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gemist. 
Opstelling Geel Wit: Rene de Jong; Harm 
Kooiker (Brian Overmars 74), Bjorn 
Wijnberg, Maurits Metz, Pieter Kooiker; 
Paul van der Wal, Anton Kiewiet, Frank 
Beijaard; Danny Metz (Hein Mosterman 
89), Jan Jaap Blokker (Lars Brouwer 46), 
Siard Bonthuis. 

Ameland beker 

Geel Wit mag de Ameland Beker weer een 
jaar langer in zijn prijzenkast laten 
pronken. Zoals verwacht kon Amelandia 
het Geel Wit niet lastig maken. In Hollum 
werd het 1-8 na een ruststand van 1-3. 
Voor Geel Wit scoorden Paul van der Wal 
(2), Frank Beijaard, Anton Kiewiet (2), 
Brian Overmars (3). Serge Visser maakte 
het tegendoelpunt.  

In Buren werd het liefst 12-0. Opgeteld bij 
de 8-1 in Hollum kwam de totaalscore op 
20-1, een verschil van 19 en dat was een 
evenaring van vorig jaar. De treffers waren 
van Paul van der Wal, Jan Jaap Blokker 
(4), Frank Beijaard (2), Danny Metz, Bjorn 
Wijnberg, Anton Kiewiet, Maurits Metz en 
A-junior Lars Molenaar.  

Uitslagen 

zaterdag 6 september 
MKV '29 B1-Geel Wit B1  4-2 
Blauw Wit '34 C2- Geel Wit C1 1-2 
Geel Wit C2- Anjum C1  2-7 
WTOC D1- Geel Wit D1  2-5 
Lwd. Zwaluwen E3- Geel Wit E1 0-3 
Geel Wit E2- Be Quick E4  9-0 
VCR E2- Geel Wit E3  1-2 
Geel Wit F1- Buitenpost F1 2-6 
Geel Wit F2- Holwerd F2  7-0 
zondag 7 september 
Geel Wit 1- Warga 1  2-2 
Frisia 2- Geel Wit 2   8-3 
FVC 5-Geel Wit 3   2-2 
 

Inleveren kopy 

Kopy voor het volgende clubblad kan tot 
24 oktober worden ingeleverd. 

De redactie wenst iedereen 

alvast een fijne 

herfstvakantie. 
 
 

 



 

foto Jan van Os 
Wagenborg nieuwe hoofdsponsor 
Wagenborg Passagiersdiensten is de 
nieuwe hoofdsponsor van Geel Wit. In de 
wedstrijd tegen Warga werden de nieuwe 
shirts voor het eerst gepresenteerd. 
 

Communicatie is het toverwoord 

Met een variant op een conference van 
cabaretier Seth Gaaikema –de 
domineeszoon, ja die- zou ik willen 
zeggen: stel dat de trainers gelijk 
hebben… stel het irreële geval! 
In de allereerste competitiewedstrijd van 
ons aller (ja toch!) Feyenoord krijgt De 
Guzman de rode kaart na een 
supersmerige elleboogstoot, die niets te 
maken had met een poging de bal te 
veroveren, maar uitsluitend bedoeld was 
de tegenstand zo zwaar mogelijk te 
beschadigen. 
Dat de Feyenoorder na afloop de 
vermoorde onschuld speelt is dom, maar 
wel begrijpelijk, maar dat daarna trainer 
Gertjan Verbeek voor de camera nota 
bene deze gore overtreding probeert goed 
te praten en zelfs durft te hopen op 
vrijspraak… 
Je bent een stuk in mijn achting gedaald 
Gert Jan, hoewel ik niet denk dat je daar 
wakker van zult liggen. 
Een trainer die te allen tijde zijn speler de 
hand boven het hoofd houdt… waar ben ik 
dat toch eerder tegengekomen? 
 
