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Voetbalmoeders 5: AU! 
 
Het is me toch wat: een kind krijgen. Bij mijn eerste die ik 
in mijn armen hield dacht ik strijdvaardig: “Die ga ik 
natuurlijk nóóit op een school af leveren, die is me veel te 
kostbaar.” Ik moest duidelijk nog veel ervaring opdoen als 
moeder. Maar als juf keek ik voorgoed met andere ogen 
naar al dat kostbaars dat mij dagelijks werd toevertrouwd. 

Het zijn wel kinderen van iemand anders en wát een 
verantwoording draag ik dan! Met het schoolgaan van 
mijn kinderen is het goed gekomen natuurlijk, ook met de 
volgende. 
Nietsvermoedend en vol vertrouwen ging ik daarom (nu 
alweer 5 jaar geleden) met mijn jongetje mee naar zijn 
eerste voetbaltraining van zijn hele leven. Natuurlijk hielp 
ik met het strikken van zijn schoentjes en na een paar 
fijne kusjes maakte hij zich van me los: de sporthal in. 
Mama was hij vergeten, terecht natuurlijk. O ja, ik moest 
als moeder natuurlijk op de tribune zitten en niet in de 
deuropening dicht bij de voetbalverrichtingen blijven 
staan wat wel heel verleidelijk was.  
Ik weet nog dat ik het allemaal erg spannend vond voor 
de jongetjes die eerste keer. Daar gingen ze al snel met 
de bal aan de gang met veel plezier. De trainers 
bedachten allerlei spelletjes waarbij ze hun behendigheid 
oefenden. Vrolijk werd er meegedaan door de kleuters, 
alsof ze al jaren op voetbal zaten. 
Wij moeders zaten zo gezellig te kakelen op de tribune. 
Het waren van die heel vertederende uitspraken, 
helemaal vol waren we van onze kleine jongetjes die we 
weer een stap verder zagen groeien. We wezen elkaar 
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op hoe de één mis schoot, de ander ineens de bal te 
pakken kreeg, een volgende helemaal niet door leek te 
hebben wat de bedoeling was maar dat maakte voor het 
spelplezier niets uit.  
En toen ineens….AU! Eén van de jongetjes viel neer op 
de harde ondergrond van de zaal. Met 
plaatsvervangende pijn wilde ik wel over de reling van de 
tribune springen om dit kind te helpen: troosten, aai over 

de bol, voorzichtig opstaan, “gaat het?” Intussen was het 
gekakel om mij heen overgegaan in “ach en wee” geroep, 
waar ik vast mijn bijdrage aan zal hebben geleverd. 
Maar er gebeurde iets heel anders. De trainer van deze 
neergevallen kleine voetballer riep: “Hup, opstaan en 
dóórspelen.” 
Huh….???? Deze variant had ik nog nooit meegemaakt. 
Maar ik heb dan ook niet op voetbal gezeten, dat scheelt 
wellicht. Verbouwereerd volgde ik wat er gebeurde: het 
jongetje stond op, leek de neiging te hebben in huilen uit 
te barsten maar ging toch dóór. Een paar tellen later was 
er geen spoor meer te zien van het gebeurde: geen mank 
loopje, geen verdrietig gezichtje, geen slokje water… 
Natuurlijk heb ik mezelf een beetje goedgepraat: juist 
omdat ik een moeder ben, kom ik er niet op om een kind 
te manen direct verder te spelen na een val. Maar wat 
zouden we zijn zonder zulke trainers die de jongens 
meteen een mentaliteit leren waar ze met alle inzet het 
beste van zichzelf kunnen geven.  
Ik weet niet hoe het met de andere voetbalmoeders is: bij 
veel wedstrijden zie ik meer gejammer bij de tegenpartij 
dan bij Geel Wit. Meegekomen publiek ontfermt zich over 
de ‘gewonde’, die overigens meestal even later gewoon 
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weer meespeelt alsof er niks is gebeurd.  
Nee, dan wij. Wij voetbalmoeders zijn door daadkrachtige 
aanpak van de trainers ook een beetje opgevoed. Gaat er 
één van ons team ‘neer’ dan blijven wij keurig langs de 
lijn staan. In de loop der jaren ben ik gewend geraakt om 
te gaan met mijn AU-gevoel als ik de pijn zie op het 
gezicht van zo’n kind. Want ze staan gewoon weer op, 
onze oud-kleuters die nu flinke jongens zijn geworden. 

