalvoetbaltoernooi voor de senioren, 
gelet op de sterk afnemende 
belangstelling. Bulté attendeerde de leden 
op de komende cursussen coach, 
tapen/banderen en EHBO/sportblessures. 
Het bestuur heeft de plannen voor 
uitbreiding van de accommodatie bij 
burgemeester en wethouders 
gepresenteerd. De gemeente gaat de 
bouwtekening uitwerken en een 
kostenplaatje maken. Voor de realisatie 
zal een beroep worden gedaan op de 
leden en de club zal geldbronnen moeten 
aanboren. 
In zes weken tijd is Geel Wit tegen €250 
aan boetes aangelopen, een zorgelijke 
ontwikkeling. 
Binnenkort heeft het bestuur een gesprek 
met De Vries over de betaling van het oud 
papier. Toen De Vries het ophalen 
overnam van Geel Wit is afgesproken dat 
de club daarvoor jaarlijks een vergoeding 
zou krijgen van De Vries. Die heeft 
inmiddels een betalingsachterstand van 
twee jaar. De verwachting is dat de 
gemeente het ophalen gaat overnemen. 
De bijdrage aan Geel Wit wordt dan in tien 
jaar afgebouwd. 
Secretaris Will Bakema heeft De Monnik 
en Amelandia een brief geschreven naar 
aanleiding van de gebeurtenissen van 
vorig jaar. De Monnik was boos omdat de 
Amelander clubs afzegden voor het 
juniorentoernooi op Schiermonnikoog. De 
Monnik wil graag de traditie in ere houden. 
Amelandia was teleurgesteld omdat Geel 
Wit geen behoefte had om een 
samenwerking aangaande de jeugd te 
willen aangaan. Geel Wit ergerde zich aan 
de opvatting die bij Amelandia leefde dat 
Geel Wit hun spelers wilde overnemen. 
Geel Wit wil juist de spelers die tussen wal 
en schip dreigen te vallen de kans bieden 
om bij Geel Wit te spelen, terwijl ze lid 
blijven van Amelandia. Hierop is nog geen 
reactie van Amelandia gekomen. 
Wagenborg Passagiersdiensten sponsort 
Geel Wit met €750 extra per jaar. Dit geld 

1 CSC F4 9:00 

2 TTBC F3 9:00 

3 Frisia F8 12:00 

4 BCV F2 9:00 

5 Geel Wit F3 10:45 

6 Annaparochie St. F3 9:00 

 
Foto’s jeugdzaalvoetbal 
Van het jeugdzaalvoetbaltoernooi is 
helaas geen verslag ingeleverd. Wel heeft 
Jan van Os foto’s gemaakt, totdat hij werd 
opgepiept. 
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Richard de Jong 
 

