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Geel Wit op zijn kont 
Wat lees ik nu? Geel Wit op zijn kont? Wat is er aan de hand? Een 
bestuurscrisis? Je zou het bijna denken met zo’n schreeuwende kop. Van een 
crisis is nog niet direct sprake, maar je kunt wel zeggen dat er iets aan de 
hand is. Het aantal mensen dat de kar wil trekken neemt af. Nog niet zo lang 
geleden telde het bestuur negen leden, nu zijn het er nog maar zeven. 
Enkelen van hen hebben aangegeven te willen stoppen, maar wie neemt de 
taak over?  
De zoektocht naar opvolgers is nog vruchteloos gebleven. Kandidaten die we 
op de korrel hebben, hebben meestal al een andere functie binnen de 
vereniging of geven aan om een andere reden, nu nog, geen tijd te hebben. 
Is er dan niemand die zich belangeloos wil inzetten voor het wel en wee van 
zijn of haar cluppie, waar zijn zoon of dochter, broer of zuster, elke week weer 
heerlijk kan voetballen, of zijn we dan echt zulke slechte speurneuzen dat we 
die mensen niet kunnen vinden?  
Daarom een oproep aan iedereen die dit leest: gaat het wel en wee van Geel 
Wit jou ter harte, meld je dan aan als bestuurslid van deze fantastische club, 
anders ligt ‘ie echt op zijn kont. 
En denk je, bestuur dat is niks voor mij. Ik doe liever iets in de kantine, of ik 
wil een team begeleiden of ik wil de accommodatie schoonmaken? Meld je 
aan bij een van de bestuursleden. Hun namen staan voor in ’t Intikkertje. 
 

Het bestuur 
 
 

 
Een actiefoto gemaakt tijdens de wedstrijd Holwerd F2-Geel Wit F2 op 19 
maart. Een ‘brute tackle’ van Geronimo van Holwerd op Najil Kienstra. De foto 
is ingestuurd door de ouders van Geronimo. 
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Voetbalmoeders 14: Schreeuwende coaches en ouders langs de lijn 
horen bij wedstrijden? 
 
Ter illustratie van dit artikel kun je dit filmpje bekijken: 
http://nos.nl/video/224550-toneelstuk-over-vloeken-en-schreeuwen.html 
 
Zo, en nu maar in discussie gaan met elkaar…….ik stel me voor dat het dan 
stil blijft. Want wie zou er nu zeggen dat schreeuwen bij wedstrijden hoort, dat 
dóe je toch zeker niet.  
 
Schreeuwen is iets anders dan aanmoedigen en juichen. Die laatste twee zijn 
puur positief, die zet je in voor de speler of club waar je vóór bent. Het is heel 
gezellig om op die manier je stem te gebruiken. Iedereen heeft wel eens het 
heerlijke gevoel ervaren de stemmen te laten samenkomen om de spelers 
moreel te steunen. Voor je het weet ben je aan het zingen voor de club, hoe 
gezellig wil je het hebben langs de lijn?  
 
Schreeuwen is ook iets anders dan roepen. Als ik naar onze eigen spelertjes 
kijk dan hoor ik de coach een aanwijzing of een wissel roepen. Dat roepen is 
handig gebruik maken van je stem want de coach vergroot de reikwijdte van 
zijn stemgeluid. Het blijft neutraal: het gaat enkel om een feitelijke boodschap 
zonder emotie.  
 
Schreeuwen is je stem laten overslaan omdat je de controle over jezelf kwijt 
bent. Het is natuurlijk nuttig om te kunnen schreeuwen als je in gevaar bent, 
maar wat moet je nu met schreeuwen langs de lijn? Wat wil iemand bereiken 
met een schreeuw? Het heeft iets agressiefs en dat moeten we nu net niet 
hebben in de sport. Schreeuwen langs de lijn is als een lelijke vlek die alle 
toehoorders bevuilt. Voor onze jonge spelertjes zou het heel kwalijk zijn als ze 
hun sport onder geschreeuw zouden moeten uitvoeren. Ik ben er dan ook 
heel tevreden mee dat ik het in elk geval niet merk voor zover ik langs de lijn 
sta. Houden zo met elkaar! 
 
