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Rookverbod 
Per 1 juli geldt een algeheel rookverbod 
voor openbare gebouwen. Vanaf die 
datum mag ook niet meer gerookt worden 
in horecagelegenheden en sportkantines. 
Er mag dus ook niet meer gerookt worden 
in de accommodatie van Geel Wit.  

Jubileum in 2009  

Op 9 mei 2009 is het 75 jaar geleden dat 
Geel Wit is opgericht. Dat gaan we vieren. 
Dat kan mooi op de oprichtingsdatum, 
want die valt op een zaterdag. Er zijn al 
enkele mensen opgestaan die hun best 
willen doen om van het jubileum een feest 
te maken om nooit meer te vergeten. Een 
programma is er nog niet, maar gedacht 
wordt aan een receptie, een feestavond en 
een soort familiedag. Heb je ideeën en/of 
wil je meewerken? Neem contact op met 
het bestuur.  

Tevens verschijnt er een jubileumboek. De 
samenstellers zijn druk op zoek naar 
belevenissen. Wie heeft iets 
gedenkwaardigs meegemaakt? Geef het 
door aan Meinte Bonthuis of Koos 
Molenaar (m.bonthuis1@chello.nl en 
koos.molenaar@home.nl) of bellen (0519-
542732 en 542740). 

  
Vrienden van Geel Wit 
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.  
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. 
 

Micha Metz naar Voetbalschool 
Heerenveen 

Micha Metz is uitgenodigd voor de 
Voetbalschool Heerenveen. Hij mag met 
ingang van 10 september een aantal 
trainingen in Heerenveen volgen.  
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AGENDA ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VV GEEL WIT 

Datum: Donderdag 21 augustus 2008 
Plaats:  Kantine Geel Wit 
Aanvang: 20.30 uur. 
1. Opening; 
2. Mededelingen en ingekomen 
stukken; 
3. Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 16 januari 2008; 

  4. Jaarverslag secretaris; 
  5. Jaarverslag penningmeester; 

6. Verslag kascommissie en 
(her)benoeming kascommissie; 

7. Bestuursverkiezing:  
Periodiek afredend zijn: 
- Wim Kiewiet      niet-herkiesbaar; 
- Will Bakema  herkiesbaar; 
- Wilma Kolk-Raats herkiesbaar. 

  Tussentijds aftredend is: 
- Jos Bulté      niet-herkiesbaar; 
8. Voorbereiding seizoen 2008/2009; 

9. Verslag dorpsfeest Nes; 
10. Mededelingen Stichting 

Vrienden van Geel Wit; 
11. Rondvraag; 
12. Sluiting. 

 
Notulen van de algemene 
ledenvergadering van de VV Geel Wit 
d.d. 16 januari 2008 in de kantine aan 
de Noordwal, aanvang 20.45 uur. 
Aanwezig zijn 25 leden (inclusief bestuur) 
Opening  
Plaatsvervangend voorzitter Will Bakema 
opent de vergadering en heet zo’n 25 
leden van harte welkom. Hij verklaart 
waarom hij en niet de wegens 
privéomstandigheden afwezige voorzitter 
Jos Bulté de vergadering voorzit. Hij legt 
uit waarom de vergadering is verplaatst 
naar de ongebruikelijke woensdag. Dit kan 
meteen worden gezien als een 
experiment. Vrijdags is er geen animo van 
leden die door de week aan de wal 
verblijven. Mogelijk is de woensdag 
voortaan een optie. 

 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen 
van Jan Brouwer, Casper van der Kamp, 
Jan Douwe Nagtegaal en Jan Kienstra. 
Per 1 juli a.s. geldt in openbare gebouwen, 
ook in sportkantines, een rookverbod op 
grond van de Tabakswet.  
Het bestuur heeft overleg gehad met 
trainer en leiders selectie, selectie, 
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Voor FC Groningen was de wedstrijd de 
afsluiting van de tweede dag van het 
trainingskamp op Ameland. De spelers 
hadden een duurloop over het strand en 
een training in de benen toen ze aan de 
wedstrijd begonnen. De trainingsarbeid 
van eerder op de dag eiste zijn tol en het 
spel werd er ook niet beter op door de vele 
wissels die trainer Ron Jans in de rust 
toepaste. Zijn collega Joop Gall begon de 
tweede helft met een wijziging, maar liet 
later nog een aantal verse krachten 
opdraven. De wedstrijd stond onder leiding 
van Michel Winter.  

