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Geel Wit C2    14   11   24   -   60 
Kollum C2     14     9   24   -   87 
TTBC C2     16     4   18   -   96 
 
D1-pupillen 
Geel Wit D1     5   15   30   -     6 
WTOC D1     5     9   29   -     8 
Dokkum D1     5     7     9   -   13 
Wykels H. D1    4     3     7   -   19 
Berg.BCV D3   5     1     0   -   29 
 
E1-pupillen 
Geel Wit E1        6   15   33   -   10 
Friesland E1     5   12   14   -   13 
Beetgum E1     6     9   14   -   20 
MKV '29 E1     6     7   11   -   16 
Frisia E3     6     6   16   -   13 
SSS '68 E1     5     1     9   -   25 
 
E2-pupillen 
Leeuwarden E1    6   18   90   -    4 
DTD E1     6   12   46   -   22 
FC Birdaard E1   6   12   39   -   22 
Marrum E1     6     9   11   -   42 
Wardy E1     6     3   17   -   57 
Geel Wit E2     6     0   12   -   68 
 
E3-pupillen 
Geel Wit E3     6   15   21   -   15 
Ternaard E2     6   12   21   -     9 
FC Birdaard E2    6   10   18   -   15 
Dokkum E2     6     7   15   -   22 
Holwerd E1     6     6   15   -   23 
VCR E2     6     3   18   -   24 
 
F1-pupillen 
Be Quick F2     5   13   19   -     4 
BroekW. F1     5   10   24   -     9 
Wardy F1     4     6   17   -   15 
Geel Wit F1     5     6   11   -   16 
FC Birdaard F1   5     0     7   -   34 
 
F2-pupillen 
Geel Wit F2     6   16   36   -     7 
Frisia F8     6   15   57   -   11 
Ouwe Syl F2    6   10   21   -     7 
Minnertsga F3    6     9   31   -   20 
AVC F2     6     3     6   -   52 
SSS '68 F2     6     0     4   -   58 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Geel Wit 75 jaar 
In de jaren dertig van de vorige eeuw 
was ons land in de greep van een 
crisis. Er heerste armoede en er was 
weinig te beleven. De jeugd zocht zijn 
vertier in de sport. Voetbal was zo’n 
uitlaatklep. Ook op Ameland. In korte 
tijd zagen twee verenigingen het 
levenslicht. Op 1 mei 1934 werd de 
Nesser Sport Club (NSC) opgericht en 
op 9 mei van dat jaar Geel Wit in 
Buren. NSC keerde na de Tweede 
Wereldoorlog niet terug, Geel Wit 
bestaat nog steeds. Dat gaan we volop 
vieren. Want 75 jaar, dat is niet niks.  
Geel Wit is een bloeiende vereniging, 
dat is wel anders geweest. In de 
beginjaren was er vanzelfsprekend 
maar een seniorenteam. Daar kwam 
een tweede team bij, maar in de jaren 
vijftig was de club op sterven na dood. 
Er was dan ook niet veel aan om altijd 
maar tegen dezelfde tegenstanders te 
spelen. Eind jaren zestig kwam daarin 
verandering.  
De roep om in competitieverband te 
gaan voetballen werd steeds luider en 
in 1970 was de kogel door de kerk: 
Geel Wit meldde zich aan bij de KNVB. 
Sindsdien is het alleen maar 
crescendo gegaan met de vereniging. 
Het ledental groeide, de accommodatie 
werd uitgebreid en de prestaties 
stegen.  
Inmiddels ziten we weer in een 
recessie. Ook Geel Wit heeft te maken 
met een pas op de plaats. Met moeite 
kunnen we drie seniorenteams op de 
been houden, het eerste elftal heeft 
zijn plek in de tweede klasse moeten 
opgeven (op zich geen schande voor 
zo’n kleine club en wie weet wat de 
nacompetitie voor ons in het verschiet 
heeft) en de economische situatie 
houdt verdere uitbreiding van het 
clubgebouw vooralsnog tegen.  
Na 75 jaar heeft de voetbalvereniging 
Geel Wit zich diep geworteld in de 
samenleving. Aanvankelijk alleen die 
van katholiek Buren, inmiddels heeft 
de club leden over het hele eiland. 
Geel Wit is niet meer weg te denken 
van Ameland. Dat is toch wel iets om 

Geel Wit 3     12   13   30   -   30 
Beetgum 4     13   11   16   -   26 
ONB 5     13     7   23   -   47 
 
