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Linksback 

Best vreemd, maar vaak zijn de beste 
linksbacks ter wereld vroeger aanvallers 
geweest. Kijk maar naar Giovanni van 
Bronckhorst (die speelt bij Feyenoord) of 
Roberto Carlos (hij speelde jarenlang bij Real 
Madrid).  

De positie van vleugelverdediger is best 
moeilijk, omdat de tegenstander vaak snelle 
trucjes doet om langs te komen. Als je vroeger 
aanvaller was, kun je de tegenstander 
gemakkelijker tegenhouden omdat je al die 
trucjes al kent! 

Rechtshalf 

De rechtshalf, ook wel rechtermiddenvelder 
genoemd, speelt aan de rechterkant van het 
middenveld. Een middenvelder hoeft niet altijd 
heel snel te zijn, maar moet wel goed kijken 
wanneer hij de bal goed naar voren kan spelen.  

Als je een middenvelder bent moet je van alles 
kunnen, want je helpt de verdedigers achter je 
en de aanvallers voor je.  

Centrale middenvelder 

De centrale middenvelder moet het spel goed 
verdelen. Hij helpt iedereen zodat de spelers 
weten wat ze moeten doen. Een bekende 
centrale middenvelder was Zinedine Zidane. In 
Nederland hebben we ook een heel bekende 
speler die op het centrale middenveld speelt, 
namelijk: Wesley Sneijder! 

Linkshalf 

De linkshalf staat aan de linkerkant van het 
middenveld. Als de tegenstander aan gaat 
vallen moet je proberen om de bal zo snel 
mogelijk af te pakken. Je helpt dan de 
verdedigers. En als jouw team gaat aanvallen, 
help je door de bal zo snel mogelijk naar de 
aanvallers te schieten. 

Rechtsbuiten 

Een rechtsbuiten speelt altijd voorin. De spits 
staat naast de rechtsbuiten en achter je staat 
een middenvelder. Wat de rechtsbuiten doet is 
goede ballen voorzetten voor de spits zodat hij 
kan scoren. Het is dus belangrijk dat je heel 
snel bent! 

Spits 

Eigenlijk willen we allemaal wel stiekem een 

spits zijn! Dan mag je leuke acties maken en 
dan scoren. Spitsen kunnen speciale dingen 
doen waarmee ze verdedigers voorbij lopen. Ze 
doen dan mooie trucjes en maken mooie 
doelpunten. Maar dat kunnen ze niet alleen. Ze 
krijgen natuurlijk ook hulp van het team want 
anders lukt het niet!  

Linksbuiten 

Als je linksbuiten bent, speel je heel mooi. Bij 
deze spelers gaat het om mooi spelen dan 

scoren. Meestal spelen ze met hun linkerbeen. 
Ze kunnen de tegenstander opzoeken, een 
mooie actie maken, de tegenstander heel snel 
passeren en een goede voorzet geven op de 
spits. Arjan Robben is ook een linksbuiten. Hij 
kan ook allemaal trucjes doen om de 
tegenstander voorbij te gaan! 

 

 



Eindredacteur gezocht 
 

Geel Wit is op zoek naar iemand 

die de eindredactie van het 
clubblad op zich wil nemen. De 

taak is eenvoudig. Je geeft leiding 
aan de redactie, verzamelt de 

binnenkomende kopij en maakt 
een lay-out van de pagina’s. Deze 

mail je door naar de drukker, 
meer werk is het niet. 

Aan de functie worden geen eisen 

gesteld, dus wie het eerst komt 
wie het eerst maalt. 

Denk niet: iemand anders doet 
het wel, want als we allemaal zo 

denken dan meldt zich dus 
niemand. 

En dat is juist niet wat we willen, 
want dan is het voortbestaan van 

het clubblad in gevaar. Daarmee 
zou een einde komen aan een 

traditie die bestaat sinds de jaren 
zeventig van de vorige eeuw.  

Je wilt toch niet op je geweten 
hebben dat het clubblad 

verdwijnt? Het clubblad dat acht 

keer per jaar op Ameland in meer 
brievenbussen glijdt dan de 

Leeuwarder Courant. Het clubblad 
dat door zijn advertenties een 

belangrijke inkomstenbron voor 
de vereniging is. 