Minstens zo frusterend was het 
nieuwsbericht dat in Engeland 
jeugdcompetities onder de acht jaar –laten 
we zeggen F-pupillen- niet meer gespeeld 
mogen worden vanwege het asociale 
gedrag van ouders, verzorgers, leiders en 
trainers. Typisch Engels, zeg je? 
Waarvoor denk je dat op de Hollandse 
televisie al die spotjes over dit probleem 

werd aangetikt. Dat gebeurde binnen het 
zestienmetergebied, waarna Anton Kiewiet 
van elf meter voor 1-4 mocht zorgen. 
Vanaf dat moment was het helemaal 
gebeurd met de weerstand van Dronrijp. 
Geel Wit ging freewheelend naar het 
einde. Frank Beijaard en Anton Kiewiet 
kregen nog grote kansen, maar gescoord 
werd er niet meer. Pieter Kooiker en 
Jurjen Metz vielen na de pauze in en 
deden dat meer dan behoorlijk.  
Opstelling Geel Wit: Rene de Jong; 
Sander Kiewied, Bjorn Wijnberg, Maurits 
Metz (Pieter Kooiker, 46), Colin Ytsma 
(Jurjen Metz, 70); Brian Overmars, Anton 
Kiewiet, Frank Beijaard, Lars Brouwer; Jan 
Jaap Blokker, Danny Metz .  

Verslag Geel Wit-Warga dd 7-9-2008 

Geel Wit is de competitie tegen Warga 
begonnen met een 2-2 gelijkspel. Voordat 
Geel Wit besefte dat de wedstrijd was 
begonnen keek het al tegen een 
achterstand aan. Harm Kooiker speelde 
de bal terug. Bjorn Wijnberg kon het leer 
slechts bemachtigen ten koste van een 
overtreding op Roelof Meijer. Koen 
Wielinga schoot de vrije trap prima raak: 
0-1. 
Geel Wit kreeg daarna meer grip op het 
spel en kwam na 26 minuten langszij. Jan 
Jaap Blokker kopte de voorzet van Harm 
Kooiker door op Danny Metz en hij hield 
het overzicht: 1-1. 
Warga claimde een strafschop toen 
Jonathan Gregoria werd geraakt, maar 
scheidsrechter Hoekstra uit St. Anna zag 
er terecht geen overtreding in. 
De tweede helft was een kopie van het 
eerste speldeel. Andermaal was de 
wedstrijd vijf minuten op gang toen Warga 
weer op voorsprong kwam. En weer was 
Koen Wielinga de schutter. Met twee 
schitterende reddingen hield Rene de 
Jong zijn team in de race. Het inbrengen 
van de niet geheel fitte Lars Brouwer 
betaalde zich uit. Na een half uur spelen 
leverde hij een voorzet af die Danny Metz 
overschoot, en even later werd hij door 
Jelle Sinnema ten val gebracht binnen de 
beruchte lijnen. Anton Kiewiet schoot van 
elf meter raak.  
Warga had meteen daarna de kans weer 
op voorsprong te komen, maar Albert 
Zwerver kopte naast. Een overtreding op 
Danny Metz werd terecht te licht bevonden 
voor een strafschop en een voorzet van 
Brian Overmars werd door iedereen 
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kluts kreeg de spits de bal in 
buitenspelpositie aangespeeld. Hij maakte 
2-2 en scheidsrechter van Delden, die 
verder een goede wedstrijd floot, keurde 
het doelpunt goed: 2-2. 
Gelukkig stelde Paul v.d. Wal de 
verdiende zege veilig door in de laatste 
minuut de winnende goal binnen te 
koppen: 3-2. Dit uit een voorzet van Anton 
Kiewiet. 
Volgende week de uitwedstrijd tegen 
Friesland, dat 0-0  speelde tegen Dronrijp, 
waardoor beide ploegen zijn uitgeschakeld 
voor de volgende ronde. 
Opstelling Geel Wit: René de Jong, Harm 
Kooiker, Bjorn Wijnberg, Pieter Kooiker 
(55” Maurits Metz), Colin Ytsma, Paul v.d 
Wal, Anton Kiewiet, Frank Beijaard, Siard 
Bonthuis (70” Sander Kiewied), Jan Jaap 
Blokker (55” Danny Metz), Lars Brouwer. 

