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Scharnegoutum C1 TTBC C2 
SDS C1   V en V ’68 C2 
Veenwouden C1 Zwaagwesteinde C2 
 
D1-pupillen  D2-pupillen 
Beetgum D1  Anjum D1 
Geel Wit D1  Be Quick D3 
Hardegarijp D1 BroekWalden D2 
Holwerd D1  CSC D3 
Oostergo D1  Dokkum D1 
Ropta Boys D1 Geel Wit D2 
Ternaard D1  Marrum D1 
VCR D1  Rijperkerk D1 
Wardy D1  TTBC D3 
Wykels Hallum D1 VCR D2 
 
D3-pupillen   E1-pupillen 
Be Quick D4   Fc Birdaard E1 
Blauw Wit ’34 D4  Blija E1 
Frisia D6  Dokkum E1 
Geel Wit D3  Geel Wit E1 
Lwd. Zwaluwen D3 Holwerd E1 
St. Annapar. D2 Oostergo E1 
TTBC D4  Ropta Boys E1 
Wardy D2  Rijperkerk E1 
Wykels Hallum D2 Ternaard E1 
   VCR E1 
 
E2-pupillen  F1-pupillen 
Be Quick E4  ASC F1 
Boornbergum E2 FC Birdaard F1 
Broek Walden E2 Friese Boys F1 
Drachten E4  Geel Wit F1 
Dracht. Boys E7 Oostergo F1 
Dracht. Boys E9 Ropta Boys F1 
Geel Wit E2  Ternaard F1 
ONT E2  VCR F1 
Ropta Boys E2 VIOD F1 
VIOD E2  WTOC F1 
 
F2-pupillen  F3-pupillen 
Bergum F1  AVC F2 
SC Berlikum F1 Blauw Wit ’34 F6 
CSC F3  Dronrijp F3 
Dronrijp F2  Foarut F2 
DTD F1  Franeker F6 
Geel Wit F2  Frisia F6 
Hardegarijp F2 Geel Wit F3 
Minnertsga F1  Rood Geel F3 
Rijperkerk F1  St. Annapar. F3 
St. Jacob F1  WWS F2 
 
 

Inleveren kopy volgende krant 

voor 8 september 
 

 



Arrogant Geel Wit 
De eilander zesdeklassers Amelandia en 
De Monnik vinden die andere eilander club, 
die uitkomt in de tweede klasse, arrogant. 
Geel Wit wil niet met Amelandia 
samenwerken in een jeugdvoetbalclub en 
wil ook niet meer meedoen aan het 
jeugdtoernooi op Schiermonnikoog.  
Om met het eerste te beginnen. Begin dit 
jaar heeft Amelandia het voorstel 
gelanceerd om een JVC op te richten. De 
reden is simpel: vooral bij de B- en C-
junioren heeft Amelandia te weinig leden 
om volwaardige teams samen te stellen. 
Zo’n samenwerkingsverband heeft een 
aantal voordelen, zoals een evenwichtige 
verdeling van de spelers over de teams, 
evenwichtige leeftijdsopbouw per team, 
breder kader, evenwichtige veldbezetting, 
meer flexibiliteit, spelers blijven lid van de 
eigen vereniging, sterkere teams en 
nauwere banden tussen beide 
verenigingen. Maar er zijn ook nadelen. 
Zoals daar zijn: zwaardere coördinatielast 
(oplossing: afzonderlijk JVC-bestuur), 
locatiebepaling wedstrijden en trainingen 
(afwisselend), (sponsor) tenues (eigen 
tenue afhankelijk van locatie), reizen tussen 
locaties (beroep doen op ouders).  
Voor Geel Wit wogen de nadelen het 
zwaarst. Geel Wit heeft voor alle 
leeftijdscategorieën genoeg spelers en 
kader. De problemen zouden juist ontstaan 
als er halve teams bij komen. En dan zijn er 
nog wel een paar knelpunten te noemen, 
met als belangrijkste de locatie. De 
bezetting van de velden zou het 
rechtvaardigen om een aantal teams van 
zo’n JVC in Hollum te laten spelen. Maar 
dat zou betekenen dat een team dat 
overwegend uit Nessemers en Buremers 
bestaat ook zijn thuiswedstrijden op 
‘vreemde bodem’ zou gaan spelen. 
Amelandia heeft weliswaar voorgesteld om-
en-om te spelen, maar dat betekent 
evenzogoed dat je slechts eens per maand 
op vertrouwde grond voetbalt. Bovendien is 
zo’n regeling een bron van 
miscommunicatie. 
De leiders van Geel Wit hebben zich 
duidelijk uitgesproken en dat geluid is 
overgebracht naar Amelandia. Geen 
samenwerking dus, maar spelers van 
Amelandia zijn te allen tijde bij Geel Wit 
welkom om te spelen als dat in hun 
leeftijdcategorie bij Amelandia niet mogelijk 
is, ze blijven dan gewoon lid van hun eigen 
club. En op dat gebaar van Geel Wit zit 

Indelingen seizoen 2005-2006 
Tot en met de C´s wordt een hele 
competitie gespeeld. De pupillen spelen 
een halve competitie en ontmoeten hun 
tegenstander derhalve slechts een keer. 
 
