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Opgericht 9 mei 1934 
Terrein:  

Noordwal 25, 9163 KJ Nes 
Telefoon: 0519 542537 
Rek. Nr.: 13.61.90.618 

 
Website: www.geelwit.nl 

E-mail redactie: webmaster@geelwit.nl 
 
Bestuur: 
Voorzitter:           Will Bakema 542427 
Secretaris:          Gerard Pluim 06-49816737 
Penningmeester:          Johan Dokter 06-28836437 
Wedstrijdsecretaris:     Lars Brouwer   0610132399 

Commerciële zaken:    Peter Raadjes 542095  
Technische zaken:      Jan Brouwer         542930 
Jeugdzaken:          Paul van der Wal 542867 
Kantinezaken:          Judith Veltman  0621610257 
PR-zaken:           Koos Molenaar 542740 
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Voetbalmoeders deel 3: De zomerstop. 
 
Nou ja…stop…? Het voetballen gaat gewoon door in de 
zomer hoor. Er zitten alleen een paar zure kanten aan in 
het hoogseizoen: “Mam, alle veldjes zijn al bezet… die 
Duutsers zijn er alwéér” En het was deze zomer soms zó 
heet dat er wél wat werd gevoetbald, maar al heel snel 

opgegeven. “En ik had er nét zo’n zin in!” Echt, wat was 
íe soms teleurgesteld. 
  Op vakantie worden de vertrouwde veldjes niet altijd 
vervangen door andere goed geschikte plaatsen om een 
balletje te trappen. Zo was ik met de kinderen een aantal 
dagen naar Parijs deze zomer. De voetbal ging natuurlijk 
mee, wat had ik dan gedacht? Eigenlijk onhandig als 
bagage als je met de trein reist, maar ach… 
  Eenmaal in de stad reisden we met de metro naar alle 
bezienswaardigheden. We kwamen bij de Tuileries, een 
park met een soort gravel en een zeer grote vijver. Dat 
was wel heel onhandig voor een potje voetbal want vallen 
zou zeer doen en bal in het water betekende: bal kwijt. 
Niet zomaar een bal: een Feyenoordbal. Dat kan 
natuurlijk niet! Zegt dat voetballertje van me: “Echt zielig 
voor kinderen die hier wonen mam, d’r is niet eens een 
véldje!” Nu moet ik zeggen dat als ik kinderen zie spelen, 
waar dan ook, ik altijd een vorm van geluk waarneem. 
Hoe arm of rijk ze ook zijn. Ook voetbal is zo’n 
gelukmakend spel dat veel kinderen al ontelbare fijne 
uurtjes heeft bezorgd!   
  Mijn zus en ik bedachten daarom dat we ook naar het 
Bois de Boulogne zouden kunnen gaan. En daar waren 
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‘veldjes’ zat! Ik heb er mijn eerste potje voetbal sinds 
jaren gespeeld, we hebben lekker geknald in Parijs. 
Tjonge, wat kun je een kind zien opbloeien als het e-i-n-
d-e-l-i-j-k eens de bal mag raken. Jawel, het was een 
record van vier dagen niet voetballen. Alleen dáárom al 
hield ik het langer vol dan verwacht: genieten van zijn 
genot. 

  Deze zomer was prachtig, toch is het ook fijn dat het 
voetbalseizoen is begonnen hoor, om verschillende 
redenen. Dat betekent dat het niet meer zo heet is en dat 
de trainingsbroeken ook worden aangetrokken door de 
week. Die zijn zó donker van kleur, glijdt u maar lekker 
door het gras meneertje. En… de ‘Duutsers’ zijn weer 
weg, dus spelen maar! Ik heb als voetbalmoeder al veel 
genoten van mijn voetballende kind, kijkend langs de lijn 
en door het raam van de huiskamer naar zijn spel op het 
veldje verderop, luisterend naar zijn enthousiaste 
verhalen. Heerlijk dat het voetbalseizoen is begonnen, er 
is weer zoveel te genieten, ook van de andere spelertjes. 
Samen genieten is dubbel zo leuk dus tot ziens straks 
moeders, langs de lijn! 
   