De grootste kracht ligt nog altijd in het eenvoudige woord en gebaar. Zo komt 
mijn spelertje me af en toe vertellen dat hij een complimentje van de coach 
heeft gekregen. Dat maakt veel indruk, het is echt heel waardevol als je als 
kind iets prettigs gezegd krijgt. Dat we als volwassene toch af en toe een 
schreeuw geven naar onze kinderen is natuurlijk wel te begrijpen, en kinderen 
snappen dat ook heus wel. Laatst zat mijn spelertje doodgemoedereerd weer 
op het dak terwijl ik het diezelfde dag nog uitdrukkelijk verboden had en 
uitgelegd waarom. Ik kon even niet zo gauw iets aardigs bedenken. 
Grinnikend klom íe er af, hij vond me geloof ik wel grappig om mij zo te zien 
en zeker niet bedreigend. 
 
Het is eigenlijk overal hetzelfde: als ik in mijn klas de boel even bij elkaar wil 
hebben dan zet ik een lied in en zo worden alle leerlingen weer één geheel. 
Dat is ook het mooie aan het zingen bij wedstrijden: zolang je zingt kun je 
geen  “rottigheid” uithalen. Dan moeten het natuurlijk wel mooie een 
aansprekende teksten zijn en niet van die beledigende uitlatingen. Liederen 

http://nos.nl/video/224550-toneelstuk-over-vloeken-en-schreeuwen.html
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met die laatste inhoud worden trouwens niet gezongen maar….geschreeuwd. 
Kunnen we ons clublied niet eens oppoetsen? 
 
Nog een paar leuke aanmoedigingsyells tot slot (hoofdletters los uitspreken):  
B.I.J.Z. Ondergoed 
bijzonder, bijzonder, bijzondergoed 
 
K.W.A.L.I.T. eitje 
kwali, kwali, kwaliteitje 
 
J.O. dubbel T. U.M. zeg 
Jottum, jottum, jottum zeg! 
 
K.O.L.O. dubbel S aal 
kolle kolle kolle kolle 
Kolossaal!! 
 
Bekakt: 
M.I.E.T.E.R.S. 
Mieters, mieters, mieters zeg 
 
D.O. dubbel L.E.T. yes! 
Dolletjes, dolletjes, dolletjes zeg! 
 
 
Fijne zomer allemaal en veel plezier met aanmoedigen van wie en wat dan 
ook! 
 
Hetty van Rijn 
 
 
 
 
 
Gedrag 
Respect. Een klein woord, maar met een grote betekenis. Waardering hebben 
voor elkaar is van het allergrootste belang. Ook bij een vereniging als Geel 
Wit, waar we te maken hebben met vrijwilligers. Mensen die een deel van hun 
tijd opofferen om het anderen mogelijk te maken hun hobby uit te oefenen. 
Waar zouden we zijn zonder trainers, leiders, kantinepersoneel, 
scheidsrechters, en noem ze allemaal maar op. Zonder hen is een partijtje 
voetbal niet mogelijk. 
Maar ook trainers, leiders, kantinepersoneel en scheidsrechters kunnen 
fouten maken. Een trainer kan voor de verkeerde tactiek kiezen, een 
scheidsrechter kan een verkeerde beslissing nemen. Ze blijven mensen. 
Daarom, heb begrip voor elkaars situatie en toon respect, daarmee kom je het 
verst. Blijf niet mokken, maar geef elkaar de hand en wees blij dat door de 
inzet van allen deze wedstrijd überhaupt gespeeld kon worden. 
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A1 kampioen 

 
 

Achter van links naar rechts: Jesse Pieter Kolk, Wilmar Kienstra, Tom 
Heerema, Jordi Metz, Mark Kiewied, Taron Atanisjan, Matthijs Rijpstra. 
Voor van links naar rechts: Edward Brouwer, Cyprian Molenaar, Ken Knoeff, 
Laurens Kooiker, Kevin Kienstra, Saja de Haan. Vooraan Martijn de Jong. 
  
