
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vv Geel Wit 
 

Seizoen 2007-2008 

 

Nummer 2 
 
 
 
Het balletje rolt weer     2 
Francisco Metz onder het mes   3 
Wijziging wedstrijdsecretariaat   3 
Geel Wit 4 wint toernooi in Dokkum   3 
Grote Clubactie     3 
Verslag ledenvergadering    4 
Geel Wit 3 teruggetrokken    5 
Kantinevrijwilligers gezocht    6 
Aan de bal      7 
Wedstrijdverslagen   10 
Jacob en Alves   14 
Fre Smidt trainer Black Boys  15 
Colin en Linda getrouwd  15 
Moppentrommel   16 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 1 

 
MOPPENTROMMEL 
 
Een echtpaar zit voetbal te kijken.Zegt de 
man tegen de vrouw:Jammer,het is een 
mooie wedstrijd maar de goals ontbreken 
he, Mia? Zegt de vrouw:Wat zeur je nou er 
staan er toch 2? 
 
Twee baby's liggen in het ziekenhuis, zegt 
de ene baby tegen de andere baby: "Ik 
ben een jongen." Zegt de andere baby: 
"Laat maar zien." Zegt de eerste baby: "Ja 
is goed, als de zuster weg is" Na een tijdje 
is de zuster weg. De ene baby trapt zijn 
dekbed naar beneden en zegt: "Kijk, 
blauwe sokjes!" 
 
Er komt een man aan de kassa en legt € 
50,- op de toonbank. Vraagt de man 
achter de kassa: "Wil je een speler kopen 
of een seizoenskaart?" 
 
  
 Een man met een hond zit naar Ajax-FC 
Utrecht te kijken. Ajax verliest weer, en de 
hond begint te janken. Zegt een man 
naast hem :''waarom huilt hij?'' ''tja, als 
Ajax verliest jankt hij'' ''en wat doet ie als 
Ajax wint?'' ''dat weet ik niet, ik heb hem 
pas 3 jaar!'' 
 
Een auto met twee Belgen erin staat voor 
een stoplicht. 
Zegt de ene Belg: "Het is groen." Zegt de 
ander, die achter het stuur zit: "Eh, een 
kikker?" 
 
Een buikspreker geeft een voorstelling. Hij 
vertelt moppen over domme blondjes. Een 
blonde vrouw staat op en zegt dat ze het 
genoeg vindt! De buikspreker zegt: "Sorry, 
maar u moet het niet te persoonlijk 
opvatten". De vrouw zegt: "Ik heb het niet 
tegen JOU, ik heb het tegen dat jongetje 
op je schoot!" 
 
Als een keeper de bal het veld in schiet en 
de bal waait over zijn eigen doel terug, wat 
is het dan?  
Dan is het geen weer om te voetballen! 
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Het balletje rolt weer… 
Zaterdag 1 september: acht jeugdteams 
van Geel Wit gaan de wei in en de 
resultaten liegen er niet om! Met zes 
overwinningen, één gelijkspel en één 
verliespartij gaat onze jeugd goed van 
start. 
Zondag 2 september: Geel Wit 1, 2 en 3 
beginnen aan de nieuwe competitie, maar 
de eerste resultaten houden niet over. Drie 
(kleine) nederlagen op de eerste speeldag 
moeten worden geïncasseerd. 
Natuurlijk was ik zaterdagmorgen 
supporter van F1 met keinzoon Maikel in 
de gelederen. Te veel individuele acties 
hielden de score voor de pauze beperkt tot 
2-0, maar nadat Joop en René de jongens 
hadden aangespoord tot meer samenspel 
in de aanval, liepen onze jongens 
soepeltjes uit naar een 11-0 eindstand. De 
fanatieke moeders aan de lijn maakte dat 
Rogier zijn heil zocht aan de andere zijlijn 
bij Joop en Arno, waar hij al gauw 
ontdekte dat hij daarmee van de regen in 
de drup was geraakt… 
 
Zondagmorgen stond ik bij Geel Wit 3 aan 
de lijn en samen met de andere vaste 
zondagmorgen supporters heb ik vooral 
genoten van de prettige, sportieve sfeer in 
het veld. Jammer voor Wim (Nescafé) dat 
hij al in de allereerste minuut geblesseerd 
raakte en niet meer verder kon. Onder 
leiding van Jan van Os –in navolging van 
zijn grote Italiaanse collega met superglad 
geschoten schedel- lieten Geel Wit en 
Oosterlittens elkaar voetballen en was het 
aantal overtredingen op de vingers van 
één hand te tellen. 
Zijn er echt te weinig spelers voor Geel 
Wit 3 en 4? Sip (van Igna) –nu ook weer 
met koek voor bij de koffie- is naar zijn 
zeggen benaderd voor deelname aan de 
keeperstraining, maar heeft voor de eer 
bedankt. 
Geruchten dat ook andere vaste 
zondagmorgensupporters als IJs (van 
Tietie), Paul Metz en de Former brothers 
hun rentree zullen maken heb ik nog niet 
bevestigd kunnen krijgen. Geel Wit 3-
Oosterlittens 2: 2-3. 
 
