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Dokkum 4    12   4   1   7   13   24   -   31 
DTD 4    13   3   2   8   11   24   -   49 
Robur 4    11   2   0   9     6   22   -   55 
 
A-junioren 
Buitenpost A1 10   8   0   2   24   41   -   16 
BergBCV A2  12   7   3   2   24   27   -   16 
Veenw. A1    11   7   2   2   23   40   -   18 
RWF A1    10   7   0   3   21   41   -   16 
Friese B. A1    11   6   2   3   20   23   -   17 
VIOD A1    9   5   1   3   16   29   -   24 
Geel Wit A1    12   4   2   6   14   35   -   45 
Dokkum A1    12   4   1   7   13   28   -   36 
V en V A1    10   3   1   6   10   27   -   32 
Ropta B. A1    11   2   1   8     7   14   -   30 
Holwerd A1    12   0   1 11     1   11   -   66 
 
B-junioren 
Birdaard B1    11 10   1   0   31   81   -   15 
Dokkum B1    14   9   1   4   28   56   -   28 
ASC B1    10   9   0   1   27   62   -   14 
Twijzel B1    10   7   2   1   23   66   -   23 
Geel Wit B1   9   6   1   2   19   54   -   16 
VVT B1    11   5   3   3   18   42   -   28 
Friese B. B1    11   5   1   5   16   51   -   34 
Anjum B1    13   3   2   8   11   22   -   72 
BergBCV B3   13   3   1   9   10   32   -   52 
VCR B1    11   3   0   8     9   35   -   53 
Drachten B3    12   1   1   10   4   11   -   68 
Ternaard B1    11   0   1   10   1   11   - 120 
 
C1-junioren 
Kollum C1    12 10   2   0   32   50   -   17 
Nylan C1    14 10   2   2   32   41   -   13 
Hardeg. C1    13   9   1   3   28   47   -   11 
BergBCV C2   14   7   1   6   22   40   -   28 
Frisia C2    13   7   1   5   22   44   -   37 
St. Anna C1    13   6   1   6   19   36   -   31 
CSC C1    12   5   1   6   16   38   -   36 
V en V  C1    11   4   1   6   13   28   -   43 
Veenw. C1    12   4   0   8   12   25   -   32 
Geel Wit C1    11   3   2   6   11   26   -   35 
Drachten C2   13   1   2 10     5   18   -   61 
Oostergo C1  10   1   0   9     3     6   -   55 
 
C2-junioren 
HJC C2    13 12   0   1   36   85   -   16 
Feanst. C2    13 11   1   1   34   73   -   13 
Zwaagw. C2    13   9   2   2   29   59   -   27 
DIO-Griff. C3   12   9   1   2   28   65   -   22 
Dracht. B. C4 11   6   1   4   19   63   -   31 
ONB C2    13   6   1   6   19   58   -   45 
Be Quick C3   13   5   2   6   17   52   -   48 
Sweach C3    13   3   2   8   11   36   -   55 
Buitenp. C2    13   3   1   9   10   24   -   43 
Kollum C2    12   2   1   9     7   23   - 104 
Geel Wit C2    13   1   2 10     5   28   -   71 
V en V C2    11   1   0 10     3   15   - 106 
 
 
 

 