Eerste elftal  Tweede elftal 
Forward  DIO Oosterwolde 3 
Frisia   SC Franeker 2 
FVC    Friesland 2  
Geel Wit   Frisia 2 
GOMOS  FVC 2 
Helpman   Geel Wit 2 
Leeuwarden   Irnsum 2 
LSC 1890   Jubbega 2 
Trynwalden   Rood Geel 2 
Velocitas   Sneek 3 
FC Wolvega   Trynwalden 2 
Zwaagwesteinde  
 
Derde elftal   Vierde elftal 
Black Boys 2   Buitenpost 1 
CAB 2    Dokkum 1 
DTD 2    DTD 4 
Geel Wit 3  Frisia 5 
Harlingen 3  GAVC 3 
SC Joure 4  Geel Wit 4 
Lemmer 2  Robur 3 
MKV ’29 3   Sneek 6 
Renado 3   Sparta ’59 3 
St. Annaparochie 3 Trynwalden 3 
Warga 3  De Walden 3 
WZS 3   Zwaagwesteinde 3 
 
A-junioren   B-junioren 
Boornbergum A1 ASC B1 
Donk./Makkinga A1 Friese Boys B1 
FC Fochteloo A1 Geel Wit B1 
Geel Wit A1  Holwerd B1 
HJC A1  Marrum B1 
Jubbega A1  Noordbergum B1 
Oerterp A1  Oostergo B1 
Opende A1  St. Jacob B1 
Read Swart A1  Ternaard B1 
Rottevalle A1  SC Twijzel B1 
Sport Vereent A1  VCR B1 
Tijnje A1  Wardy B1 
 
C1-junioren  C2-junioren 
Bergum BCV C2 Be Quick C2 
CSL C1   Bergum BCV C3 
Foarut C1   CSL C2 
Frisia C2  Drachten C3 
Geel Wit C1  Drachtster Boys C4 
Hardegarijp C1 Geel Wit C2 
JVC Nylan C1   Kollum C2 
Oostergo C1  ONB C2 
Rood Geel C2  Stiens C2 
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naar Ameland, met waarschijnlijk op de 
woensdagavond een wedstrijd tegen Geel 
Wit. Eens kijken hoe de krachtsverschillen 
dan zijn. 

Later in de maand kwam SC Heerenveen 
weer op bezoek. Het is inmiddels de 
vierde keer dat de profs in de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen naar 
Ameland gaan. Voor een kleine 1500 
toeschouwers werd het 0-7. 
Het was al gauw 0-2 en een sportieve 
teleurstelling leek zich voor Geel Wit te 
gaan ontwikkelen. Maar de Amelanders 
hielden goed stand, en moesten eerst in 
de slotfase van de eerste helft nog twee 
keer capituleren, waarvan een keer uit een 
strafschop. Heerenveen speelde de 
tweede helft met een ander team, dat 
halverwege deze speelhelft een keer 
scoorde en tegen het einde nog tweemaal. 
De doelpunten kwamen op naam van 
Afonso Alves (2), Lasse Nilsson, Danijel 
Pranjic, Age Hains Boersma (2) en Andre 
Hanssen. 
Gert Jan Verbeek begon met Brian 
Vandenbussche, Jeroen Drost, Gianni 
Zuiverloon, Michael Dingsdag, Michel 
Breuer, Paul Bosvelt, Danijel Pranjic, 
Hjalte Bo Norregaard, Thomas Prager, 
Afonso Alves en Lasse Nilsson. Na de rust 
kwam Heerenveen met een compleet 
ander team: Danny Wintjens, Jakob 
Poulsen, Henrico Drost, Timmi Johansen, 
Michael Bradley, Andre Hanssen, 
Abdelkarim Kissi, Bo Storm, Ugur Yildirim, 
Gonzales Garcia-Garcia en Age Hains 
Boersma. 
Francisco Metz liet namens Geel Wit 
vanaf het begin de volgende spelers 
opdraven: Rene de Jong, Herman ter 
Schure, Harm Kooiker, Siprian de Jong, 
Peter Oud, Colin Ytsma, Frank Beijaard, 
Anton Kiewiet, Paul van der Wal, Jan Jaap 
Blokker en Lars Brouwer. Na de rust 
mochten William de Jong, Jacob 
Russchen, Bjorn Wijnberg, Siard Bonthuis, 
Maurits Metz, Sander Kiewied en Brian 
Overmars hun opwachting maken. 
 