Verslag Dronrijp-Geel Wit dd 17-8-2007 
uitslag 1-4 
Geel Wit heeft vrij eenvoudig de eerste 
bekerwedstrijd tegen Dronrijp gewonnen. 
De thuisclub kon de Amelanders de eerste 
helft nog aardig bijbenen, maar na de 
pauze was het gebeurd. 
Geel Wit opende furieus. De beste kans 
was voor Danny Metz, hij schoot naast. 
Daarna liet Geel Wit zich terugdringen, 
Dronrijp rook zijn kans en scoorde zowaar 
na twaalf minuten. Het antwoord van Geel 
Wit kwam in de tegenstoot. Danny Metz 
maaide over de bal, maar Brian Overmars 
maakte het karwei af: 1-1. 
Vanaf dat moment nam Geel Wit het heft 
weer in handen om het niet meer prijs te 
geven. Frank Beijaard schoot over en Lars 
Brouwer tikte naast, alvorens Jan Jaap 
Blokker in de 39-ste minuut fraai 1-2 
scoorde. Hij kreeg de bal van Frank 
Beijaard en lobde de bal keurig over de 
doelman. 
Na rust dicteerde Geel Wit het spel. Jan 
Jaap Blokker verdiende een strafschop 
toen hij werd gemangeld, maar kreeg hem 
niet, en een vrije schop van uitblinker 
Anton Kiewiet ging naast. In de achttiende 
minuut was het toch raak. Brian Overmars 
schoot op de paal, hij kreeg de bal terug 
en schoot alsnog binnen. Meteen daarna 
scoorde Danny Metz met een prachtige 
lob, maar de scheidsrechter gaf hem om 
onbegrijpelijke reden buitenspel. 
Dronrijp had nogal wat overtredingen 
nodig om Geel Wit af te stoppen. Zo ook 
na 25 minuten spelen, toen Lars Brouwer 

zo intensief worden getoond? 
Kijk, het diepzinnige geleuter over de 
beschadigingen aan al die tere 
kinderzieltjes is aan mij niet besteed, maar 
de manier waarop ook op de Nederlandse 
velden spelertjes, grens- en 
scheidsrechters tot aan de grond worden 
afgebrand, is ronduit schandalig. 
 
Goed nieuws voor de trouwe 
zondagmorgensupporters. Het ziet er naar 
uit, dat we in ieder geval één keer in de 
veertien dagen in en om de kantine terecht 
kunnen om de verrichtingen van het derde 
te volgen en in de pauzes van min of meer 
deskundig commentaar te voorzien. 
Minstens zo belangrijk is natuurlijk de 
bespreking van de voorafgaande 
zaterdagavond, inclusief alle roddels en 
geruchten. Gelukkig dat we dit gebeuren 
niet helemaal hoeven te misse, wat jij 
Simmie? Trouwens, de eerstvolgende 
keer zorg ik (AM) voor de koek… 
Ja, we zijn blij met Geel Wit 3. 
 
Communicatie is het toverwoord… Hoe 
komt het toch dat wij in de tijd waarin de 
mogelijkheden van de 
communicatiemiddelen bijna onbeperkt 
lijken, toch vaak zo slecht met elkaar 
communiceren. Ook binnen de Geel Wit-
gelederen schort het te vaak aan goed 
overleg, worden gemaakte afspraken niet 
nagekomen en wordt er gewoon maar wat 
op eigen houtje gehandeld en dan het 
liefst ook nog in strijd met wat eerder heel 
duidelijk werd afgesproken. 
Bij de start van het nieuwe seizoen doe ik 
een dringend beroep op alle Geel Witters 
om er voor te zorgen dat de gelederen 
worden gesloten. Er zit een jubileum aan 
te komen. Laten we er met elkaar voor 
zorgen dat we alle redenen hebben om dit 
jubileum ook echt te vieren. 
Anne Moll 
 