A-junioren 
VIOD A1     16   45  157  -   24 
Friesland A1    18   40  117  -   35 
Geel Wit A1    14   33   55   -   31 
Wykels H. A1    14   30   59   -   27 
TTBC A2     16   26   57   -   52 
Be Quick A2    15   22   58   -   59 
Broek.Wâlden A2    15   10   29   -   59 
CSC A2     14   10   38   -   78 
Blauw Wit A2    14     9   28   -   89 
Lwd. Zwal. A2  16     7   17   - 108 
Zwaagw. A2    10     5   12   -   65 
 
B-junioren 
Wykels Hallum B1   18   41   75   -   22 
Wardy B1     16   38   85   -   30 
MKV '29 B1    15   33   48   -   30 
Rijperkerk B1    17   29   53   -   47 
Blija B1     13   27   49   -   17 
DTD B1     17   25   32   -   36 
Hardegarijp B1    14   24   34   -   31 
Geel Wit B1    15   22   51   -   30 
FVC B2     17   17   51   -   56 
CSC B2     16   10   28   -   75 
TTBC B2     16     7   23   -   97 
Holwerd B1    18     2   10   -   68 
 
C1-junioren 
Oosterlittens C1    16   44   77   -   21 
Friesland C1    18   43   65   -   22 
Frisia C2     17   37   65   -   25 
Geel Wit C1    16   32   40   -   28 
Zeerobben C2  18   26   50   -   46 
Franeker C2    16   22   42   -   60 
WWS C1     11   16   37   -   26 
Foarut C1    16   16   30   -   47 
St. Anna C1    16   14   25   -   51 
Be Quick C2    17   12   27   -   56 
CSC C1     17   12   38   -   73 
Blauw Wit C2    16     8   24   -   65 
 
C2-junioren 
VCR C1     15   43 106   -   10 
Oostergo C1    15   38   68   -   10 
Ropta B. C1    15   25   41   -   32 
VIOD C1     14   24   33   -   37 
Blauw Wit C3    15   21   58   -   36 
Anjum C1     13   21   60   -   39 
Broek.W. C2    15   17   33   -   58 
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Geel Wit kampioen in 1972. 

Standen 

Eerste elftal 

Franeker 1     19   40   35   -   18 
Warga 1     19   33   44   -   30 
Geel Wit 1     20   31   39   -   39 
DIO Oosterwolde 1  20   30   46   -   27 
Harkema Op. 1    19   29   39   -   34 
GAVC 1     20   29   32   -   28 
Stiens 1     19   26   32   -   35 
ONB 1     19   25   31   -   30 
Oerterp 1     19   25   39   -   44 
Irnsum 1     19   21   24   -   41 
Harlingen 1    19   18   34   -   45 
Oldeboorn 1    20   14   31   -   55 
 
Tweede elftal 
Joure 3     19   54   74   -   19 
Wolvega 3     18   41   58   -   34 
Irnsum 2     20   37   54   -   48 
St. Annapar. 2    19   32   55   -   39 
MKV '29 2     20   32   32   -   34 
Frisia 2     20   30   60   -   43 
Leeuwarden 3    19   28   37   -   40 
FVC 3     20   22   37   -   43 
Heerenveen 2 20   17   27   -   38 
Rood Geel 2    20   14   24   -   50 
Trynwâlden 2    20   13   29   -   58 
Geel Wit 2     19     7   24   -   65 
 
Derde elftal 
Frisia 6     15   39   51   -   33 
Dokkum 4     16   28   59   -   32 
Harkema Op. 3    13   27   61   -   33 
DTD 3     15   27   36   -   26 
Buitenpost 6    17   21   52   -   52 
FVC 5     15   17   41   -   53 
Zwaagwest. 3    14   16   35   -   68 
de Wâlden 2    15   14   32   -   36 

