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CSC F4       1      3     3   -     0 
BCV F2       2      3   10   -     9 
Frisia F8       2      3   11   -   11 
Geel Wit F3      2      0     0   -     4 
St. Annapar. F3      1      0     3   -     8 
 
Excuses van de eindredacteur 
Dit clubblad is een week later 
verschenen dan de bedoeling was. En 
dat is mijn schuld. Elk jaar maak ik aan 
het begin van het seizoen een schema 
van de dat van inleveren kopy, 
drukken, vouwen en bezorgen. 
Woensdagavond 21 maart    kreeg ik 
een telefoontje van Wilma: ‘we zitten 
hier met de hele ploeg, maar er ligt 
niks klaar!’ Ik kon niets anders 
uitstamelen dan dat ik me een week 
heb vergist. Dat kan mannen dus 
blijkbaar ook overkomen.  
Ik heb de lijst niet in de keuken 
hangen, maar opgeslagen in de 
computer. Ik open dat bestand niet 
elke dag, en zo moet het mijn 
mederedacteuren ook vergaan, want 
telkenmale moet ik hen aansporen om 
aan de slag te gaan.  
Op de uiterste inleverdatum had ik nog 
geen letter binnen en ik kreeg ook 
geen signalen van de drukkers dat die 
stonden te popelen.  
Het telefoontje van Wilma kwam dus 
voor mij totaal onverwacht. 
Vanzelfsprekend beloof ik dat ik alles 
er aan zal doen om een herhaling te 
voorkomen. Daarom onderstaande 
mededeling, en die is voor iedereen 
die iets wil schrijven: 
 
Kopij inleveren 
Kopij voor het volgende clubblad 
inleveren voor 16 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De schrijvende fotojournalist 

Jan Spoelstra is een fotograaf, een 
hele goeie, mogen we wel stellen. Zijn 
vakmanschap zien we terug in de 
kranten en op internet en soms voegt 
hij tekst toe aan de beelden. Dan zie je 
maar weer eens dat een goeie 
fotograaf niet per definitie een goeie 
journalist hoeft te zijn. Vanwaar deze 
opmerking in het clubblad van Geel 
Wit. Wel, onlangs schreef hij iets op 
zijn site over onze vereniging, waarbij 
enige kanttekeningen op zijn plaats 
zijn. 

Eerst over de wedstrijd Geel Wit-LSC. 
Jan gaf daarbij een oordeel over de 
kwaliteiten van enkele spelers. Dat is 
in een goed gesprek uitgepraat, dus 
dat hoef ik niet over te doen. Dan 
meende Jan iets te moeten schrijven 
over het sponsorcontract dat de 
Stichting Ameland Promotie met FC 
Groningen heeft getekend. 

Zoals bekend kwam het nieuws 
voortijdig in de media. De Leeuwarder 
Courant kreeg er als eerste lucht van. 
De LC kon achterhalen dat ameland.nl 
de komende drie seizoen op de 
uitshirts van de FC zal prijken. Op dat 
moment was nog niets bekend van de 
maatschappelijke overeenkomst, die 
behelst dat FC Groningen lessen gaat 
verzorgen op de Amelander scholen 
en dat het kader op Ameland 
professionele ondersteuning krijgt. 
Topsporters komen in het kader 
daarvan naar de Waddendiamant en 
mogelijk komt FC Groningen een 
wedstrijd spelen. Het gebrek aan 
volledige informatie kon de LC niet 
verhinderen op speurtocht te gaan 
naar mensen die wel een 
ongenuanceerd oordeel wilden 
ventileren. En ja, die zijn gauw 
gevonden.  