Hulde aan de middenmoot 
 
Een zeer turbulente transferperiode is 
achter de rug. Bloed, zweet en tranen. 
Vooral bij AZ dan tranen en in Heerenveen 
na het zweten opluchting. Resultaat: 
Heerenveen een slordige 11 miljoen rijker 
(na aftrek van alle kostenposten c.q. 
malafide makelaars) en één geldbeluste 
Braziliaan minder. AZ een illusie armer 
een spitsenprobleem rijker en misschien 
nog wel belangrijker, een flink stuk 
waardigheid kwijtgeraakt. Het over en 
weer gooien met modder verdiende niet 
de schoonheidsprijs, maar daar waar 
Heerenveen Alves alweer is vergeten, lijkt 
AZ definitief het spoor bijster. 
Opzienbarend om te zien dat juist de club 
met de grootste mond en de torenhoge 
ambities te kijk is gezet door Heerenveen. 
Het nuchtere boerenverstand overwon het 
hooghartige gebluf vanuit de kaasstad. En 
Alves…ach het zal hem een rotzorg zijn, 
zolang hij maar naar de club kan die het 
meeste geld aan hem wil geven. En dus 
heeft Heerenveen het gelijk aan zijn zijde. 
Heerenveen is een toonbeeld van hoe je 
een voetbalclub moet leiden. Met beleid, 
met visie, met verstand, maar bovenal met 
enthousiasme en clubliefde. Ik heb groots 
respect voor de manier waarop 
Heerenveen zich manifesteert. Stapje voor 
stapje groeien, altijd zwarte cijfers op de 
balans, een neusje voor talent en 
aanvallend voetbal. Een verrijking voor het 
Nederlandse voetbal! Ook Twente en FC 
Groningen zijn de goede weg ingeslagen. 
Nieuwe stadions, veel jonge talenten en 
ambitieuze doelstellingen. Rutten, Jans en 
Verbeek laten allemaal hun teams heerlijk 
voetbal voorschotelen. Is het de nivellering 
van de vaderlandse competitie of haken 
deze clubs aan bij de traditionele top-drie? 
Daarover gesproken, het is bijna te gek 
voor woorden. PSV onttrekt zich nog 
enigszins aan de malaise, maar kent ook 
geen oogstrelend voetbal, maar Ajax en 
vooral Feyenoord maken het erg bont. 
Ajax moest zo nodig Suarez en Bruno 
Silva hebben, Davids kwam terug van een 
blessure en Perez werd per ommegaand 
uit Eindhoven geretourneerd. Feit is dat 
het nog steeds kommer en kwel is en het 
gewenste resultaat (nog) niet zichtbaar is. 
Dat ze van Feyenoord winnen is 
veelzeggend over de huidige vorm van 
Feyenoord. Dramatisch dekt nog niet eens 
de hele lading. Schrijnend en 

SC Franeker E9 
Sparta ’59 E3 
CSC E5 
 
Pupillen F1, 3e klasse BT 
Oostergo F1 
Be Quick F4 
Veenwouden F2 
Geel Wit F1 
Ternaard F1 
Wardy F1 
 
Pupillen  2, 4e klasse BX 
Holwerd F2 
Geel Wit F2 
Anjum 2 
Broekster Wâlden F3 
Be Quick F9 
Ropta Boys F2 
 
Standen 
Eerste elftal 
FVC 1    14   9   4   1   31   43   -   18 
Wolvega 1    14   6   7   1   25   49   -   33 
Roden 1    13   8   0   5   24   33   -   27 
Velocitas 1    14   7   4   3   21   30   -   27 
Trynwâlden 1  13   5   4   4   19   35   -   38 
Veendam 1    12   5   3   4   18   32   -   26 
Zwaagw. 1    13   6   3   4   17   28   -   33 
Drachten 1    12   3   5   4   14   23   -   27 
Noordster 1    14   3   4   7   13   34   -   46 
Geel Wit 1    14   3   1 10   10   19   -   29 
WVV 1    11   2   2   7     8   26   -   32 
Helpman 1    12   1   3   8     6   19   -   35 
 
Tweede elftal 
Frisia 2    14   8   2   4   26   44   -   22 
Franeker 2    12   7   1   4   22   28   -   14 
FVC 2    13   6   3   4   21   31   -   26 
Heerenv. 2    12   6   2   4   20   29   -   27 
Leeuward. 3    10   6   0   4   18   22   -   21 
Trynwâlden 2  14   5   2   7   17   25   -   32 
Rood Geel 2  10   4   2   4   14   17   -   15 
MKV '29 2    11   4   2   5   14   16   -   21 
Geel Wit 2    13   3   3   7   12   21   -   26 
Irnsum 2    11   3   1   7   10   15   -   29 
Friesland 2    12   3   4   5   10   18   -   33 
 