Eerder op de dag verzorgden de profs een 
goed geslaagde clinic voor de jeugd van 
Geel Wit. Vanwege de warmte begon 
deze een paar uur later, maar het 
enthousiasme was er niet minder om. Zie 
voor een uitgebreide fotoreportage op de 
site van Jan van Os, 
www.janvanosameland.nl 

Amelandia al helemaal niet te wachten. 
Jongens die deze stap maken verkleinen de 
kans op een nieuw jeugdteam bij 
Amelandia. Daarbij gevoegd de vrees dat 
deze spelers weleens voorgoed verloren 
kunnen gaan voor de club. In het 
cluborgaan van Amelandia liet Wilmar 
Hemmes, de elftalleider van het eerste, zich 
laatdunkend uit over de senioren die de 
overgang naar Geel Wit hebben gemaakt. 
Hij verwijt Geel Wit de spelers naar zich toe 
te hebben getrokken, enkel om op de bank 
plaats te nemen. En daarmee wordt weer 
het oude verhaal gevoed dat Geel Wit de 
spelers zou benaderen. Laat een ding 
duidelijk zijn: bestuur nog leiders zijn 
hebben ooit een actieve rol gespeeld in de 
komst van spelers. Zij die naar Geel Wit zijn 
gegaan hebben allemaal uit vrije wil te 
overstap gemaakt.  
De weigering van Amelandia om voor de 
Ameland beker te gaan voetballen (‘het 
past niet in het programma’) kan dan ook 
niet anders worden gezien dan als rancune. 
De Ameland beker is ook ter sprake 
gekomen in het jaarlijkse overleg tussen de 
besturen van beide verenigingen. Beide 
clubs zijn van oordeel dat de 
kwaliteitsverschillen te groot zijn om er een 
attractieve tweestrijd van te maken. Geel 
Wit heeft voorgesteld het tweede elftal te 
laten spelen, maar dat kon de goedkeuring 
van Amelandia niet wegdragen. Een ander 
voorstel was een wedstrijd van twee jong-
seniorenteams, bijvoorbeeld tot 23 jaar. 
Ook dat wilde Amelandia niet. 
En dan De Monnik. In de Dorpsbode van 
Schiermonnikoog spuit de club zijn gal over 
de houding van Geel Wit. Amelandia zegt 
geen leiders te hebben en daar neemt De 
Monnik genoegen mee. Voor Geel Wit geldt 
min of meer hetzelfde argument, maar er 
speelt meer. Aanvankelijk zouden de C’s 
met elftallen spelen, maar later bleek dat De 
Monnik slechts een zevental op de been 
kon krijgen. Met de pupillen is het al niet 
anders. Sportief gezien valt er weinig eer te 
behalen en omdat Amelandia niet gaat 
kunnen de reiskosten niet worden gedeeld. 
Dan wordt het een duur toernooi dat 
omwille van twee of drie ploegjes van De 
Monnik op Schier wordt gehouden.  
 
Koos Molenaar 
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Gedrag op het veld 
We hebben ze deze zomer op het 
wereldkampioenschap weer allemaal 
gezien: de vliegende tackles, 
elleboogstoten en kopstoten. Het zijn 
allemaal overtredingen die niet op het veld 
thuis horen. Spelers die op deze manier 
over de schreef gaan begaan horen niet op 
het veld thuis. Daar kunnen we kort over 
zijn. 
Maar er zijn ook andersoortige 
overtredingen. Dan hebben we het over het 
verbale geweld. Het zeuren om een kaart 
voor de tegenstander en dat eeuwige 
gemekker aan het hoofd van de man in het 
zwart. En het heeft allemaal zo weinig zin. 
Nog nooit heeft een scheidsrechter zijn 
mening teruggedraaid. Het geweeklaag kan 
alleen maar in eigen nadeel werken. Is de 
arbiter het gezeur zat dan tovert hij een 
kaart tevoorschijn en is degene die 
protesteert de pineut, zelfs al heeft hij het 
grootste gelijk van de wereld. Maar dat doet 
er nu even niet toe want alle spelers zijn 
vooraf akkoord gegaan met de leiding van 
de betreffende scheidsrechter en dus 
moeten ze zijn beslissingen accepteren. 
Ook hij is maar een mens. 
Spelers van Geel Wit zijn wat dit aangaat 
niet heiliger dan de paus, ook al dragen ze 
zijn kleuren. Het afgelopen jaar heeft de 
penningmeester een flink aantal boetes 
binnengekregen, want vergeet niet dan een 
schorsing ook geld kost.  
Daar waar overtredingen nog wel eens door 
kunnen gaan voor clubbelang, gaat dat voor 
bestraffingen voor praten absoluut niet op. 
Laten we daarom afspreken dat we ons 
verbaal inhouden. Dat bevordert het 
spelplezier voor jezelf, het team en de 
toeschouwers en ook de schatbewaarder is 
dan een gelukkiger man. 
 