Jan deed op ameland.org braaf mee. 
Nou ja, braaf… Hij liet geen mensen 
met naam en toenaam aan het woord, 

ONB C2     15    12   27   -   68 
Kollum C2     14    10   31   -   50 
 
D1-pupillen 
Ropta Boys D1      2      6     8   -     2 
Oostergo D1      2      6     6   -     0 
Nylân 2000 D1      2      3   11   -     4 
Beetgum D1      2      1     2   -     5 
VVT D1       2      1     3   -     7 
Geel Wit D1      2      0     2   -   14 
 
D2-pupillen 
Geel Wit D2      2      6   19   -     1 
Eastermar D1      2      6   11   -     1 
DIO Oosterw. D2     2      3     5   -     9 
BergBCVComb D4    2      3     4   -   10 
Drachten D4      2      0     5   -     8 
ONB D3       2      0     1   -   16 
 
E1-pupillen 
VCR E1       2      6   11   -     2 
Dokkum E1      2      6     8   -     2 
Birdaard E1      2      3     5   -     5 
Anjum E1       1      0     1   -     3 
Broek.Wâlden E2      1      0     0   -     6 
Geel Wit E1      2      0     2   -     9 
 
E2-pupillen 
WTOC E1       2      6   14   -     3 
Rottevalle E1      2      6     6   -     2 
Geel Wit E2      2      3     5   -     6 
ODV E1       2      3     5   -   10 
Oerterp E2       2      0     2   -     6 
Boerakker E1      2      0     4   -     9 
 
F1-pupillen 
Geel Wit F1      2      6   23   -     1 
Minnertsga F1      2      6   20   -     6 
Birdaard F1      2      3   14   -     9 
Bergum F1       2      3     8   -   12 
CVO F1       2      0     1   -   19 
Anjum F1       2      0     1   -   20 
 
F2-pupillen 
Geel Wit F2      2      6   15   -     1 
Franeker F4      2      6   11   -     3 
Lwd. Zwal. F2      2      3     7   -     5 
SSS '68 F1       2      1     6   -   10 
Irnsum F1       2      1     5   -   12 
Dronrijp F3       2      0     0   -   13 
 
F3-pupillen 
TTBC F3       2      6     7   -     2 
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A-junioren 
Opende A1     16   44   74   -   14 
HJC A1     16   37   65   -   25 
Donk./Makk. A1    15   28   47   -   33 
Read Swart A1    14   27   47   -   25 
Oerterp A1     15   27   54   -   34 
Rottevalle A1    14   23   38   -   25 
Jubbega A1    16   22   64   -   45 
Tijnje A1     16   16   32   -   49 
Sport Vereent A1  15   14   35   -   50 
Geel Wit A1    15   12   37   -   47 
Fochteloo A1    15     7   17   -   89 
Boornbergum A1    15     2   10   -   84 
 
B-junioren 
Twijzel B1     11   31   58   -   16 
Holwerd B1     14   27   70   -   37 
Oostergo B1    11   25   69   -   20 
Wardy B1     11   25   61   -   27 
Geel Wit B1     11   22   44   -   20 
St. Jacob B1    12   19   36   -   35 
ASC B1     10   15   32   -   26 
Friese Boys B1    13     8   32   -   57 
Noordbergum B1    11     5   20   -   43 
Ternaard B1     9     4   10   -   79 
VCR B1     13     2   14   -   86 
 
C1-junioren 
Oostergo C1    16   40   81   -   32 
Foarut C1     15   33   59   -   26 
Scharnegoutum C1 15   33   51   -   25 
Geel Wit C1    14   29   60   -   30 
BergBCVComb C2  14   26   41   -   25 
Nylân 2000 C1    16   26   44   -   37 
Hardegarijp C1    15   21   32   -   29 
CSL C1     14   16   32   -   52 
Frisia C2     15   13   41   -   50 
Veenwouden C1    15   13   28   -   60 
SDS C1     15     9   26   -   76 
Rood Geel C2    16     1   32   -   85 
 