99-01   1 2 3 

Peter Brouwer  99-00 1     1 

Lex Kiewied 
 

04-05     1 1 

Siegfried Kooiker 
 

01-02     1 1 

 
Indelingen voorjaarsreeks 
D1 2AR  

1 Ropta Boys D1 11:00 

2 JVC Nylan 2000 D1 9:30 

3 Beetgum D1 10:00 

4 Oostergo D1 9:00 

5 Geel Wit D1 10:45 

6 VVT D1 10:30 

D2 3BB  

1 DIO Oosterwolde D2 12:00 

2 ONB D3 9:00 

3 BergBCVComb D4 9:00 

4 Geel Wit D2 10:30 

5 Eastermar D1 9:15 

6 Drachten D4 9:00 

E1 3BM  

1 BroeksterWalden E2 9:00 

2 Birdaard FC E1 9:30 

3 Geel Wit E1 10:45 

4 Dokkum E1 9:15 

5 Anjum E1 9:30 

6 VCR E1 9:00 

E2 3BD  

1 Oerterp E2 9:00 

2 WTOC E1 10:30 

3 Geel Wit E2 10:45 

4 Boerakker E1 9:45 

5 ODV E1 9:00 

6 Rottevalle E1 9:00 

F1 3BO  

1 Anjum F1 11:00 

2 CVO F1 9:00 

3 Minnertsga F1 9:00 

4 Bergum F1 9:00 

5 Geel Wit F1 10:45 

6 Birdaard FC F1 10:00 

F2 3BL  

1 
Leeuwarder Zwaluwen 

F2 10:15 

2 Geel Wit F2 10:45 

3 SSS'68 F1 9:30 

4 Irnsum F1 10:00 

5 Dronrijp F3 10:15 

6 Franeker SC F4 12:00 

F3 3BM  

is bedoeld voor de bootkosten van de 
spelers die aan de wal wonen. De 
uitbetaling geschiedt via de Vrienden van 
Geel Wit. 
Naar aanleiding van de notulen van de 
vorige vergadering werd gevraagd naar de 
mogelijkheden van realisering van een 
kunstgrasveld. Zo’n veld kost gemiddeld 
€300.000 en de onderhoudskosten zijn 
even hoog als van een gewoon veld. De 
verwachting is dat de gemeente hiervoor 
geen geld heeft.  
Gribbert Bakker heeft andermaal 
aangegeven Geel Wit niet meer te willen 
fluiten omdat hij er geen plezier meer aan 
beleeft. Rudolf Teuben stelde dat gele 
kaarten voor praten per definitie onnodig 
zijn en dus voor rekening van de dader 
moeten komen. Het bestuur handhaaft dit 
seizoen het huidige boetesysteem. Meinte 
Bonthuis mist het scorebord. De voorzitter 
antwoordde dat onderhandelingen over 
een nieuw bord gaande zijn. 
De begroting, zoals altijd opgesteld door 
penningmeester Wessel Brouwer, werd 
zonder noemenswaardige opmerkingen 
aangenomen. 
De jeugdcommissie heeft versterking 
gekregen in de persoon van Simon van 
Dijk. Hij neemt een deel van de taken over 
van wedstrijdsecretaris Dorus Metz. De 
invulling van de kantinediensten 
ondervindt met name op de 
zondagochtend problemen. Hiervoor wordt 
een beroep gedaan op A-junioren die ook 
moeten voetballen. Ook komt het voor dat 
ouders die voor de zaterdag worden 
gevraagd niet komen opdagen. Het zou 
mooi zijn als er meer vrijwilligers bij 
komen. Er is een jubileumcommissie 
opgestart die zich gaat bezighouden met 
de viering van het 75-jarig bestaan in 
2009. 
Meinte Bonthuis deed het bestuur 
schriftelijk een lijst toekomen met (her) in 
te stellen commissies en hun taken. Het 
bestuur zal dit nader uitwerken. 
Bij het competitieoverzicht prees de 
voorzitter de prestaties van het eerste. 
Een aantal jeugdteams werd op een haar 
na kampioen. Voor de voorjaarsreeks 
wordt geen D3-elftal ingeschreven. Vanuit 
de vergadering werd erop aangedrongen 
een aantal wedstrijden vooruit te spelen in 
verband met de Amelander herfstvakantie. 
De Vrienden van Geel Wit hebben een 
verplaatsbaar doel in het vooruitzicht 
gesteld. De verwachting is dat het doel 
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deze maand komt. 
De voorzitter sloot af met de mededeling 
dat Cositax bereid is om de 
scheidsrechters gratis te vervoeren. 

Weer strijd om Ameland Beker 
Vorig jaar ging het niet door, maar dit jaar 
wordt weer gestreden om de Ameland 
Beker. Op 1 augustus ontvangt Geel Wit 
Amelandia en een week later is de return 
in Hollum.  
Traditiegetrouw voetballen de veteranen 
van beide verenigingen tweede 
pinksterdag tegen elkaar om de Cor 
Wijnbergbeker. Zoals altijd is 
sportcomplex De Slinger de plaats van 
handeling. 
Van 1 tot en met 3 juni wordt op 
Terschelling het Waddentoernooi 
afgewerkt en van 17 tot en met 19 
augustus is er in Hollum een 
jeugdtoernooi. Daaraan doen Amelandia 
en Geel Wit mee en Jan Bruin zal 
zorgdragen voor de deelname van 
jeugdselecties van een aantal profclubs. 