Directeur Hans Nijland was ogenschijnlijk 
niet onder de indruk van de nederlaag in 
de Groninger derby: ,,Bijna elk jaar 
verliezen we, maar van paniek is geen 
sprake´´, sprak hij goedgemutst. Want 
tevreden was hij over de entourage. Hij 
maakte Geel Wit een compliment voor de 
geweldige organisatie en de kwaliteit van 
het veld. Hij benadrukte de goede relatie 
met de gemeente Ameland, waarvan de 
naam achterop het uittenue prijkt, dat 
Groningen natuurlijk in deze wedstrijd 
droeg. ,,Toen ik ons hier in dat geweldige 
tenue zag spelen kreeg ik spontaan 
kippenvel.´´ 

Nijland wenste het naar de derde klasse 
gedegradeerde Geel Wit alle succes toe 
en sprak de hoop uit volgend jaar op de 
kampioensreceptie te kunnen komen. De 
Amelanders zijn op hun beurt welkom op 
de Grote Markt als Groningen Europees 
voetbal bereikt! Nijland bood interim-
voorzitter Dirk Kooiker van Geel Wit een 
fraaie klok aan. Kooiker nodigde 
Groningen alvast voor volgend jaar uit, 
wanneer Geel Wit zijn 75-jarig bestaan 
viert. Groningen komt graag nog eens 
terug, liet elftalleider Theo Huizing weten, 
ook al was het alleen voor de buitenlandse 
spelers: ,,De reis met de boot alleen al, 
dat vonden ze geweldig.´´  

De wedstrijd werd bezocht door 1718 
betalende toeschouwers. De F-pupillen 
van Geel Wit en Amelandia speelden een 
voorwedstrijd, die met 2-1 door Geel Wit 
werd gewonnen. Na afloop van de 
wedstrijd vond de trekking van de verloting 
plaats. De hoofdprijs, een fiets, werd 
gewonnen door Eline Nagtegaal.  

De foto´s zijn gemaakt door Jan van Os 

Vrienden van Geel Wit en Amelandia. De 
bijeenkomst met Amelandia heeft 
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. De betaling 
geschiedt via de Vrienden van Geel Wit. 
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.  
Van wasbaas Geert Weijmans komt de 
klacht dat de was nogal slordig wordt 
ingeleverd. Dit moet anders. 
Bakker autoverhuur, die het vervoer aan 
de wal verzorgt, wordt BAS autoverhuur.  
De mondelinge rondvraag wordt 
heringevoerd, maar op een andere 
manier. Er wordt niet meer een ‘rondje’ 
gemaakt. 
Meinte Bonthuis merkt op dat het altijd 
dezelfde mensen zijn die op een 
vergadering komen. Is het mogelijk om 
een activiteit aan de ledenvergadering te 
koppelen wat meer mensen naar de 
vergadering trekt? 
Ingekomen stukken  
Er zijn twee verhuisberichten 
binnengekomen en een verzoek 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.  
 
Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 24 augustus 2007 
De notulen van de algemene 
ledenvergadering van 24 augustus 2007 
liggen ter inzage op tafel. Naar aanleiding 
van de notulen werd gevraagd hoe het 
staat met de vergoeding van het oud-
papier. De Vries heeft een langlopende 
betalingsachterstand, dat is reden voor 
Geel Wit geweest om een incassobureau 
in te schakelen. De Vries heeft onlangs 
weer een betaling gedaan. Overigens is 
de gemeente Ameland voornemens zelf 
de inzameling ter hand te nemen. Met 
Geel Wit wordt dan een afbouwregeling 
over vijf jaar getroffen. 
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Begroting seizoen 2008/2009 
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 er 
een team minder is. 