C2-junioren 
V en V '68 C2    14    39   85   -   21 
Be Quick D C2    16    30   40   -   26 
Dracht. Boys C4   16    28   69   -   49 
BergBCVComb C3  12    26   55   -   25 
Zwaagwest. C2    15    24   41   -   25 
Geel Wit C2    15    24   53   -   57 
Drachten C3    15    23   45   -   51 
CSL C2     15    15   30   -   64 
TTBC C2     16    14   36   -   66 
Stiens C2     13    13   34   -   44 

nee hij had zijn eigen oordeel. Dat 
mag, maar zet er dan bij dat het je 
eigen mening is. Jan stelde namelijk 
dat de verbijstering onder de gewone 
Amelander groot was. Wie zou hij 
hebben ondervraagd? Hoeveel 
‘gewone Amelanders’ zijn er nodig 
geweest om het oordeel van dé 
gewone Amelander te vormen. Maar 
bovenal, hoe verstandig is het om een 
oordeel te vormen over iets waarvan je 
de ins en de outs niet weet? Zou het 
oordeel van de gewone Amelander 
gewijzigd zijn nu de maatschappelijke 
paragraaf bekend is? We weten het 
niet want de gewone Amelander komt 
op ameland.org daarover niet aan het 
woord. 

Ameland.org vindt het onbegrijpelijk 
dat, en nu citeer ik, ,,nu het 
huishoudboekje van de gemeente rode 
cijfers laat zien de Amelander 
promotieclub Fc Groningen gaat 
sponsoren. Terwijl de financiële 
toezeggingen van de Amelander raad 
voor het promoten van het eiland nog 
warm zijn, wordt het geld al weer 
uitgegeven.’’ Jan vindt dat gek, maar 
zo gek is dat niet. Je kunt het geld 
namelijk niet eerder uitgeven dan dat 
je het hebt. Het geld is nu eenmaal 
bedoeld voor promotionele doeleinden. 
Dát het wordt uitgegeven is logisch, 
maar waaraan? Het is duidelijk dat Jan 
niets ziet in het betaald voetbal, dat hij 
omschrijft als een bodemloze put. Jan 
zal ongetwijfeld niet de enige zijn die 
zich afvraagt wat de promotionele 
waarde voor Ameland is van 
shirtreclame in het betaald voetbal. En 
is het het waard om er zoveel geld in te 
stoppen? Daarop zal nooit een echt 
antwoord komen. Reclame laat zich 
niet meten. Niemand kan zeggen of 
shirtreclame meer zal opleveren dan 
adverteren in dag- en damesbladen of 
het bezoeken van beurzen. Feit is wel 
dat miljoenen mensen elk weekend 
voetbal op tv zien en de kans is groot 
dat tot deze groep een paar vrouwen 
behoren. Waarom deze opmerking. 
Wel, in het algemeen is het zo dat de 
vrouw des huizes de 
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vakantiebestemming bepaalt. 
Het is niet aan mij om hier het 
standpunt van de Stichting Ameland 
Promotie te verdedigen, maar ik mag 
wel in het geweer komen als mijn 
cluppie in het geding is. Eerlijk is 
eerlijk, de naam Geel Wit is in het 
artikel niet genoemd, maar tussen de 
regels door kon je hem wel lezen. Jan 
schrijft namelijk dat het al opviel dat de 
afgelopen weekenden een clubje 
betrokkenen door de leiding van de 
betaald voetbalclub in de watten werd 
gelegd tijdens bezoeken aan 
thuiswedstrijden. Inderdaad, het 
bestuur van Geel Wit heeft een 
wedstrijd van FC Groningen bezocht 
en ja, ze mochten plaats nemen in de 
skybox. Maar dat had niets met de op 
handen zijnde samenwerking te 
maken. Van die samenwerking wist 
van dat bewuste gezelschap op dat 
moment maar een persoon, en dat was 
Will Bakema. Niet omdat hij toevallig 
secretaris van Geel Wit is, maar uit 
hoofde van zijn functie als wethouder 
van de gemeente Ameland. Als 
zodanig wist hij er ook van toen de 
gemeenteraad besliste over de 
subsidie aan de stichting promotie 
Ameland. Volgens Jan was hij toen de 
enige en Jan (of de gewone 
Amelander, dat ben ik even kwijt), 
sprak er schande van dat toen over de 
samenwerking werd gezwegen. De 
feiten lagen iets anders. De gehele 
raad wist er van want het bestuur van 
FC Groningen is naar Ameland 
gekomen om hen hierover te 
informeren. Tegenstanders hebben 
dus wel degelijk de kans gehad om 
hun mening kenbaar te maken. Maar 
blijkbaar had de raad vertrouwen in de 
bestemming die de stichting voor ogen 
had en was de raad niet de mening 
van de gewone Amelander toegedaan 
dat het beleid wordt overgelaten aan 
praatjesmakers.  
In de raadsvergadering werd niet over 
de samenwerking gesproken om dit 
nieuws tot de persconferentie te 
bewaren. Dat er is gelekt naar de pers 
(door een raadslid?), dát is een 