even stil bij te staan. Dat doen we in 
het weekeinde van 9 en 10 mei. Dan 
wordt het jubileum groots gevierd. Het 
begint die zaterdag met een receptie 
op de plek waar de vereniging is 
opgericht: hotel De Klok in het centrum 
van Buren. Het gebouw functioneerde 
destijds als openbare lagere school, 
waar 26 jongemannen bijeen kwamen 
onder leiding van de Zeer Eerw. Heer 
Pastoor H.C. Koelman, ‘om te komen 
tot oprichting eener sportclub’. 
De grote feestavond wordt gehouden 
in De Boeg. De voorbereidingen zijn in 
volle gang en het belooft nu al een 
spetterende avond te worden. In de 
vorm van een revue nemen we op 
luchtige wijze een kijkje in de roemrijke 
historie van de vereniging. Onze 
voorzitter Will Bakema was de 
afgelopen maanden niet achter de 
schrijftafel weg te slaan. Op deze 
avond zullen we erachter komen wat 
hij allemaal aan het papier heeft 
toevertrouwd. Dat wordt genieten! 
Er is meer te beleven deze avond. De 
beentjes gaan van de vloer als Timmy 
& the Moochers beginnen te spelen en 
er worden nog meer oude 
herinneringen opgehaald bij de 
fotowand. Daar hangen ze allemaal, 
van de helden van het eerste uur tot 
de hedendaagse sterren. 
De zondag begint met het Groot Geel 
Wit-ontbijt. Natuurlijk mag je thuis je 
boterhammetje eten, maar het is 
vanzelfsprekend veel leuker om dat 
samen met de andere leden van de 
Geel Wit-familie te doen. En terwijl 
leden, oud-leden en alle anderen met 
een Geel Wit-hart gezellig zitten te 
eten en te keuvelen komen daar de 
eerste jeugdspelers al aan. Speciaal 
voor hen zijn allerlei activiteiten 
georganiseerd en ook een luchtkussen 
mag daarbij niet ontbreken.  
De inwendige mens komt deze dag 
niets tekort, want weldra verschijnen 
de eerste kippenpoten, spareribs en 
andere lekkernijen op de barbecue.  
’s Middags wordt er gevoetbald. Het 
eerste elftal had eigenlijk in actie 
moeten komen voor de nacompetitie, 
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maar die wedstrijd wordt verschoven in 
verband met het jubileum. In plaats 
daarvan nemen de mannen van 
Francisco en Meinte het op tegen een 
team dat wordt geformeerd uit spelers 
die in het verleden actief waren voor 
Geel Wit. 
Wanneer het laatste fluitsignaal heeft 
geklonken staan de Hollumer Gromkes 
al klaar. Met hun gezellige klanken 
zullen ze zorgen voor een slotakkoord 
van een feestweekeinde waarover nog 
lang zal worden nagepraat.  
Herinneringen aan het verleden van 
Geel Wit zijn daarna nog terug te 
vinden in het jubileumboek dat Koos 
Molenaar heeft geschreven. Het eerste 
exemplaar zal dit weekeinde worden 
gepresenteerd en daarna is het boek 
voor iedereen te koop. 
 

Programma 

Op 9 mei is het exact 75 jaar geleden 
dat de voetbalvereniging Geel Wit op 
Ameland is opgericht. Alle (oud-)leden 
en (oud-)vrijwilligers worden 
uitgenodigd voor de jubileumviering. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Zaterdag 9 mei 
16.00 uur         receptie in hotel de Klok 
in Buren 
20.30 uur         feestavond met revue 
en muziek in de Boeg in Buren 
Zondag 10 mei 
10.00 uur         gezamenlijk ontbijt bij 
de kantine op het sportveld tussen Nes 
en Buren 
11.00 uur         activiteiten voor de 
jeugd 
14.00 uur         wedstrijd met oud-
spelers 
16.00 uur         feestelijke afsluiting in 
de kantine 

Meer informatie over het jubileum en 
de vereniging op de website 
www.geelwit.nl 

U kunt zich op de volgende manieren 
aanmelden voor de reünie (bij voorkeur 
via e-mail) 
e-mail: dmgeelwit@home.nl  
telefoon: 0615374802 

 

Geel Wit 2 in 1974 

 

 

Johan Metz, Paul Metz, Jan Oud in 
1984.  

 

 

Afscheid Oeke Brouwer in 1976. 

 

Geel Wit 1 in 1976 voor de wedstrijd 
tegen Oud Feyenoord. 
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daar houden we van en dat laten we ons 
niet afnemen. Maar steeds vaker 
onderbreken we ons gesprek, er is er altijd 
wel één die ineens roept: “Hee 
jongens”(worden wij moeders mee 
bedoeld, maar ach…) “we moeten nu wel 
kijken hoor want hij gaat er bijna in!” En 
dat doen we dan ook, we willen niks 
missen en schreeuwen om het hardst. 
 

Hetty van Rijn 
 
Wordt vervolgd. 
 