Het veld van Geel Wit was tot voor kort 
een van de weinige plekken waar de 
terreur van de mobiele telefoon nog niet 
had toegeslagen. Maar nu is het zover… 
Tijdens de bekerwedstrijd van ons eerste 
tegen Sneek 2 en nu ook tijdens het 

dan al weer zijn begonnen is het mogelijk 
dat clubs van hun beste spelers worden 
beroofd. De tijd is dan te kort om een 
waardige vervanger te zoeken. 
Heerenveen heeft voet bij stuk gehouden. 
Moedig, maar waarschijnlijk heeft de club 
slechts een Pyrrusoverwinning behaald. 
De Friezen lopen vooralsnog het geld van 
de transfer mis en dromen van de 
doelpunten die Alves voor hen had kunnen 
maken nu hij voor de club behouden blijft. 
Want zoals gezegd, ik denk niet dat Alves 
nog voor Heerenveen zal uitkomen. En 
dan heb je als Heerenveen twee keer niks! 
Voor Jacob ligt de situatie anders. Hij blijft 
welkom bij Geel Wit zoals hij de laatste 
jaren welkom is geweest. Het is de vraag 
of Jacob de motivatie kan opbrengen om 
een paar keer per week de gang naar het 
sportcomplex aan de Noordwal te maken 
terwijl het terrein van zijn club om de hoek 
ligt. 
 
Koos Molenaar 
 
Fré Smidt trainer Black Boys 
Fre Smidt combineert komend seizoen het 
trainen voor de ploeg in Leeuwarden met 
het hoofdtrainerschap van Black Boys. 
Een probleem zal dit volgens Smidt niet 
vormen, schrijft hij in de Voetbalkrant 
Zuidwest Friesland:  
,,Ik train de jongens van Geel Wit al ruim 
vier jaar. Voor de trainingen hoef ik niet 
helemaal naar het Waddeneiland. Dat is 
onbegonnen werk.  
Dat kan allemaal in Leeuwarden, 
aangezien de meeste jongens daar ook 
hun studie volgen. Slechts één keer per 
week ben ik dan in Leeuwarden. En in 
tegenstelling tot mijn werk bij Black Boys 
ben ik bij Geel Wit meer ter assistentie van 
de hoofdtrainer.’’ 
 
Colin Ytsma getrouwd 
U bent gewend om op deze pagina’s een 
artikel van de hand van Colin Ytsma terug 
te vinden. Deze keer niet en Colin had een 
goed excuus: alle tijd ging op aan de 
voorbereiding van de trouwerij met zijn 
Linda. Maar goed, zoiets gebeurt maar 
één keer en daarom zal Colin volgende 
maand vanaf deze plek weer zijn licht over 
de voetbalwereld laten schijnen. 
Colin en Linda, van harte gefeliciteerd! 
 
 
 

2 15 



reddingen. Ook zijn Amelander collega 
René de Jong moest een paar maal 
handelend optreden bij gevaarlijke 
counters.  
Vijf minuten voor tijd moest uitblinker 
Frank Beijaard het veld verlaten met twee 
keer geel. Hij nam een vrije schop te 
vroeg, maakte zich kwaad over het 
pietluttige gedrag van scheidsrechter Andy 
en kon inrukken. In de slotminuten kopte 
Lars Brouwer uit een corner op de lat, 
maar daarbij bleef het. 
René de Jong; Herman ter Schure (Harm 
Kooiker), Jaap Wouters, Peter Oud, Bjorn 
Wijnberg (Pieter Kooiker); Paul van der 
Wal, Frank Beijaard, Anton Kiewiet, 
Sander Kiewied (Jan Jaap Blokker); Lars 
Brouwer, Siard Bonthuis. 
 