 
Toelichting diverse commissies 
De jubileumcommissie komt binnenkort 
bijeen voor een eerste bespreking. 
Jos, Wim en Wessel nemen voorlopig 
plaats in de bouwcommissie. 
De jeugdcommissie heeft geen 
bijzonderheden. De D1- en D2-pupillen 
worden gehuldigd bij de eerstvolgende 
thuiswedstrijd van het eerste. 
De sponsorcommissie is diverse malen 
bijeen geweest. Hoofdsponsor Kienstra 
stopt aan het einde van dit seizoen en 
onderhandelingen met een kandidaat-
sponsor zijn in een vergevorderd stadium. 
 
Competitieverloop Geel Wit-teams 
De prestaties van een en twee vallen 
ronduit tegen. Het derde elftal moest 
worden teruggetrokken wegens een tekort 
aan spelers. De 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. 
 
Stichting Vrienden van Geel Wit 
Voorzitter Dirk Kooiker meldt 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. 
 
Rondvraag 
Jaap Kienstra: Kan er een keeperstrainer 
komen 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: Waar zijn de 
trainingspakken van het derde elftal 
gebleven en waarom hoeven de gewezen 
A-junioren hun trainingspakken niet in te 
leveren. De trainingspakken van het derde 
zijn geleverd door de Hekseketel. De 

 
E1 pup. nj      2e 
   vj       1e 
 
E2 pup. nj            8e 
   vj      3e 
 
F1 pup.  nj      3e 
   vj      2e 
 
F2 pup.  nj      3e 
   vj      3e 
 

FC Groningen-BV Veendam 0-1 

De oefenwedstrijd tussen FC Groningen 
en BV Veendam op het veld van VV Geel 
Wit is geeindigd in een 0-1 overwinning 
voor Veendam. Het enige doelpunt werd in 
de tweede helft gescoord door Kassim 
Bizimana. 

Na een goed begin van Veendam trok 
Groningen de wedstrijd naar zich toe 
naarmate de eerste helft vorderde. Tot 
uitgespeelde kansen kwam geen van 
beide ploegen. De eerste mogelijk was 
voor Berry Powel, maar hij kon net niet bij 
de voorzet van Martijn Meerdink. De beste 
kans van Veendam eindigde toen 
Guilherme Afonso geen vervolg aan zijn 
actie kon geven. Vlak voor rust ging Powel 
drie man voorbij, maar zijn wippertje was 
vervolgens een makkelijke vangbal voor 
Barry Ditewig. 

Dezelfde doelman redde na de rust met de 
voet op een inzet van Marcus Berg. 
Luciano da Silva verdedigde de hele 
wedstrijd het doel van FC Groningen. Hij 
pakte stijlvol de voorzet van Angelo 
Cijntje. Na ruim een kwartier in de tweede 
helft was hij kansloos toen de net 
ingevallen Kassim Bizimana geheel vrij 
stond om een voorzet van rechts 
doeltreffend af te ronden. Meteen daarna 
had Gerard Wiekens de strijd kunnen 
beslissen, maar hij kopte een metertje 
naast.  

Vijf minuten voor het einde was FC 
Groningen dicht bij de gelijkmaker, maar 
de vrije schop van Gonzalo Garcia sprong 
via de onderkant van de lat terug in het 
veld. Ook Veendam was nog dicht bij een 
treffer, maar het eentweetje tussen 
Bizimana en Luciano Dompig werd tijdig 
door de Groningen-verdediging 
onderbroken. 
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was hiertoe tot genoegen van het bestuur 
direct bereid. 
 
Het bestuur overlegt 2x per jaar met de 
Stichting Vrienden van Geel Wit. Daarbij 
worden in de regel bepaalde wensen 
ingebracht die waar mogelijk door de 
Stichting ondersteund worden.  
 

Ook Geel Wit ontkomt niet aan het 
algemene rookverbod dat op 1 juli 2008 is 
ingegaan voor alle openbare gebouwen. 
Vanaf die datum mag dus ook niet meer 

gerookt worden in sportkantines.  
 