 
BLIJF NIET ZITTEN IN JE LUIE 

STOEL EN KOM IN ACTIE. 
(Trouwens, het leuke van dit werk 

is dat je het gewoon vanuit de 
luie stoel kunt doen) 

 
P.S. 

We zoeken eigenlijk niet alleen 

naar een eindredacteur, maar ook 
naar schrijvers. Dat kunnen 

makers van een interview zijn, 
maar ook opstellers van een 

wedstrijdverslag of mensen die 
een jeugdhoekje willen verzorgen. 

 
 

Familiedag 
De leden van Geel Wit zijn gewend dat op 
Hemelvaartdag de familiedag wordt 
gehouden. Omdat Hemelvaartdag dit jaar 
wel erg vroeg viel is besloten de 
familiedag te verschuiven. Deze wordt nu 
gehouden op òf zaterdag 31 mei òf 
zondag 1 juni. Houd de website in de 
gaten. 
 
Alle elf posities 
Een elftal bestaat uit elf posities. Maar wat moet 

je eigenlijk kunnen als je keeper, rechtsback of 
linksbuiten bent? Hier staan alle posities 
uitgelegd. Zo moet je de tegenstander 
afstoppen en scoren!  

Keeper 

Keepers zijn een beetje gek, wordt er wel eens 
gezegd. Daar klopt niets van. Keepers zijn hele 
normale mensen, maar hebben op het veld wel 
een belangrijke rol. Als enige van het team 
mogen zij namelijk hun handen gebruiken. 
Keepers moeten ballen vangen, wegtikken, 

stompen, trappen of koppen. Hoe maakt niet 
uit, als de bal maar niet in het doel komt. 

Rechtsback 

Wat moet je kunnen om rechtsback te zijn? Elke 
voetballer wil wel aanvallen. Maar dat kan alleen 
als het team sterker is dan de tegenpartij.  

Dus zul je eerst moeten zorgen dat jouw 
tegenstander niet gevaarlijk is. Dat klinkt 
makkelijk, maar dat is het eigenlijk niet. Want 
een rechtsback staat bijna altijd tegenover een 
linksbuiten en dat zijn, zoals je weet, heel 
goede voetballers. Die kunnen dribbelen, zijn 
snel en kunnen goed passeren. Vaak moet je in 
je eentje tegen de linksbuiten spelen zodat hij 
wordt tegengehouden. Doe je best! 

Voorstopper 

Een hele belangrijke en ook een hele leuke 
positie is dit. Want je staat recht tegenover de 
spits van de tegenpartij. Die denkt dat hij gaat 
scoren, maar dan ga jij hem tegenhouden. Door 
goed te verdedigen, scherpe tackles te maken 
en geconcentreerd te zijn. Want een goede spits 
heeft soms maar één kans nodig om te scoren. 
Een grote en bekende voorstopper is Jaap 
Stam. Hij is lang en heel sterk, dat is dus heel 
handig bij hoekschoppen en hoge ballen! 

Laatste man 

Deze wordt de vrije verdediger genoemd. De 
voorstopper en de laatste man zijn twee 
centrale verdedigers. Ze spelen naast elkaar in 
het centrum van de verdediging. Maar er is 
altijd een speler die de leiding over de 
verdediging op zich neemt en dat is de laatste 
man. 

De vrije verdediger kan meer dan alleen 
verdedigen. Hij moet ook kunnen aanvallen. 
Kijk maar hoe vaak de keeper de bal uitrolt naar 
de dichtstbijzijnde verdediger die vervolgens de 
aanval begint. Dat kan met een korte pass naar 
een middenvelder of vleugelverdediger, maar 
ook met lange bal direct naar de spitsen.  
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V en V C2    19     3   25   - 173 
 
D1-pupillen 
Geel Wit D1      7   21   29   -     8 
Blija D1    7   14   16   -   11 
Blauw Wit D2   8   11   12   -   13 
VCR D1   8   10   19   -   24 
JVC Nylân D1   7     5     6   -   17 
Friese B. D1     7     1     8   -   17 
 
D2-pupillen 
Geel Wit D2    5   15   22   -     8 
Holwerd D1    6   11   33   -   13 
Blauw Wit D5    7     8   24   -   20 
Rood Geel D3   5     8   19   -   18 
BergBCV D5     7     0     7   -   46 
 