Vierde elftal 
Trynwâlden 3 13 12   0   1   36   64   -   14 
Frisia 6    13   9   2   2   29   54   -   26 
Beetgum 3    11   7   1   3   22   36   -   18 
FVC 4    13   5   3   5   18   30   -   34 
Friesland 3    11   5   2   4   17   35   -   31 
Geel Wit 4    10   4   3   3   15   31   -   29 
St. Anna 3    13   5   0   8   15   31   -   44 
Franeker 3    12   4   2   6   14   30   -   35 
Irnsum 3    14   4   2   8   14   25   -   40 
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Aan het toernooi deden zeven ploegen 
mee die waren samengesteld uit spelers 
van de seniorenteams, de A’s en de B’s, 
alsmede enige niet-actieve leden. Siard 
Bonthuis werd topscorer met 7 treffers. 
Brian Overmars, Jurjen Metz en Frank 
Beijaard vonden 6 keer het doel.  
Voorafgaand aan het seniorentoernooi 
bevolkten de jongste F-pupillen de vloer 
van sporthal De Slenk in Nes. Het team 
dat bestond uit Jan Paul Metz, Jesse 
Kuperus, Justin Molenaar, Theo Molenaar 
en Jim Molenaar won beide wedstrijden. 
De tweede plaats was voor Kevin Metz, 
Milou van Dijk, Julian de Jong, Menno 
Molenaar en Kelly Heikoop. Als derde 
eindigden Carien Beekema, Michiel van 
Dijk, Wendy Metz, Friso Kuperus en Niek 
Kiewiet. 
 
Indelingen voorjaarsreeks 2008 
Pupillen D1, 2e klasse AS 
Blauw Wit '34 D2 
Friese Boys D1 
Geel Wit D1 
VCR D1 
Blija D1 
JVC Nylan 2000 D1 
 
Pupillen D2, 3e klasse BM 
BergBCVComb D5 
Holwerd D1 
Blauw Wit '34 D5 
Rood Geel D3 
Anjum D1 
Geel Wit D2 
 
Pupillen E1, 2e klasse AV 
Geel Wit E1 
TTBC E3 
Hardegarijp E1 
Ropta Boys E1 
Kollum E2 
BroeksterWalden E2 
 
Pupillen E2, 3e klasse BM 
Ternaard E1 
Amelandia E1 
Dokkum E1 
Ropta Boys E2 
Anjum E1 
Geel Wit E2 
 
Pupillen E3, 4e klasse BL 
St. Annapar. E5 
Foarút E3 
Geel Wit E3 

tranentrekkend, zo slecht als Feyenoord 
speelt. Tuurlijk, het opportunisme viert 
hoogtij met de komst van Makaay, Van 
Bronckhorst en consorten. Toch is het spel 
timide, scoort Makaay minder als Robin 
Nelisse en één meer als Geert den 
Ouden, dus wat nu superspits. De namen 
verhullen veel van de problematiek. Aan 
de andere kant, als je ziet waar Feyenoord 
vandaan komt, dan is het nog niet zo 
slecht. AZ is daarentegen geen schim van 
vorig seizoen. Van Gaal wringt zich in een 
steeds benarder positie en gooit zijn naam 
van goede trainer te grabbel. Nu ben ik 
geen fan van Van Gaal, maar hij is een 
flamboyante verschijning op de 
Nederlandse velden en een entertainer 
voor de camera. Toch staat het water aan 
zijn lippen. AZ presteert ondermaats en 
lijkt in geen enkel opzicht meer op de 
geoliede machine van de afgelopen drie 
seizoenen. De grote namen komen maar 
niet en de talenten zien het zwalkende AZ 
niet meer als springplank. Ook een speler 
als Dembélé, zal vroeg of laat AZ verlaten. 
Ook clubs als Heerenveen en Groningen 
raken steeds hun goede spelers kwijt, 
maar deze clubs hebben telkens weer een 
waardige, soms zelfs betere, vervanger 
klaar staan. Dat is knap en getuigt van 
geweldige scouting. Het is een gegeven 
dat de zogenaamde middenmoot de 
competitie enige glans geeft. Zelfs een 
club als VVV roept heel veel waardering 
op. Kennelijk is de Nederlandse 
voetbalsupporter meer en meer 
geïnteresseerd in mooi voetbal, 
opportunistisch spel en opvliegingen van 
de welbekende underdogs. Kijk ook maar 
eens naar het bekertoernooi waarbij de 
laatste acht teams 3 eerste-divisie-
ploegen zitten en één amateurploeg. 
Charme of armoede? Het publiek vindt het 
wel ‘leuk’ en lacht erom wanneer PSV 
reglementair wordt uitgeschakeld door het 
opstellen van een geschorste speler en AZ 
van Cambuur Leeuwarden verliest. 
Nogmaals, het zijn de subtoppers die het 
geheel nog enige cachet geven, maar de 
vraag is of de topclubs stil staan en minder 
worden of dat de middenmoot gewoon 
aanhaakt. Ik hoop het laatste, want 
daardoor wordt het niveau juist 
opgetrokken en wordt onze competitie 
sterker en kwalitatief breder. Wie weet 
waartoe het kan leiden. We beschikken nu 
tenminste over prachtige stadions en 
uitbreiding staat bij tal van clubs alweer op 
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de agenda. Toeschouwersaantallen 
nemen toe, het voetbal in Nederland is 
misschien niet altijd denderend, maar 
herbergt veel talent, is een prima 
opleidingsinstituut voor buitenlandse 
spelers en kent een redelijk financieel 
gezond klimaat. Niet dankzij PSV, Ajax of 
Feyenoord, maar dankzij Heerenveen, 
Twente, Groningen etc. is het weer leuk 
om naar het voetbal te kijken. 
 