Jacob en Alves 
Jacob Russchen is een amateur die een 
aantal jaren voor Geel Wit heeft gespeeld. 
Afonso Alves is een prof die welgeteld één 
jaar de kleuren van SC Heerenveen heeft 
verdedigd. Beiden willen weg om 
uiteenlopende redenen. Jacob heeft werk 
in Hollum en keert om die reden liever 
terug naar zijn oude club Amelandia. Alves 
kan bij AZ meer geld verdienen en wil 
daarom weg. Geel Wit heeft geen enkel 
probleem met de overgang van Jacob, 
heeft zelfs van alles geprobeerd om de 
overschrijving rond te krijgen, maar de 
KNVB is onverbiddelijk: Jacob is te laat 
met zijn aanvraag. Alves is ook te laat, 
maar dat is niet zijn schuld. De 
onderhandelaars konden niet nader tot 
elkaar komen en dat betekent dat Alves 
gewoon bij Heerenveen blijft voetballen. 
Nou ja, gewoon… De jongen loopt met de 
pest in het lijf en het zal mij niet verbazen 
als hij in clubverband geen bal meer raakt 
tot de kerst, wanneer de transferperiode 
weer open gaat. Jacob moet langer 
wachten. Als hij dit seizoen nog wil 
voetballen dan mag dat alleen in de 
geelwitte kleuren.  
De halsstarrigheid van de bond en een 
aantal zakenlieden zorgt ervoor dat het 
voetbalplezier van tenminste twee spelers 
danig is vergald. Jacob was inderdaad een 
paar dagen te laat en regels zijn regels. 
Jacob moest al voor 1 juni kenbaar maken 
waar hij het nieuwe seizoen wilde ballen, 
Alves kon met die beslissing wachten tot 1 
september.  
De eerste datum vind ik te vroeg, de 
tweede te laat. Terwijl de profcompetities 

eerste competitietreffen tegen Velocitas 
was een handjevol oudere (jawel!) 
‘voetballiefhebbers’ bijna constant met het 
mobieltje in de weer. De 
gespreksonderwerpen varieerden van een 
lekke fietsband en de mislukte barbecue 
tot de aankoop van een tweedehands 
caravan en de prijs van de aardappelen… 
En als het daarbij nu gebleven was,,, nee, 
de heren vonden het ook nodig uit luide 
toon tussen- en eindstanden van de 
wedstrijden in de eredivisie uit te wisselen. 
Ergernis alom dus en een verbod op het 
gebruik van mobiele telefoons langs de lijn 
schijnt in voorbereiding te zijn. Dan zullen 
de Groninger gasten van camping 
Duinoord hun mobieltjes in de caravan 
moeten laten liggen… Je had toch niet 
gedacht dat het om Geel Witters ging 
hoop ik, nee hoor, zoiets doen onze 
mensen niet! 
 

Anne Moll 

Francisco Metz onder het mes 

Francisco Metz ondergaat vrijdag een 
rugoperatie. Gedurende zijn afwezigheid 
zal Gerard Metz de trainingen van de 
selectie verzorgen. Tijdens de wedstrijden 
zal Meinte Bonthuis de honneurs van 
Francisco waarnemen. Hij zal terzijde 
worden gestaan door Jan Kienstra. 

Wijzigingen wedstrijdsecretariaat 
Wedstrijdsecretaris Dorus Metz heeft een 
nieuw telefoonnummer: 06-10516735. Hij 
is vanaf nu alleen het aanspreekpunt voor 
de senioren. Wedstrijdsecretarissen jeugd 
zijn Siemon van Dijk en Chris Brouwer, de 
wedstrijdsecretaris van dienst is te 
bereiken op tel. 06-23219642. 

 
Geel Wit 4 wint toernooi vv Dokkum 
Geel Wit 4 heeft 26 augustus het toernooi 
gewonnen dat is georganiseerd door het 
zondagteam van vv Dokkum. Amelandia 2 
maakte het eilander succes compleet door 
als tweede te eindigen. Aan het toernooi 
deden verder De Wâlden 2, Dokkum 
zaterdag 3 en het organiserende team, dat 
dit jaar te boek staat als Dokkum 4, mee. 
 