Sponsoravond 
Geel Wit heeft zaterdag 6 september een 
sponsoravond gehouden. Alle kleding- en 
bordsponsors waren hiervoor uitgenodigd. 
Geel Wit vindt het namelijk heel belangrijk 
om contact te hebben met de sponsors. 
Een avond als deze is bij uitstek geschikt 
om te horen wat er onder de sponsors 
leeft. Hoewel de opkomst enigszins tegen 
viel, kan worden gesproken van een 
geslaagd initiatief, dat zeker voor 
herhaling vatbaar is. 
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Verslag algemene ledenvergadering dd 
21 augustus 2008 
Dirk Kooiker opende donderdag 21 
augustus de algemene halfjaarlijkse 
ledenvergadering van Geel Wit. Hij verving 
de tussentijds afgetreden Jos Bulté. In zijn 
openingswoord memoreerde Kooiker de 
degradatie van het eerste elftal en het 
afsluiten van het contract met de nieuwe 
hoofdsponsor Wagenborg 
Passagiersdiensten. De kleding met de 
nieuwe reclame-uitingen kon meteen 
worden getoond.  
Secretaris Will Bakema maakte bekend 
dat Geel Wit 178 spelende en 103 niet-
spelende leden heeft. Voor de competitie 
zijn ingeschreven: 3 senioren, 1A, 1B, 2C, 
1D, 3E en 2F-teams. 
De notulen van de vorige vergadering en 
het jaarverslag van de secretaris werden 
zonder op- en of aanmerkingen 
goedgekeurd. De exploitatierekening van 
penningmeester Wessel Brouwer toonde 
enkele punten van aandacht. Zo zijn de 
reis- en verblijfkosten hetzelfde gebleven, 
maar schijn bedriegt. Ten op zichte van 
het jaar ervoor deed een team minder aan 
de competitie mee, waardoor de 
vergoeding van de bond lager was. 
Bovendien is een verhoging van de 
tarieven voor het vervoer aangekondigd. 
De exploitatierekening werd afgesloten 
met een klein negatief saldo. Inmiddels is 
op het terrein van Geel Wit de wedstrijd 
FC Groningen-Veendam gespeeld en die 
leverde flink wat op. Ook de medewerking 
aan het Midzomerfeest in Buren legde de 
club geen windeieren.  
De kascommissie vond dat Wessel alles 
keurig voor elkaar had. De nieuwe 
kascommissie bestaat uit Joop Smid, Niels 
Oud en Chris Brouwer. 
De bestuursleden Wim Kiewiet en Jos 
Bulté waren aftredend en niet herkiesbaar. 
Voor hen in de plaats werden gekozen 
Lars Brouwer en Paul van der Wal. Wilma 
Raats werd herkozen. In de eerstvolgende 
bestuursvergadering zal de taakverdeling 
worden besproken.  
Voor het komend seizoen worden nog 
leiders voor A1 en C1 gezocht. Tonio 
Brouwer zal, in elk geval het eerste half 
jaar, het tweede trainen en leiden bij de 
thuiswedstrijden. Zorgen zijn er om het 
derde elftal, zijn er genoeg spelers die 
wekelijks kunnen voetballen? 
De selecties van 1 en 2 zijn ontkoppeld, dit 
zou niet conform de afspraken zijn. 

Bjorn Wijnberg was de enige speler van 
zijn team die een dikke voldoende 
haalde.Opstelling Geel Wit: René de Jong; 
Harm Kooiker (Brian Overmars 46), Bjorn 
Wijnberg, Peter Boelens, Pieter Kooiker 
(Hein Mosterman 68); Paul van der Wal, 
Anton Kiewiet, Frank Beijaard; Danny 
Metz, Siard Bonthuis (Jan Jaap Blokker 
46), Lars Brouwer. 
 

Bekerwedstrijd Geel Wit – LSC1890 
2      3-2                                   24-08-2008 

Beide ploegen hadden hun eerste 
wedstrijd gewonnen, Geel Wit met 1-4 van 
Dronrijp en LSC 1890 2 met 4-3 van 
Friesland. LSC 1890 2, uitkomende in de 
res. hoofdklasse, had het beker avontuur 
afgedwongen middels een periode in het 
vorige seizoen. Ze zijn daar als 3e 
geëindigd. 
Al met al de nodige ingedriënten voor een 
leuke pot voetbal op het terrein aan de 
Noordwal. 
De 1e helft was voor Geel Wit , al wist 
men niet echt  uitgespeelde kansen te 
creëren. De kansen die er kwamen waren 
uit dode spelmomenten, zoals uit corners 
en vrije trappen: in de 10e minuut kopte 
Lars Brouwer net over uti een corner en in 
de 18e minuut kopte Paul v.d. Wal uit een 
vrije trap van Anton Kiewiet ook over. In 
de 36e minuut schoot Anton Kiewiet een 
vrije trap ook nog net over.  
Vlak daarvoor had LSC  de eerste actie 
richting doel. Via een aanval over links 
werd de bal goed voor gegeven en de 
spits van de Snekers schoot de bal goed 
in: 0-1. Het antwoord van Geel  Wit liet 
niet lang op zich wachten want uit een 
corner van Anton Kiewiet schoot Frank 
Beijaard de bal op doel en via een 
tegenstander werd het een doelpunt: 1-1. 
Dit was ook de ruststand. 
Na de rust wederom een aanvallend Geel 
Wit. Zo zag Lars Brouwer zijn schot tot 
hoekschop verwerkt door de keeper van 
LSC en schoot Danny Metz, ingevallen 
voor Jan Jaap Blokker, naast. In de 65e 
minuut een goede aanval over rechts met 
Harm Kooiker in de hoofdrol. Hij zette 
goed voor en Paul v.d. Wal kwam goed 
inlopen en kopte de verdiende 2-1 binnen. 
LSC probeerde wel de gelijkmaker te 
maken, kreeg ook wel enige 
mogelijkheden, maar of René stond in de 
weg of de scherpte ontbrak. Vlak voor tijd 
toch nog een diepe bal van LSC, via een 
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Geel Wit naar tweede ronde 