E1-pupillen 
Geel Wit E1     6   15   28   -     8 
Ropta B. E1      5   10   10   -     7 
TTBC E3       5     8   19   -   14 
Kollum E2    6     4   17   -   29 
BroekW. E2     6     3   11   -   27 
 
E2-pupillen 
Amelandia E1  7   17   29   -     7 
Ternaard E1    6   15   31   -   16 
Geel Wit E2   7   13   35   -   16 
Ropta B. E2    7     7   17   -   25 
Anjum E1    8     6   23   -   42 
Dokkum E1    7     3   14   -   43 
 
E3-pupillen 
Geel Wit E3    7   15   43   -   17 
CSC E5    5   12   31   -     8 
Foarut E3    5     9   26   -   24 
St. Anna E5    6     9   17   -   19 
Franeker E9    7     0     9   -   58 
 
F1-pupillen 
Ternaard F1    7   21   49   -     5 
Geel Wit F1    8   18   36   -     8 
Oostergo F1    7   12   42   -   17 
Veenw. F2    7     9   16   -   15 
Be Quick F4    7     3     5   -   40 
Wardy F1    8     3     2   -   65 
 
F2-pupillen 
BroekW. F3    8   24   59   -   11 
Ropta B. F2    8   17   30   -   11 
Geel Wit F2    8   16   33   -   17 
Be Quick F9    8     7   17   -   31 
Anjum F2    8     5   11   -   55 
Holwerd F2    8     0   15   -   40 
 
 
 
 