Standen per 19 maart 
Eerste elftal 
FVC 1     17   33   40   -   18 
Wolvega 1     17   33   37   -   18 
LSC 1890 1    17   32   34   -   19 
Geel Wit 1     17   30   35   -   26 
Leeuwarden 1    17   26   29   -   23 
Velocitas 1     16   24   27   -   23 
Helpman 1     17   22   48   -   42 
Trynwâlden 1    17   21   35   -   33 
Zwaagwest. 1    17   20   27   -   31 
Frisia 1     17   18   21   -   39 
Forward 1     17     9   17   -   46 
GOMOS 1     16     7   19   -   51 
 
Tweede eltal 
DIO Oost. 3    14    37   48   -   11 
Franeker 2     14    26   36   -   24 
Trynwâlden 2    14    25   34   -   22 
Irnsum 2     14    21   34   -   34 
Geel Wit 2     14    20   35   -   28 
FVC 2     15    20   35   -   30 
Sneek 3     14    20   32   -   32 
Friesland 2     16    17   28   -   66 
Frisia 2     13    16   26   -   33 
Rood Geel 2    15    13   27   -   36 
Jubbega 2     15      8   25   -   44 
 
Derde elftal 
DTD 2     11    33   42   -     5 
Harlingen 3    11    21   36   -   26 
Warga 3     11    19   50   -   32 
CAB 2     13    19   39   -   31 
Joure 4     11    14   32   -   31 
WZS 3     10    14   25   -   25 
Geel Wit 3     12    14   37   -   42 
Lemmer 2     12    14   27   -   44 
Renado 3     12      7   22   -   63 
St. Annapar. 3     9      6   25   -   36 
 
Vierde elftal 
Frisia 5     15    38   62   -   21 
Geel Wit 4     15    34   69   -   26 
Trynwâlden 3    16    28   66   -   36 
GAVC 3     13    27   36   -   23 
DTD 4     14    25   55   -   49 
Buitenpost 1   14    23   50   -   40 
Robur 3     15    21   49   -   38 
Zwaagwest. 3    16    19   39   -   56 
Sparta '59 3    15    15   37   -   59 
Dokkum 1     16      8   31   -   77 
de Wâlden 2    13      6   11   -   48 
Sneek 6     12      4   13   -   45 
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Spelerspas 
Met ingang van 1 januari van dit jaar 
mag je niet mee voetballen zonder 
spelerspas. Bij de jeugd bewaart de 
leider de pasjes, de senioren worden 
oud en wijs genoeg geacht om het 
kaartje zelf te bewaren.  
Collectief bewaren lijkt het handigst, 
maar heeft als nadeel dat de leider in 
actie moet komen als een speler bij 
een ander team gaat meedoen.  
Daarom is er bij Geel Wit voor gekozen 
dat de senioren het identiteitsbewijs bij 
zich houden. Ook dat is niet van 
gevaar ontbloot, zo bleek bij de 
wedstrijd Trynwâlden-Geel Wit. Anton 
Kiewiet was zijn pasje vergeten. 
Gelukkig was de scheidsrechter 
coulant; hij liet Anton meespelen op 
voorwaarde dat een afbeelding van het 
pasje naar Trynwâlden zou worden 
gemaild.  
Niet elke arbiter zal deze creatieve 
oplossing toestaan. Een ieder is 
gewaarschuwd, neem altijd je pasje 
mee! 
 