 

Geel Wit is nog op zoek naar: 
een trainer en een grensrechter voor het tweede elftal 

en  
kantinepersoneel. 
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Jubileumboek te koop 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Geel Wit is 
een jubileumboek verschenen. Het is een prachtig 
gedenkboek geworden, met 150 pagina's geschiedenis 
van de Amelander voetbalvereniging in tekst en beeld. 
Het boek is geschreven door Koos Molenaar en in 
opdracht van FC Groningen Media gedrukt bij Bosma 
Druk in Groningen/Bedum. De lay-out is verzorgd door 
Kijf&Witte uit Leek. 
Het boek is verkrijgbaar in de kantine van Geel Wit en bij 
Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren, 's avonds tussen 
half 7 en 9 uur of op afspraak 0519542740. Een mailtje 

kan natuurlijk ook: koos.molenaar@home.nl. 
De prijs is 15 euro. Ook het boek dat is uitgegeven ter 
gelegenheid van het zestigjarig bestaan is nog 
verkrijgbaar. 

mailto:koos.molenaar@home.nl
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Aan de bal 

 
Naam: Marwin Kooiker 
Vader/moeder: Theodoor en Sanne 
Broertje/zusters: nee 
Ik voetbal in: E1 
Plaats in het team: spits 
Pupil v/d week: St. Anna 
Favoriete club: Ajax 
Favoriete speler: Huntelaar 
Favoriete speler GW: Hein 
Hobby: computeren 
Ik lust graag: boerenkool en worst 
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Ik drink graag: cola 
Ik vind dit niet lekker: spruitjes 
Mijn leukste boek: GVR 
Ik kijk graag naar: Nickelodeon 
Favoriete muziek: Greenday 
Leukste vak op school: pauze 
Ik heb een hekel aan: wereldoriëntatie  

 

Inloopavond jeugdleiders 
Voor de start van de competitie is voor de leiders en 
trainers van de jeugdteams een inloopavond gehouden. 
Tussen acht en negen uur konden ze binnenlopen om 
met Paul van der Wal zaken te bespreken aangaande de 
competitie, koffiebonnen en het materiaal. Dit initiatief 
sloeg aan, alle leiders kwamen langs. 

 

Geel Wit naar volgende bekerronde 
Geel Wit heeft zich geplaatst voor de eerste knock-
outronde van het bekertoernooi. Geel Wit won in 
Kloosterburen met 6-1, de Amelanders stonden 
halverwege al met 5-1 voor. 
Geel Wit heeft alle drie poulewedstrijden gewonnen met 
een totaal doelsaldo van 16 voor en 1 tegen. 

Geel Wit 2 ligt uit het bekertoernooi. Nadat RES 2 en 

Nicator 2 uit de poule waren verdwenen, bleven DTD 2 
en Geel Wit 2 over. Het onderlinge treffen in Jelsum 
resulteerde in een 3-0 overwinning voor de thuisclub.  
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Leeuwarden E2 – GeelWit E1   5 september 2009 
Verslag van Christian Smid 
Team: Maikel, Marwin, Casper, Marijn, Jelle, Johannes, 
Bodhi, Marinus, Christian. 

 
Het was slecht weer toen we op de boot zaten. Maar toen 
we bij het veld waren was het droog. We hadden Bodhi 
mee want zij hebben veel spelers. 
We begonnen sloom en stonden1-0 achter. Na het  
doelpunt speelden we beter en hadden veel kansen.  

Daarna scoorde Marwin hoog in de rechterhoek: 1-1.  
Daarna met een mooie aanval scoorde Bodhi nadat  
Marwin de keeper uitspeelde 1-2. Vlak daarna kreeg  
Marwin de bal en schoot hem onder in het linkerhoekje.  
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Rust. 
Toen de 2e helft begon was het vrij rustig. Pas ongeveer  
na 10 minuten scoorde Leeuwarden 2-3. En in dezelfde  
minuut stond het 3-3. Toen kregen we een vrije trap en  
de keeper stompte Maikel’s schot weg. Verder een  
rustige wedstrijd. Toen de wedstrijd afgelopen was  
gingen we terug.  

 

Training in Leeuwarden bij Nicator 
De trainingen in Leeuwarden worden gehouden op de 
velden van Nicator. Daar kan Geel Wit terecht op de 
woensdagavond van zeven uur tot half negen. Danny 
Metz is in principe bereid de training te verzorgen. De 
mogelijkheid bestaat dat de trainingsavond wordt 
verplaatst naar de dinsdag. 