Grote Clubactie 
Na de herfstvakantie gaat de Grote 
Clubactie weer van start. Geel Wit zoekt 
vrijwilligers die in Nes loten willen 
verkopen. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij het bestuur. 
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Verslag algemene ledenvergadering 24 
augustus 2007  
Voorzitter Jos Bulté opende de algemene 
ledenvergadering van Geel Wit op 24 
augustus met een terugblik op het 
afgelopen seizoen. De resultaten leidden 
over het algemeen tot tevredenheid. Hij 
meldde dat de KNVB onverwachte 
controles gaat uitvoeren op het 
drankgebruik op sportcomplexen. 
Niemand mag met bier buiten de kantine 
komen. 
Bij de ingekomen stukken maakte 
secretaris Will Bakema melding van de 
mislukte overschrijving van Jacob 
Russchen naar Amelandia. Hij was te laat 
en mag daarom komend seizoen alleen 
voor Geel Wit spelen. Er komt een nieuw 
licentiesysteem voor trainers van 
standaardteams. Later zal duidelijk 
worden wat voor gevolgen dat voor Geel 
Wit heeft. 
Het financiële overzicht van 
penningmeester Wessel Brouwer liet geen 
opvallende zaken zien. Aan de batenkant 
van de post Sportstroom tegen. Van elke 
afnemer krijgt Geel Wit €10 bijgeschreven, 
dat aantal mag dus wel wat meer worden. 
Bij de lasten merkte de penningmeester 
op dat de vervoerskosten omhoog gaan 
omdat de busjes die de club huurt duurder 
worden. De wedstrijd tegen SC 
Heerenveen heeft Geel Wit €2500 gekost.  
Namens de kascommissie meldde Henk 
Roemers dat de boeken in orde waren 
bevonden. Hij gaf de aanbeveling mee 
meer met incassobetalingen te werken. 
Frans ter Schure verlaat de kascommissie, 
Joop Smid komt in zijn plaats. 
Geel Wit heeft een aangetekende brief 
gestuurd naar de firma De Vries met 
betrekking tot het oud-papier. Toen De 
Vries de inzameling van Geel Wit overnam 
is afgesproken dat Geel Wit elk jaar ter 
compensatie een bedrag van De Vries zou 
krijgen. De Vries ligt achter met betalen en 
als dat zo blijft zal Geel Wit een 
incassobedrijf inschakelen. ,,Het is heel 
naar dat zoiets in zo’n kleine 
gemeenschap nodig is’’, uitte de voorzitter 
zijn mening over de kwestie.  
Geel Wit start het nieuwe seizoen met vier 
seniorenteams. Het aantal spelers dat elke 
week kan voetballen is niet al te groot en 
het gevaar bestaat dat een team moet 
worden teruggetrokken. Het bestuur 
neemt liever dit risico dan dat het een 
team minder inschrijft met als mogelijk 

Schure (Harm Kooiker, 46), Jaap Wouters, 
Peter Oud, Pieter Kooiker; Paul van der 
Wal, Anton Kiewiet, Frank Beijaard 
(Martijn Beijaard, 83), Bjorn Wijnberg; Lars 
Brouwer, Jan Jaap Blokker (Siard 
Bonthuis, 65). 
  