 
AGENDA ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VV GEEL WIT 
Datum: Vrijdag 25 augustus  2006 
Plaats:  Kantine Geel Wit
    
Aanvang: 20.30 uur. 
 
1 Opening; 
2 Mededelingen en ingekomen stukken; 
3 Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 5 januari 2006; 

  4 Jaarverslag secretaris; 
  5 Jaarverslag penningmeester; 

6 Verslag kascommissie en (her)benoeming 

nieuwe vrijwilligers.  
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.  Er bestaat 
veel waardering voor de zakelijke en 
constructieve wijze waarop dit overleg 
plaatsvindt.  
Tenslotte is 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. 
Zonder jullie zijn en blijven wij nergens! 
Allemaal enorm bedankt!! 
 
WFB 12-8-2006 
   
Heerenveen en Jong Indonesië 

De competitie is nog niet begonnen en 
Geel Wit heeft al weer twee interessante 
wedstrijden gespeeld. Sportief gezien 
kwamen ze veel te vroeg in het seizoen, 
maar qua beleving waren de duels te mooi 
om te laten schieten. Begin juli kwam Jong 
Indonesië op bezoek op Ameland. Dat de 
Waddendiamant was uitgekozen was niet 
verwonderlijk. Immers, de selectie  staat 
onder supervisie van Foppe de Haan, die 
onlangs met Jong Oranje Europees 
kampioen werd. In zijn hoedanigheid als 
trainer van SC Heerenveen was hij twee 
keer eerder op Ameland geweest en dat is 
hem prima bevallen. 

Het werd een eenzijdige ontmoeting. Niet 
onbegrijpelijk als je weet dat daags voor 
de wedstrijd Geel Wit een lichte eerste 
training had afgewerkt. Daarbij kregen zij 
ook nog eens te maken met de warmte. 
Doorgaans hebben beide teams in gelijke 
mate hinder dan wel baat bij de 
klimatologische omstandigheden. Nu was 
Indonesië in het voordeel, want zij spelen 
altijd onder deze temperaturen. 

De eerste twintig minuten kon Geel Wit het 
aardig bijhouden, maar daarna werd 
duidelijk zichtbaar dat Indonesië veel 
verder in de voorbereiding is. Het werd 
uiteindelijk 1-9, waarbij Peter Oud de eer 
redde voor de thuisclub.  

Jong Indonesië, ofwel Indonesië onder 23 
blijft tot 18 november in Nederland ter 
voorbereiding op de Asian Games. In 
september komen ze nog eens een week 
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zich op vrijwillige basis inzetten voor onze 
voetbalvereniging.  
 
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 
oktober 2005 vond het overleg plaats 
tussen Geel Wit en Amelandia met de 
KNVB, afdeling Noord. Diverse zaken 
werden daarbij aan de orde gesteld, zoals 
de reiskostenvergoeding en de mogelijkheid 
om bepaalde cursussen naar Ameland toe 
te halen. Gedacht wordt dan aan het 
organiseren van cursussen voor leiders en 
scheidsrechters, waarbij tevens de 
regiocoach van de KNVB kan worden 
ingeschakeld.   
 
Op 5 januari 2006 hield Geel Wit z’n 
algemene ledenvergadering. Helaas bleef 
de functie van bestuurslid jeugdzaken 
vacant. Voorzitter Jos Bulté 
vertegenwoordigde het bestuur gedurende 
het gehele jaar in de jeugdcommissie. 
Tijdens deze avond werd door de 
sponsorcommissie een aantal proefdrukken 
van de nieuwe sponsor-presentatiegids 
getoond.  
Op 28 februari 2006 werd door het bestuur 
voor de sponsors van Geel Wit een 
speciale sponsoravond georganiseerd. 
Door de sponsorcommissie werd het 
nieuwe beleid uiteengezet en de 
presentatiegids uitgedeeld. Voor 
clubsponsoring is een goede en blijvende 
relatie met de sponsors van belang. Voor 
de nabije toekomst heeft Geel Wit plannen 
voor uitbreiding van de accommodatie. 
Kantine, bestuurskamer, bergruimtes en 
kleedkamers zijn aan vergroting toe.  
Op 20 maart 2006 vond het jaarlijks overleg 
plaats met Sc Amelandia. Deze vergadering 
stond in het teken van de problemen die Sc 
Amelandia heeft met de A-, B- en C-
junioren. Men wilde de mogelijkheid 
bespreken om voor deze groep spelers een 
soort Amelander Juniorenafdeling op te 
richten in de vorm van een Jeugd Voetbal 
Combinatie (JVC) voor jeugdspelers van 
Amelandia en Geel Wit.  
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 vrijwilligers voort te zetten. Voor enkele 
vacante functies wordt nog gezocht naar 