Colin Ytsma 
 
Verslag algemene ledenvergadering 16 
januari 2008 
Een algemene ledenvergadering van VV 
Geel Wit op een ongebruikelijke dag, een 
ongebruikelijk tijdstip en met een 
ongebruikelijke voorzitter. Door 
omstandigheden is de oorspronkelijke 
vergaderdatum van vrijdag 4 januari 
veranderd in vrijdag 18 januari, maar 
omdat er die dag ook een vergadering van 
dorpsbelang Nes is, is uitgeweken naar 
woensdag 16 januari. Omdat voorzitter 
Jos Bulté verhinderd was zat secretaris 
Will Bakema voor. 
Die deelde mee dat op grond van de 
Tabakswet vanaf 1 juli niet meer gerookt 
mag worden in openbare gebouwen, zo 
ook sportkantines.  
Het bestuur heeft diverse overleggen 
gevoerd. Zo heeft de bijeenkomst met 
Amelandia opgeleverd dat beide 
verenigingen bij de gemeente Ameland 
zullen pleiten voor de aanschaf van een 
defibrillator. Ook is gesproken over het 
doorgaan of stoppen met het 
Waddentoernooi. Deze vraag is 
vervolgens voorgelegd aan trainers/leiders 
en spelers.  
Spelers die geen eilander (meer) zijn 
komen in aanmerking voor 
bootkostenvergoeding. Zij dienen zich bij 
het bestuur te melden. 
Scheidsrechter Eric Braamhaar, in dienst 
bij de KNVB district Noord, wil op Ameland 
cursussen opzetten voor C-junioren, zodat 
zij E- en F-pupillen kunnen fluiten. Later 
zouden ze aan een vervolgcursus kunnen 
meedoen en kan een nieuwe lichting aan 
de cursus beginnen.  
Een praktisch bezwaar is dat de junioren 
gelijktijdig met de pupillen moeten 
voetballen. 
De kleding van de senioren en de A-
junioren wordt door Geert Weijmans 
gewassen. De was wordt nogal slordig 