Trynwâlden-Geel Wit 
Geel Wit heeft ook zijn tweede 
competitiewedstrijd verloren. Van de vele 
kansen die de Amelanders vooral in de 
tweede helft kregen werd er slechts één 
benut, maar toen had Trynwâlden al twee 
keer doel getroffen. 
De gastheren startten overweldigend. In 
de openingsfase werd Geel Wit helemaal 
weggespeeld, de schade bleef beperkt tot 
‘slechts’ een doelpunt. Geel Wit 
verdedigde op één lijn en dat bracht 
risico’s met zich mee. Zo liep het 
uitverdedigen van Jaap Wouters bijna 
verkeerd af. Trynwâlden begon fel, maar 
groef zich in na de voorsprong. De 
opbouw van Geel Wit was echter te traag 
om de mannen uit de kerkdorpen te 
verontrusten. De beste kans kwam op 
naam van Paul van der Wal, maar in 
plaats van voor eigen succes te gaan 
speelde hij de bal af. Verder was er een 
schot van Lars Brouwer te noteren, dat 
door de keeper werd gestopt, en Frank 
Beijaard schoot naast. Trynwâlden 
beperkte zich tot de counter en had daar 
zowaar in de slotfase van de eerste helft 
succes mee: 2-0. 
De gehele tweede helft speelde zich zo’n 
beetje op de helft van Trynwâlden af. 
Trainer Francisco Metz, hij ondergaat 
deze week een rugoperatie en zal er de 
komende weken niet bij zijn, wisselde 
Harm Kooiker voor Herman ter Schure om 
zodoende voor meer dreiging te kunnen 
zorgen. Ook de andere vleugelverdediger, 
Bjorn Wijnberg, moest eraf. Hij raakte 
geblesseerd en voor hem kwam Pieter 
Kooiker in de plaats. Metz offerde 
middenvelder Sander Kiewied op voor een 
aanvaller, Jan Jaap Blokker, en laatste 
man Jaap Wouters schoof in. Dit 
resulteerde in een doelpunt waarbij Siard 
Bonthuis aan de basis lag. Hij passte op 
Lars Brouwer, die haalde de achterlijn en 
zijn voorzet kwam bij Jan Jaap Blokker die 
prima inknikte: 2-1. 
Er was toen nog ruim 20 minuten te gaan 
en de gelijkmaker hing in de lucht. Hij viel 
echter niet, want de keeper van 
Trynwâlden verrichte enkele prima 
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doel.  
Hoewel Geel Wit een goede inzet bleef 
tonen waren de kansjes voor Velocitas. 
Op aangeven van Ruben Bermudez 
schoot Francis Bonevacia net over en 
Bermudez miste zelf ook een 
mogelijkheid. 
Meteen na de rust een prima kans voor 
Lars Brouwer, maar keeper Alex van 
Stralendorff tikte de bal over het doel. Het 
doelpunt viel echter na veertien minuten 
aan de andere kant. Pieter Kooiker kopte 
de bal naar de linkervleugel van Velocitas. 
De voorzet van deze kant werd door 
doelman René de Jong in de voeten van 
Bart Vonk gebokst, en deze ervaren speler 
wist daar wel raad mee: 1-2. 
Vanaf dat moment was de organisatie 
helemaal weg bij de gastheren. Slechts 
een kans was er nog voor Lars Brouwer, 
maar de keeper redde uitstekend. 
Velocitas toonde zich bedreven op het 
gebied van tijdrekken, praten en uitlokken. 
Scheidsrechter Pieter Tanja strooide driftig 
met kaarten en toen bij enig duw- en 
trekwerk Suaytip Tekinbas zich opzichtig 
liet vallen moest de Geel Wit-aanhang 
voor het ergste vrezen, maar de arbiter 
loste het nu op met een vermanend 
woord. Tekinbas had al eerder geel 
gekregen en dat werd hem fataal toen hij 
al gewisseld was. Tien minuten voor tijd 
slaagde Jaap Wouters er niet in het leer 
weg te werken. De bal kwam voor de 
voeten van Bert Zimmerman en met een 
fantastische omhaal werkte hij het 
speeltuig tegen de touwen. Tekinbas was 
op weg richting kleedkamer, rende na het 
doelpunt het veld op en deed daarbij 
vervelende dingen, wat hem alsnog rood 
opleverde.  
De overwinning van Velocitas kwam 
ondanks een slotoffensief van Geel Wit 
niet meer in gevaar. Lars Brouwer scoorde 
nog wel, maar de grensrechter vlagde 
onterecht voor buitenspel. 
Opstelling: René de Jong; Herman ter 

gevolg dat straks een groot aantal spelers 
buitenspel komt te staan.  
In 2009 bestaat Geel Wit 75 jaar. Een 
(klein) aantal mensen heeft zich 
aangemeld voor de jubileumcommissie. 
Het bestuur gaat binnenkort met hen in 
gesprek.  
De Vrienden van Geel Wit hebben 
afgelopen seizoen een verrijdbaar doel 
geschonken. Komend seizoen gaan ze 
weer de reiskosten voor de vastewallers 
vergoeden. Het ledental schommelt rond 
de 45. 
Meinte Bonthuis pleitte de vorige 
vergadering in de rondvraag voor de 
instelling van een aantal commissies. De 
jeugdcommissie draait al aardig en de 
bouwcommissie gaat van start zo gauw er 
meer duidelijkheid is over de uitbreiding 
van het complex. Voor deze vergadering 
had Meinte schriftelijk het verzoek 
ingediend om de vergadering eerder in 
augustus te houden. De vergadering zal 
volgend jaar op de tweede vrijdag van 
augustus zijn. 
Dirk Kooiker stelde voor de mondelinge 
rondvraag in ere te herstellen. De 
voorzitter zegde toe het besluit in het 
bestuur te heroverwegen. 
 