Alvorens de wedstrijd kon beginnen moest 
de scheidsrechter een oordeel vellen: 
leken de shirts van Friesland en Geel Wit, 
getoond door elftalleider Meinte Bonthuis 
en zijn collega, op elkaar? Nee, vond de 
leidsman. 
 
Geel Wit heeft de tweede ronde van het 
bekertoernooi bereikt. De laatste 
poulewedstrijd tegen Friesland werd met 
1-1 gelijk gespeeld. Dat was voldoende, 
omdat Geel Wit de beide andere 
wedstrijden had gewonnen.  
Het was in Leeuwarden een weinig 
hoogstaande wedstrijd, waar de hitte en 
het lange gras de grootste tegenstanders 
van de spelers waren. Na zes minuten 
kopte uit een vrije trap van Anton Kiewiet 
Paul van der Wal in de handen van de 
keeper. Friesland kreeg twee 
mogelijkheden alvorens Siard Bonthuis 
voor een leeg doel over schoot. In de 
laatste minuut van de eerste helft ging een 
schot van Lars Brouwer over.  
Na drie minuten in de tweede helft raakte 
Friesland de paal, in de rebound scoorde 
Jos van der Burg: 1-0. Vijf minuten later 
had Geel Wit gelijk kunnen maken. Danny 
Metz passte op Jan Jaap Blokker, die 
tegen de paal kopte. Friesland beheerste 
de beginfase van de tweede helft, maar 
kon het daarna niet meer bijbenen. Geel 
Wit verdiende een strafschop toen Brian 
Overmars de bal tegen de hand van een 
verdediger schoot, maar de scheidsrechter 
legde de bal buiten de lijnen. Jan Jaap 
Blokker liet een levensgrote kans onbenut 
toen hij uit een voorzet van Lars Brouwer 
in de handen van de keeper schoot. Vijf 
minuten voor het einde maakte Danny 
Metz de gelijkmaker. Hij stelde even later 
Jan Jaap Blokker in staat de score te 
verdubbelen, maar Blokker schoot over. 
Ondanks de overwinning kan trainer 
Francisco Metz nauwelijks tevreden zijn, 

Woensdag heeft het bestuur een gesprek 
met leiders en trainers van de 
seniorenteams. 
De trainer van het eerste, Francisco Metz, 
heeft geen licentie. Zijn werkzaamheden 
laten het niet toe dat hij een cursus kan 
volgen. Geel Wit draait dit jaar op de 
papieren van Fre Smidt, de trainer in 
Leeuwarden. Paul van der Wal gaat de 
cursus Oefenmeester 2 volgen.  
De voorzitter sloot de vergadering, niet 
nadat hij Wim Kiewiet had bedankt met 
een bos bloemen. Eerder op de dag had 
hij bloemen bij Jos Bulté gebracht. Tevens 
blikte hij vooruit naar 2009, het jaar waarin 
Geel Wit zijn 75-jarig bestaan viert met 
een receptie en reunie op de 
oprichtingsdatum, 9 mei.  

 
 
Ballen voor Friesland 
De leden van Geel Wit die door de week 
aan de wal verblijven hebben de 
mogelijkheid om te trainen op de velden 
van LVV Friesland. Deze samenwerking 
bestaat al een jaar of twintig. Als dank 
voor het gebruik van de accommodatie 
bood Dirk Kooiker namens Geel Wit 
voorzitter Jolle Betten van de Leeuwarder 
vereniging een tas met wedstrijdballen 
aan. Betten deelde mee dat de 
Amelanders voortaan op kunstgras gaan 
trainen. Sportpark Nylân wordt namelijk 
grondig gerenoveerd. Er komen in totaal 
drie kunstgrasvelden en de kleedkamers 
van MKV ’29 en Friesland, die uit 1963 
stammen, gaan plat en worden vervangen 
door nieuwbouw.  
 