Wagenborg Passagiersdiensten wordt met 
ingang van het seizoen 2008-2009 de 
nieuwe hoofdsponsor van Geel Wit. 
Tussen de partijen is een overeenkomst 
voor de periode van drie jaar bereikt, met 
een optie op nog eens drie jaar. De naam 
van Wagenborg zal prijken op de shirts 
van de seniorenteams van Geel Wit. 
Wagenborg volgt als hoofdsponsor 
Bouwbedrijf Kienstra op. 
 
Tenslotte is nog een woord van dank 
verschuldigd aan alle sponsors, vrijwilligers 
en medewerkers in welke vorm dan ook die 
zich ook het afgelopen jaar weer voor de 
belangen van Geel Wit hebben ingezet. 
Allemaal zeer bedankt!! 
 
 
WFB 28 juli 2008 
   
 

BIJLAGE 
 

Eindstanden 2007/2008 
 
Team                    Plaats 
 
Gw 1:   11e 
Gw 2:         7e 

Gw 4:         4e 

 

 
A jun.         8e 
B jun.         4e 
C1 jun.         4e 
C2 jun.    11e 
 
D1 pup. nj     1e 
   vj      1e 
 
D2 pup. nj      1e 
   vj      1e 

spelers hebben ervoor getekend en borg 
betaald aan Dirk Kienstra. De voorzitter 
merkt op dat we op deze manier niet met 
spullen van iemand anders om mogen 
gaan. 
George Molenaar: Is gevraagd naar de 
reden van 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. 
Is al bekend wie het komend seizoen 
hoofdtrainer is? De voorzitter antwoordde 
dat de gesprekken gaande zijn. 
Marcel van der Geest: Wat zijn 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: Hoe staat het met de 
belangstelling voor de jubileumcommissie. 
Die is nog niet zo groot. 
Meinte Bonthuis: Mist nog steeds een 
fatsoenlijk scorebord. Verder merkt hij op 
dat te weinig oud-leden iets betekenen 
voor Geel Wit. Er komt een oproep in de 
krant en op de site. Vorig jaar zijn vlaggen 
gestolen. Is daar aangifte van gedaan, 
wilde hij weten. Dit is niet gedaan. 

 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
voorzitter om 22.00 uur de vergadering. 
Aldus vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering van .. augustus 2008. 
 

Jaarverslag (1-7-2007 / 30-6-2008) 
 

Inleiding 
Terugblikkend op het afgelopen seizoen 
moesten we helaas meemaken dat ons 
eerste elftal degradeerde naar de 3e 
klasse KNVB, na een zeer verdienstelijk 
verblijf van 4 jaar in de 2e klasse. De 
laatste thuiswedstrijd tegen Noordster op 
27 april 2008 werd met 1-1 gelijkgespeeld. 
Na afloop van deze wedstrijd werd tevens 
afscheid genomen van Peter Oud die zo’n 
15 jaar deel had uitgemaakt van het eerste 
elftal. Traditiegetrouw was er een gezellig 
samenzijn in de kantine met live-muziek. 
Na vorig jaar nog op de 5e plaats te zijn 
geëindigd, kwam ons eerste nu niet verder 
dan de voorlaatste plaats en dat 
betekende directe degradatie. Het bestuur 
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hoopt dat Geel Wit dezelfde weg zal 
volgen als Frisia uit Leeuwarden heeft 
afgelegd: het ene jaar degraderen en het 
jaar daarop direct weer promoveren. Bij 
Geel Wit zit nogal wat jeugdig 
voetbaltalent. Met een goede begeleiding 
kunnen deze jongens over een paar jaar 
de dragende spelers worden van onze 
selectie en hoeft het geen verwondering te 
wekken dat Geel Wit zich op een hoog 
niveau kan blijven manifesteren. Het 
bestuur wenst trainers, leiders en spelers 
ook het komende seizoen alle succes toe!   