Naam clubblad 
Het wilde aanvankelijk niet zo vlotten, 
maar uiteindelijk zijn er toch nog flink 
wat suggesties binnengekomen voor 
de naam voor het clubblad. We 
houden de spanning er nog even in. 
Op zondag 10 mei, tijdens het 
jubileumfeest, wordt de naam bekend 
gemaakt. Heb je nog een leuk 
suggestie? Mail hem naar 
webmaster@geelwit.nl of breng hem langs 
bij Koos Molenaar, Fabriekspad 16, 
Buren. 

Vergane glorie 

Bij de jubileumviering zullen veel oude 
foto’s te zien zijn. Een voorproefje. 

 

 

Sportiviteitsbeker in 1976. 

Met de druk van het vorige clubblad is 
helaas iets mis gegaan. Twee pagina’s 
zijn niet afgedrukt en ter compensatie 
daarvan zijn twee andere bladzijden 
juist twee keer in het clubblad  terecht 
gekomen. Anne Moll werd hiervan het 
‘slachtoffer’. Daarom wordt zijn verhaal 
hier nogmaals afgedrukt. Enigszins 
gedateerd inmiddels, maar niet minder 
actueel.  
 
Terug van weggeweest 
Na vijf maanden gedwongen 
afwezigheid kan ik eindelijk weer eens 
een briefje op het aanrecht leggen met 
de boodschap: ‘Ik ben op het 
voetbalveld…’ 
Laat ik beginnen met de hele Geel-
Witfamilie hartelijk te bedanken voor 
alle aandacht en attenties die ik van 
jullie mocht ontvangen. Het voelt goed 
te mogen ervaren dat je erbij hoort, 
bedankt allemaal! 
En als nou precies in de tijd van je 
afwezigheid het puntentotaal van het 
tweede tot onder het nulpunt daalt, 
letterlijk wel te verstaan, dan is het fijn 
om een 4-0 tegen Heerenveen en een 
2-1 tegen Irnsum mee te mogen 
maken. Onder het toeziend oog van 
opa Oene en ma verrichte Pieter Oene 
in het Geel Witdoel een aantal 
schitterende reddingen. Klasse, 
jongen! Twee fraaie treffers van Jurjen 
en Arno waren voldoende om het 
hooggeplaatste Irnsum op de knieën te 
krijgen. 
En met het eerste gaat het nu ook 
weer wat beter, noem het maar toeval, 
of zou het toch…? Twee gelijke spelen 
tegen ONB en Harkema Opeinde thuis 
riepen aan de zijlijn de nodige vragen 
op over het wisselbeleid van de 
technische staf. Als een duidelijk voor 
de hand liggende wissel uitblijft en 
nadere vervangingen zeer onlogisch 
lijken, dan is de twijfel bij de supporters 
al snel gezaaid. En nu we al sinds 
enige tijd Francisco ook niet meer bij 
de LOA kunnen beluisteren (waarom 
eigenlijk niet?) blijft de onduidelijkheid 
voortleven. Jammer, toch? 
Het leek me een eeuwigheid geleden 
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dat ik kleinzoon Maikel met zijn team 
aan het werk had gezien. Tegen VCR 
stond ik dus aan de lijn. Met veel 
bewondering bekijk ik het rustige, 
beheerste coachen van Joop Smid en 
René Oud, waarbij het geschreeuw en 
getier van de leiders op de andere 
velden wel heel schril afsteken. En dan 
te bedenken dat bij deze jonge 
voetballertjes bijna niets doordringt van 
alles wat hun vanaf de zijlijn wordt 
toegeschreeuwd… 
In dit verband even een eervolle 
vermelding voor Douwe van der Meij. 
Vrijaf met zijn eigen team, maakt hij 
van de gelegenheid gebruik om de 
andere jeugdteam aan het werk te 
zien. Maar een leider blijft een leider… 
Als Marijn een corner moet nemen, 
fluister Douwe hem iets in het oor, 
waarop Marijn de bal terug legt op 
Maikel, die het allemaal goed heeft 
meegekregen en van ver buiten het 
strijdgewoel voor het doel verwoestend 
uithaalt, onhoudbaar voor de VCR-
keeper. 
Commentaar van Douwe: ,,Tja…’’ 
Ben je een liefhebber van die 
praatprogramma’s over voetbal op 
televisie? Ik vond het altijd een ramp, 
maar als je niet meer naar het veld 
kunt, dank je soms dat het misschien 
een redelijk alternatief kan zijn. Nou, ik 
ben genezen… 
Niet gehinderd door enig besef van 
bescheidenheid, laat een stelletje 
‘kenners’ zijn licht schijnen over wat 
zijn de Waarheid noemen onder het 
motto: ‘er is maar één Waarheid en dat 
is die van Mij!’ 
En als je dan uitgerekend een Johan 
Derksen een trainer hoort afbranden 
omdat die altijd zou proberen de show 
te stelen met de tv-camera in de 
buurt… 
Een Liwwadder sou segge: ‘Mut je 
hore wie ’t seit!’ 
It’s good to be back! En nu Ingrid van 
Sip en Igna de opleiding tot 
banketbakker volgt, kunnen ook de 
pauzes in de kantine niet meer kapot… 
 