Jubileum 
Op 9 mei 2009 is het 75 jaar geleden 
dat Geel Wit is opgericht. Dat moet en 
gaat gevierd worden. Er is een 
jubileumcommissie in oprichting. Heb 
je ideeën of, nog beter, wil je zelf 
uitvoering geven aan die plannen, 
meld je aan bij het bestuur en word lid 
van de commissie. 
Meinte Bonthuis en Koos Molenaar 
gaan een jubileumboek schrijven. Zij 
doen daarbij een beroep op bewaard 
materiaal als notulen en plakboeken, 
de eigen herinneringen zullen daarbij 
een niet onbelangrijke rol spelen. Maar 
het boek is niet compleet zonder ook 
jouw belevenissen.  
Daarom, heb je een anekdote, 
herinneringen aan een bijzondere 
wedstrijd of doelpunt, vertel het aan 
Meinte of Koos. Je kunt beiden op het 
veld aanspreken, maar ook bellen of 
mailen. Hun adressen zijn: 
m.bonthuis1@chello.nl en 
koos.molenaar@home.nl 
   

schande, hoewel ik hier als journalist 
natuurlijk alleen maar van kan smullen. 
Ja, ook ik schrijf dit met twee petten 
op.  

Wat is er overigens mis met een goede 
relatie in de privésfeer? FC Groningen-
directeur Hans Nijland is de man van 
Marieke Bal, die ooit namens Geel Wit 
tegen de bal heeft getrapt toen we nog 
damesvoetbal hadden. Zij hebben een 
band met Geel Wit. Toen Geel Wit 
verloor van LSC gingen de aanspraken 
op de tweede periodetitel in rook op. 
Will heeft Hans toen toegefluisterd dat 
het misschien maar beter was, want 
het reizen in de eerste klasse is een 
dure aangelegenheid. In het bijzijn van 
de verzamelde pers heeft Hans 
gezegd dat Geel Wit, in geval het 
mocht promoveren, wel de spelersbus 
van Groningen kon gebruiken. Het zal 
wel als grapje bedoeld zijn, maar 
belofte maakt schuld. Want die eerste 
klasse, die heeft Geel Wit nog steeds 
in het vizier.  

Koos Molenaar 
 
Randverschijnselen 
Ook voor alle Geel Wit-jeugdteams is 
de winterstop voorbij en dus is het op 
zaterdag weer genieten geblazen op 
en rond de velden aan de Bureweg.  
En of je nu bij de A’s kijkt of bij F3 of 
alles wat daar tussen zit, het gevoel na 
afloop van zo’n voetbalzaterdag wordt 
niet bepaald door winst of verlies van 
mijn favorieten, maar veel meer door 
wat tegenwoordig met een mooi woord 
‘de randverschijnselen’ wordt 
genoemd. 
Niet voor niets worden bij grote 
evenementen op televisie de camera’s 
geregeld gericht op de tribunes om ons 
mee te laten genieten van alle emoties 
buiten het veld. Ik kan het je 
aanbevelen, concentreer je zo nu en 
dan eens wat minder op het spel en 
wat meer op de trainers, de coaches, 
de elftalleiders, je medetoeschouwers. 
Meestal is het ‘wie lacht niet die de 
mens beziet?’, maar soms helaas ook 
wel ‘luister en huiver!’ 
Anne Moll 
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Anton Kiewiet: ,,We halen de 
nacompetitie’’ 
Geel Wit is bezig aan een prima 
seizoen, en dat komt niet in de laatste 
plaats door de inbreng van Anton 
Kiewiet. De middenvelder is met 13 
doelpunten na 17 wedstrijden 
topscorer van het eerste elftal. ,,Het 
verrast me zelf ook dat we zo hoog 
staan. Ik had gehoopt op een plaats in 
de middenmoot’’, vertelt Anton. Hij is 
gelukkig met zijn nieuwe positie: 
,,Eerder was ik rechtshalf, nu speel ik 
achter de spitsen. Dat is een plek waar 
ik graag mag spelen, dat deed ik bij de 
jeugd ook al. Het is lekkerder 
voetballen, je hebt er meer plezier in 
en dan schiet je er ook een paar in.’’ 
Van de 13 zijn er 5 velddoelpunten, 
evenveel treffers uit vrije schoppen en 
3 penalty’s. Anton hoeft niet na te 
denken om deze cijfers op te noemen, 
hij heeft ze allemaal in zijn hoofd.  