Trainers: bedankt! 
Hetty van Rijn 

 
 
Agenda algemene ledenvergadering Geel Wit op 
vrijdag 8 januari 2010, aanvang 21.00 uur in de kantine 
van Geel Wit. 
 
 1. Opening; 
 2. Mededelingen voorzitter; 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
secretaris; 

4. Notulen van de algemene ledenvergadering 
van 21 augustus 2009; 

   5. Begroting seizoen 2010/2011; 
   6. Toelichting diverse commissies; 

7. Competitieverloop Geel Wit-teams; 
8. Stichting “Vrienden van Geel Wit”; 

   9. Rondvraag; 
 10. Sluiting. 
 

-0-0-0-0-0- 
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Notulen van de algemene ledenvergadering Geel Wit 
d.d. 21 augustus 2009 in de kantine aan de Noordwal, 
aanvang 21.00 uur. 
 
Aanwezig zijn ± 30 leden (inclusief bestuur). 
 
1. Opening 
Voorzitter Will Bakema opent de vergadering en heet zo’n 

30 leden van harte welkom. 
De voorzitter blikt terug op een geslaagde viering van het 
75-jarig bestaan. Namens het bestuur bedankt hij dan ook 
alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om dit tot een 
succes te maken. 
Ook meldt hij het contract dat is aangegaan met 
Wagenborg Passagiersdiensten als hoofdsponsor. Dit 
contract duurt drie jaar met een optie voor nog eens drie 
jaar. Overleden zijn Frans Kienstra en Willem Molenaar. 
Hier wordt een moment stilte voor gevraagd. De promotie 
van het eerste elftal naar de tweede klasse is op een haar 
na gemist. In de nacompetitie werd verloren van Drachten.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Mededelingen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Peter 
Raadjes, Niels Oud, Bart Molenaar en Willy Molenaar. 
Dit jaar moesten de wedstrijdaanmeldingen via internet 
gebeuren. Dit is niet goed gegaan. Het eerste elftal is 
ingedeeld in de 3e klasse A, de andere indelingen moeten 
nog gewijzigd worden. Er zijn honderden verenigingen die 
dezelfde problemen hebben. De KNVB heeft een 
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omnummering toegezegd, zodat niet alle senioren en 
juniorenteams gelijktijdig uit en thuis spelen. Ook de 
indeling voor de beker is nog gelukt. De eerste wedstrijd is 
uit naar FC Lewenborg. De voorzitter kondigt tevens aan 
zich sterk te willen maken voor een nieuwe 
vergaderstructuur. Het is wellicht verstandig om een aantal 
commissies in het leven te roepen. Ook het sponsorbeleid 
moet structureel worden verbeterd. Verder is het bestuur 

nog steeds op zoek naar een trainer en grensrechter voor 
het tweede elftal en een leider voor de B-junioren bij 
uitwedstrijden. Daarnaast zoekt het bestuur natuurlijk ook 
naar andere vrijwilligers zoals kantinepersoneel en 
scheidsrechters. Er is een nieuw contract getekend met 
trainer Francisco Metz. Hij kan functioneren dankzij de door 
Theo Metz beschikbaar gestelde diploma’s. De voorzitter 
dankt nogmaals alle vrijwilligers en hoopt hier ook het 
volgende seizoen weer op terug te kunnen vallen. Hij 
verzoekt tevens de leden die problemen of klachten 
hebben zich rechtstreeks te melden bij het bestuur en niet 
via omwegen. Zo’n verhaal gaat namelijk vaak een eigen 
leven leiden. 
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 
16 januari 2009 
Een verslag van de algemene ledenvergadering van 16 
januari 2009 heeft enige tijd geleden in de Geel Wit-krant 
gestaan. De notulen worden goedgekeurd en ongewijzigd 
vastgesteld.  
 