Anne Moll 

Voetbalmoeders   
 
Hoewel de meeste voetballertjes bij Geel 
Wit mannelijk zijn (hiep hoi voor de 
dappere voetballende meiden bij onze 
club!!) zijn de meeste supporters 
vrouwelijk lijkt het wel: de voetbalmoeders. 
Ik ben er zelf ook één en ik had niet 
gedacht wat het allemaal losmaakt als je 
langs de lijn staat te kijken. Niet zozeer 
alleen bij mezelf, maar ook bij andere 
moeders als ik zo rondkijk tijdens een 
wedstrijd. 
 
Het begint ongemerkt: je kleuter krijgt een 
brief mee van Geel Wit, een uitnodiging 
om te komen voetballen. En dat gaat 
vervolgens gebeuren. Als voetbalmoeders 
hebben we vreselijk genoten en gelachen 
van het “spelen op een kluitje”, eerst in de 
sporthal in Nes en later op het veld. 
Sommige kinderen waren al heel vaardig, 
anderen stonden hand in hand te dromen, 
allemaal hebben ze lekker gespeeld, 
zeggen ze zelf. Het is een spel inderdaad, 
gelukkig maar.  
 
De motivatie en inzet van de trainers is 
steeds bewonderenswaardig. Vaak 
jarenlang gaan ze mee met een team en 
de kinderen ontwikkelen zich onder hun 
handen. Als voetbalmoeder word ik blij 
van het stukje opvoeding dat ze mee 
krijgen: op tijd komen, je inzetten voor een 
team, je kleren netjes inleveren. Ziezo, ik 
ben niet de enige die daarover zeurt. 
 
Langs de lijn wordt het nu alleen maar 
leuker. Want stond ik eerst nog vertederd 
te glimlachen om de bewegingen op het 
veld van de jongetjes en het gespartel om 
de bal, nu ze groter worden slaat het om in 
echte spanning. Daarbij bedoel ik niet 
zozeer of het doelpunt wel of niet gemaakt 
wordt wat natuurlijk altijd het spannendst 
blijft, maar juist de acties die de 
verschillende kinderen laten zien. Na al 
die jaren heb ik zoveel spel gezien van 
hen dat de onvoorspelbaarheid van hun 
ontwikkeling in vaardigheid mij enorm 
geboeid naar de wedstrijd laat kijken. Elk 
spelertje groeit in het spel en wat is dat 
mooi om waar te nemen. 
 
Ik merk het letterlijk aan het gezellige 
geklets van ons, voetbalmoeders, aan de 
rand van het veld. Want er moet tussen 
dames altijd veel uitgewisseld worden, 
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Verslag 

VCR E2  - Geel-Wit E3 (Uitwedstrijd) 
Verslag gemaakt door Marinus 
Beijaard 

We begonnen sloom en er kwamen 
weinig kansen. Maar het werd wel 0-1 
door Marwin. Vlak daarna scoorde 
Marwin de 0-2. Toen was het rust. We 
kregen ranja. 
Toen de tweede helft begon ging het 
wel beter. Na ongeveer een kwartier 
scoorde Marwin de 2-3. En na een 
paar minuten scoorde VCR de 3-3.  
En toen kwam er een corner. Bij de 
corner kwam er een hands. De penalty 
was gescoord door Marijn. Toen stond 
het 3-4. En zo bleef de stand. En toen 
wonnen we. 

De trainers: Joop en René. 
De spelers : Marinus, Marwin, Marijn, 
Casper, Jelle, Christian, Maikel en 
Johannes. 