kascommissie; 
7 Bestuursverkiezing:  
   Periodiek afredend zijn: 
- Peter Raadjes: herkiesbaar; 
- Wessel Brouwer: herkiesbaar; 
- Dorus Metz:  herkiesbaar. 
   Het bestuur stelt de heer Jan Brouwer 
voor als kandidaat voor de vacature 
jeugdzaken. 

  8 Voorbereiding seizoen 2006/2007; 
  9 Omgaan met elkaar; 
  10 Dorpsfeest Nes; 

11 Oprichting jubileumcommissie i.v.m. het 
75 jarig bestaan van VV Geel-Wit; 
12 Rondvraag; 
 
Notulen van de algemene 
ledenvergadering Geel Wit d.d. 5 januari 
2006 in de kantine aan de Noordwal, 
aanvang 20.30 uur. 
 
Aanwezig zijn 28 leden (inclusief bestuur). 
 

  1 Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en 
verzoekt de leden even een minuut stilte in 
acht te nemen wegens het overlijden van 
enkele Geel Wit-leden, waaronder onlangs 
onze oud-voorzitter Theo Metz. Hij 
benadrukt de betekenis die o.a. Theo Metz 
en Piet Kiewiet voor Geel Wit hebben 
gehad. Ook heet de voorzitter de leden 
van verdienste van harte welkom en wenst 
iedereen verder een gezond en sportief 
2006 toe.  

 
 2 Mededelingen en ingekomen stukken. 

  
 Mededelingen: 

De voorzitter hoopt dat de diverse 
materialen, waaronder ballen, 
voortaan beter gebruikt gaan 
worden. Hij verzoekt de diverse 
leiders erop toe te zien dat de 
spelers alleen de kleedboxen 
gebruiken die voor hun teams zijn 
gereserveerd. 

Er is bericht van verhindering ontvangen 
van Francisco Metz, Jan Brouwer, 
Arno Moll en Frans ter Schure. 

Ingekomen stukken: 
De secretaris meldt enkele acties en het 
speerpuntenbeleid van de KNVB; 
Ook meldt de secretaris de wijziging van de 
directe rode kaartregeling per 1-1-2006 en 
stelt voor een beknopte samenvatting 
hiervan in de Geel Wit krant op te nemen; 
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Tenslotte zijn de aanmeldingsformulieren 
ontvangen van de KNVB voor de 
spelerspas voor alle spelers vanaf de D-
pupillen, welke m.i.v. het seizoen 
2006/2007 verplicht wordt ingevoerd. 

  
  3 Notulen van de algemene 

ledenvergadering van 25 augustus 2005. 
Een verslag van de algemene 
ledenvergadering van 25 augustus 2005 
heeft enige tijd geleden reeds in de Geel 
Wit-krant gestaan. De voorzitter vat de 
notulen samen en benadrukt enkele 
punten hieruit, zoals het nieuwe jeugdplan, 
het werken aan een beleidsplan en het 
nieuwe sponsorbeleid. De notulen worden 
ongewijzigd vastgesteld.  

 
  4 Begroting seizoen 2006/2007. 

De penningmeester geeft een korte 
toelichting. Enkele opvallende wijzigingen 
zijn de mééropbrengsten sponsorgelden, 
contributies en de méérkosten materialen, 
zoals de kleding welke Geel Wit voortaan 
zelf moet aanschaffen. De Begroting is 
overigens precies sluitend. 

Luc van Tiggelen vraagt of de extra 
opbrengsten aan sponsorgelden niet wat 
te optimistisch zijn geraamd. De voorzitter 
legt uit dat deze zijn gebaseerd op de 
uitkomsten van het overleg hierover met 
enkele sponsors. 

De Begroting voor het seizoen 2006/2007 
wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
  5 Toelichting diverse commissies. 