Geel Wit 3 teruggetrokken 
De leiding van drie en vier waren bij 
voorbaat sceptisch, het bestuur 
optimistisch. Waarom ook niet, zo’n zestig 
seniorleden op papier en niet in staat om 
vier teams op de been te brengen? 
Daarom werd besloten vier seniorenteams 
in te schrijven, met als gedachtegang dat 
het gemakkelijker is een team terug te 
trekken dan een toe te voegen. Na een 
week werd de ijdele hoop van het bestuur 
al de grond in geboord. Op de eerste de 
beste speeldag was al duidelijk dat het 
niet mogelijk was om die zondag met vier 
teams de wei in te gaan. De knoop is 
meteen doorgehakt en er is een team 
teruggetrokken. De keuze is op het derde 
elftal gevallen, waarvan de 2-3 nederlaag 
tegen Oosterlittens 2 meteen weer uit de 
boeken kan verdwijnen. Dit team had een 
moeizaam seizoen, maar is toch 
gepromoveerd! Waarschijnlijk is de 
tweede plek van het vierde elftal hiervan 
de reden geweest. Een vierde elftal kan 
nooit hoger dan het derde spelen, daarom 
ging het derde omhoog. Het was sowieso 
raar dat het vierde voor promotie in 
aanmerking kwam omdat het in een klasse 
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speelde waarin alleen ‘oudjes’ uitkwamen. 
Het team dat over blijft zal voornamelijk uit 
derde-elftalspelers bestaan.  Omdat het 
vermoeden bestaat dat zij er meer plezier 
aan beleven om in de vijfde dan in de 
vierde klasse te spelen is besloten het 
derde team uit de competitie te halen. 
Geel Wit mag zich troosten met de 
gedachte dat het niet de enige vereniging 
is met dit soort problemen. In Sneek gaan 
volgend jaar vv Sneek en WZS samen. De 
uitholling van deze verenigingen is al 
begonnen. Sneek 3 van afgelopen jaar is 
WZS 1 geworden, deze vereniging wil nog 
een jaar doorgaan om te eindigen met de 
viering van het 75-jarig bestaan. Vanuit de 
eigen vereniging is geen aanvulling met 
als gevolg dat Sneek 3 geen spelers meer 
heeft en zich dus moet terugtrekken uit de 
klasse waarin Geel Wit 2 speelt. 
Anjum B1 kon 1 september niet naar 
Ameland komen. Niet omdat er niet 
genoeg spelers waren, maar het ontbrak 
aan leiding. Het telefoontje kwam op tijd, 
zodat onze B’s zich de reis naar het veld 
konden besparen.  
Anders verging het E3. Aanvankelijk was 
de KNVB vergeten dit team in te delen. 
Deze fout kon pas worden hersteld nadat 
de medewerkers van district Noord terug 
waren van vakantie. Eenmaal terug 
deelden ze niet E3 in, maar D3! 
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. 
De tegenstanders van E3, dat uitkomt in 
de vierde klas, zijn: 
BergBCVComb E6 (Bergum) 
Wykels Hallum E2 
TTBC E6 (Oenkerk) 
Blauw Wit ’34 E9 (Leeuwarden) 
CSC E5 (Stiens) 
Sparta ’59 E3 (Deinum) 
Hardegarijp E3  
Leeuwarden E5 
Frisia E9 (Leeuwarden) 
Het bericht van de late herindeling heeft 
niet iedereen tijdig bereikt. Sparta ’59 E3 
mocht als eerste naar Ameland afreizen, 
maar alles wat er kwam, geen Sparta. 
Navraag leerde dat dit team stond te 
voetballen tegen St. Anna! 
  
Kantinevrijwilligers gezocht 
We kunnen nog wel een paar mensen 
gebruiken die als vrijwilliger in de kantine 
willen meedraaien, met name op 
zondagmiddag. Belangstellenden kunnen 
zich melden bij het bestuur. 
 

Anton Kiewiet de 3-1. In de 49e minuut 
kwam de bal, na een ingooi ter hoogte van 
het strafschopgebied, met wat geknoei in 
de Geel Wit defensie voor de voet van een 
Sneker: 3-2. 
Kansjes kwamen er nog wel voor Geel 
Wit, maar de 3-2 stand werd ook de 
eindstand. Al met al een leerzame 
wedstrijd voor het begin van de competitie 
en het bekeravontuur zal in oktober verder 
gaan voor onze jongens. 
Opstelling Geel Wit: René de Jong, 
Herman ter Schure (46”Harm Kooiker), 
Jaap Wouters (78”Colin Ytsma), Peter 
Oud, Pieter Kooiker, Anton Kiewiet, Frank 
Beijaard, Bjorn Wijnberg, Lars Brouwer, 
Paul v.d Wal, Siard Bonthuis (46“ Jan 
Jaap Blokker). 
                                                                    
                                                  Lijntrekker. 
 
Geel Wit 2 is uitgeschakeld. Op Ameland 
verloor Geel Wit met 3-5 van ONB 2, na 
eerder al met 6-4 van Drachten 2 te 
hebben verloren. Doordat Drachten en 
ONB hun onderlinge treffen op 0-0 
afsloten gaat Drachten verder omdat het 
een doelpunt meer heeft gemaakt. 
  