 

Brand in clubgebouw 
Op het dak van het clubgebouw heeft vrijdag 4 september 
brand gewoed. De brand was het gevolg van 
werkzaamheden aan het dak. De herstelwerkzaamheden 
waren nodig nadat vandalen er grote vernielingen hadden 
aangericht. Door de brand raakte het dak boven de 
verzorgingsruimte beschadigd. Johan Molenaar was er 
als eerste bij om het vuur te doven. De 
brandweerkorpsen van Nes en Hollum deden de rest. 
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Foto's Koos Molenaar  
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Regen 

Op de eerste speeldagen worden traditiegetrouw de 
team- en portretfoto’s gemaakt die op de site 
www.geelwit.nl worden geplaatst. Zaterdag 5 september 
regende het pijpenstelen. En wat doe je dan als je op je 
beurt moet wachten… 

Functies bestuursleden 
Op de onlangs gehouden ledenvergadering zijn Johan 
Dokter en Gerard Pluim gekozen als bestuursleden. 
Johan Dokter neemt het penningmeesterschap over van 
Wessel Brouwer. Gerard Pluim wordt de nieuwe 
secretaris. Dit betekent dat Lars Brouwer het 
wedstrijdsecretariaat op zich neemt. De eerste maanden 
zullen Gerard en Lars deze taak samen vervullen. 

http://www.geelwit.nl/
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Geen Ameland Beker 
Geel Wit en Amelandia hebben dit jaar niet gespeeld om 
de Ameland Beker. Het is gebruikelijk dat de eerste 
elftallen van beide verenigingen twee keer tegen elkaar 
spelen. Voor dit jaar zijn er geen data meer voorhanden. 
Het voor woensdag 19 augustus geplande duel kon niet 
doorgaan omdat Amelandia te weinig spelers had. De 

return, die gepland stond voor zaterdag 29 augustus, 
ging ook niet door vanwege bekerverplichtingen van Geel 
Wit. 

 

Verslag algemene ledenvergadering 21 augustus 
2009 
In zijn openingswoord blikte voorzitter Will Bakema terug 
op een geslaagde viering van het 75-jarig bestaan. Hij 
memoreerde het contract dat is aangegaan met 
Wagenborg Passagiersdiensten als hoofdsponsor. Het 
eerste elftal is net niet gepromoveerd. Er is een nieuw 
contract getekend met trainer Francisco Metz. Hij kan 
functioneren dankzij de door Theo Metz beschikbaar 
gestelde diploma’s. Geel Wit is nog op zoek naar een 
trainer en een grensrechter voor het tweede, een leider 
voor de B’s en kantinepersoneel. De KNVB heeft een 
omnummering toegezegd, zodat niet alle senioren en 

juniorenteams gelijktijdig uit en thuis spelen. De voorzitter 
kondigde een nieuwe vergaderstructuur van het bestuur 
en commissies aan en riep de leden op rechtstreeks 
contact met het bestuur te zoeken in geval van 
problemen.  
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De notulen van de vergadering van 16 januari 2009 en 
het jaarverslag werden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 
Het jaarverslag van de penningmeester liet een nadelig 
saldo zien van €2278, voornamelijk veroorzaakt door de 
toegenomen reiskosten. Die bedragen €22.734. De 
vergadering ging akkoord met een verhoging van de 