 
Verder competitieverloop 

In het afgelopen seizoen deden in 
competitieverband 3 seniorenteams en 10 
junioren/pupillenteams mee. Zie voor de 
eindrangschikking de bijlage bij dit verslag. 
In het bijzonder noemen wij nog de 
prestaties van de volgende teams: 
 

- Geel Wit 2 werd uiteindelijk 7e; 
- Het vierde elftal eindigde op een 

verdienstelijke 4e plaats; 
- Opmerkelijk waren de prestaties 

van onze pupillen: 
- De D1-pupillen werden 

zowel in de najaars- als in 
de voorjaarsreeks 1e en dus 
kampioen; 

- Eenzelfde prestatie werd 
geleverd door de D-2 
pupillen: ook zij werden 
zowel in de najaars- als in 
de voorjaarsreeks 1e en dus 
ook kampioen; 

- De E1-pupillen werden in 
de najaarsreeks nog 2e, 
maar in de voorjaarsreeks 
1e en dus ook kampioen! 

- De overige pupillenteams 
eindigden allemaal op een 2e 
of 3e plaats, een prachtige 
prestatie. 

 
Het bestuur van Geel Wit feliciteert hierbij 
nogmaals alle kampioenen en wenst alle 
jeugdteams in het nieuwe seizoen heel veel 
succes toe!! 
 
Overige wedstrijden, toernooien enz. 

- Op 1 en 8 augustus 2007 speelde 
Geel Wit tegen SC Amelandia om 
de Amelandbeker. Eerst thuis en 
een week later uit. Geel Wit won 
beide wedstrijden met resp. 13-0 
en  

de kantine de jaarlijkse 
vrijwilligersavond voor al diegenen, 
die zich op vrijwillige basis en 
geheel belangeloos inzetten voor 
Geel Wit. Voor de sponsors van 
Geel Wit wordt op 30 augustus nog 
een aparte gezellige avond 
georganiseerd. 

 
Bestuurlijk 

Het bestuur van Geel Wit vergadert iedere 
maand. Daarnaast is er ook regelmatig 
overleg met de diverse selecties, leiders, 
trainers en de jeugdcommissie. Op 24 
augustus 2007 en 16 januari 2008 werden 
de algemene ledenvergaderingen 
gehouden.  
 
Op vrijdag 5 oktober vergaderden de 
besturen van Amelandia en Geel Wit met 
een delegatie van het bestuur van de 
KNVB district Noord. Aan de orde kwamen 
o.a. de volgende zaken: 
 

- de opkomst van scheidsrechters 
en tegenstanders; 

- de aanpassing van de 
aanvangstijden in verband met de 
boot; 

- de indelingen van de jeugdteams; 
- het gebrek aan scheidsrechters op 

Ameland; 
- aanpassing van het 

licentiesysteem voor trainers; 
- de geboden oplossing om spelers 

van Amelandia bij Geel Wit te laten 
voetballen. 

 
Op 13 december 2007 en op 28 mei 2008 
vergaderden de besturen van Amelandia en 
Geel Wit met elkaar.  
 
Geel Wit telt op dit moment een kleine 300 
spelende en niet-spelende leden. Ook voor 
het volgende seizoen heeft een relatief 
groot aantal trainers, leiders en coaches 
van de jeugd- en seniorenelftallen zich 
opnieuw bereid gevonden om hun werk als 
vrijwilliger voort te zetten. Voor enkele 
vacante functies wordt nog gezocht naar 
nieuwe vrijwilligers.  
 
In verband met het tussentijds aftreden 
van voorzitter Jos Bulté werd aan oud-
voorzitter Dirk Kooiker gevraagd om 
tijdelijk - tot de eerstvolgende 
ledenvergadering in augustus - het 
voorzitterschap op zich te nemen. Dirk 
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Overige activiteiten 
- Na de herfstvakantie is de Grote 

Clubactie weer van start gegaan; 
- In samenwerking met SportStroom 

probeerde het bestuur leden en 
andere belangstellenden ertoe te 
brengen mee te doen aan een 
actie op het gebied van 
energielevering. SportStroom is 
een collectief van 
sportverenigingen, die gezamenlijk 
voor een inkoopvoordeel kunnen 
zorgen, waarvan in ons geval een 
deel van de opbrengst ten goede 
komt aan Geel Wit; 