Wie wil voetballen bij Geel Wit? 
Geel Wit is een gezellige 
voetbalvereniging, die de competitie ingaat 
met drie seniorenelftallen. Er is nog plaats. 
Heb je belangstelling? Meld je aan bij 
secretaris Will Bakema, Duinweg 4, Nes, 
tel. 542427. 
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Weekend Schiermonnikoog 
 
Op zaterdag 23 augustus vertrokken 53 
jeugdspelers van Geel Wit voor een 
weekend naar Schiermonnikoog. Wat een 
drukte was bij de boot van half negen! 
Slaapzakken, voetbaltassen, 
rugzakken…..aan alles was gedacht. Aan 
de gezichten te zien hadden de kinderen 
wel zin in dit uitje. Ondanks alle bepakking 
liepen ze in snelle pas de boot op zodra 
de leiders het sein hadden gegeven. 
Ineens was het rustig in de wachtruimte.  
 
Na twee bootreizen kwamen de kinderen 
wat later op Schiermonnikoog dan gepland 
was aan, en helaas eerst in wat regen. 
Maar bij de start van het voetballen werd 
het mooier weer. Dat was vast zo besteld! 
Er werden wat wedstrijdjes gespeeld door 
de verschillende teams tegen VV de 
Monnik en tegen elkaar.  
 
Wat was het een belevenis voor de 
jongens om met zoveel samen op pad te 
zijn. Na het voetballen werd er ook nog 
gezwommen in het buitenbad. Daar waren 
een glijbaan, een pinguïnrots en 
waterpolodoelen. Naast voetballen is er 
door een aantal kinderen ook nog 
waterpolo gespeeld. Daarna werd er patat 
gegeten met een frikadel, een ijsje toe. ’s 
Avonds lagen de jongens warm in hun 
slaapzak. Je zou zeggen dat ze genoeg 
beleefd hadden die dag om direct weg te 
zakken maar nee: want er gebeurde 
zoveel aan grapjes en herrie maken.  
 
De volgende dag hebben de kinderen nog 
een wandeling gemaakt naar bunkers uit 
de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de 
korte nacht zijn de kinderen er voluit aan 
het spelen gegaan. Maar vreemd….er 
werden in een bunker ook nog Duitse 
stemmen gehoord…..zouden dat oude 
‘geesten’ zijn? Sommige jongens zijn toen 
maar naar buiten gegaan want dat was 
toch echt raar wat er te horen viel. Wel 
schijnt iemand te hebben gezien dat 
Douwe ineens druk in de weer was om zijn 
voicemail van zijn mobiel uit te zetten. 
 
Toen de kinderen op zondagmiddag weer 
op Ameland arriveerden zagen ze er moe 
maar voldaan uit. Met dank aan de leiding 
die dit alles weer keurig heeft verzorgd, 
het is toch een hele onderneming met 
zoveel kinderen op stap.  

VCR nog. 2-1 nog even spannend 
afgelopen. We gingen ons omkleden en 
weer terug. 

         WTOC D1 --- Geel-Wit D1  
 
In het begin gingen we direct in de aanval 
maar die aanval mislukte. Wtoc kwam tot 
de middellijn. Toen hadden wij de bal weer 
Remon had de bal en ging er vandoor 
maar hij schoot op de lat maar de bal 
schoot door en toen scoorde Patrick met 
een knietje.1-0 voor geel wit het spel was 
weer bezig en we hadden de bal, weer 
Remon gaf een diepte pass op Patrick en 
Patrick kapte zijn man uit en schoot hem 
binnenkant paal in de goal. 3-0 voor 
geelwit de aftrap werd genomen en het 
was ongeveer 10min. wat rommeliger dan 
in het begin zij kwamen dichter bij en dan 
wij weer. Toen kreeg Pieter een steekbal 
van Robin en Pieter liep alleen op de 
keeper af en schoot op de rand van de 16 
in de goal.3-0 toen begonnen zij iets beter 
te worden ze kwamen in de 16 meter en 
Bernard raakte per ongeluk de spits van 
hun, penalty voor wtoc (heel 
onterecht).Die penalty werd goed 
ingeschoten en het was 3-1.Toen de 
aftrap werd genomen kwamen hun nog 
een paar keer dichtbij maar Bernard en 
Roland hielden ze goed tegen. Toen werd 
er afgefloten. 
 