 
De A-junioren van Geel Wit zijn kampioen geworden. Plotseling. Door het 
gelijke spel van Minnertsga in een doordeweekse wedstrijd tegen WWS 
waren de laatste beide wedstrijden van Geel Wit, uitgerekend tegen beide 
genoemde ploegen, niet meer van belang. De voorsprong van Geel Wit was 
te groot om nog ingehaald te kunnen worden.  
Een prachtige prestatie van onze oudste jeugd, die toch al een mooi seizoen 
beleefden omdat ze ook in het bekertoernooi ver kwamen. Pas in de 
kwartfinale werden ze gestuit door Oerterp.  
Een compliment aan de trainers Ids Heerema en Piet Visser en de leiders 
Frank en Jort Visser, en natuurlijk aan de spelers zelf. 
 
C1 nog geen kampioen 
Bij het ter perse gaan van dit Intikkertje was C1 nog geen kampioen. 
Ongetwijfeld zullen ze dat wel worden. De voorsprong op nummer twee, 
Boornbergum, is drie punten met een wedstrijd minder gespeeld. Als Geel Wit 
van SC Stiens wint kan Boornbergum alleen nog naast Geel Wit komen. Dat 
kan gebeuren in de volgende wedstrijd die ze tegen elkaar spelen. Het 
doelsaldo van Geel Wit is echter vele malen beter, zodat Geel Wit zelfs ruim 
mag verliezen. Dan heeft Geel Wit eigenlijk nog een wedstrijd tegen Foarút te 
spelen, maar als er niets meer op het spel staat wordt dat duel niet meer 
ingepland. 
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Derde 
kampioen

 
Geel Wit 3 is kampioen geworden, Om de vier punten achterstand op MKV ‘29 4 weg 
te werken moest vrijdagavond van de Leeuwarders gewonnen worden. Dat lukte 
met glans: 5-0. Zondag was een gelijkspel tegen Bergum 3 voldoende om de titel in 
de wacht te slepen. Bergum nam de leiding, maar door een doelpunt van Douwe van 
der Meij behaalden de Amelanders het nodige punt. 
Achter van links naar rechts: Tim Hoomoedt, Marcel van der Geest, Robert Oud, 
Boudewijn Bakema, Theodoor Molenaar, Pedro Kooiker, Pieter Kooiker, Peter Oud, 
Theo de Haan, Peter Brouwer, Arno Moll. 
Voor: Dennis en zijn vader Douwe van der Meij, Reinoud Hoekstra, Ronald Metz, Dirk 
Kienstra, Bente Bonthuis, Frank Beijaard, Klaas Kolk, Peter Kolk. 
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Geel Wit speelde zijn laatste wedstrijd in Lemmer. Daar kwamen we een paar 
oude bekenden tegen, oud-secretaris Jelte Hamstra en zoon René, die als 
jeugdspeler voor Geel Wit voetbalde. 
 
 
Overschrijvingen 
Het is weer de tijd van de mutaties. Tot 15 juni bestaat de mogelijkheid tot 
uitschrijving of overschrijving naar een andere vereniging. Ben je daarmee te 
laat, dan zit je nog een jaar aan de huidige club vast, met alle rechten en 
plichten. Je mag er nog een jaar voetballen, maar je moet ook contributie 
betalen. De club heeft dat geld nodig, omdat die afdracht aan de KNVB moet 
betalen. Dus, meld je tijdig af bij secretaris Gerard Pluim, tel. 06-49816737, 
gpluim@home.nl 
 
 
Familiedag 11 juni 
Op zaterdag 11 juni wordt de familiedag van Geel Wit gehouden. Overdag is 
het de beurt aan de jeugd. Zij doen mee aan een spellencircuit en spelen een 
4 tegen 4 toernooi.  
Vanaf een uur of vijf nemen de ouderen bezit van het veld. Zij spelen een 7 
tegen 7. Aansluitend is er een barbecue met live-muziek.  Wie wil meedoen 
aan het 7 tegen 7 kan zich aanmelden bij …. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gpluim@home.nl
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Aan de bal 