De voorzitter staat even stil bij de 
activiteiten van enkele commissies, zoals 
de Kermiscommissie, de 
Kantinecommissie, de Jeugdcommissie en 
de Sponsorcommissie. Hij prijst ieders inzet 
en bedankt de vele vrijwilligers die achter 
de schermen veel werk verzetten. Mark 
Kiewiet (zoon van Wim) wordt bijzonder 
bedankt voor zijn creatieve bijdrage aan de 
samenstelling van de sponsor-
presentatiegids.  
Enkele proefexemplaren liggen voor de 
leden op tafel ter inzage. Het verzoek van 
Willie Molenaar m.b.t. het aankleden van de 
kantine zal binnenkort worden ingevuld.  
Dirk Kooiker hoopt dat alle sponsors zo 
spoedig mogelijk worden uitgenodigd voor 
de presentatie van het nieuwe 
sponsorbeleid, hetgeen door de voorzitter 
bevestigend wordt beantwoord. 
 

andermaal een leerzame dag voor de jonge 
doelwachters van Geel Wit; 
Op 19 juli 2006 verzorgden de profs van 
SC Heerenveen ’s middags vanaf 17.00 
uur weer een geslaagde clinic voor de 
jeugdspelers van Geel Wit; 
Ons bestuur maakt zich zorgen om het 
aantal beschikbare clubscheidsrechters. 
Het blijft moeilijk om mensen bereid te 
vinden een wedstrijd van de lagere 
senioren of de oudste jeugd te fluiten. De 
KNVB is een actie begonnen om 
clubscheidsrechters te werven. Ons bestuur 
onderzoekt samen met SC Amelandia de 
mogelijkheden om straks voor dit doel 
bepaalde cursussen op Ameland te 
organiseren en meerdere personen 
enthousiast te maken voor deze sportieve 
uitdaging; 
Tenslotte streeft ons bestuur naar het 
behoud van enkele spelers voor Geel Wit, 
die zich vanwege hun werk gevestigd 
hebben op het vasteland. Wij hopen dat 
deze spelers, met het Geel Wit-hart op de 
goede plaats, nog lang voor Geel Wit willen 
en kunnen blijven uitkomen. 
 
Overige activiteiten 
Op maandag 16 januari 2006 begonnen 
meerdere vrijwilligsters met begeleiding van 
Henk Schrik aan een grote opknap-en 
schilderbeurt van de kantine van Geel Wit. 
Wij willen in het bijzonder Henk en de 
dames Danielle, Andrea, Lammie, Gerrie en 
Wilma zeer bedanken voor hun inzet. 
Daarnaast is een woord van dank op z’n 
plaats aan schildersbedrijf Appelman, dat 
alle schilders-en verfmaterialen aan Geel 
Wit heeft aangeboden; 
Op 25 mei 2006 (Hemelvaartsdag) werd de 
jaarlijkse familiedag georganiseerd. De 
middag en avond stonden deze keer niet in 
het teken van spelletjes, maar van het 
voetbal; 
Dit jaar werd de kermis in Nes in het 
Pinksterweekend gehouden met als topper 
een optreden van BZN. Voor Geel Wit 
waren de opbrengst van de barbecue en 
de oliebollenverkoop weer prima te 
noemen. Ons bestuur bedankt Arno en 
André en alle andere vrijwilligers zeer voor 
hun bijdrage aan deze organisatie; 
Ook de gehouden Grote Clubactie blijft 
van groot belang voor Geel Wit; 
Ter afsluiting van het seizoen hield Geel Wit 
op 1 juli 2006 weer de jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Het was weer een 
gezellig samenzijn van de vele mensen die 
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hopen op een leuk en beter 
voetbalseizoen 2006-2007.  
 
Overige wedstrijden, toernooien enz. 
Op 26 en 27 december 2005 werd weer het 
kerstzaalvoetbaltoernooi voor senioren, 
junioren en pupillen georganiseerd. Bij de 
senioren en A-junioren kon de 
wedstrijdsecretaris 8 teams indelen, die 
zouden gaan strijden om de hoogste eer; 
Het traditionele jeugdzaalvoetbaltoernooi 
van Geel Wit, Amelandia en De Monnik, 
dat dit jaar in Hollum zou worden 
gehouden, ging niet door; 
Op 21 januari 2006 speelde Geel Wit een 
oefenwedstrijd uit tegen Flevo Boys, welke 
met 0-4 verloren ging; 
Op 18 februari 2006 werd door René de 
Jong en Wilma Kolk in de Geel Wit-kantine 
een darttoernooi voor de jeugd 
georganiseerd. Het is de bedoeling dat in 
het komende jaar een “Geel Wit Open” 
toernooi zal worden gehouden 
In mei speelde Geel Wit een 
verdienstelijke oefenwedstrijd tegen Jong 
FC Groningen. Het zou uiteindelijk 5-1 
worden voor de beloften van FC 
Groningen; 
Op 28 mei 2006 deden 2 E-teams en 1 C-
elftal mee aan het Jan Wiersmatoernooi in 
Dokkum. Alle Geel Wit-teams eindigden 
op de 2e plaats; 
De “oudjes” van Geel Wit streden op 2e 
Pinksterdag traditiegetrouw tegen 
Amelandia om de Cor Wijnbergbeker. Dit 
keer wonnen de veteranen van Amelandia 
met 2-1;  
Op 6 juli 2006 speelde ons eerste elftal 
een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Jong Indonesië dat op Ameland onder 
leiding van Foppe de Haan een 
trainingsstage op Ameland afwerkte. De 
beloften van Indonesië wonnen met 9-1 
van Geel Wit; 
Tenslotte speelde Geel Wit op 19 juli een 
oefenwedstrijd tegen SC Heerenveen dat 
van 17-20 juli op Ameland vertoefde. De 
profs van Heerenveen wonnen deze keer 
met 7-0.  
 