                                          Pauze   
 
                                        2e helft. 
We kregen meteen een goal tegen de 
spits van wtoc kwam van de zijkant en 
schoot ineens de verre hoek. Toen 
gebeurde er een hele tijd bijna niks. Maar 
op het laatst scoorde Remon de 2-4. een 
voorzet van Robin werd goed ingeschoten. 
Even later komt Patrick van de zijkant en 
past naar Wilmar,Wilmar loopt door en 
word heel hard omgeschopt ,de scheids 
fluit  een penalty voor geelwit. 
De penalty word genomen door Pieter en 
hij schiet ‘m er goed in mooi in de linker 
onderhoek. Toen was het ook snel 
afgelopen. Toen gingen snel weer terug 
naar Ameland.  
 
Verslag van: Pieter en Robin. 
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Zegt de man: Hier hebt u 8,25 ik ben 
alleen voor PSV.  
 
Henk ten Cate en Ronald Koeman staan 
bij een telefooncel 
R. Koeman: Heb je 20 cent? Dan kan ik 
een fan bellen en vertellen wat de 
opstelling is. 
H. Ten Cate: Hier heb je 1 euro dan kan je 
ze meteen alle vijf bellen! 
 
Aan wat herken je een echte oldtimer? 
Een auto met achterop een sticker geplakt 
met “Feyenoord kampioen”! 
 
Heb je zelf nog een leuke voetbalmop? 
Stuur ‘m naar de redactie! 
 

Cursus pupillenscheidsrechter 

Amelandia en Geel Wit willen in de 
Nederlandse herfstvakantie een cursus 
organiseren voor pupillenscheidsrechters. 
Aan de cursus kunnen 10 tot 16 mensen 
in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar meedoen. 
De cursus duurt vijf uur, verdeeld over één 
of twee dagen. Een onderdeel van de 
cursus is het bijwonen van een wedstrijd 
van E- of F-pupillen die 7 tegen 7 
wedstrijden spelen. Opgeven bij Jan 
Brouwer 0519-542930 
jdbrouwer@home.nl 

 
 
Verslagen jeugdvoetbal 
 

Uitwedstrijd E2 VCR – E3 Geel-Wit 
6 september 2008  
Verslag van Christian Smid en Marwin 
Kooiker 

We moesten verzamelen bij de boot om 
8.15. Het duurde erg lang op de boot. 
Toen we weg gingen regende het maar 
toen we van de boot liepen scheen de zon 
weer. Het busje stond al op de pier te 
wachten. Amelandia zat in ons busje, die 
moesten we er weer uit sturen.  
Om tien uur waren we op het voetbalveld 
van VCR. Na het omkleden begon de 
wedstrijd om 10.30. Wij waren voor de rust 
beter met twee dikke kansen voor de 
keeper die naast gingen. In de rust stond 
het 0-0. Na rust maakt Marwin een goal, 1-
0 voor ons. En toen trapte marwin een 
corner die ze in eigen goal schoten. 2-0 
voor ons. Vijf minuten voor eind scoort 

Naam voor de clubkrant 

Al meer dan dertig jaar heeft Geel Wit een 
clubkrant. De krant heeft nooit een naam 
gehad. Daarin komt verandering. Aan de 
jeugdleden van Geel Wit wordt gevraagd 
een naam te bedenken voor het clubblad. 
Voor de winnaar ligt een leuke prijs klaar. 
Ook vriendjes en vriendinnetjes die geen 
lid zijn mogen meedoen. Je kunt je 
inzending sturen naar 
webmaster@geelwit.nl of inleveren bij 
Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. 
De inzendingen moeten voor 1 december 
binnen zijn. 

Heb je een wedstrijdverslag geschreven of 
een leuke voetbalmop, ook die kun je 
sturen naar dezelfde adressen. 

 
Wie wil schrijven in het clubblad? 
Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. 
Dat betekent dat er ook weer een nieuwe 
krant komt. Dat gaat echter niet zomaar. 
Er zijn mensen nodig om het blad te 
schrijven. We kunnen nog wel een paar 
gebruiken. Heb je interesse om met enige 
regelmaat iets te schrijven, meld je aan bij 
Koos Molenaar. Mailen kan ook: 
webmaster@geelwit.nl 
 
 
Jan Bruin toernooi 

Op de velden van SC Amelandia is het 

tweede Amelandia Jan Bruin Toernooi 

voor B-juniorenteams gehouden. Geel Wit 

en Amelandia deden mee met een 

gezamenlijk jeugdteam onder de naam FC 

Ameland. De uitslagen van dit team 

waren: FC Ameland-FC Emmen 1-6, FC 

Ameland-BroeksterWâlden 4-3, FC 

Ameland-BV Veendam 0-1, FC Ameland-

Cambuur 0-5, FC Ameland-FC Groningen 

0-9. 