Geel Wit-Velocitas 2-9-2007 
Geel Wit heeft een terechte nederlaag 
geleden tegen Velocitas. De Groningers 
speelden het spelletje slim en benutten 
hun snelheid ten volle, wat resulteerde in 
een 1-3 winst. 
De basis voor de zege was al gelegd in de 
tweede minuut. Een afgeslagen aanval 
van Geel Wit resulteerde in een 
razendsnelle counter over rechts, waar 
Valery Sedoc zijn tegenstanders liet staan 
en via de binnenkant van de paal scoorde.  
Pas na een kwartier was Geel Wit deze 
klap te boven. Vanaf dat moment werd de 
tweede bal gewonnen en zetten de 
Amelanders de bezoekers onder druk. Na 
bijna een half uur spelen ontsnapte 
Velocitas op curieuze wijze aan de 
gelijkmaker. Bjorn Wijnberg haalde de 
achterlijn, zette voor en schoot via de 
keeper op de lat. In de rebound hadden 
achtereenvolgens Jan Jaap Blokker en 
Paul van der Wal het moeten afmaken, 
maar van dichtbij slaagden zij daar niet in.  
Zes minuten later kwam de gelijkmaker 
dan toch. Lars Brouwer tikte de bal door 
op Paul van der Wal, die zag de keeper te 
ver voor zijn doel staan en met een mooie 
lob wipte de middenvelder de bal in het 
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Mooi begin van het seizoen en nu maar 
kijken wat de eerste wedstrijd voor eigen 
publiek gaat brengen.  
  
Geel Wit bekert verder 
Door een dik verdiende 3-2 overwinning 
op Sneek 2 heeft Geel Wit zich geplaatst 
voor de volgende ronde in de beker. 
Geel Wit had vorige week van St. Anna 
gewonnen (0-3), Sneek 2 deed dit 
afgelopen dinsdag ook (4-1), zodat je dus 
een aantrekkelijke wedstrijd kon 
verwachten. Deze verwachting kwam ook 
uit, want er stonden 2 ploegen op het veld, 
die wilden voetballen. 
Sneek 2, uitkomend in de res. hoofdklasse 
én afgelopen seizoen winnaar van de 
beker voor reserve teams, kwam met een 
erg jong elftal naar Ameland. Een elftal dat 
wel kon voetballen en dit dan ook in de 
eerste 10 minuten van de wedstrijd liet 
zien. Echte kansen leverde dit niet op en 
na deze beginfase trok  Geel Wit  de 
wedstrijd naar zich toe. 
Een van de eerste aanvallen van de 
thuisclub kwam van Lars Brouwer die in 
het strafschopgebied gevloerd werd, maar 
scheidsrechter Postma uit Leeuwarden 
kende geen strafschop toe. Ook de 
grensrechter van Sneek 2 hield in de 
eerste helft de vlag te vaak omhoog, terwijl 
er in een paar gevallen van buitenspel 
geen sprake was. Tussen de 11 en 34 
minuut waren de kansen van Geel Wit niet 
te tellen: Siard Bonthuis en Paul v.d. Wal 
wisten echter het net niet te vinden. Dit 
gebeurde in de 34e minuut wel: Lars 
stuurde een diepe bal op Siard, die een 
paar man misleidde, inclusief de keeper, 
en de bal beheerst in het doel schoof: 1-0. 
Vlak hierna werd de stand echter al weer 
gelijk getrokken. Een klutsbal op de 
middellijn spatte richting de spits van 
Sneek 2, die René kansloos liet: 1-1. 
Vlak voor rust  had Paul v.d. Wal pech: 
een voorzet van Siard knalde hij keihard 
op de onderkant van de lat. De rust ging 
dus in met een gelijke stand. 
Wie na de rust te lang in de kantine was 
gebleven miste in een tijdsbestek van 4 
minuten drie doelpunten. Meteen na de 
aftrap was het Paul v.d. Wal die op rechts 
goed doorging en de bal in de linkerhoek 
schoof: 2-1. Twee minuten later was het 
Lars Brouwer die, na een te korte 
terugspeelbal, opnieuw in het 16-meter 
gebied  werd onderuit gehaald. Dit keer 
kwam de bal wel op de stip en maakte 

 
AAN DE BAL……. 
 