 
Naam: Julian de Jong. 
Pupil bij de wedstrijd: Geel-Wit-Franeker. 
Vader/moeder: André en Marieke. 
Broers/zussen: Stan en Kim. 
Ik voetbal in: E2 
Mijn trainer(s) is/zijn: André en Sander. 
In het veld sta ik: mid mid. 
Mijn hoogtepunt is: mijn eerste 2 goals van het seizoen 
Ik eet het liefst: patat. 
Dit vind ik niet lekker: spruitjes 
Ik drink het liefst: cola. 
Mijn favoriete club is: Barcalona. 
Mijn favoriete speler is: Messi 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Colin 
Mijn favoriete TV-programma is: Discovery Channel 
Mijn favoriete film is: Pirates of the Caribbean 
Mijn favoriete muziek is: Bruno Mars. 
Mijn favoriete hobby is: voetbal en timmeren. 
Mijn mooiste boek is: Suske en Wiske. 
Ik heb een hekel aan: rekenen. 
Ik wil later worden: voetballer. 
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Afscheid René de Jong 

 
Foto Jan van Os 
Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd Geel Wit-SC Franeker 
kreeg René de Jong een publiekswissel. Na 24 jaar het doel van het eerste te 
hebben verdedigd, speelde hij zijn laatste thuiswedstrijd. Van de spelers 
kreeg hij een barbecue, een fotocollage en natuurlijk bloemen. Namens het 
bestuur en de Vrienden van Geel Wit waren er cadeaubonnen en bloemen. 
 
 
Volg Geel Wit op Twitter 
Voor al het actuele nieuws van Geel Wit is de 
website www.geelwit.nl het vertrouwde adres. 
Maar er is meer. Geel Wit is nu ook te volgen op 
Twitter. Dus voortaan ook op de mobiel altijd de 
uitslagen, programma’s, wedstrijdwijzigingen en 
nieuwtjes bij de hand. 
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Klein Vaarwater vijf jaar shirtsponsor Geel Wit 

 

Klein Vaarwater is de komende vijf jaar shirtsponsor van Geel Wit. Dat is 
bekend gemaakt op de receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het recreatieterrein.  

Voorzitter Theo de Jong van Klein Vaarwater feliciteerde het bestuur van Geel 
Wit en toonde het nieuwe tenue dat de komende vijf jaar door de senioren 
wordt gedragen. Het is hetzelfde tenue als waarin de meeste jeugdteams ook 
al spelen. Het uittenue is overwegend wit.  

De naam van Klein Vaarwater komt op de voorkant, samen met het logo van 
hoofdsponsor Wagenborg Passagiersdiensten. De naam Ameland komt op de 
achterkant van het shirt.  

Doordraven 
 
In het hedendaagse voetbal verdwijnt meer en meer de charme van het pure 
spel, de liefhebberij. Geld lijkt af en toe de primaire drijfveer. Voetballers zijn 
alleen maar bezig met de nieuwste snufjes op het gebied van social media, 
sieraden en kleding en menig voorzitter wordt de kop gek gezeurd om de 
laatste I-pad of een aangepaste versie op de al peperdure bolide die ze van 
de club krijgen.  
 
Klauwen geld gaan er om in het voetbalwereldje en de waarde ervan is al lang 
zoek. Salarissen van € 50.000,- of zelfs meer dan € 100.000.- zijn in Engeland 
geen uitzondering. Let wel, dit zijn WEEKSALARISSEN! Dit zijn bedragen 
waar andere mensen soms jarenlang keihard voor moeten werken. 
Voetballers zijn veelal verwend en lijken in niets meer op de voetballers van 
weleer. Toen geld nog een bepaalde waarde had, veelal omdat het ging om 
een generatie die de mindere tijden had meegemaakt. Een paar 
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voetbalschoenen van (omgerekend 500 gulden) was iets wat een gotspe was. 
Voetballers waren aanspreekbaar, hadden een voorbeeldfunctie en liepen niet 
zo naast hun schoenen als dat tegenwoordig het geval is. Het ging toen om 
de prijzen, de volle stadions, de noeste arbeid binnen de lijnen en het 
saamhorigheidsgevoel. Voetballers waren ook meer uitgesproken, hadden 
meer (in ieder geval voor het publiek zichtbaar!) humor en een gezonde dosis 
relativeringsvermogen. Ze waren bovendien aanspreekbaar en voelden zich 
niet compleet verheven. 
 
