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Optreden Steigerstalkers 
Zondag 22 april speelde Geel Wit de 
laatste thuiswedstrijd van het seizoen. 
Volgens gebruik wordt het seizoen 
afgesloten met live-muziek. Deze keer 
viel de Steigerstalkers de eer te beurt 
om voor de gezelligheid te zorgen. En 
gezellig was het! 
 
Kopij inleveren 
Kopij voor het volgende clubblad 
inleveren voor 18 mei. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Toetje 
 

Ronde 34 van de competitie is in zicht. 
Een boeiende jaargang met veel 
dieptepunten en enkele lichtpuntjes. 
Feyenoord mag zich wederom de 
schlemiel noemen na een troosteloos 
rampseizoen waarbij de uitsluiting in 
het UEFA-toernooi een schrijnende 
illustratie was van de machteloosheid 
van de eens zo trotse Rotterdamse 
club.  
Na de aanstelling van Wim Jansen als 
freelance-adviseur moet ik helaas 
concluderen dat het er niet beter op is 
geworden. Jansen trekt onbekwame, 
babbelzieke mental coaches aan als 
Peter Bosz. Bosz had acht maanden 
nodig om tot de conclusie te komen dat 
Feyenoord geen topclub meer is en 
ook niet de middelen daarvoor heeft. 
Chapeau Peter, maar deze conclusie 
had showbizzkenner Albert Verlinde 
ook kunnen trekken. Hilarisch is het 
om te zien hoe Bosz de ene na de 
andere open deur intrapt in zijn rapport 
over hoe Feyenoord weer structureel 
tot de top moet gaan behoren. Het 
gaat me aan het hart, maar Feyenoord 
is niet meer de topclub van weleer. 
Daarentegen zijn clubs als FC Twente, 
AZ en Heerenveen beduidend sterk 
aan de weg aan het timmeren. Of deze 
clubs structureel tot een zogenaamde 
top-5 gaan behoren, valt te bezien. 
Feit is wel dat deze clubs stabiliteit en 
visie vertonen. Voor PSV en Ajax 
breken ook cruciale tijden aan. PSV 
moet zien of men volgend seizoen niet 
een leegloop meemaakt en weer van 
nul moet beginnen. Koeman lijkt 
steeds meer op een succesvolle lifter 
die dankzij Hiddink aardig op weg is 
gekomen. Koeman geeft mij nog 
steeds niet het gevoel dat hij zich op 
zijn plaats voelt in de lichtstad. Ajax zal 
dit seizoen moeten aantonen dat het 
volwassener is geworden en echt gaat 
strijden voor de titel, want laten we 
eerlijk zijn, het is aan PSV dat het nu 
nog spannend is geweest. Ajax blaast, 
zoals wel vaker, met veel poeha en 
bravoure hoog van de toren met 

 

Contract Wagenborg verlengd 
 

 
 
Directeur Ger van Langen van 
Wagenborg Passagiersdiensten en 
voorzitter Jos Bulté van Geel Wit 
hebben zondag, voor aanvang van de 
wedstrijd tegen Zwaagwesteinde, een 
nieuw sponsorcontract ondertekend. 
Wagenborg was al sponsor en is nu 
een nieuwe verbintenis met de 
voetbalvereniging aangegaan, 
Onderdeel van de nieuwe 
overeenkomst is de 
reiskostenvergoeding voor spelers die 
aan de wal wonen. 
 

Picknick eerste elftal 
 

 
 