Doordeweeks inhalen 
De KNVB heeft de data voor het 
restantprogramma bekend gemaakt. 
Een aantal teams moet doordeweeks 
inhalen. Op dinsdag 19 mei krijgen de 
B's TTBC B2 op bezoek en twee 
dagen later, op hemelvaartsdag, is het 
derde gastheer van FVC 5. De A's 
moeten op 26 mei naar 
Zwaagwesteinde, dat is op een 
dinsdag. (Het is overigens nog maar 
de vraag of deze wedstrijd doorgaat. 
De wedstrijd op Ameland is onlangs 
weer afgelast wegens een tekort aan 
spelers aan Zwaagwesteinde-zjde. Dit 
team heeft nog maar tien wedstrijden 
afgewerkt). De laatste 
competitiewedstrijden worden in het 
weekeinde van 30 en 31 mei gespeeld. 

Trainen in Leeuwarden naar de 
maandag 
De training in Leeuwarden is 
verschoven naar de maandag en 
begint om 19.00 uur op de velden van 
LVV Friesland. De training is verplaatst 
in verband met de beschikbaarheid 
van de trainer.  

Vrienden van Geel Wit 
De Vrienden van Geel Wit zijn een 
kleine vijftig mensen met hart voor de 
vereniging. Jaarlijks doneren zij een 
bepaald bedrag. Dat geld wordt 
gebruikt om Geel Wit te steunen. Zo 
zijn onder meer een oefenmuur en een 
verrijdbaar doel aangeschaft en zijn er 
voor de jeugdkampioenen medailles.  

Een aantal van vijftig is leuk, maar het 
zouden er eigenlijk wat meer mogen 
zijn. Ook zin om Geel Wit te steunen 
en wil je de Vrienden van Geel Wit 
helpen met hun goede werk? Word 
dan ook lid en meld je aan bij Jan 
Brouwer, Geert Weijmans of Bart 
Molenaar.   

Geel Wit in de nacompetitie 
Nu het definitief is dat Geel Wit geen 
kampioen meer kan worden en ook 
niet meer kan degraderen kunnen de 
Amelanders zich gaan opmaken voor 
de nacompetitie. Geel Wit heeft de 
eerste periode gewonnen en wordt 
daardoor gekoppeld aan de winnaar 
van de tweede periode van de derde 
klasse B. Dat is eigenlijk Raptim uit 
Coevorden, maar omdat deze ploeg 
ook al de eerste periode heeft, gaat de 
titel naar de nummer twee. Als u dit 
leest is de beslissing al gevallen. De 
titel is gegaan naar Dwingeloo, Olyphia 
of De Blesse. Als het Dwingeloo is 
geworden dan is daar nog een maar 
aan verbonden. De club verkeert nog 
in degradatiegevaar en in geval van 
degradatie of nacompetitie met 
degradatie als inzet dan vervalt de 
periodetitel. Die gaat dan naar de 
eerstvolgende in de eindrangschikking 
zonder titel. 
Geel Wit zou de eerste wedstrijd op 10 
mei thuis moeten spelen, maar dat 
duel wordt verschoven in verband met 
het jubileum. Op 17 mei is de return. 
De winnaar speelt in de volgende 
ronde eerst uit tegen de herkanser van 
de tweede klasse K, dat lijkt Drachten 
te gaan worden. De winnaar van deze 
tweestrijd speelt op 31 mei tegen de 
andere finalist. 
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Aan de bal…… (1) 

 

Naam: Alexander Kiewied 

Vader/moeder: Anton en Sheila 

Broer: Willem 

Ik voetbal in: E2 

Plaats in het team: middenveld 

Pupil v/d week: Harkema 

Favoriete club: Ajax 

Favoriete speler: --------- 

Favoriete speler GW: René 

Hobby: voetbal 

Ik lust graag: patat 

Ik drink het liefst: Seven up 

Mijn leukste boek: Piraten van Ploenk 

Ik kijk graag naar: Nicelodeon 

Favoriete muziek: rock  

Favoriete band: Greenday 

Leukste vak op school: rekenen 

Ik heb een hekel aan: taal 

Aan de bal…… (2) 

 

Naam: Lucas de Jong 

Vader/moeder: Anne en Julka 

Broer: Johan 

Ik voetbal in: E2 

Plaats in het team: keeper 

Pupil v/d week: ONB 

Favoriete club: Ajax 

Favoriete speler: Van der Sar 

Favoriete speler GW: René 

Hobby: voetbal 

Ik lust graag: garnalen 

Ik drink het liefst: cola  

Mijn leukste boek: Smokkelkind  

Ik kijk graag naar: Nickelodeon 

Favoriete muziek: Nederlandstalig 

Favoriete band: Greenday 

Leukste vak op school:  

handvaardigheid 

Ik heb een hekel aan: rekenen 
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