Bjorn Wijnberg als laatste man, waardoor 
Peter Oud kon doorschuiven naar de 
voorstopperpositie. Drachten had veel 
overtredingen nodig om met name Frank 
Beijaard af te stoppen. Geel Wit leverde 
strijd vanaf het begin. Toch was trainer 
Francisco Metz nog niet helemaal 
tevreden. ,,Geel Wit moet voetballend 
meer kunnen bieden”, oordeelde de 
oefenmeester, die alleen in de laatste fase 
van de beide helften moest toezien dat de 
thuisclub enige kansjes creëerde. 
Want ook na de rust waren de beste 
kansen voor Geel Wit. Lars Brouwer ging 
alleen op de keeper af en passte op de 
door twee man gedekte Jan Jaap Blokker, 
waar hij beter voor eigen succes had 
kunnen gaan. Dat deed hij daarna wel, 
maar zonder resultaat. Een snoeiharde 
kopbal van Paul van der Wal ging over. 
Daarna had hij, uit een corner van Anton 
Kiewiet, de kans om de openingstreffer 
binnen te koppen, maar keeper Ludo 
Laanstra voorkwam dat. Een stiftbal van 
Jaap Wouters ging net naast. Anton 
Kiewiet liet met name in de tweede helft 
zien dat hij terug komt van een mindere 
periode, waarin hij bovendien door een 
blessure geruime tijd buitenspel stond. 
Met een vrije schop in de 82e minuut 
opende hij de score. Geel Wit verdiende 
deze spelhervatting na een overtreding 
van Aldo Lingsma op Lars Brouwer. Hij 
kreeg hiervoor geel, waar rood niet had 
misstaan.  
Maar Geel Wit kon de voorsprong van de 
weelde niet dragen. Twee minuten voor 
tijd werd een voorzet van Sietse Jansma 
door invaller Hamza Aslam uit een 
scrimmage tot doelpunt gepromoveerd. 
Het had nog erger voor Geel Wit kunnen 
worden als Drachten in de laatste raak in 
plaats van over had geschoten.  
Opstelling Geel Wit: René de Jong; 
Herman ter Schure (Harm Kooiker 52), 
Bjorn Wijnberg, Peter Oud, Colin Ytsma; 
Anton Kiewiet, Frank Beijaard (Pieter 
Kooiker 85), Paul van der Wal, Jaap 
Wouters (Siard Bonthuis); Jan Jaap 
Blokker, Lars Brouwer.  
 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 2007 
Team 3 heeft het kerstzaalvoetbaltoernooi 
voor senioren gewonnen. Dit team 
bestond uit André Kooiker, Brian 
Overmars, Frank Kiewiet, Jan Brouwer, 
Dirk Krol, Stefan Brouwer, Kevin en André 
de Jong. 
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vonden na de hervatting weer het net. 
Siard Bonthuis bepaalde de eindstand op 
5-0. De opstellingen waren: 
Eerste: René de Jong; Herman ter Schure, 
Bjorn Wijnberg, Pieter Kooiker, Colin 
Ytsma; Frank Beijaard, Paul van der Wal, 
Jaap Wouters; Siard Bonthuis, Lars 
Brouwer, Jan Jaap Blokker. 
Tweede: Chris Rijpstra; Peter Boelens, 
Arno Moll, Peter Roemers, René Kiewiet; 
Hein Mosterman, Sander Kiewied, Maurits 
Metz, Martijn Beijaard; Danny Metz, Theo 
de Haan. 
 
Geel Wit-Nagele dd 12-1-2007 
Geel Wit heeft de oefenwedstrijd tegen 
Nagele met 1-0 gewonnen. Het doelpunt 
viel al in de vijfde minuut toen Hein 
Mosterman profiteerde van een 
misverstand in de defensie van de 
polderbewoners.  
Het was een gelijkopgaande strijd van een 
niet al te hoog staand niveau. Dat kwam 
mede doordat de trainers niet over hun 
sterkste team konden beschikken. In de 
eerste helft was Danny Metz dicht bij een 
doelpunt, maar de keeper redde 
uitstekend. Frank Beijaard schoot op de 
buitenkant paal. Aan de andere kant 
moest Peter Oud op de doellijn redding 
brengen en ook in de tweede helft kreeg 
Nagele, mee bovenin draaiend in de 
vierde klasse van het zaterdagvoetbal, 
nog enige kansen. Bij Geel Wit 
debuteerde de A-junioren Klaas Kolk en 
Tharan Apputhurai.  
Trainer Francisco Metz zat weer op de 
bank en begon met de volgende elf: René 
de Jong; Maurits Metz, Arno Moll, Peter 
Oud, Pieter Kooiker; Hein Mosterman, 
Frank Beijaard, Paul van der Wal, Sander 
Kiewied; Danny Metz, Martijn Beijaard. In 
de tweede helft vielen in: Harm Kooiker, 
Klaas Kolk en Tharan Apputhurai.  
 
Drachten-Geel Wit dd 3-2-2008 
Geel Wit heeft eindelijk weer een punt 
behaald. De Amelanders kwamen in en 
tegen Drachten zelfs op voorsprong door 
een doelpunt van Anton Kiewiet uit een 
vrije schop, maar moesten toestaan dat 
Drachten tegen scoorde. Met het gelijkspel 
werd een reeks van zeven 
competitienederlagen doorbroken. 
Tussentijds verloor Geel Wit ook de 
bekerwedstrijd tegen LSC. Niet eerder 
was het eerste elftal zo lang zonder 
puntwinst geweest. Geel Wit startte met 