Naam: Roland Kooiker 
 
Vader/Moeder: Toon en Annemieke 
 
Broer: Laurens 
 
Pupil v/d week: Velocitas 
 
Ik voetbal: E1 
 
Favoriete speler GW: Paul v.d. Wal 
 
Favoriete speler: Wesley Sneijder 
 
Favoriete club: Geel Wit 
 
Ik lust graag: nasi 
 
Dit vind ik niet lekker: bruine bonen 
 
Ik drink het liefst: cola 
 
Dit drink ik liever niet: fruitdrank 
 
T.v. programma: CSI 
 
Dit kijk ik nooit: GTST 
 
Muziek: Gang is alles 
 
5 december lied: ???? 
 
Hobby’s: voetbal, volleybal 
 
Leesboek: Stiekem op stap 
 
Ik word later: voetballer. 
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F2 voor het eerst de (kunst)wei in 
De jongste voetbalzonen van Geel Wit 
hebben hun eerste stappen op het 
voetbalveld gezet. Het was een 
gedenkwaardig debuut voor de mannen 
van trainer/leider Patrick Kiewied. Het 
begon al met de boot die te laat was. 
Vervolgens moesten ze in Holwerd 
wachten op de reddingboot. Aan de vaste 
wal werden ze verrast door een 
wegomlegging. Al met al begon de 
wedstrijd met drie kwartier vertraging. 
De eerste officiële wedstrijd was er 
meteen een op kunstgras. Ropta Boys is 
een redelijk grote vereniging met slechts 
twee velden. Het tweede veld is vorig jaar 
voorzien van kunstgras. De kennismaking 
met deze grondlaag was niet voor 
iedereen aangenaam en Patrick heeft 
menig troostend woord moeten uitspreken. 

 
Ropta Boys had over het algemeen wat 
oudere spelers dan Geel Wit en met hun 
ervaring liepen ze uit naar een 2-0 
voorsprong bij de rust.  

Na de pauze waren de rollen omgedraaid. 
Geel Wit domineerde, maar kwam niet 
verder dan één doelpunt.  

Toen een uitbraak van de thuisclub 
doeltreffend werd afgerond was de strijd 
beslist. 

 
 
 

Dokkum A1- Geel Wit A1  3-4 (1-2)  
1-0 Dokkum 
1-1 Dirk Molenaar 
1-2 Tharan Apputhurai 
1-3 Dirk Molenaar 
2-3 Dokkum 
2-4 Dirk Molenaar 
3-4 Dokkum 
Na een lange voorbereiding eindelijk de 
eerste wedstrijd van het seizoen. Voor de 
eerste krachtmeting moesten we 
naar Dokkum. Benieuwd waar we met 
deze relatief jonge ploeg zouden staan, 
begonnen we de wedstrijd wat slap en 
afwachtend. Dat resulteerde in een aantal 
kansen voor Dokkum. Na een aantal 
goede reddingen van keeper Daniel 
Neijenhuis, die overigens prima speelde, 
kwam Dokkum terecht op voorsprong. De 
bal werd na een aantal verdedigende 
fouten van de zijkant voorgebracht en 
ongenadig hard in de linker 
kruising gepegeld.  
Dokkum bleef gemakkelijk de spitsen 
vinden en Geel Wit kwam alleen aan 
counteren toe. Na het inbrengen van Nick 
de Vries op de voorstopperpositie 
kreeg Geel Wit de wedstrijd onder 
controle. Al snel volgde kansen, na een 
uitbraak van Tharan werd hij binnen de 16 
meter van Dokkum gehaakt. Ieder dacht 
een penalty, alleen de scheidsrechter 
vond het te licht. Tharan werd wel de gele 
kaart gepresenteerd nadat hij zijn 
ongenoegen hierover aan de 
scheidsrechter uitsprak. Een aanval later 
kwam de gelijkmaker dan alsnog. Door 
goed doorgaan van Tharan op de keeper 
van Dokkum kon Dirk de bal in het doel 
lopen. Ook de 1-2 liet niet lang op zich 
wachten. Nu een pass van Dirk op Tharan 
die de bal langs de keeper van Dokkum 
schoot. Dit was tevens de ruststand. 
Na de rust gingen Geel Wit op dezelfde 
voet verder en al snel stond de 1-3 op het 
scorebord. Wederom Dirk op aangeven 
van Tharan. De wedstrijd leek 
beslist, Dokkum zette niet meer aan en 
Geel Wit kreeg kans op kans. 
Het verzuimde alleen te scoren. Een 
kwartier voor tijd scoorde Dokkum de 2-3 
uit een counter en leek terug in de 
wedstrijd. Geel Wit breidde de voorsprong 
een minuut later alweer uit naar 2-4. O ja, 
weer D op aangeven van T. Vlak voor 
tijd kwam Dokkum nog wel op 3-4 maar na 
even op de tanden bijten waren de drie 
punten definitief binnen.  
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