De kop omhoog 
 
Het doek in de 2e klasse is nu definitief 
gevallen. Degradatie is een feit en dat is 
toch wel even slikken. Lange tijd leek het 
erop dat we met het nodige geluk erin 
konden blijven, maar realistisch gezien 
was er geen ontkomen aan. Uiteindelijk 
hebben we het ook niet in de laatste 
wedstrijden laten liggen. Een extreem 
slechte serie voor de winterstop zorgde 
ervoor dat we in een slechte 
uitgangspositie terecht kwamen. We 
kunnen en mogen dat alleen onszelf 
kwalijk nemen. We hebben zelf te weinig 
laten zien en dat is ons lelijk opgebroken. 
We weten waar de knelpunten liggen, 
maar het is moeilijk om dit zomaar op te 
lossen. Verliezen doe je met elkaar, dus 
we moeten allemaal maar eens goed in de 
spiegel kijken en ons afvragen of we 
optimaal hebben gepresteerd op het veld. 
Ik denk, nee ik weet, dat dit namelijk niet 
het geval is. We kunnen beter, hebben 
voldoende kwaliteit, maar hebben dat 
onvoldoende getoond. Daarnaast was het 
geloof in eigen kunnen soms niet 
aanwezig waardoor we thuis teveel 
onnodige punten hebben verspeeld. Veel 
clubs ervaren Geel-Wit uit als een lastige 
wedstrijd, maar afgelopen seizoen hebben 
we geen gegronde redenen gegeven voor 
deze veronderstelling. Sterker nog, we 
hebben thuis maar 4 keer gewonnen en 
dat is te weinig. Het is jammer, maar 
treuren heeft geen zin. Volgend seizoen 
zullen we er weer vol tegenaan moeten 
gaan. Wenselijk is om bovenin mee te 
draaien, maar feitelijk denk ik dat we ook 
in de 3e klasse op onze hoede moeten 
zijn. We hebben de naam van 
gedegradeerde tweedeklasser en de 
meeste ploegen zullen er daarom vol 
tegenaan gaan wanneer ze tegen ons 
spelen. Bij ons is Peter gestopt, waarmee 
we een ervaren en uitstekende mandekker 
kwijt zijn. Daarnaast zijn sommige jongens 
nog sterk in twijfel waar ze volgend 
seizoen spelen. Dat is overigens volkomen 
logisch en het is alleen maar te hopen 
voor Geel-Wit dat ze zijn te behouden. 
Mijn mening is duidelijk; willen we bovenin 
meedraaien dan moeten we deze jongens 
niet kwijtraken. Uiteindelijk ligt de keus bij 
henzelf en zullen we moeten roeien met 
de riemen die we hebben. Overigens zie je 
bij andere teams ook uitstekende spelers. 
In het tweede elftal lopen, jongens die 
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prima in het eerste kunnen meedraaien. 
Sander Kiewied pendelt tussen 1e en 2e 
elftal, maar zal dit seizoen moeten laten 
zien dat hij bij het 1e hoort te spelen. Brian 
Overmars is ook een speler die het niveau 
van het 1e aan kan. Met de juiste instelling 
en het vertrouwen is Brian een uitstekende 
spits, technisch en tweebenig. Ronald 
‘Don’ de Jong heeft laten zien dat het een 
prima voetballer is en er zit nog veel rek in 
zijn ontwikkeling. Maurits heeft dit seizoen 
ook laten zien dat hij het wel degelijk in 
zich heeft om voor het 1e te spelen. 
Persoonlijk hoop ik dat deze jongens 
komend seizoen meer bij ons aan spelen 
toekomen. Het zou goed zijn voor hun 
eigen ontwikkeling, maar ook voor het 1e 
zou het goed zijn. Vers bloed, meer 
concurrentie en daardoor meer scherpte. 
We zullen het nodig hebben. Ik heb er wel 
veel vertrouwen in, maar ik hoop dat men 
niet denkt dat we direct weer gaan 
promoveren. We zullen het van wedstrijd 
tot wedstrijd moeten bekijken, maar wel 
met de instelling om elke wedstrijd te 
domineren en te winnen. In principe zou 
een plek bij de eerste vier of een 
periodetitel al een prima prestatie zijn, 
maar met deze groep moeten we eigenlijk 
optimaal kunnen presteren, dus wie 
weet… 
Komend seizoen is het dus de schouders 
eronder en met elkaar weer voor een goed 
resultaat gaan. Het zou mooi zijn in het 
jubileumjaar van de club. Ook het publiek 
verdient wel weer eens een serie goede 
wedstrijden en wie weet wat meer. Laten 
we maar niet al te ver vooruit kijken en 
ervoor zorgen dat we de groep intact 
kunnen houden en allemaal blessurevrij 
aan de start verschijnen. We zien elkaar 
weer in september. Tenslotte mogen we 
ook best trots zijn op wat we in de 2e 
klasse hebben laten zien. Voor een klein 
clubje is dat werkelijk bijzonder knap. Het 
was prachtig om te spelen en te winnen 
van teams als Alcides, GRC, Wolvega, 
FVC en Frisia. Clubs waar we een paar 
jaar terug nooit tegen hadden gevoetbald, 
doordat ze zo hoog speelden en dit 
onmogelijk was om te bereiken. Dat we dit 
toch hebben bewerkstelligd is knap en als 
club moeten we dat niet vergeten. De 2e 
klasse smaakt naar meer, aan ons om te 
laten zien dat we daar zo snel mogelijk 
weer naar toe willen. 
 

Colin Ytsma 

FVC 4    20   18   40   -   65 
Robur 4    20   18   40   -   86 
 
A-junioren 
Buitenp. A1    18   45   77   -   27 
RWF A1    17   39   77   -   22 
BergBCV A2   17   36   41   -   23 
Veenw. A1    17   35   55   -   26 
Friese B. A1    17   24   28   -   45 
Dokkum A1    18   24   48   -   46 
V en V A1    18   21   51   -   49 
Geel Wit A1    18   21   49   -   60 
VIOD A1    19   20   43   -   67 
Ropta B. A1    19   14   22   -   54 
Holwerd A1    18     3   21   -   93 
 
B-junioren 
Birdaard B1    19   50 125   -   28 
Twijzel B1    19   47 116   -   41 
Geel Wit B1    18   41 107   -   32 
ASC B1    18   40   93   -   35 
Dokkum B1    20   38   68   -   40 
Friese B. B1    19   32 101   -   48 
VVT B1    17   23   51   -   39 
BergBCV B3   20   17   56   -   74 
Anjum B1    19   14   29   -   91 
VCR B1    18   13   51   -   99 
Drachten B3    20     6   21   - 133 
Ternaard B1    17     2   14   - 172 
 
C1-junioren 
Kollum C1    20   53   90   -   24 
Nylân C1    20   47   70   -   23 
Hardeg. C1    19   42   71   -   13 
St. Anna C1    20   34   54   -   42 
Geel Wit C1    20   32   55   -   64 
Frisia C2    19   30   59   -   52 
BergBCV C2  19   28   53   -   38 
 