ingeleverd. Dit moet anders. 
Bakker autoverhuur, die voor het vervoer 
aan de wal zorgt, wordt BAS autoverhuur.  
Vanuit de zaal werd opgemerkt dat het 
altijd dezelfde mensen zijn die op een 
vergadering komen, ook nu hebben 
slechts 25 mensen, inclusief bestuur, de 
moeite genomen naar de kantine te 
komen. Is het mogelijk om een activiteit 
aan de ledenvergadering te koppelen wat 
meer mensen naar de vergadering trekt? 
Bij de ingekomen stukken kon melding 
worden gemaakt van twee 
verhuisberichten en een pleidooi van Carla 
Beijaard om meer aandacht te besteden 
aan kampioenschappen bij de jeugd. Ook 
vroeg ze om een specificatie van de 
diverse bijdragen aan de vereniging.  
Naar aanleiding van de notulen werd 
gevraagd hoe het staat met de vergoeding 
van het oud-papier. Geel Wit verzorgde de 
inzameling, deze is overgenomen door fa. 
De Vries die Geel Wit daarvoor een 
vergoeding zou uitkeren. De Vries heeft 
een langlopende betalingsachterstand, dat 
is reden voor Geel Wit geweest om een 
incassobureau in te schakelen. Overigens 
heeft De Vries onlangs weer een betaling 
gedaan. De gemeente Ameland is 
voornemens zelf de inzameling ter hand te 
nemen. Met Geel Wit wordt dan een 
afbouwregeling over vijf jaar getroffen. 
Penningmeester Wessel Brouwer is er 
weer in geslaagd een sluitende begroting 
te presenteren. De reiskosten blijven 
nagenoeg gelijk, er is weliswaar een team 
minder, maar de kosten per busje stijgen. 
De kantine levert iets minder op omdat het 
derde elftal is teruggetrokken. Dit betekent 
dat Geel Wit de lange nazit van de 
tegenstander mist en dat scheelt een 
financiële slok op een borrel. 
Van de diverse commissies viel te melden 
dat de jubileumcommissie binnenkort 
bijeen komt, de bouwcommissie heeft zijn 
plannen ingediend bij het college, de 
jeugd- en barcommissie functioneren goed 
en de sponsorcommissie is diverse malen 
bijeen geweest. Te melden valt dat 
hoofdsponsor Kienstra aan het einde van 
dit seizoen stopt en dat onderhandelingen 
met een kandidaat-sponsor in een 
vergevorderd stadium zijn. 
Met betrekking tot het competitieverloop 
kan worden gemeld dat de prestaties van 
een en twee ronduit tegenvallen. Het 
derde elftal moest worden teruggetrokken 
wegens een tekort aan spelers. De 

12 5 



junioren spelen met een mix van spelers 
van Geel Wit en Amelandia.  
De pupillen hebben de najaarsreeks erop 
zitten. De beide D-teams zijn kampioen 
geworden en worden gehuldigd bij de 
eerstvolgende thuiswedstrijd van het 
eerste. 
Namens de stichting Vrienden van Geel 
Wit meldde Dirk Kooiker dat een 
verrijdbaar doel beschikbaar is gesteld en 
dat de jeugdkampioenen een attentie 
krijgen aangeboden. Verder wordt er geld 
opgepot in verband met de aanstaande 
bouwactiviteiten. Het aantal Vrienden loopt 
terug, daarom deed hij een oproep om 
zich als lid aan te melden. 
In de rondvraag vroeg Jaap Kienstra 
aandacht voor een keeperstrainer voor 
met name de keeper van de A-junioren. 
Op het trainingsveld is een lamp kapot en 
de netten en ballenvangers zijn aan 
vervanging toe. Nieuwe netten zijn er al, 
ze moeten alleen nog opgehangen 
worden. 
Henk Roemers vroeg zich af waar de 
trainingspakken van het derde elftal 
gebleven zijn en waarom de gewezen A-
junioren hun trainingspakken niet hoefden 
in te leveren.  
George Molenaar vroeg naar de reden van 
de afmelding van zoveel leden. De 
voorzitter antwoordde dat lang niet 
iedereen de moeite neemt om zich af te 
melden. Dat er een team moest worden 
teruggetrokken komt ook doordat veel 
leden niet elke week willen voetballen. 
George vroeg ook hoe het zit met de 
trainer voor het komende seizoen. De 
voorzitter antwoordde dat de gesprekken 
gaande zijn. 
Marcel van der Geest vroeg naar de 
gevolgen van het nieuwe 
trainerslicentiesysteem. De voorzitter zei 
dat er een aanscherping komt en de 
trainers over de vereiste papieren moeten 
beschikken. Dit kan worden gerealiseerd 
met een spoedcursus. 
Dirk Kooiker informeerde naar de 
belangstelling voor de jubileumcommissie. 
Die is nog niet zo groot. 
Meinte Bonthuis mist nog steeds een 
scorebord. Verder merkte hij op dat te 
weinig oud-leden iets betekenen voor Geel 
Wit.  
Vorig jaar zijn vlaggen gestolen. Is daar 
aangifte van gedaan, wilde hij weten. Dit is 
niet gedaan. 
 