Diverse voetbalzaken 
Onze jeugdleden Ken Knoeff en Jordi Metz 
zijn opgenomen in de selectie van de regio 
Leeuwarden voor jongens tot 12 jaar.  Wij 
hopen nog veel van hen te horen; 
Ook dit jaar bezochten keeperstrainer Chris 
Rijpstra met zijn pupillen weer de 
keepersdag in Drachten. Het was 

6 Competitieverloop Geel Wit-teams. 
Als eerste noemt de voorzitter de positieve 
situatie opkomst van meerdere jongere 
spelertjes, die onder leiding van Patrick 
Kiewied in de sporthal voor het eerst met de 
voetbalsport in aanraking komen. Daarna 
neemt hij de standen door die de diverse 
teams van Geel Wit op de ranglijst innemen 
en constateert dat er over het algemeen 
goed gepresteerd wordt. Geel Wit I staat in 
de 2e periode gedeeltelijk bovenaan. Het 
behalen van een periodetitel in de 2e klasse 
KNVB zou toch wel opmerkelijk zijn in de 
geschiedenis van Geel Wit. 
 
7 Stichting “Vrienden van Geel Wit’’. 
Namens het bestuur meldt Dirk Kooiker dat 
het aantal vrienden zich in 2005 verdubbeld 
heeft, ook een positieve ontwikkeling. Het 
bestuur is bereid om aan de wens van het 
Geel Wit-bestuur – te weten de aanschaf 
van een verplaatsbaar groot doel voor de 
trainingen – tegemoet te komen, maar 
hoopt dan wel dat het straks ook intensief 
gebruikt gaat worden. Ook staat het 
Stichtingsbestuur positief tegenover het 
geven van een financiële ondersteuning 
aan de jeugd van Geel Wit om aan het 
jeugdtoernooi op Schiermmonikoog te 
kunnen deelnemen. 
De voorzitter meldt dat het overleg met de 
Stichting in ieder geval 2x per jaar zal 
plaatsvinden en constateert dat het overleg 
steeds in een prettige en constructieve 
sfeer plaatsvindt. 
 

 8 Rondvraag. 
De voorzitter verzoekt de leden de vragen 
voortaan bij voorkeur vóór de 
ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur 
in te leveren, zodat het bestuur zich wat 
beter hierop kan voorbereiden. 
Jan van Os complimenteert het bestuur 
voor de fraaie lay outs van de nieuwe 
omslagen e.d. 
Meinte Bonthuis meldt dat er op vrijdag 13 
januari a.s. om 20.30 weer een bijeenkomst 
in Paal 13 georganiseerd wordt door de 
Groninger Scheidsrechtersvereniging. Alle 
leden zijn daarbij van harte welkom. Op 
diezelfde avond staat om 20.30 uur de 
wedstrijd Groningen-Heerenveen gepland 
in het Euroborgstadion. Verder informeert 
Meinte naar het scorebord dat Geel Wit zou 
krijgen van FC Groningen. Enkele leden 
weten te melden dat Geel Wit wel op de lijst 
van belangstellenden staat, maar dat het 
nog wel enige tijd kan duren vóórdat het 
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 oude scorebord bij FC Groningen zal 
verdwijnen. Afwachten maar, dus!  
Luc van Tiggelen complimenteert het 
bestuur van Geel Wit voor de professionele 
aanpak van enkele nieuwe beleidsplannen. 
Nico Oud meldt de positieve houding van 
meerdere A-junioren op wie in het weekend 
soms meerdere keren een beroep moet 
worden gedaan voor allerlei zaken. Hij 
bepleit een betere verdeling van de diverse 
taken, ook ten aanzien van de 
kantinebezetting. Wilma Kolk meldt dat het 
in de regel zeer moeilijk is om vrijwilligers 
voor de zondagochtend te krijgen. 
Robert Oud vindt dat de invoering van het 
nieuwe sponsorbeleid toch wel lang duurt. 
De voorzitter legt uit wat er allemaal moet 
gebeuren en dat het verstandig is sommige 
zaken niet te overhaast te doen. Er zijn nu 
enkele nieuwe contracten in de maak; de 
meeste oude contracten vervallen 
overigens pas in 2008. De secretaris meldt 
dat alle nieuwe contracten nu in concept 
gereed zijn en binnenkort aan de 
betreffende sponsors zullen worden 
voorgelegd. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
voorzitter om  ± 21.30 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering van 25 augustus 2006. 
 