 
CSC C1    20   24   52   -   62 
V en V C1    19   23   63   -   69 
Veenw. C1    20   15   40   -   55 
Oostergo C1  19     6   11   - 102 
Drachten C2  19     5   22   -   96 
 
C2-junioren 
Feanst. C2    20   55 150   -   18 
HJC C2    20   49 110   -   35 
DIO-Griff C3   19   43 103   -   35 
Zwaagw. C2   19   39   75   -   42 
Dracht. B. C4 20   34 107   -   56 
ONB C2    20   34   82   -   64 
Be Quick C3   20   24   69   -   87 
Sweach C3    20   20   53   -   84 
Buitenp. C2    19   19   43   -   53 
Kollum C2    19   17   46   - 142 
Geel Wit C2    19     5   39   - 113 
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blessuretijd kopte Paul van der Wal op de 
lat. In de herkansing schoot hij de bal 
tegen de hand van een speler. 
Scheidsrechter Kremer vond het als enige 
geen strafschop waard, met het incident 
met Meinte Bonthuis tot gevolg.  
Na afloop van de wedstrijd werd afscheid 
genomen van Peter Oud. Meer daarover 
elders in dit blad. 
Opstelling Geel Wit: René de Jong; 
Herman ter Schure (Lars Brouwer 46), 
Peter Oud, Pieter Kooiker, Bjorn Wijnberg; 
Paul van der Wal, Anton Kiewiet (Brian 
Overmars 75), Frank Beijaard, Maurits 
Metz (Sander Kiewied 67); Danny Metz, 
Siard Bonthuis.  

  

Standen 
 
Eerste elftal 
FVC 1    22   50   61   -   30 
Roden 1    22   39   50   -   44 
Wolvega 1    22   38   66   -   43 
Velocitas 1    22   37   56   -   44 
WVV 1    22   31   63   -   52 
Veendam 1    22   27   44   -   43 
Trynwâlden 1 22   27   51   -   61 
Zwaagw. 1    22   27   38   -   51 
Drachten 1    22   26   42   -   47 
Noordster 1    22   26   53   -   60 
Geel Wit 1    22   18   27   -   39 
Helpman 1    22   10   27   -   64 
 
Tweede elftal 
Franeker 2    20   40   48   -   18 
Frisia 2    20   37   61   -   32 
Leeuward. 3    20   35   51   -   40 
FVC 2    20   33   54   -   43 
Trynwâld. 2    20   31   46   -   44 
Heerenv. 2    20   29   42   -   47 
Geel Wit 2    20   26   38   -   40 
Rood Geel 2  20   25   36   -   34 
MKV '29 2    20   21   31   -   47 
Irnsum 2    20   18   32   -   56 
Friesland 2    20   12   29   -   67 
 
Vierde elftal 
Trynwâld. 3    20   55   99   -   20 
Frisia 6    21   46   80   -   39 
Geel Wit 4    20   33   66   -   55 
Beetgum 3    19   31   51   -   33 
DTD 4    20   29   50   -   65 
Franeker 3    20   26   56   -   59 
Dokkum 4    20   25   46   -   55 
Irnsum 3    19   24   37   -   48 
Friesland 3    19   19   62   -   76 
St. Anna 3    20   19   48   -   74 

 
Afscheid Peter Oud op 27 april 2008  

 
 
Na afloop van de laatste 
competitiewedstrijd van het seizoen 2007-
2008 heeft Geel Wit afscheid genomen 
van Peter Oud. Sinds 1993 is hij een vaste 
waarde in het eerste elftal. Onder meer de 
recente gezinsuitbreiding heeft Peter ertoe 
doen besluiten om de voetbalschoenen 
aan de wilgen te hangen. Tegen Noordster 
gaf Peter voor de laatste keer leiding aan 
de defensie. 
Na afloop werd Peter eerst toegesproken 
door voorzitter Jos Bulté, die hem namens 
het bestuur een bos bloemen 
overhandigde. Elftalleider Meinte Bonthuis 
prees Peter als een voetbalicoon. 
  