tenslotte afgelast, het is gewoon niet bij te 
houden. We zijn nu half februari en 
moeten constateren dat de B-junioren nog 
maar negen wedstrijden hebben gespeeld. 
Van alle wedstrijden die ze tot nu toe 
hadden moeten spelen is er niet een 
doorgegaan! 
Onlangs was er in Assen een vergadering 
over de toekomst van het amateurvoetbal 
in het noorden. Aan de orde kwam het 
voorstel om de klassen uit te breiden naar 
14 verenigingen, wat 4 wedstrijden meer 
betekent. Hierdoor moet de competitie 
worden verlengd met de maand mei. Lijkt 
me geen bezwaar, mijn voorstel daarbij: 
de nacompetitie afschaffen. Een 
uitbreiding van het aantal teams per 
klasse houdt in dat de zesde klasse gaat 
verdwijnen, een nivellering aan de 
onderkant dus. Maar dit is allemaal 
toekomstmuziek. De kalender voor het 
komende seizoen is al gepresenteerd en 
er wordt weer gewoon gevoetbald in de 
winter. 

Koos Molenaar 
 
Keeperstrainer gezocht 
Geel Wit is met spoed op zoek naar een 
keeperstrainer voor de oudere junioren. 
Met name voor de keeper van de A’s 
wordt gezocht naar een trainer. Wie heeft 
tijd en interesse om deze jongen(s) van 
oefenstof te voorzien. Graag melden bij 
het bestuur. 
 
Rookverbod 
Per 1 juli gaat een algeheel rookverbod 
voor openbare gebouwen gelden. Vanaf 
die datum mag ook niet meer gerookt 
worden in horecagelegenheden en 
sportkantines. Dan is het dus ook gebeurd 
met het roken in de accommodatie van 
Geel Wit. Daar gold al een rookverbod op 
de zaterdagochtend. 
 
Wedstrijdverslagen 
Geel Wit 1-Geel Wit 2  5-0 dd 20-1-2007 
Omdat Harlingen geen representatief elftal 
op de been kon brengen ging de 
oefenwedstrijd tussen Geel Wit en de 
‘Ouwe Seunen’ niet door. Daarom oefende 
het eerste tegen het tweede. De strijd ging 
lang gelijk op, maar aan het einde van de 
eerste helft kwam het eerste op 
voorsprong. Een corner van Jaap Wouters 
verdween in een keer in het doel en Jan 
Jaap Blokker scoorde nog geen minuut 
later de 2-0. Beide doelpuntenmakers 
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Winterstop 
Er gaat geen winter voorbij of de discussie 
over de winterstop laait weer op. Is het 
zinvol om in de maanden januari en 
februari te voetballen of niet? De ene keer 
vriest het dat het kraakt en ligt het veld 
bedolven onder een dik pak sneeuw. De 
andere keer hebben we ook te maken met 
neerslag. Geen sneeuw dit keer, maar 
regen, heel veel regen. Heerlijke 
temperaturen, maar de velden zijn te nat 
om te bespelen.  
De KNVB district Noord programmeert 
telkenjare een aantal competitieronden in 
februari. De weken ervoor en erna zijn de 
clubs vrij, tenzij ze moeten inhalen. Voor 
trainers en spelers een onzekere periode, 
want de kans is groot dat een flink deel 
van het programma in het water valt. Kan 
de speler het risico nemen op wintersport 
te gaan? Wanneer moet de training 
worden hervat? Henk Boeree, trainer van 
Haulerwijk, kampt elk jaar met deze 
problemen. Hij wilde wel eens weten hoe 
over voetballen in de winter wordt 
gedacht. Hij startte de actie ‘zomerstop’, 
die erop was gericht om te proberen de 
voetbalbond ervan te overtuigen dat de 
winterstop beter verlengd kan worden tot 1 
maart. Naast de meer dan vierhonderd 
steunbetuigingen van leden, ouders, 
supporters en andere mensen die nauw bij 
het amateurvoetbal zijn betrokken, kreeg 
Boeree niet minder dan 63 reacties van 
clubbesturen. Daarvan ondersteunen 51 
clubs onherroepelijk de actie. Vijf besturen 
ondersteunen de actie gedeeltelijk. Zij 
willen in februari de inhaalduels en willen 
wel doorvoetballen in mei. Zeven besturen 
ondersteunen de actie niet in verband met 
de rust van de velden en de start van het 
kaatsseizoen. De reacties zijn inmiddels 
naar de KNVB gestuurd. 
Er valt wat voor te zeggen om in februari 
door te voetballen. Het is een mooie 
gelegenheid om inhaalwedstrijden te 
spelen. En er zijn inderdaad weekenden 
dat het stralend mooi weer is, zonde om 
dan de schoenen in de tas te laten. Maar 
je weet niet vantevoren wanneer.  
Toch voel ik er ook voor om in januari en 
februari de velden gesloten te houden. Kijk 
alleen eens naar alle rompslomp die 
ermee wordt vermeden. 
Wedstrijdsecretaris Dorus Metz kan 
daarover meepraten. Hoeveel wedstrijden 
er deze winter al niet zijn ingelast, 
verschoven, van tijdstip veranderd en 