Omdat Geel Wit al met de boot van 
half elf was vertrokken voor de 
uitwedstrijd tegen GOMOS was er tijd 
voor een picknick. In de buurt van 
Waskemeer werden de auto’s een 
rustplaats opgereden, overigens niet 
de plek die op Google Earth werd 
gevonden, maar dat terzijde. 
In elk geval stond er een picknicktafel 
waaraan de heren konden 
plaatsnemen.  
Zij lieten zich de aangeboden 
etenswaar heerlijk smaken. 
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genomen dat die ,de gewone 
Amelander’ aan het woord liet zonder 
dat die wist waar hij een oordeel over 
kon vormen. Goed, dat Ameland 
shirtsponsor zou worden was een 
vaststaand feit, maar dat er ook iets 
tegenover zou staan, dat wist ‘de 
gewoner Amelander’ toen nog niet, en 
ik ben benieuwd hoe hij erover denkt 
nu dit bekend is. Jan meent dat het 
niet zijn taak is daarover te schrijven. 
Wat hij heeft bedoeld weer te geven is 
dat er veel Amelanders zijn die het niet 
juist vinden dat zo’n groot bedrag 
uitgerekend aan een betaald 
voetbalclub wordt uitgegeven. Dat heb 
ik in mijn artikel niet bestreden. Ik heb 
in mijn reactie aangegeven dat 
iedereen zijn eigen mening mag 
hebben, maar dat het correct zou zijn 
als ook de opvatting van anderen zou 
worden weergegeven. 
Ook de slotzin uit het artikel op 
ameland.org behoeft enige uitleg. De 
site schrijft dat tenminste één 
deelnemer er van af wist. Ik heb dat 
concreet gemaakt door de naam van 
wethouder Will Bakema te noemen. 
Zoals het op ameland.org staat wordt 
het vermoeden gewekt dat hij, en 
hooguit een paar anderen, er van af 
wisten. Ik heb geschreven dat de 
gehele raad en de gehele Stichting 
Ameland Promotie wisten waaraan het 
geld zou worden besteed omdat zij 
daarover gesprekken met FC 
Groningen hebben gehad. Dat over de 
sponsoring werd gezwegen was 
vanwege de persconferentie, later die 
week.    
 
Rommy overleden 
Zondag 22 april is volkszanger Rommy 
overleden. Rommy liet zich regelmatig 
zien langs de lijn bij Geel Wit en 
verzorgde optredens, zoals bij de 
wedstrijd tegen SC Heerenveen.  De 
zanger was ernstig ziek en heeft op 
zijn ziekbed een attentie van Geel Wit 
mogen ontvangen. Voor aanvang van 
de wedstrijd tegen Zwaagwesteinde is 
geboren, is een minuut stilte 
gehouden. 

overambitieuze beleidsplannen. Dat 
mag, sterker, dat past zelfs bij Ajax en 
dat heeft ook wel weer zijn charme. 
Toch moet ook Ajax weten dat 
hoogmoed voor de val komt. Ik wil nog 
wel eens zien hoe het Ajax vergaat 
wanneer Sneijder of Huntelaar zou 
vertrekken.  
Daarnaast wordt ik doodmoe van dat 
zielige gefluister van Henk ten Cate. 
Onvermoeibaar geeft hij anderen 
continue de schuld wanneer Ajax eens 
verliest of een beslissing verkeerd 
uitvalt. Ook heeft Ajax, en dan wel 
Sneijder en Perez om precies te zijn, 
zich verbaal en sociaal niet van hun 
beste kant laten zien. Over de 
prestaties van de scheidsrechters ga ik 
het niet eens meer hebben, maar ik 
denk dat ik niks miszeg dat Nederland 
één van Europa’s ‘mindere’ 
scheidsrechtersgildes kent. 
Hoogtepunt was voor mij de gebalde 
vuist van Braamhaar tijdens PSV-Ajax 
nadat hij voordeel had gegeven bij een 
overtreding op De Mul en Ajax 
scoorde. Hij vond het ‘kicken’ dat hij zo 
goed de voordeelregel had toegepast. 
Nog even en we zien straks high-five 
gevende arbitrage-trio’s bij het geven 
van een corner of een buikschuiver 
van Luinge na een terecht gegeven 
rode kaart. Laat me toch niet lachen! 
Tenslotte krijgen we ook nog die 
ongezouten play-offs voorgeschoteld. 
Een John de Mol achtig concept, 
opgezet door anti-voetbalkenner 
Kesler. Vanuit Zeist heerst de 
gedachte dat dit de slagroom op de 
taart moet zijn, het toetje.  
“De mensen houden van de spanning 
en de stadions zitten vol.” Fout, beste 
Henk! Niemand zit op play-offs te 
wachten en de mensen die een 
seizoenskaart hebben, moeten ook 
nog eens dik betalen voor deze extra 
wedstrijden, dus komen ze juist niet. In 
mijn optiek is het gewoon bespottelijk 
dat de eventuele nummer vijf toch nog 
Champions League kan halen, ook al 
is dat dan misschien Feyenoord. Het is 
niet fair en maakt de competitie tot een 
soort van Amerikaanse farce. Je kunt 
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net zo goed alle clubs bij aanvang van 
de competitie een lot met een nummer 
daarop geven. Op het eind van het 
seizoen zou dan één of andere KNVB-
bobo uit een hoge hoed met alle clubs 
daarin de gelukkigen eruit halen. Waar 
wordt nu in vredesnaam nog om 
gevoetbald in de competitie? 
Nederland verliest zodoende meer en 
meer terrein in Europa.  
Ik heb er wel de buik vol van….”Nog 
een toetje meneer?” Nou, mag ik 
bedanken!! 
 