 
Aanvoerder René de Jong overhandigde 
Peter een fotocollage van het afgelopen 
seizoen. Verder kreeg Peter een ingelijst 
shirt met ‘zijn’ nummer 7. 
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Mutaties doorgeven  
Leden die het komende seizoen niet meer 
wensen te voetballen dienen dit tijdig, 
uiterlijk voor 1 juni, aan te geven bij de 
secretaris. Wie incidenteel tegen een 
balletje wil trappen kan het lidmaatschap 
omzetten in niet-spelend lid. 
Aanmeldingen zijn vanzelfsprekend van 
harte welkom en gelieve adreswijzigingen 
door te geven.  
W. Bakema 
Duinweg 4 
9163 GH Nes Ameland  
tel. 0519-542427  
email: wfbakema@home.nl  
 
Voor het clubblad geldt een aparte 
administratie. Aan- en afmeldingen en 
adreswijzigingen kunnen worden 
doorgegeven aan  
Wessel Brouwer 
Meester Oudweg 25 
Buren 
tel. 0519-542614 
email: w.brouwer14@chello.nl 
 
 
Zitplaatsen in busjes 
Het vervoer van de teams van Geel Wit 
gebeurt overwegend met busjes. De 
regelgeving hiervan is op 1 mei 2008 
veranderd. Vanaf dan geldt onderstaande: 
Als met een voertuig aan het verkeer 
wordt deelgenomen mogen passagiers 
alleen worden vervoerd als zij op 
zitplaatsen zitten die geconstrueerd zijn 
voor gebruik door volwassenen tijdens het 
rijden. Dus niet op geïmproviseerde 
zitplaatsen of zitplaatsen voor gebruik bij 
stilstand. Er zijn verschillende 
uitzonderingen, zoals in autobussen met 
staanplaatsen of bij incidenteel gebruik 
van het gangpad of toilet, bij vervoer van 
kinderen tot 1,35 meter op een standaard 
of achteraf ingebouwd bankje in een 
stationwagen en bij het vervoer van 
passagiers die gebruik maken van een 
rolstoel. 
Dus iedereen zijn eigen plek, bij nieuwe 
auto’s 5 gordels is 5 inzittenden, bij oude 
auto’s niet meer achterin 6 personen in de 
vorm va 3 personen met bij ieder nog 1 op 
schoot. 
Ook vervoer met busjes alleen nog 
maximaal 9 personen, de bestuurder met 
8 passagiers. 
 

 

Geel Wit-Noordster dd 27-4-2008 
Voor Noordster is de wedstrijd tegen Geel 
Wit met een geweldige kater geëindigd. 
Door het 1-1 gelijke spel en de 4-2 winst 
van Drachten op WVV zijn de mannen uit 
Oude Pekela veroordeeld tot het spelen 
van degradatiewedstrijden. Hierdoor 
moeten ze de derde periodetitel, die ze en 
passant wonnen, inleveren. 
De frustratie uitte zich in blessuretijd toen 
elftalleider Meinte Bonthuis van Geel Wit 
de bal binnen de lijnen beroerde. 
Wisselspeler Raymon Drenth stormde op 
hem af en duwde hem omver, wat een 
opstootje tot gevolg had. 
Geel Wit was al gedegradeerd, maar wilde 
met opgeheven hoofd de tweede klasse 
verlaten. De eerste kansjes waren voor 
Noordster. Uit een vrije schop van Marcel 
de Boer schoot Kees Dun over. Uit een 
corner van De Boer stompte keeper René 
de Jong de bal weg. Een schot van Eric 
Zuur ging naast. Daarna was het de beurt 
aan Geel Wit. Op aangeven van Paul van 
der Wal schoot Anton Kiewiet over. Hij 
werd daarbij aangetikt, maar dat was 
onvoldoende voor een strafschop. Meteen 
daarna een voorzet van Van der Wal op 
Frank Beijaard, die naast schoot. Uit een 
vrije schop van Anton Kiewiet schoot Paul 
van der Wal voorlangs.  
De slotfase van de eerste helft was voor 
Noordster, dat twee minuten voor de rust 
toesloeg. Nick Streuning zette voor op de 
net ingevallen Mark Wever die 
ongehinderd kon inschieten: 0-1. In 
blessuretijd kreeg Wever nog een kans, 
maar Peter Oud redde op de doellijn. 
Het begin van de tweede helft was voor 
Geel Wit. Een vrije schop van Peter Oud 
ging naast. Anton Kiewiet zette Siard 
Bonthuis vrij voor de keeper, die redde en 
in tweede instantie schoot Bonthuis in het 
zijnet. Na tien minuten viel de gelijkmaker. 
Uit een hoekschop van Frank Beijaard 
schoot Paul van der Wal binnen: 1-1. 
Halverwege de tweede helft had Noordster 
pech toen de bal uit een vrije schop van 
Marcel de Boer via de lat en de rug van 
René de Jong over de achterlijn 
verdween. Aan de andere kant liet Siard 
Bonthuis een goede kans onbenut. Een 
solo van Lars Brouwer strandde in het 
zicht van de haven. René de Jong hield 
zijn team in de race met twee uitstekende 
reddingen. Brian Overmars wist geen raad 
met een voorzet van Siard Bonthuis. In 
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AAN DE BAL……. 
 