4. Jaarverslag secretaris 
Ook het jaarverslag 2008/2009 heeft inmiddels ter 
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kennisname in het clubblad gestaan. Het jaarverslag wordt 
op een kleine opmerking na vastgesteld.  
 
5. Jaarverslag penningmeester 
Het jaarverslag van de penningmeester ligt ter inzage op 
tafel. Penningmeester Wessel Brouwer geeft een korte 
toelichting. Het jaarverslag van de penningmeester liet een 
nadelig saldo zien van € 2.278,-. De exploitatierekening 

2008/2009 toont enkele punten van aandacht. Zo zijn de 
reis- en verblijfkosten in verhouding weer behoorlijk 
gestegen. Dit geeft het bestuur reden tot zorg, te meer daar 
de huur van de busjes e.d. binnenkort behoorlijk omhoog is 
gegaan. (€22.734). Deze kosten zijn erg gestegen en 
zullen wel in de hand moeten worden gehouden.  
Meinte Bonthuis vraagt of er nog veel bedrijven zijn die 
gebruik maken van het drukwerk. Dit aantal neemt af en er 
zal vanuit het sponsorbeleid worden gezocht naar 
potentiële klanten. 
De penningmeester geeft nog aan dat de halers- en 
brengersregeling weer onderzocht moet worden. Het is 
lastig omdat de voor- en najaarsreeksen niet meer dezelfde 
teams bevatten. In sommige gevallen is het zelfs 
goedkoper om zelf een auto mee over te nemen. 
George Molenaar vraagt of er ook overleg is gevoerd met 
wagenborg over de reiskosten. Wagenborg heeft 
aangegeven dat dit in het sponsorgeld is opgenomen. Ze 
maken geen uitzondering voor een club of welke 
vereniging dan ook. De voorzitter geeft aan dit toch nog 
eens met Wagenborg op te nemen. 
Dirk Kooiker vraagt of er al inzage is van de opbrengst van 
het jubileum. De penningmeester geeft aan dat dit er nog 
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niet is. Ook wordt er gevraagd waar “Rente/lening” voor 
staat. De rente staat voor de copyprinter die voor een deel 
wordt geleasd.  
De penningmeester stelt ook dat er minder leden zijn, dus 
er ook minder contributie is binnengekomen. Daarnaast is 
er een naheffing gekomen voor de kleurenprinter van € 
4.500,-. Voor het oudpapier is er een afbouwregeling met 
de gemeente van 5 jaar. Het eerste jaar komt er € 5.000,-. 

Binnen, het tweede jaar € 4.000,-. En het vijfde jaar € 
1.000,-. Hier zal dus straks ook ergens anders geld 
vandaan moeten komen. 
Er is een grotere opbrengst van het dorpsfeest en het 
midzomerfeest. De feestcommissie wordt hiervoor bedankt. 
De opbrengst van de kantine is ook hoger. De mogelijke 
reden is de wedstrijd van Veendam tegen Groningen. 
Verder is de sponsoring hoger, maar de afschrijving van de 
kleding is dat ook. 
George Molenaar stelt voor om maar niet meer met de 
snelle bootjes te varen. Dit om de kosten te drukken. Het 
bestuur geeft aan dat dit alleen wordt bekostigd wanneer 
de wedstrijd op een andere wijze niet te halen is. Wanneer 
een elftal eerder terug wil dan is dit altijd voor eigen 
rekening (geweest). Toch zal er gekeken worden of ook 
deze reiskosten omlaag kunnen. 
 