Colin Ytsma 
 
 
Paasweekend voetbal 
 
Het is vrijdagmiddag en de leiders van 
het derde elftal hebben hun wekelijkse 
overleg. Er moeten drie 
seniorenelftallen uit te voetballen en de 
leiders van het derde hebben er een 
hard hoofd in of ze wel genoeg man 
hebben om uit te gaan voetballen naar 
de Lemmer. 
Ik (Herman) kom vrijdagmiddag thuis 
om ‘s avonds te gaan trainen en vraag 
aan één van de leiders van het derde 
(Erik) hoe de vlag er bij hangt. Zeven 
man, wordt er nog hoopvol gezegd, 
maar het is paasweekend en er zullen 
wel een hoop jongens moeten werken. 
Dit in verband met de paasdrukte, 
maar het is eigenlijk bijna elk weekend 
hetzelfde. 
Het is zaterdagavond 8 uur en 20 
belletjes verder. 9 man staan er nu op 
papier en er zijn geen opties meer 
open. Dorus maar bellen, voetbal ligt 
er dit weekend uit. Dit betekent 
waarschijnlijk dat het derde klaar is 
voor dit jaar, want hierdoor liggen ze 
uit de competitie. 
Het is 9 uur en weer 10 telefoontjes 
verder. Nico, leider van het tweede 
belde. Het tweede gaat morgen met 12 
man naar Friesland zodat het derde 
ternauwernood morgen af kan reizen 
naar Lemmer om te voetballen. Half 12 
‘s avonds en toch weer één afmelding 
verder, hebben de leiders besloten om 

Reactie Jan 
In het vorige clubblad stond een artikel 
van mijn hand als reactie op het 
schrijven op de site ameland.org. Ik 
voelde mij geroepen in de pen te 
klimmen omdat ik vond dat ik de naam 
van Geel Wit meende te lezen waar hij 
niet stond. Het artikel ging over de 
sponsoring door de gemeente 
Ameland van FC Groningen. De 
bewuste zin is: ,, Het viel al op, dat 
deze winter een clubje betrokkenen 
door de leiding van de betaald 
voetbalclub werd ontvangen tijdens 
bezoeken aan thuiswedstrijden.’’ 
Ik heb aangenomen dat hierbij het 
uitstapje van het bestuur van Geel Wit 
naar FC Groningen-Ajax werd bedoeld. 
Jan Spoelstra, de beheerder van de 
site, heeft mij verzekerd dat hiermee 
een ander gezelschap is bedoeld. 
Nu ik toch aan het citeren ben, dan 
ook maar even de rest van het artikel: 
,,De gewone Amelander is verbaasd. 
Nu het huishoudboekje van de 
gemeente rode cijfers laat zien, gaat 
de Amelander promotieclub Fc 
Groningen sponsoren. Terwijl de 
financiële toezeggingen van de 
Amelander raad voor het promoten van 
het eiland nog warm zijn, wordt het 
geld al weer meer dan uitgegeven. 
 Op Ameland vraagt men zich nu af of 
het vullen van de bodemloze put die 
betaald voetbal heet, promotie van het 
toeristisch produkt is. Na zich enkele 
jaren met een teleurstellend resultaat 
te hebben gericht op voor Ameland 
exotische herkomstlanden van 
toeristisch publiek als Tsjechië, 
Zweden en Noorwegen is nu de 
volgende op komst. Het wordt tijd dat 
besteding van ons geld eens goed 
gebeurt. Dit is een mening, zoals men 
nu hoort van veel Amelanders.  
Wat ook opvalt is dat er in de 
raadsvergadering van maandag j.l., 
waar men besliste over de stichting 
promotie Ameland, er minstens één 
deelnemer was die hier vanaf wist. Dat 
er toen over dit plan gezwegen werd 
wordt onbegrijpelijk gevonden.’’ 
Ik heb het ameland.org kwalijk 
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Aan de bal………….. 
 