 
 
Naam: Hessel Beijaard 
 
Vader/Moeder: Joop en Regina 
 
Broers/Zusje: Jos, Sander en Silke 
 
Pupil v/d week: Noordster 
 
Ik voetbal: E2 
 
Favoriete speler GW: Lars 
 
Favoriete speler: Huntelaar 
 
Favoriete club: Feyenoord 
 
Ik lust graag: pannenkoeken 
 
Dit vind ik niet lekker: broccoli 
 
Ik drink het liefst: cassis 
 
Dit drink ik liever niet: jus 
 
T.v. programma: Discovery 
 
Dit kijk ik nooit: Anubis 
 
Muziek: Greenday 
 
Hobby’s: voetbal, volleybal 
 
Leesboek: Kippenvel 
 
Ik word later:  architect 

AAN DE BAL……. 
 

 
 
Naam: Nik Jeelof 
 
Vader/Moeder: Roland en Irma 
 
Zusjes: Tirza en Yael 
 
Pupil v/d week: Helpman 
 
Ik voetbal: E1 
 
Favoriete speler GW: Pieter Kooiker 
 
Favoriete speler: Sulejmani 
 
Favoriete club: Heerenveen 
 
Ik lust graag: snoep 
 
Dit vind ik niet lekker: broccoli 
 
Ik drink het liefst: cola 
 
Dit drink ik liever niet: jus d’orange  
 
T.v. programma: Pokemon 
 
Dit kijk ik nooit: Anubis 
 
Muziek: Greenday 
 
Hobby’s: voetbal, computeren 
 
Leesboek: Darren Shan 
 
Ik word later:  weet ik nog niet 
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AAN DE BAL……. 
 

 
 
Naam: Theo Beekema 
 
Vader/Moeder: Walter en Rensina 
 
Broer/Zus: Jorik en Marissa 
 
Pupil v/d week: Wolvega 
 
Ik voetbal: E2 
 
Favoriete speler GW: Jaap Wouters 
 
Favoriete speler: Heitinga 
 
Favoriete club: Ajax 
 
Ik lust graag: kip kerrie 
 
Dit vind ik niet lekker: snert 
 
Ik drink het liefst: yogho 
 
Dit drink ik liever niet: ---- 
 
T.v. programma: Foxkids 
 
Dit kijk ik nooit: Teletubbies 
 
Muziek: Nederlandstalig 
 
Hobby’s: voetbal, papa helpen 
 
Leesboek: Ellie en Nellie 
 
Ik word later:  profvoetballer, en anders 
vrachtwagen chauffeur. 

 
AAN DE BAL……. 
 

 
 
Naam: Luc Metz 
 
Vader/Moeder: Johan en Aafje 
 
Broer/zus: Eric en Mieke 
 
Pupil v/d week: Veendam 
 
Ik voetbal: E2 
 
Favoriete speler GW: Lars 
 
Favoriete speler: Ronaldinho 
 
Favoriete club: Ajax 
 
Ik lust graag: patat 
 
Dit vind ik niet lekker: zure kool 
 
Ik drink het liefst: cola 
 
Dit drink ik liever niet:appelsap  
 
T.v. programma: Jetix 
 
Dit kijk ik nooit: Anubis 
 
Muziek: Greenday 
 
Hobby’s: voetbal, vissen en volleybal 
 
Leesboek: Kippenvel 
 
Ik word later:  profvoetballer en ander 
klusser 
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