6. Voorstel verhoging contributie 
In de algemene ledenvergadering van 16 januari 2009 is 
voorgesteld om in deze vergadering te besluiten of de 
contributie omhoog kan. Het voorstel van het bestuur is om 
de contributie van de junioren te verhogen met € 5,- en de 
senioren met € 10,-. Dit voorstel wordt vastgesteld. 
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7. Verslag kascommissie en (her)benoeming 

kascommissie; 
Namens de kascommissie deelt Chris Brouwer mede dat 
de administratie er prima uitzag en akkoord is bevonden. 
Joop Smid is aftredend. In zijn plaats komt Bjorn Wijnberg 
die zich vrijwillig aanbood. In 2010 bestaat de 
kascommissie uit de volgende personen: 

-    Chris Brouwer  (2e keer) 
-    Niels Oud   (2e keer) 
- Bjorn Wijnberg  (1e keer) 
 
8. Bestuursverkiezing 
De aftredende leden Wessel Brouwer en Dorus Metz zijn 
niet-herkiesbaar.  
De voorzitter dankt beide heren voor hun jarenlange inzet. 
Om wisselende redenen zijn ze niet meer beschikbaar en 
het bestuur heeft daar alle respect voor. 
Als nieuwe kandidaten heeft het bestuur twee nieuwe 
leden gevonden in de vorm van Gerard Pluim en Johan 
Dokter. Zowel Gerard als Johan worden bij acclamatie in 
het bestuur gekozen. In de eerstvolgende 
bestuursvergadering zal de taakverdeling worden 
besproken. De voorzitter wenst ze in ieder geval veel 
succes. 
 
9. Voorbereiding seizoen 2009/2010 
Op 5 en 6 september start de competitie. Rond die tijd zal 
er voor de spelers die aan de vaste wal wonen / leren een 
trainingsaccommodatie moeten worden gevonden. Het 
bestuur heeft in een eerder stadium ervoor gekozen om 
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afscheid te nemen van  LVV Friesland. De communicatie 
verliep slecht, het veld dat we konden gebruiken werd 
steeds kleiner en er moest vaak op een vreemd tijdstip 
getraind worden. Er is vervolgens contact gelegd met Frisia 
om daar een veld te kunnen huren of om daar de spelers 
bij verschillende teams onder te brengen. Dit leek in eerste 
instantie te lukken, maar pas geleden is ons medegedeeld 
dat er dankzij een hoop nieuwe leden geen plaats meer is 

voor spelers van Geel Wit. De voorzitter legt uit dat er 
vervolgens contact is gelegd met Nicator. De voorzitter van 
Nicator vond het een vreemd verzoek want de vraag was 
hem al gesteld. Via BV sport was er voor de 
woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur al een veld 
besproken. Dit had Fre Smidt al geregeld en hier zitten ook 
financiële consequenties aan vast. Namelijk 12 euro per 
training en dan nog de huur van het veld. Dit was zo 
geregeld met de voorzitter van Geel Wit, maar die weet dus 
nergens van. Het bestuur vindt deze handelswijze zeer 
kwalijk en neemt passende maatregelen. 
In het nieuwe seizoen heeft Geel Wit zich met 3 senioren-, 
4 junioren- en 6 pupillenteams voor de competitie laten 
inschrijven. Paul van der Wal geeft aan dat er 130 
jeugdleden zijn en meldt dat er qua jeugdleden dus geen 
krimp maar zelfs een lichte stijging is. Het bestuur zoekt 
nog leiders voor de B1.  
Ids Heerema vraagt of Jesse Pieter Kolk wellicht bij een 
club in Dokkum kan trainen. Hij gaat namelijk in Dokkum 
naar school. Het bestuur zal contact opnemen met Be 
Quick. 
Dirk Kooiker meldt dat Fre Smidt bij veel trainingen niet 
aanwezig is geweest. Pieter Kooiker heeft zeker 8 
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trainingen over moeten nemen. Een financiële 
tegemoetkoming voor Pieter was netjes geweest. 
De voorzitter antwoordt dat de KNVB ons verplicht om een 
trainer met de benodigde papieren in dienst te hebben. Dit 
was voor dit jaar niet haalbaar. Fre Smidt was een optie, 
ware het niet dat zijn licentie al 4 jaar verlopen was. Mede 
hierom hebben we hem een brief geschreven dat we 
afzagen van het hoofdtrainerschap. Over de training in 

Leeuwarden zijn er ideeën voor een andere aanpak.  
Ids Heerema vindt het jammer dat er niet eerder met de 
voorbereidingen is begonnen. Er zijn straks een kleine 20 
jongens die niet kunnen trainen. 
De voorzitter meldt nogmaals dat het moeilijk is om een 
dergelijke groep onder te brengen en een accommodatie te 
vinden.  
 