- Op 6 maart 2008 hield de 
gemeente Ameland in 
samenwerking met FC Groningen 
een forumavond in De Boeg met 
prominenten uit de voetbalwereld, 
zoals directeur betaald voetbal van 
de KNVB, Henk Kesler, tv-analist 
en hoofdredacteur Johan Derksen 
van Voetbal International, 
hoofdtrainer Ron Jans en 
algemeen directeur Hans Nijland 
van FC Groningen alsmede 
burgemeester Albert de Hoop van 
Ameland. De avond stond o.a. in 
het teken van vrijwilligersbeleid en 
sponsoring van sportclubs. Het 
betrof één van de activiteiten die 
voortvloeide uit het partnerschap 
dat Ameland met FC Groningen is 
aangegaan. Helaas kwamen 
genoemde thema’s wat 
onvoldoende uit de verf; 

- Op zaterdag 31 mei 2008 vond de 
jaarlijkse familiedag plaats, dit keer 
zonder A- en B-junioren. Ids 
Heerema maakte weer een plan 
voor deze dag. Het werd een 
combinatie van een 
jeugdtoernooitje met diverse 
spelletjes. Dank aan alle 
vrijwilligers voor hun medewerking 
aan deze dag; 

-  De organisatie van de barbecue 
en de oliebollenverkoop tijdens de 
kermis in Nes was weer in handen 
van Arno en André en diverse 
vrijwilligers. Het bestuur bedankt 
alle medewerkers zeer voor hun 
bijdrage aan deze organisatie; 

- Ter afsluiting van het seizoen hield 
Geel Wit op zaterdag 28 juni 2008 in 

6-0; 
- Op 11 augustus 2007 stond een 

minitoernooi op het programma, 
waaraan door de volgende teams 
werd meegedaan: Geel Wit 1, Geel 
Wit 2 en de derdeklassers 
Weerdinge, Warga en CSL. Het 
toernooi werd gewonnen door CSL 
gevolgd door Geel Wit 2, 
Weerdinge, Geel Wit 1 en Warga 
als laatste; 

- Onze B-junioren deden mee aan 
het Jan Bruintoernooi in Hollum, 
dat op 17, 18 en 19 augustus 
2007werd georganiseerd door SC 
Amelandia. Geel Wit zou als 5e 
eindigen, terwijl Veendam winnaar 
zou worden. Tussen de 
wedstrijden door werd een clinic 
georganiseerd met de B-junioren 
van Cambuur voor de Amelander 
jeugd. Deze stond onder leiding 
van Jan Bruin; 

- Op 27 augustus 2007 wist ons 4e 
een toernooi in Dokkum te winnen. 
Een knappe prestatie! 

- In de 1e bekerronde deed Geel Wit 
1 het prima.  Er werd 
achtereenvolgens gewonnen van 
St. Annaparochie en Sneek 2, 
zodat Geel Wit zich plaatste voor 
de volgende ronde; 

- In de 2e ronde werd uit op 21 
oktober 2007 verloren van LSC 
1890, zodat Geel Wit was 
uitgeschakeld voor de volgende 
ronde; 

- Op 16 oktober 2007 vond een 
oefenwedstrijd plaats van spelers 
onder de 23 jaar tegen de B-
junioren van FC Groningen. De B1-
selectie van FC Groningen was op 
Ameland voor een trainingskamp. 
Deze wedstrijd werd door Geel Wit 
verloren met 7-1. In dezelfde week 
verzorgde FC Groningen een clinic 
voor de E- en F-pupillen van 
Amelandia en Geel Wit; 

- Traditiegetrouw werd met Kerstmis 
het Kerstzaalvoetbaltoernooi 
georganiseerd in  
sporthal de Slenk in Nes. Op 
tweede kerstdag voor senioren, 
samen met de A- en B-junioren. De 
overige jeugd kwam de donderdag 
(derde kerstdag) in actie. De 
jongste F-pupillen speelden op 
tweede kerstdag de 
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 openingswedstrijd. 
 