 
Naam: Remon de Jong 
 
Pupil van de week: Zwaagwesteinde 
 
Vader / Moeder: René en Tresa 
 
Broerts/zus: Suzanne, Joran en Léon 
 
Ik voetbal in: E2 
 
Trainer: René en Paul en Peter 
 
In het veld sta ik: spits 
 
Hoogtepunt: kampioen met F1 en F2 
 
Ik eet het liefst: spinazie 
 
Ik drink het liefst: cola 
 
Favoriete club: Feyenoord 
  
Favoriete speler GW: René 
 
T.V. programma: Johnny Test 
 
Muziek: Nederlandstalig 
 
Mooiste boek: Snelle Jelle naar  de             
finale 
 
Ik wil later worden: profvoetballer 
 
Ik heb een hekel aan:  bloemkool! 

het voetbal er dan toch maar uit te 
gooien.  
 
Dit is niet het enige weekend dat het 
zo gaat. Elk weekend is het maar 
bellen voor de leiders van het derde 
om gezellig een potje te kunnen 
voetballen. Ik geef het ze te doen, 
maar het is eigenlijk dit hele seizoen al 
hetzelfde liedje. Vrijdagavond staan er 
meestal 9 man op papier van hun 
eigen elftal maar moet Erik nog trainen 
geven aan de A’s. Hij hoopt dat hij een 
paar jongens zo gek kan krijgen om 
twee keer in één weekend uit te 
voetballen. Vroeger was dit uit den 
boze maar deze jongens zijn dit 
seizoen zo gek met Erik dat ze dat 
voor hem over hebben.  
Petje af voor deze jongens die er 
eigenlijk voor zorgen dat Geel Wit dit 
seizoen nog vier seniorenelftallen in de 
competities heeft. Ze voetballen niet 
alleen in dit elftal maar ook het tweede 
elftal is gebaat bij deze jongens. 
Sommige weekenden voetballen 8 A’s 
op zaterdag met hun eigen elftal om 
vervolgens zondag deze senioren 
elftallen uit de brand te helpen. Dit 
hoort ook zo, maar is dit seizoen wel 
erg vaak het geval. 
 
Terug naar de essentie van dit verhaal. 
De leiders van dit recreatieelftal zijn elk 
weekend vanaf vrijdagmiddag met zijn 
tweeën bezig om een elftal op de been 
te krijgen. Het bestuur van Geel Wit 
doet na eerdere signalen in dit blad 
nog steeds niks aan deze situatie. Ze 
laten deze twee kanjers elk weekend 
maar aan modderen in de hoop voor 
hun zelf dat ze elk weekend weer het 
mooiste spelletje te wereld te kunnen 
uit oefenen. 
 
Ik hoop voor de vaste kern van het 
derde dat ze volgend seizoen nog 
steeds lekker kunnen voetballen in hun 
favoriete elftal onder de vleugels van 
deze twee leiders (Boudewijn & Erik). 
 

Herman 
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Vrijwilligerswerk 
Geel Wit is een amateurvereniging. Bij 
Geel Wit zijn geen beroepskrachten 
actief, met uitzondering van de trainer 
want dat is een verplichting van de 
KNVB. De terreinknecht, de wasbaas, 
de jeugdtrainers, de elftalbegeleiders, 
de scheidsrechters en het 
kantinepersoneel, allemaal doen ze 
hun werk op vrijwillige basis.  
Het valt niet altijd mee om voor elke 
functie voldoende vrijwilligers te 
vinden. Voor het scheidsrechteren en 
het bezetten van de kantine 
bijvoorbeeld. Daarom is hiervoor een 
lijst van ‘verplichte vrijwilligers’ 
opgesteld. Spelers van de selectie 
moeten regelmatig een jeugdwedstrijd 
fluiten en de voetballers van de lagere 
seniorenteams draaien 
kantinediensten, dat laatste gebeurt 
ook door ouders van jeugdspelers. De 
een vindt het niet erg of misschien 
zelfs wel leuk om twee uurtjes achter 
de bar te staan, de ander heeft er 
helemaal niets mee. Toch zal hij of zij 
moeten beseffen dat de vereniging niet 
zonder vrijwilligerswerk kan. Die twee 
uurtjes vrijwilligerswerk betekenen 
ontzettend veel voor de vereniging. De 
spelertjes worden in de rust van 
drinken voorzien, het publiek krijgt een 
bakje koffie en je laat als vereniging 
een goede indruk achter bij de 
bezoekers. De omzet die je draait komt 
ten goede van de vereniging. Door de 
inkomsten uit de kantine zorgt de 
vrijwilliger ervoor dat de contributie niet 
omhoog hoeft. Dus, kom op voor het 
belang van jouw kind en jouw 
vereniging en verschuil je niet achter 
allerlei smoesjes, draai die twee 
uurtjes kantinedienst. Even uit de 
dagelijkse sleur, ontmoet mensen en je 
zult merken dat het leuker is dan je 
had gedacht.  
 