contributie voor de senioren met €10 en voor de junioren 
met €5. 
Namens de kascommissie verklaarde Chris Brouwer dat 
de boekhouding in orde was bevonden. Joop Smid 
verlaat de kascommissie, zijn plaats wordt ingenomen 
door Bjorn Wijnberg. 
De bestuursleden Dorus Metz en Wessel Brouwer waren 
aftredend en niet herkiesbaar. Voor hen in de plaats zijn 
gekozen Gerard Pluim en Johan Dokter. 
Voor het komende seizoen is Geel Wit naarstig op zoek 
naar een trainingslocatie in Leeuwarden. Pogingen om 
onderdak bij Frisia te vinden zijn mislukt. Op zijn 
speurtocht naar een andere plek kwam hij uit bij Nicator, 
maar wat schetste zijn verbazing: Nicator had er al 
rekening mee gehouden want iemand anders had de 
zaken al namens Geel Wit geregeld! Het bestuur vindt 
deze handelswijze zeer kwalijk en neemt passende 
maatregelen.  
Geel Wit gaat het nieuwe seizoen in met 3 senioren- en 
10 jeugdteams. Er zijn 130 jeugdleden, een stijging van 
10. 
De Vrienden van Geel Wit hebben de kosten van de 
jubileumreceptie voor hun rekening genomen en ze 
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hebben de jeugd jubileumvanen geschonken. Verder 
hadden ze graag betrokken willen worden bij het overleg 
over de financiering van een eventuele nieuwe trainer. 
In de rondvraag stelde Joop Smid dat er eerder gesproeid 
moet worden. Ids Heerema drong erop aan dat het gras 
tussen de bomen gemaaid moet worden en dat de 
boomstronken bij het tweede veld verwijderd moeten 

worden. Jan Jaap Blokker vroeg hoe het stond met het 
scorebord. Dit wordt een taak voor de sponsorcommissie 
die nieuw leven wordt ingeblazen. In de feestcommissie 
is Colin Ytsma de opvolger van Arno Moll. 
Ter afsluiting van de vergadering bedankte de voorzitter 
de scheidende bestuursleden met een enveloppe en 
kregen ze bloemen en een kus van Judith Veltman. 

Moppen 
Fryslân Boppe: In welk vak zitten de supporters van 
Heerenveen? In het Friesvak.  

Wist u al dat Ajax een nieuwe Russische voetballer heeft 
aangekocht? Packdibalov 

De olifanten voetbalden tegen de andere dieren en de 
olifanten stonden op flink op winst toen de rust aan brak. 
Na de rust kwamen de andere dieren weer het veld op 
met een duizendpoot en die ging me er toch even 
tegenaan zodat de eindstand 28-8 was voor de andere 

dieren. Vragen de toeschouwers aan de duizendpoot, die 
luid werd toegejuicht: “Waarom kwam je pas na de rust?” 
 “Nou”  zegt die, “ik was nét klaar mijn voetbalschoenen 
aan te trekken.” 
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Uitspraken Johan Cruijff 

• Simpel is het moeilijkst. 

• Soms moet er iets gebeuren voordat er iets 
gebeurt. 

• Je gaat het pas zien als je het doorhebt. 

• Ieder voordeel heb ze nadeel. 

• Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik 
hou. 

• Ik maak eigenlijk nooit fouten want ik heb enorme 
moeite om me te vergissen. 

• Je moet schieten anders ken je niet scoren. 

• Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste 
fouten maakt wint. 

Eh, heeft iemand anders nog een bijdehandte 
voetbaluitspraak? We houden ons aanbevolen, stuur je 
reactie naar de redactie. 
 

 
De medewerkers van ’t 
Intikkertje wensen iedereen 
een fijne vakantie.  
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Geel Wit Nieuws 
 

 

 
Medewerkers: 
 

Meinte Bonthuis  Andrea Kienstra 

Koos Molenaar  Erna Brouwer 

Hetty van Rijn   Truus Kiewied 

Anne Moll   Niels Oud 

Arno Moll   Familie Nico Oud 

Colin Ytsma   Willem Beijaard 

Liesbeth Kiewied  Johan Brouwer 

Frans ter Schure  Peter Former 

Coty Tieman    Frans Kiewied 

Paulus Tieman  Wessel Brouwer 

Wilma Raats   Annemieke Kooiker 

Ignatia Metz   George Molenaar 

Gerry Oud   Jetse Nagtegaal 

Danielle de Kruyff  Joop Geurts 

 

Het Geel Wit Nieuws verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. 

Oplage:   350 exemplaren 

Kosten abonnement: € 7,-- per jaar 

Kosten advertentie:  
1 kolom 62x35 mm (=1/5 pagina)          €  30  
2 kolom 135x90 mm (=halve pagina)    €120  
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4 kolom 135x195 mm (=hele pagina)    €200  
Banner op homepage website www.geelwit.nl €150 
 

Adreswijzigingen doorgeven aan de penningmeester. 

http://www.geelwit.nl/