 
Anton scoort dus veel uit 
spelhervattingen, en dat is in 
voetballand inmiddels geen onbekend 
gegeven meer. Hoe komt het dat deze 
eigenschap zich pas dit seizoen 
openbaart? Echt een verklaring 
daarvoor heeft Anton niet, feit is dat de 
techniek niet zomaar is komen 
aanwaaien. ,,Ik stond vroeger al veel  
tegen de muur van de 
brandweerkazerne te oefenen’’, bekent 
hij. 
Toen Anton studeerde in Leeuwarden 
meldde hij zich, samen met William de 
Jong, aan bij Frisia om te trainen. 

  
 
Nieuwe terreinknecht 

 

Johan Molenaar. Foto: Jan van Os 

Vanwege ziekte van terreinknecht 
Johan Metz moest Geel Wit op zoek 
naar een vervanger. Die is gevonden 
in de persoon van Johan Molenaar. Hij 
is geen onbekende op de 
accommodatie, want namens de 
gemeente verzorgt hij het onderhoud. 
Nu trekt hij dus ook de lijnen en 
daarmee treedt hij in de voetsporen 
van vader Willem.  

Geel Wit naar jeugdtoernooi 
Amelandia 

Geel Wit is uitgenodigd voor het 
jeugdtoernooi, dat Amelandia in 
samenwerking met Jan Bruin 
organiseert. Via de oud-speler van 
Amelandia zijn contacten gelegd met 
Cambuur Leeuwarden, Go Ahead 
Eagles, BV Veendam en Broekster 
Boys. Het is nog niet bekend voor 
welke leeftijdscategorie het toernooi 
bestemd is. 

Doel Vrienden 
Zoals bekend is er een stichting 
Vrienden van Geel Wit. In de kantine 
hangt een fraai bord met daarop de 
namens van de begunstigers (er zijn 
overigens nog wel een paar plaatsen 
vrij) die geld doneren want ten goede 
komt aan de voetbalvereniging. Een 
wens van Geel Wit was een 
verplaatsbaar doel. Dat doel is 
inmiddels op Ameland gearriveerd. 
Vrienden, hartelijk dank! 
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Respect? Respect! 
Stel, jouw team krijgt helemaal ten 
onrechte een penalty toegewezen en jij 
bent de aangewezen specialist. Tot 
overmaat van ramp gaat het ook nog 
om jou: de scheidsrechter dacht dat jij 
gehaakt werd binnen de zestien en je 
slaagt er niet in hem er van te 
overtuigen dat je over je eigen benen 
struikelde. Je wilt die strafschop 
helemaal niet en je team evenmin. Wat 
nu? Naast of over schieten? Een 
rollertje misschien?  
Je twijfelt geen moment. Hier met die 
bal! Goed neerleggen, korte aanloop, 
bam… doelpunt! 
Hoe dat heet? Dat heet respect, 
respect voor een scheidsrechterlijke 
beslissing! 

Anne Moll 
 
Die man kan er niks van… 
Kleinzoon Maikel speelt met F3 tegen 
CSC. Hoewel de tegenstanders wat 
ouder en groter zijn, loopt hij flink te 
bikkelen (alweer die genen!) en 
incasseert dus ook nog al eens een 
vrije schop tegen. De gasten zijn 
sterker en de uitslag wordt 0-3. Na 
afloop komt de scheidsrechter naar mij 
toe met de boodschap dat Maikel 
woest op hem is… 
En ja hoor: ,,Hij kan er helemaal niks 
van, die man. Als ik wat doe, altijd een 
vrije schop. Maar als ze mij wat doen, 
dan lacht ie maar wat. Mooie 
scheidsrechter is me dat!’’ 
Wie was dan die fluitist, wil je weten. 
Oh, had ik dat nog niet gezegd? Dat 
was Arno… 

Anne Moll 
 

Nieuwe tenues A-junioren 

De A-junioren hebben nieuwe shirts, 
broeken en kousen. Vorig jaar kwam 
sponsor bouwbedrijf Kooiker een 
nieuw contract overeen met Geel Wit, 
maar toen was het tenue nog niet aan 
vervanging toe. Dit jaar was dat wel 
het geval zodat nieuwe kleding is 
aangeschaft.  