Familiedag 
Traditiegetrouw wordt op 
Hemelvaartdag de Familiedag 
gehouden.  
Dus houd 17 mei vrij. 
 

 
 
Aan de bal………….. 
 
 
Naam: Wilmar Hekkelman 
 
Pupil van de week: Helpman 
 
Vader / Moeder: Rob en Desy 
 
Broers: Gerard en Sander 
 
Ik voetbal in: E2 
 
Trainer: Paul en René en Peter 
 
In het veld sta ik: verdediger 
 
Hoogtepunt: kampioen met F1 
 
Ik eet het liefst: patat 
 
Ik drink het liefst: fanta 
 
Favoriete club: Ajax 
  
Favoriete speler GW: René  
 
T.V. programma: GTST 
 
Muziek: Coldplay 
 
Mooiste boek: weet ik niet 
 
Ik wil later worden: voetballer 
 
Ik heb een hekel aan:  wortels! 
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Bevrijdingsfeest, waarschijnlijk 1948. 
Team 2 
 

 
 
Canite Tuba, mogelijk ter gelegenheid 
opening clubgebouw. 1972 of 1973. 
 
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, foto’s, 
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 
 
 
 
 

Mutaties 
Het einde van het seizoen nadert en 
links en rechts hoor je namen noemen 
van voetballers die gaan stoppen, 
terwijl anderen juist het voornemen 
hebben om weer te gaan spelen. 
Degene die hiervan op de hoogte zou 
moeten zijn, de secretaris, weet dan 
vaak nog van niks. Dus, ga je 
voetballen of juist stoppen, wil je alleen 
spelend lid worden of overschrijving 
aanvragen naar een andere 
vereniging, geef het tijdig door aan Will 
Bakema, Duinweg 4, 9163 GH Nes, 
tel. 542427, email: 
wfbakema@home.nl 
Hij zorgt ervoor dat nieuwe leden 
worden aangemeld bij de KNVB zodat 
ze een spelerspas krijgen. Ook geeft 
hij aan de bond door wie gestopt zijn 
dan wel overschrijving hebben 
aangevraagd. Zorg ervoor dat de 
wijziging uiterlijk 1 juni bij hem in bezit 
is, want dan kan hij het tijd doorgeven. 
Wie zich na die datum afmeldt moet 
ook voor het nieuwe seizoen 
contributie en afdracht aan de bond 
betalen. Dus houd die datum van 1 juni 
in de gaten.  
 

Wie weet namen bij oude foto's? 
Van Annemieke Kooiker kreeg een 
een aantal foto's (zie de volgende 
pagina’s) die betrekking hebben op 
Geel Wit. Op een aantal staat haar 
vader Paulus Brouwer afgebeeld.  

Van de wedstrijden is niet veel bekend. 
Welke teams spelen er, waar en 
wanneer is de wedstrijd gespeeld en 
wie staan er afgebeeld.  

Meer foto’s staan afgebeeld op de 
website www.geelwit.nl 

Reacties graag naar 
webmaster@geelwit.nl of  

Koos Molenaar 
Fabriekspad 16 
9164 KR Buren. 
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Deze foto is waarschijnlijk van de 
wedstrijd NSC-Geel Wit op het veld in 
de Vleyen. 
 

 
 
Waarschijnlijk ook Geel Wit-NSC, maar 
dan achter Piet Kooiker in Buren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Deze foto is van een team ten tijde van 
de verkaveling. 
 

 
 
Bevrijdingsfeest, waarschijnlijk 1948. 
Team 1 
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