 

Veteranen figureren voor Jan Bruin 
Omrop Fryslân komt deze winter met een 
serie waarin ze teruggaan naar de roots 
van sporters. In een van die afleveringen 
staan de schijnwerpers gericht op Jan 
Bruin. Speciaal daarvoor regelde de 
omroep een wedstrijd tussen de veteranen 
van Geel Wit en Amelandia. 
Het werd een zeer eenzijdig treffen, 
waarin de prof van Stormvogels Telstar 
een kwartier voor tijd inviel. Maar ook hij 
kon niet voorkomen dat Geel Wit uitliep 
naar 0-5 door treffers van Arjan Verbiest 
(2), Robert Oud, Frans Kienstra en Gerard 
Metz. Jans broer Cor had voor het laatst 
gefloten en dus leek er niet van te komen 
dat Jan zijn befaamde shuffle na een 
doelpunt kon demonstreren. Maar toen 
greep de regie in. Jan moest scoren uit 
een voorzet van rechts. De vierde poging 
was raak en zo was de eer toch gered. 

 

naam Seiz. 90 uit in 
to
t 

Siprian de Jong 
 

99-07 145 15 1 161 

Peter Oud 
 

99-07 132 6 11 159 

Rene de Jong 
 

99-07 156     156 

Jaap Wouters 
 

99-07 88 33 9 130 

Andre de Jong 
 

99-05 117 6   123 

Theo de Haan 
 

99-05 100 19 4 123 

Colin Ytsma 
 

00-07 80 25 12 117 

Paul van der Wal 
 

99-07 77 21 13 111 

Anton Kiewiet 
 

01-07 49 39 20 108 

Edward de Jong 
 

99-05 61 20 21 102 

Frank Beijaard 02-07 60 21 7 88 

Tonio Brouwer 
 

99-05 22 26 35 84 

Lars Brouwer 
 

02-07 39 28 12 79 

Theo Brouwer 
 

99-06 26 26 17 69 

Jacob Russchen 
 

02-07 
 

18 23 29 68 

Arno Moll 
 

99-06 
 

56 4 3 63 

Herman ter Schure 
 

00-07 18 9 34 61 

Douwe van der 
Meij 
 

99-05 
 

11 18 28 57 

Edwin Wemer 
 

01-05 
 

23 8 19 50 

Ronald Metz 
 

99-02 23 6 6 35 

Prem Brouwer 
 

01-06 4 9 18 31 

Bjorn Wijnberg 
 

04-07 5 11 14 30 

Jan Jaap Blokker 
 

04-07 
 

4 10 15 29 

Frans Kienstra 
 

99-01 10 10 8 28 

Rob Kooiker 
 

99-02 6 4 14 24 

Siard Bonthuis 
 

05-07   2 14 16 

Pasquinel Kolk  99-00 11 3 1 15 

Martin Kooiker 
 

00-01 4 4 5 14 

Sander Kiewied 
 

05-07   1 10 11 

William de Jong 01-07 10     10 

Francisco Metz  99-00 1 4 4 9 

Martijn Beijaard 05-07     8 8 

Maurits Metz 
 

05-06 
 

  1 5 6 

Niels Oud 
 

99-01     5 5 

Peter Beverwijk  99-00 2   2 4 

Tim Hoomoedt 
 

00-01     3 3 

Pieter Kooiker 
 

04-07     3 3 

Robert Oud  99-00 2     2 

Dennis Ytsma 
 

05-06     2 2 
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Stand van zaken tweede periode 

Geel Wit staat er goed voor in de tweede 
periode. Samen met FC Wolvega gaan de 
Amelanders aan de leiding. Beide hebben 
13 punten uit 5 wedstrijden verzameld. Het 
doelsaldo van Wolvega is 17 voor en 5 
tegen, Geel Wit heeft 14 voor en 4 tegen. 
De overige teams kunnen als 
uitgeschakeld worden beschouwd. FVC 
heeft al een periodetitel en doet dus niet 
meer mee. Dan volgen Leeuwarden en 
LSC met 8 punten en Trynwâlden met 7.  

Eigenlijk had de beslissing komend 
weekend kunnen vallen, maar de 
afgelasting van afgelopen weekeinde 
gooide roet in het eten.  