10. Mededelingen Stichting Vrienden van Geel Wit  
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Geel Wit heeft 
de receptie van het jubileumfeest voor haar rekening 
genomen en ze hebben de vaantjes voor de familiedag 
bekostigd. Verder wachten ze nog steeds op de reiskosten 
van een aantal spelers van Geel Wit.. 
Verder merkt Dirk Kooiker op het jammer te vinden dat er 
geen overleg is geweest met de stichting over mogelijke 
financiële steun voor een hoofdtrainer. Ze hadden wellicht 
mee kunnen praten hierover. 
 
11. Rondvraag  
  
Maurits Metz vraagt waarom Geel Wit 1, 2 en 3 op 
dezelfde dag moeten spelen. De voorzitter geeft aan dat er 
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een fout is gemaakt en dat de KNVB heeft toegezegd dat 
dit vernummerd gaat worden. Dit geldt ook voor de junioren 
t/m C2. De wijzigingen worden komende week 
doorgegeven via de website. 
Joop Smid vraagt of de velden eerder gesproeid kunnen 
worden. Jan Brouwer deelt mee dat we afhankelijk zijn van 
derden, maar dat we dit zullen bespreken met de 
gemeente. 

André de Jong geeft aan dat er sinds afgelopen jaar 
koffiebonnen beschikbaar worden gesteld door Metz 
buffetten Is het een idee om hiervoor als geste een 
reclamebord voor op te hangen? Het bestuur zal dit 
meenemen. Verder deelt André mee dat hij een aantal 
potentiële sponsoren heeft aangeleverd en vraagt of hier 
nog contact mee is geweest. De voorzitter geeft nogmaals 
aan dat het sponsorbeleid nieuw leven wordt ingeblazen. 
André dankt namens de feestcommissie de vrijwilligers 
voor de steun bij de barbecue. Hij merkt daarbij op dat 
Colin Ytsma de plaats van Arno Moll heeft ingenomen in de 
feestcommissie.  
George Molenaar wil graag weten hoe het zit met de 
nieuwe trainer.  
De voorzitter meldt dat er binnenkort een overleg met de 
KNVB plaatsvindt waar ook dit probleem besproken wordt. 
Wellicht kan er een uitzondering worden gemaakt of een 
(financiële) regeling worden getroffen omdat het hier om 
een eilandvereniging gaat. De toekomst is nog onzeker. 
Ids Heerema vraagt of de stekels tussen de bomen 
verwijderd kunnen worden. Ook heeft Ids al meerdere 
malen aangegeven dat er wortels in het bijveld zitten. De 
gemeente zal dit nogmaals opnemen met de gemeente. 
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Jan Jaap Blokker vraagt of het scorebord binnenkort 
verschijnt. De voorzitter meldt dat dit via de sponsoren niet 
meer gelukt is. We nemen het mee voor het nieuwe jaar. 
Meinte Bonthuis is benieuwd naar het functioneren van 
Peter raadjes als bestuurslid. Hij deelt mee dat je een 
bestuurslid minder kunt hebben dan een slecht bestuur. 
Verder vraagt Meinte of een geste kunnen doen naar St. 
Anna. Het clubhuis van St. Anna is namelijk afgebrand en 

vraagt of we bijv. een deel van de opbrengst kunnen 
doneren. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter dankt nogmaals alle vrijwilligers die de club 
draaiende houden. Hij benadrukt dat ook het bestuur uit 
vrijwilligers bestaat en dat iedereen ervan uit mag gaan dat 
het bestuur doet wat zij denkt dat goed is voor de 
vereniging. Een bijzonder woord van dank richt de 
voorzitter tot de scheidende bestuursleden Wessel 
Brouwer en Dorus Metz, die voor hun jarenlange inzet een 
bos bloemen krijgen aangeboden een kus van Judith 
Veltman, alsmede een leuke attentie. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de 
vergadering. Aldus vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering van 8 januari 2010. 
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René de Jong (Geel Wit): 'Tevreden met een punt'  
Uitgegeven: 19 november 2009 13.00  

 
Foto: Koos Molenaar.  