,,Alleen op die manier konden we twee 
keer per week trainen. Toen hebben ze 
me gevraagd om er een jaar te komen 
voetballen. Dat zijn twee jaar 
geworden. Ik speelde toen eigenlijk 
elke week uit, maar ik kan stellen dat 
mijn periode bij Frisia, onder trainer 
Johan Schotanus, mij goed heeft 
gedaan. Mijn doel was toen om te 
proberen ooit met Geel Wit tegen 
Frisia te voetballen. Zij speelden toen 
twee klassen hoger!’’ 
Deze winter ging Anton, samen met 
Martijn Beijaard, op vakantie naar 
Nieuw Zeeland. Waarom ben je niet 
eerder gegaan, zodat je voor de 
wedstrijden in februari terug kon zijn? 
Anton lacht: ,,Zó belangrijk is voetbal 
nou ook weer niet.’’ 
De woensdag voor de wedstrijd tegen 
Trynwâlden kwam het tweetal terug op 
Ameland. Inmiddels was de 
pasjesregeling van kracht geworden, 
ofwel: geen pas is niet spelen. En wie 
vergeet zijn pas? ,,Het is op het trainen 
nog gezegd, maar ik had de kop er niet 
bij. Vrijdags op het trainen is het weer 
gezegd, maar ik heb het pasje uit de 
portemonnee gehaald en niet terug 
gedaan.’’ Gelukkig mocht Anton toch 
meedoen omdat de scheidsrechter via 
de mail een afbeelding van de 
identiteitskaart onder ogen kreeg. 
Hoe gaat Geel Wit dit seizoen 
eindigen? ,,We worden geen 
kampioen, maar we halen wel de 
nacompetitie, en die zal ontzettend 
zwaar worden.’’’ 

Koos Molenaar 
 
Men mompelt langs het lijntje 
… dat niet burgemeester De Hoop, 
maar Tim van De Piraat de drijvende 
kracht is geweest achter de 
sponsorovereenkomst tussen Ameland 
en FC Groningen. 
… dat Paul Metz van mening is dat het 
gooien van een kluit modder in de nek 
van een tegenstander toch eigenlijk 
best moet kunnen. 
… dat Francisco zich voortaan bij het 
maken van de opstellingen ook zal 
laten leiden door de waterstanden. 
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Aan de bal (1) ………….. 
 

 
Naam: Patrick Metz 
 
Pupil van de week: LSC 
 
Vader / Moeder: Harnold en Carla 
 
Broer/Zus: Kevin en Tessa 
 
Ik voetbal in: E1 
 
Trainer: Ronald van de Kooi 
 
In het veld sta ik: rechtsvoor 
 
Hoogtepunt: kampioen F1 
 
Ik eet het liefst: salami 
 
Ik drink het liefst: cola 
 
Favoriete club: Heerenveen 
  
Favoriete speler GW: Paul v.d. Wal 
 
T.V. programma: GTST 
 
Muziek: Nederlandstalig 
 
Mooiste boek: De Grote Vriendelijke  
   Reus 
Ik wil later worden: voetballer 
 
Ik heb een hekel aan:  kaas! 

 
 
Aan de bal (2) ………….. 
 

 
Naam: Bernard Teuben 
 
Pupil van de week: Wolvega 
 
Vader / Moeder: Rudolf en Carla 
 
Broer:  Albert 
 
Ik voetbal in: E1 
 
Trainer: Ronald Metz 
 
In het veld sta ik: achterste man 
 
Hoogtepunt: Kampioen met F1 
 
Ik eet het liefst: patat 
 
Ik drink het liefst: cola 
 
Favoriete club: Ajax 
  
Favoriete speler GW: Sander Kiewied  
 
T.V. programma: GTST 
 
Muziek: Red Hot Chili Peppers 
 
Mooiste boek: Fantasialand 
 
Ik wil later worden: voetballer 
 
Ik heb een hekel aan:  boerenkool ! 
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