Zondag maakt LSC de reis naar Ameland 
en gaat Wolvega in Groningen langs bij 
Forward. Voor deze periode moet Geel 
Wit nog op bezoek bij Trynwâlden en 
Wolvega is dan de gastheer van Velocitas.  

De kans is groot dat deze wedstrijden al 
voor 25 februari op de agenda komen. 

 

Spelers in het eerste elftal 

Sinds 1999 is Francisco Metz trainer van 
het eerste elftal. Vanaf zijn tweede 
seizoen zijn alle opstellingen bewaard 
gebleven. Van het seizoen 99-00 missen 
de gegevens van twee wedstrijden. 
Daarnaast is van een wedstrijd onbekend 
wie in- en uitvielen. Voor zover bekend 
heeft Siprian de Jong de meeste 
wedstrijden heeft gespeeld. Hij miste, voor 
zover bekend, slechts vijf duels. Peter Oud 
ontbrak drie keer vaker en Rene de Jong 
moest tien keer afzeggen. De doelman 
heeft alle gespeelde wedstrijden van het 
begin tot het einde onder de lat gestaan. 
Daarbij is buiten beschouwing gelaten de 
rode kaart die hij kreeg tegen Rood Geel 
als gevolg waarvan hij toen een aantal 
wedstrijden moest missen. Opmerkelijk is 
verder dat Andre de Jong al zijn 
wedstrijden in de basis begon en slechts 
zes keer voortijdig naar de kant is 
gehaald. Siprian de Jong startte nog maar 
een keer op de reservebank. Iets wat 
Theo de Haan drie keer vaker overkwam. 
Francisco zette 43 spelers in, onder wie hij 
zelf.  

 

 

Team 1 wint zaalvoetbaltoernooi 
Het traditionele zaalvoetbaltoernooi van Geel 
Wit op tweede kerstdag in sporthal de Slenk in 
Nes werd een groot succes voor Frank 
Beijaard en zijn team. Team 1 won vier van de 
vijf duels en speelde een keer gelijk. Frank 
was de trefzekerste speler van het toernooi 
met elf treffers. Zes daarvan maakte hij in het 
laatste duel tegen team 5, dat met 7-1 werd 
gewonnen. Het was meteen veruit de hoogste 
score van het toernooi. De winnende ploeg 
bestond uit Frank Beijaard, Sander Kiewied, 
Pieter Kooiker, Andre Kooiker, Marchel Kolk 
en Dennis Kiewiet. Als tweede eindigde team 
6, met als spelers Edwin Wemer, Martinus 
Spoelstra, Arno Moll, Francisco Metz, Rene 
Kiewiet en Dirk Molenaar.  
De eindstand was verder: 3 Team 5 (Paul van 
der Wal, Siard Bonthuis, Brian Overmars, 
Richard Kooiker, Frank Kiewiet, Peter 
Roemers), 4 Team 2 (Lars Brouwer, Mark 
Kiewiet, Maurits Metz, Leo Kiewied, Tim de 
Vries, Theodoor Molenaar), 5 Team 3 (Anton 
Kiewiet, Martijn Beijaard, Douwe van der Meij, 
Lex Kiewied, Sip Boelens, Lennart Brouwer), 6 
Team 4 (Jaap Wouters, Rick de Jong, Hein 
Mosterman, Dennis Ytsma, Ronald de Jong, 
Nick de Vries). 

De wedstrijden werden in goede banen geleid 
door de scheidsrechters Martin Oud, Hessel 
Kienstra en Jan van Os.  

Duizendste doelpunt D2 
In 1977 schreef Geel Wit voor het eerst een 
D2-team in. Het eerste jaar was niet zo 
succesvol met slechts een overwinning in 
dertien wedstrijden. Geel Wit scoorde slechts 
zeven keer. Daarna ging het beter, zo goed 
zelfs dat aan de najaarsreeks van 2006 kon 
worden afgesloten met het duizendste 
doelpunt ooit door een D2-speler gemaakt. 
Wil je alle eindstanden, hoogste scores en 
andere feiten nog eens nakijken, kijk dan op 
de site www.geelwit.nl bij Koosiescorner. 
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