BUREN - Geel Wit speelt zondag in en tegen Sint 
Annaparochie. ,,Dat wordt een lastige wedstrijd'', 
voorspelt keeper en aanvoerder René de Jong van het 
Amelander team. René de Jong (40) speelt van jongs af 
aan bij Geel Wit en is sinds zijn zestiende keeper van het 
eerste. ,,Ik heb al heel wat kampioenschappen en 
degradaties meegemaakt en weet uit ervaring dat je niet 
in paniek moet raken als het even tegenzit.''  

door: Klasina van der Werf  

Van te voren schatte Geel Wit de kansen in de derde klas 
hoog in. Vorig jaar promoveerde het team bijna via de 
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nacompetitie naar de tweede klas, waar Geel Wit vier 
seizoenen in speelde. Dit jaar zijn de Amelanders echter 
bij veel onbekende clubs ingedeeld. ,,We hebben nu bijna 
alle tegenstanders gehad en weten waar we aan toe zijn. 
Alleen ONB springt er bovenuit, voor de rest zijn we 
allemaal aan elkaar gewaagd. We staan derde van 
onderen, maar alles zit heel dicht bij elkaar. Als we twee 
keer winnen staan we weer in de middenmoot.''  

Dat de prestaties even wat minder zijn heeft volgens de 
keeper onder andere te maken met spelers die gestopt of 
geblesseerd zijn. Het team wordt aangevuld door jeugd, 
voor wie het niet meevalt om in een ploeg te spelen waar 
de klappen vallen. Toch is de sfeer binnen het team 
volgens de keeper prima. ,,Tuurlijk balen we na de 
wedstrijd als we hebben verloren, maar tijdens de training 
is het weer goed. We blijven positief.''  

De wedstrijd van komende zondag tegen Sint 
Annaparochie wordt lastig voor Geel Wit. ,,Sint Anna is 
vorig jaar gedegradeerd uit de tweede klas en ze staan 
nu derde. We zijn tevreden met gelijkspel, maar zullen er 
alles aan doen om drie broodnodige punten binnen te 
halen.''  
Handhaven is nu de doelstelling van dit seizoen. ,,Daarna 
kijken we weer naar boven'', zegt René de Jong die 
voorlopig nog niet aan stoppen denkt. ,,Zolang mijn 
lichaam het toestaat, blijf ik nog wel even op het doel 
staan.''  

Bron: Nieuwe Dockumer Courant  

 

http://www.nieuwedockumercourant.nl/
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Gevoel voor humor 
De scheidsrechter lachte, en zijn lach was, een ander 
woord is er niet voor, betoverend. Jongensachtige 
betoverend. Schalks bijna, en daar keek ik toch van op. 
De man in het zwart was altijd een meneer. Soms 
elegant, soms stram en ook wel eens lomp –een boer in 
een weiland op weg naar zijn koe- maar toch, een 
meneer. Een soort schoolmeester als je niet snel genoeg 

deed wat hij wilde, dan werd hij boos. Consequent en 
streng was hij, een gefronste vaderfiguur. En vrijwel nooit 
dat je zegt: leuk. Want lachen, ho maar. Tot dus op een 
avond in september van het jaar 2008. 
Wat er precies aan de hand was weet ik niet meer. Maar 
de scheidsrechter nam een besluit, enkele spelers va het 
Nederlands elftal werden kwaad op hem en toen zette 
Grzegorz Gilewski het op een schateren. Dit zeg ik 
zonder overdrijving, hij schaterde! Gilewski had echt 
dikke pret over de woede van de Nederlandse 
internationals. Het volgende fragment was zo mogelijk 
nog merkwaardiger – het spel ging verder alsof er niets 
was gebeurd. Niks frustraties, gewoon lekker ballen met 
zijn allen. 
Grzegorz Gilewski bleek een Pool, 35 jaar pas, iets ouder 
dan de oudste speler bij Macedonië-Nederland. 
In plaats van te doen alsof hij oud en ernstig was, bleef 
deze Pool met t zijn guitige lachje helemaal zichzelf. 
Kennelijk accepteerden de spelers dat. Misschien wel 
juist doordat de guitige jonge Pook er ronduit 
vooruitkwam dat hij een guitige jonge Pool was. In de 
jungle van het voetbal gaan maskerades snel onderuit, 
vertel die jongens wat. 
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Gilewski maakte in samenwerking met zijn assistenten 
geloof ik wel een paar blunders, waaronder een onterecht 
afgekeurde goal van Macedonië. Maar daar gaat het 
natuurlijk niet om. Het gaat erom dat de profs bereid 
waren de blunders te slikken… 
Het zou me niet verbazen als de olijke lach van Gilewski 
de voorbode blijkt te zijn van een nieuw tijdperk. De 
scheids van morgen is geen duffer schoolmeester, ook 