Kaartverkopers Rôggefeest gezocht 
Om het voortbestaan van het Rôggefeest 
veilig te stellen en de kwaliteit van het 
festival te waarborgen heeft het bestuur 
van de Stichting ’t Rôggefeest in 2007 het 
besluit moeten nemen een bescheiden 
bijdrage van twee euro van de bezoekers 
te vragen. 
Om de toegangshekken tegen een 
vergoeding te bemannen zijn vorig jaar 
enkele verenigingen benaderd met de 
vraag of zij mogelijkheden zagen om hun 
leden hiervoor enthousiast te maken met 
als doel zo de verenigingskas een 
financiële impuls te geven. Gezien de 
positieve ervaringen van 2007 is besloten 
m de entreeheffing welke vorig jaar alleen 
voor het middagprogramma gold, in 2008 
ook te laten gelden voor het 
avondprogramma tot 22.00 uur. Deze 
uitbreiding betekent een toename van het 
aantal ‘manuren’ dat de toegangshekken 
bezet moet worden. Daarom vraag het 
bestuur van de Stichting ’t Rôggefeest ook 
aan de leden van Geel Wit of zij tussen 
10.00 en 22.00 uur bereid zijn om 
entreegeld te innen. Belangstellenden 
kunnen zich, liefst voor 1 maart, melden bij 
het bestuur van Geel Wit of  bij de 
secretaris van Stichting ’t Rôggefeest, 
IJme Brijker, Kêkelburen 13, Hollum, tel. 
0519-554397, email: 
brijker.karst@home.nl 
 
Vrienden van Geel Wit zoeken nog 
meer Vrienden 
In de kantine van Geel Wit hangt een 
opmerkelijk bord met daarop een kleine 
vijftig namen. Namen van Vrienden van 
Geel Wit.  
Zij doneren jaarlijks €50. Met dat geld kan 
de stichting Vrienden van Geel Wit leuke 
dingen doen ten behoeve van de 
voetbalvereniging. In overleg met het 
bestuur van Geel Wit wordt bepaald waar 
het geld voor wordt bestemd. Zo is onder 
meer een oefenmuur en een verrijdbaar 
doel aangeschaft.  
Het gaat goed met de Vrienden, maar het 
kan beter. Op het bord is namelijk nog wat 
ruimte. Voel je ervoor om de 
voetbalvereniging een financieel hart 
onder de riem te steken, word dan 
donateur.  
Je kunt je aanmelden bij Geert Weijmans, 
Bart Molenaar of Jan Brouwer, of via 
website www.geelwit.nl 
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 Geel Wit op site Roda JC 
Op de site rodaworld.limboo wordt 
aandacht besteed aan de sportvelden op 
Ameland. Een van de leden van de site 
bezocht ons eiland. Hij nam niet alleen 
een kijkje aan het strand, maar ook op de 
velden. Bij Geel Wit schoot hij de volgende 
foto’s. 
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