Jaarverslag Geel Wit seizoen 2005/2006 
 
Inleiding 
Ook in het seizoen 2005/2006 kwam het 
eerste elftal van Geel Wit uit in de 2e klasse 
KNVB, van alle waddeneilanden de hoogst 
genoteerde klasse. Het afgelopen 
voetbaljaar werd gekenmerkt door sterk 
wisselende resultaten. Thuis werd slechts 4 
keer gewonnen. Een dieptepunt vormde de 
thuiswedstrijd tegen FVC toen Geel Wit tot 
lang in blessuretijd een 1-0 voorsprong wist 
te verdedigen. Door een arbitrale misser (de 
scheidsrechter liet bijna een kwartier! in de 
2e helft doorspelen) wist FVC vlak voor het 
eindsignaal alsnog te scoren, zodat de 
wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Uit 
werd eveneens 4 keer gewonnen. 
Hoogtepunten vormden de uitwedstrijden 
tegen Harkema Opeinde en Gronitas, tegen 
wie Geel Wit prima speelde en met resp. 1-
3 en 1-6 wist te winnen.   
De 2e periode was de beste periode van 
Geel Wit. In deze periode was Geel Wit 
zelfs nog kansrijk voor een periodetitel. 

Helaas gingen de laatste 2 wedstrijden in 
deze periode verloren, zodat deze titel aan 
onze neus voorbijging; 
Evenals het vorige seizoen werd het slot 
van de competitie opnieuw ongemeen 
spannend. Tot een paar wedstrijden voor 
het eind van de competitie was er opnieuw 
nog van alles mogelijk. Bergum werd 
kampioen, terwijl Heerenveen en Harkema 
Opeinde rechtstreeks degradeerden. 
Datzelfde lot was even later ook Gronitas 
beschoren na een reeks slechte wedstrijden 
in de nacompetitie. Geel Wit zou uiteindelijk 
nog als 8e eindigen, hetzelfde resultaat als 
het jaar daarvoor. De laatste wedstrijddag 
tegen Heerenveen thuis (7 mei, uitslag 1-1) 
werd opgesierd door een geweldig optreden 
van de Hollumer Gromkes. Het eerste elftal 
stond ook dit jaar onder leiding van 
Francisco Metz (trainer) en Meinte Bonthuis 
(leider), terwijl de trainingen op de 
woensdagavond in Leeuwarden wederom 
door Fré Smidt werden verzorgd. 
 
Verder competitieverloop 
In het afgelopen seizoen deden in 
competitieverband 4 seniorenteams en 11 
junioren/pupillenteams mee. Voor een 
goed overzicht van het verloop en de 
eindrangschikking verwijzen wij graag 
naar onze website (archief, seizoen 2005-
2006) en naar de bijlage bij dit verslag. 
Alle teams van Geel Wit hebben redelijk 
tot goed gepresteerd. Vermeldenswaard  
zijn de volgende geleverde prestaties: 
De F1-pupillen werden in de voorjaarsreeks 
kampioen. Ook onze C-junioren (C-1 en C-
2) wisten allebei kampioen te worden, een 
geweldige prestatie van deze jeugdteams! 
De veteranen werden eveneens 
ongeslagen kampioen na een prima reeks 
wedstrijden. Opnieuw zijn enkele 
tegenstanders niet komen opdagen, 
hetgeen een kwalijke zaak is; 
Alle kampioenen hulde en ga zo door! 
Het tweede elftal van Geel Wit behaalde 
wisselende resultaten en zou uiteindelijk 
op de 6e plaats eindigen in de reserve 2e 
klasse A; 
Het derde elftal van Geel Wit had het 
zwaar in de reserve 4e klasse H. Doordat 
meerdere spelers bij uitwedstrijden 
regelmatig verstek lieten gaan, kon het 
elftal niet steeds beschikken over 
voldoende spelers. Daarnaast moest vaak 
een beroep worden gedaan op andere 
elftallen om genoeg spelers op de been te 
krijgen. Hulde voor de doorzetters en maar 
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