niet het invoelende klankbord dat gezellig met de boys 
aan het redevoeren slaat; zelfs niet de clown van het type 
Collina. 
Nee, we maken ons op voor de charmante mannen die in 
 alles laten blijken dat ze de gestaalde voetballers 
dóórhebben. Zij ontlenen hun gezag –hun arrogantie- aan 
hun slimheid, hun gevoel voor humor. 
De nieuwe scheids roept vrolijk ‘ja, doei!’ en kijkt daar 
spottend bij. 

Anne Moll 
 

Oefenprogramma 
In de winterstop speelt Geel Wit drie oefenwedstrijden. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
16 januari: Geel Wit-Gorecht  14.00 uur 
23 januari: Geel Wit-GRC Groningen 14.00 uur 
31 januari: Geel Wit-Surhuisterveen 14.00 uur 
Geel Wit is nog op zoek naar tegenstanders om op 8 
januari tegen het eerste en tweede te oefenen. Dan zijn 

de Groninger scheidsrechters weer op Ameland en zij 
zorgen voor de arbitrage. 
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur. 
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Aan de bal…… 
 
Naam: 
Christian Smid 
Vader/moeder: 
Joop en Mirjam 
Zus: Lianne 
Ik voetbal in: 

E1 
Plaats in het 
team: 
verdediger 
Pupil v/d week: 
Oerterp 
Favoriete club: 
Ajax 
Favoriete 
speler: Suarez 
Favoriete 
spelers GW: 
Paul en Anton 
Hobby: volleybal/zwemmen 
Ik lust graag: patat 
Ik drink graag: cola 
Ik vind dit niet lekker: spinazie 
Mijn leukste boek: Snelle Jelle 
Ik kijk graag naar: Jetix 
Favoriete muziek: Greenday 
Leukste vak op school: rekenen 
Ik heb een hekel aan: Feyenoord  
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Trekking Grote Clubactie 
De trekking van de Grote Clubactie is weer geweest. Er 
gaan geen grote prijzen naar Ameland, wel kleintjes. Bent 
u er ook bij? Kijk hieronder voor de uitslag. Iedere 
deelnemer bedankt voor het meedoen, met uw bijdrage 
steunt u Geel Wit. 

HOOFDPRIJZEN 
1e prijs: € 100.000,- belastingvrij 1710045 
2e prijs: € 10.000,- belastingvrij 0615457 
overi ge prijzen 
3e prijs: 16-daagse rondreis in Europa voor twee 
personen t.w.v. € 2.500,- 
2603758 
4e- 8e prijs: Een week voor 4 personen in een luxe 
appartement van 
Emma Apartments in Zell am See t.w.v. € 1.500,- 
0025926 0903141 1606667 3083144 3292937 
9e - 11e prijs: 4-daagse citytrip naar een hoofdstad in 
Europa voor 2 personen t.w.v. € 750,- 
1676504 3418392 3708795 
12e - 21e prijs: Luxe kofferset van Gabol t.w.v. € 320,- 
0127439 0161251 0636447 1345610 1349016 1495704 
1541264 
3113820 3242561 3268842 
22e - 31e prijs: WelnessClubs lidmaatschap van 3 
maanden voor 2 personen t.w.v. € 300,- 
0177065 0240371 0654360 0763175 0772543 0781319 