 

Diverse voetbalzaken 
- Het damesvoetbal op Ameland 

werd vorig jaar niet ondergebracht 
bij Geel Wit, maar bij SC 
Amelandia. In Hollum waren ook 
meer mogelijkheden om te trainen. 
Na dat jaar zou opnieuw bekeken 
worden of er met ingang van het 
seizoen 2008-2009 een team voor 
de competitie kon worden 
aangemeld; 

- Het bestuur van Geel Wit moest 
alsnog besluiten om het derde 
elftal terug te trekken. Het bleek 
dat er te weinig spelers overbleven 
voor een derde èn een vierde 
elftal. De spelers van het derde en 
het vierde elftal werden 
samengevoegd in één elftal, dat de 
competitie in zou gaan onder de 
naam Geel Wit 4; 

- Francisco Metz moest in 
september een zware rugoperatie 
ondergaan. Gedurende zijn 
afwezigheid was Gerard Metz 
bereid de trainingen van de 
selectie te verzorgen. Tijdens de 
wedstrijden nam Meinte Bonthuis 
de taken van Francisco waar, met 
assistentie van Jan Kienstra. Aan 
alle vrijwilligers die deze taken op 
zich hebben genomen is een 
woord van dank en waardering 
zeker op z’n plaats; 

- Ballen ELF-actie. Geel Wit is zo’n 
20 ballen rijker geworden dankzij 
de deelname van evenveel 
bedrijven aan een actie van het 
voetbalblad ELF. Deze bedrijven 
waren:  

A.T. Brouwer, Troefmarkt, 
Vishandel Metz, de 

kampeerboerderijen Arendsnest en 
Noorderlicht, Metz Computers, 

Schoonmaakbedrijf Bekius, 
Restaurant de Piraat, Baarsma 

Mode, Robbenboot Waddentravel, 
Siepels, Peddels Outdoor, De 
Boekanier, Rebam BV, C1000, 

loonbedrijf en handelsonderneming 
Beekema, bouwbedrijf Oud, 
Spaargaren Advies en De 

Rentmeester. Aan alle 
ondernemers: onze hartelijke dank!  

- Op 14 november 2007 bracht een 

aantal delegaties van sportclubs op 
Ameland, in dit geval van 
Amelandia en Geel Wit een bezoek 
aan FC Groningen in het kader van 
het samenwerkingsverband, dat 
FC Groningen heeft gesloten met 
de gemeente Ameland; 

- Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken hield van 
11 tot en met 13 januari 2008 voor 
de negende keer een 
scheidsrechtersweekend op 
Ameland. Omdat Geel Wit  
donateur is van de vereniging, 
werd iedereen binnen Geel Wit op 
vrijdag 11 januari om 20.00 uur 
uitgenodigd voor een gezellige 
avond in restaurant Paal 13 met 
medewerking van de band Gang Is 
Alles; 

- Op vrijdagavond 8 februari en 
zaterdag 9 februari 2008 stond de 
Cursus sportcoach 
op het programma, georganiseerd 
door “Wad in Beweging”. 
Jeugdtrainers, leiders en coaches 
van Geel Wit en Amelandia konden 
gratis aan deze cursus meedoen.  

- Deze cursus was voornamelijk 
bedoeld voor trainers/leiders die 
niet gediplomeerd zijn. Het is voor 
verenigingen vaak moeilijk om 
geschoold kader te vinden. Bij veel 
verenigingen zijn het actieve leden 
die trainingen en het coachen van 
de jeugd verzorgen. Voor hen is de 
cursus sportcoach bedoeld. Helaas 
was er onvoldoende belangstelling, 
zodat de cursus moest worden 
afgeblazen. Het bestuur zal 
volgend jaar een nieuwe poging 
ondernemen om hier mensen 
enthousiast voor te maken; 

- Metz Buffetten van de veerboten 
Sier en Oerd heeft besloten om de 
leiders van Geel Wit gratis 
consumptiebonnen beschikbaar te 
stellen voor een kop koffie aan 
boord, als zij met de spelers naar 
de overkant moeten om daar te 
voetballen. Geel Wit is Metz 
Buffetten dankbaar voor deze 
geste; 

- Geel Wit gaat de competitie 2008-
2009 in met de volgende teams: 3 
seniorenteams, 1 A, 1 B en 2 C 
juniorenteams en 1 D, 3 E en 2 F 
pupillenteams; 
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