Nu zie je vaak een stel rasegoïsten de bus uitstappen met een trendy toilettas 
onder de arm en een complete stereo-installatie op het hoofd al dan niet in 
combinatie met een soortement van lasbril die door moet gaan voor zonnebril. 
Niet aanspreekbaar voor  jonge supportertjes of handtekeningjagers, niet in 
de stemming voor een snelle babbel met een journalist en amper te betrappen 
op een greintje plezier of blijheid dat ze één van de mooiste beroepen mogen 
gaan uitoefenen. En allemaal onder de noemer van concentratie! Het is 
verworden tot een verplicht nummertje. Het liefst rijden ze met de bus tot in de 
kleedkamer, trappen snel en plichtmatig tegen een bal en gaan dan weer zo 
snel mogelijk naar huis om de bankrekening te checken. Het publiek 
bedanken, ook zoiets. Met pijn en moeite wordt er wel eens een onnozel 
dansje voor het vak uitgevoerd of het denigrerende handje-klap. Zo van; mooi 
dat jullie allemaal weer hebben bijgedragen aan mijn riante salaris door naar 
het stadion te komen. Een trieste vertoning. Na een waardeloze wedstrijd 
kunnen de echte supporters doodziek zijn van het resultaat. De spelers zijn 
het echter alweer snel vergeten en zitten met de koptelefoon op in de bus. 
Weer een wedstrijd, weer een premie.  
 
Natuurlijk zijn er vanwege de enorme belangen, veelal financiële, plausibele 
redenen om het spel en de entourage er omheen anders te benaderen dan 
voorheen. Anderzijds maakt het de sport en de bijbehorende sporters tot een 
grauwe massa van eenheidsworsten en wordt het zelfs hier en daar wat 
belachelijk, of misschien zelfs meelijwekkend. Dat klinkt wat neerbuigend, 
maar let u er maar eens goed op en leest u eens aandachtig een interview 
met een profvoetballer;  
De favoriete film van de meeste voetballers is Scarface of Gladiator. Het 
favoriete eten komt vaak neer op moeders nasi/roti/gehaktbal of whatever 
zolang moeder het maar kookt. De autokennis beperkt zich tot de Range 
Rover, Audi Q7 of andere brandstofslurpers. Barcelona wordt zo 
langzamerhand iedereens droomclub. In de vrije tijd is het een kwestie van 
wat gamen en chillen met vrienden of shoppen met de vriendin. Politiek boeit 
weinigen. Het is allemaal een beetje gênant aan het worden.  
 
Dan heb ik het nog niet eens over de compleet nietszeggende diepte-
interviews met de heren spelers na een wedstrijd. Toegegeven, met Bert 
Maalderink voor je snufferd kun je ook niet anders dan de wanhoop nabij zijn 
en je met heel veel tegenzin overgeven aan de meest idiote vragen en dito 
antwoorden. Anderzijds zijn er nog weinig mensen die durven of willen 
zeggen waar het op staat. Af en toe lijken het wel politici die via de raarste en 
meest omslachtige antwoorden de oorspronkelijke vraag ontwijken. Het maakt  
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het beeld van voetballers dat ze steeds meer als kuddedieren worden gezien. 
Je kunt je zelfs nog afvragen of ze daadwerkelijk de voorbeelden zijn waar de 
jeugd tegenop ziet. Natuurlijk, de publieke adoratie en het geld dat blijft voor 
elke jongeling schitterend, maar wil een zelfrespecterend iemand nog wel 
worden geassocieerd met termen als; kuddedier, verwend, dom, geldwolf, 
eenheidsworst, over het paard getild mannetje etc. Ook ik chargeer natuurlijk 
schromelijk en scheer vele voetballers nu ten onrechte over de 
spreekwoordelijke kam. Toch is het gros van hetgeen ik zeg keiharde 
waarheid en zien steeds meer mensen alleen dit beeld van voetballers. Dat is 
misschien dus niet altijd fair, maar voetballers doen er bar weinig aan om dit 
beeld recht te zetten. Ze reageren soms ook wel geprikkeld op kreten als 
“werken voor je geld.” Maar dan denk ik ook; waarom zo geïrriteerd reageren? 
Het is toch het minste wat mensen mogen verwachten van bespottelijk ruim 
betaalde beroepsmatige hobbyisten? 
Een Marcus Berg die het vingertje 
voor de mond houdt richting het 
publiek na een goal terwijl hij al 
tientallen opgelegde kansen heeft 
gemist en supporter het waagden om 
te fluiten? Schei toch uit! Pure 
minachting. Veel voetballers willen als 
halfgoden worden gezien en 
behandeld. Dit is uiteraard 
lachwekkend en het is te hopen dat 
we daarin niet met zijn allen meegaan. Zoals ik eerder zei, er zijn veel 
egoïsten die louter uit zijn op eigen succes. Dat zie je bijvoorbeeld ook weer 
terug in het juichen na een goal. Wat zijn dat tegenwoordig voor debiele one-
man-shows? Teamgenoten worden in een kolderieke achtervolging afgeschud 
of zelfs weggeduwd, er is geen oog voor het publiek, maar gek genoeg wel 
voor een of andere wisselspeler en coaches krijgen ook nog en passant in 
sommige gevallen een sneer. Dat hoeft toch niet?  
 