0886194 
2500777 2873776 3230339 
32e - 49e prijs: Arrangement bij SnowWorld; 
hotelovernachting inclusief ontbijt en 8 uur pistetoegang 
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inclusief materiaalhuur 
voor 
2 personen t.w.v. € 245,- 
0159506 0168596 0170791 0596528 0830191 0940137 
0981157 
1289581 1393652 1442922 1728994 2505547 2733648 
2950989 
3192980 3240342 3371675 3589317 

50e - 74e prijs: 4 entreekaarten Bobbejaanland t.w.v. € 
124,- 
0112829 0151999 0297607 0455732 0531651 0576486 
0610994 
0727094 0744953 0769536 0830665 1201803 1287421 
1445040 
1446651 1541485 1582115 1701943 2777821 2845020 
3269622 
3521699 3530530 3650701 3679193 
75e - 79e prijs: Masita sportkleding naar keuze t.w.v. € 
100,- 
1078076 1687528 2748315 3304015 3585966 
80e - 99e prijs: 4 entreekaarten Madame Tussauds t.w.v. 
€ 84,- 
0124920 0291873 0308839 0370296 0460806 0466236 
0543414 
0686637 0713176 0834692 0856101 1359785 1483603 
1560433 
1565021 1581952 2636366 3073097 3405543 3446438 
100e - 109e prijs: 4 entreekaarten Attractiepark Duinrell 
t.w.v. € 72,- 
0235689 0241683 0574069 0860904 1059898 1107433 
1710283 
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2521447 2912553 2941975 
110e - 134e prijs: 1 uur skiën inclusief materiaal bij 
SnowWorld voor 2 personen t.w.v. € 59,- 
0191692 0243286 0328050 0647194 0694200 0954342 
0992259 
1013257 1192161 1226663 1356954 1365707 1598211 
1606464 
2627920 2698919 2716187 2786557 2801624 2901813 

2926971 
3042420 3146016 3261158 3462145 
135e - 144e prijs: Fonduen bij SnowWorld voor 2 
personen t.w.v. € 47,- 
0006532 0171707 0631223 0674319 1330489 1739630 
2778657 
2991621 3144037 3408719 
145e - 152e prijs: Canvas Campingholiday t.w.v. € 250,- 
0212497 0411479 0437700 1075655 1239494 1460388 
1583777 
3575072 
Prijzen op eind cijfer s 
Laatste 6 cijfers goed Geldprijs van € 450,- 667704 
Laatste 5 cijfers goed Geldprijs van € 400,- 55289 
Laatste 4 cijfers goed Midweek- of weekendverblijf bij 
Landal GreenParks t.w.v. ± € 350,- 6079 
Laatste 2 cijfers goed Geldprijs van € 5,- 93 
Trekkingsdatum: 26 november 2009 
PRIJZEN INNEN 
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot 
en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde 
gesloten envelop naar: 
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Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA 
Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op 
uw bank- of girorekening of naar u toegestuurd. Als u uw 
lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u 
niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis 
of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. Voor 
de loterij van de Grote Clubactie 2009 is een vergunning 
verleend door het Ministerie van Justitie onder nummer 

C601.1062214. Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door 
de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden. 
 

Weekend scheidsrechters 
De arbiters van de Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken komen in het tweede weekeinde van 
januari weer naar Ameland. Vrijdag 8 januari houden ze 
een spelregelavond in het strandhotel van Buren. Alle 
leden van Geel Wit zijn daarvoor bij deze uitgenodigd. 

 

Bedankje Robur 
Via deze weg bedankt ik de medewerkers van Geel Wit 
hartelijk voor het professionele handelen naar aanleiding 
van de blessure bij onze speler. Door kordaat optreden is 
de speler snel en goed verzorgd bij de huisarts in Nes. 
Namens het 2e van Robur, nogmaals hartelijk bedankt! 

Met vriendelijke groet, 
Albert Lindeboom 
Robur 2 
Harlingen 
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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  
4 kolom 135x195 mm (=hele pagina)    €200  
Banner op homepage website www.geelwit.nl €150 
 

Adreswijzigingen doorgeven aan de penningmeester. 

http://www.geelwit.nl/