De eindstand was : 1 Cambuur 13 punten, 

2 Veendam 12, 3 Groningen 8, 4 Emmen 

7, 5 FC Ameland 3, 6 BroeksterWâlden 0. 

De F-pupillen van de beide Amelander 
verenigingen speelden tegen elkaar. 
Amelandia won met 3-0. Er was een 
individueel succesje voor Geel Wit, want 
Thijn van der Camp won het 
penaltyschieten. 
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Reactie op oude oude foto's 

Van Coby Hartman-Spoelstra kregen we 
een reactie binnen op onderstaande foto's, 
die we hebben gekregen van Annemieke 
Kooiker-Brouwer. Die meende in de 
keeper op onderstaande foto haar vader 
Paulus Brouwer te herkennen. Coby zegt 
dat het haar oom is, Gerrit Spoelstra. 
Gerrit had namelijk gitzwart haar en heeft 
ook bij Geel Wit gekeept. Paulus en Gerrit 
waren neven.  

 

De man die staat als vijfde van rechts op 
onderstaande foto is volgens Coby haar 
vader Piet. En dus niet Lieuwe Veltman, 
welke naam wij er eerder bij vermeldden. 
Voor de volledigheid alle namen nog een 
keer: Theo Brouwer, Jaap H. Metz, Antoon 
Brouwer (Vaaie), Paulus P. Brouwer jr., 
Willem Beijaard (Jippes), Frans Oud, Piet 
Spoelstra, Jaap Kiewied, ?, ?, Jaap Oud 
(Noordwal). Wie weet de namen van de 
twee onbekende spelers? Graag een 
reactie naar de webmaster. Gerrit en Piet 
Spoelstra waren kinderen van Willem 
Spoelstra en Henderika Brouwer.  

 

Coby was zeer blij met de ontdekking van 
deze foto, omdat ze die nog niet eerder 
had gezien. Het is voor haar een 
familieplaatje, want er staan meer relaties 
op. Jaap Oud (van Jan Oud en Jacoba 
Boelens) is een broer van Coby's moeder 
en Jaap Metz (Jaap van Frits) is getrouwd 

met Catherine, een zus van Coby's 
moeder, Martha Spoelstra-Oud, die nu in 
Leeuwarden woont.  

 
Voetbalmoppen 
Om niet partijdig te zijn, hier moppen over 
allerlei clubs. Even lachen maar! 
 
Vraag: Wat is het verschil tussen Ajax en 
de smurfen? 
Antwoord: Bij de smurfen hebben ze maar 
1 klungel! 
 
Jantje komt thuis ineens de woonkamer 
binnenstormen. 
Jantje: "Pa! Pa! Ik heb zojuist een konijn 
vermoord...! 
vader: WAAAT???!!!!!!!!" 
Jantje: "Eh ik heb zojuist een konijn 
vermoord..." 
Vader: "Oh, ik dacht dat je zei Ik ben voor 
Feyenoord!" 
 
Gisteren is verleden tijd 
Morgen is toekomstige tijd 
Een wedstrijd bij PSV is verloren tijd 
 
Vraag: waarom lezen de N.E.C.-ers de 
sportkrant ondersteboven? 
Antwoord: dan kunnen ze zien dat N.E.C. 
bovenaan staat. 
 
Komt een man bij de kassa bij Cambuur, 
hij legt een tientje op de toonbank. Zegt de 
vrouw achter de kassa:” Wat wil je 
hebben, een kaartje of een speler?” 
 
Waarom heeft Slovenië grotendeels grijs 
en wit in het voetbal-shirt? 
Ze hebben daar geen kleuren T.V. 
  
Wat gebeurd er als een Ajacied een vlieg 
in slikt? 
Dan heeft ie meer hersens in z'n maag 
dan in z’n hoofd. 
  
Morgen wordt het dak van de Arena 
gesloopt. 
Het publiek wil nu eindelijk eens echte 
sterren zien. 
 
Wie is de gezondste voetballer aller 
tijden? 
Winston Biogarde. 
 
Er komt en man bij de kassa en zegt: ik wil 
een kaartje voor de wedstrijd PSV-Ajax. 
Zegt de kassajuffrouw:16,50 a.u.b.  
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