Voetbal moet in zijn totale vorm terug naar de basis. Jongens die met 18 jaar 
al ‘binnen’ zijn en zich, naar eigen zeggen, niet hoeven te bewijzen, het is te 
zot voor woorden. Spelers moeten trots zijn op hun beroep en nederig voor 
het aan hun geschonken talent. Want dat is het. Ook zij zijn ooit begonnen als 
amateur, liefhebber, dromer van. Door bovengemiddeld talent kunnen ze zich 
onttrekken aan de rest. Maar waarom dan dat rare gedrag? Waardering en 
wederzijds respect naar supporters, club, media en collega-voetballers. Nu 
eens geen roze, paarse of felgele pantoffels, maar ouderwetse zwarte kicksen. 
Nu eens geen koptelefoon op, maar gewoon een praatje met je betalende 
werkgevers, ofwel de supporter. Nu eens niet als een losgeslagen baviaan 
een intikkertje bejubelen maar met je teamgenoten naar het publiek 
toejuichen en de vreugde te delen. Nu eens niet een miljoen of 30 neertellen 
voor weer een passerende zakkenvuller, maar het voordeel van de twijfel 
geven aan een talentvolle jeugdspeler. Ga weer eens normaal doen met zijn 
allen en maak de sport niet verder belachelijk.  
 

Colin Ytsma 
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Eerste elftal van 25 man 

Het seizoen 2010-2011 zit er op. Tijd om de balans op te maken. In het eerste 
seizoen onder leiding van Henk Hoekstra en Karel van der Wal werkte Geel 
Wit voor het eerst 26 competitiewedstrijden af. Geen van de selectiespelers 
deed aan alle duels mee. Rene de Jong verzaakte één keer wegens vakantie. 
Bjorn Wijnberg was er twee keer niet bij en vier spelers ontbraken drie maal 
op het appèl. Liefst 25 man kwamen in actie voor de hoofdmacht.  

Danny Metz maakte de meeste doelpunten (8), op de voet gevolgd door 
Bente Bonthuis (7). 

Betekenis kolommen: naam, aantal uitgespeelde wedstrijden, aantal keren 
ingevallen, aantal keren uitgevallen, totaal aantal wedstrijden, doelpunten. 

2010-2011      

Rene de Jong 24 1  25  

Bjorn Wijnberg 23  1 24 2 

Colin Ytsma 22  1 23  

Jan Jaap Blokker 17 3 3 23 2 

Theod. Molenaar 17 3 3 23  

Bente Bonthuis 11 10 2 23 7 

Paul van der Wal 19 3  22 4 

Siard Bonthuis 14 6 2 22 2 

Anton Kiewiet 19 1 1 21 4 

Danny Metz 14 5 2 21 8 

Lars Molenaar 14 3 3 20 3 

Kevin Kiewiet 5 9 5 19 1 

Lars Brouwer 6 5 3 14 3 

Jurjen Metz 5 2 7 14 3 

Brian Overmars 1 6 7 14 4 

Maurits Metz 5 3 5 13  

Frank Visser  3 8 11  

Jordi Metz  1 3 4  

Dennis Akkerman 1 1 1 3  

Pieter Oene Smit 1  1 2  

Kevin Kienstra   2 2  

Ken Knoeff   1 1  

Laurens Kooiker   1 1  

Mark Kiewied   1 1  

Tharan Apputhurai   1 1  
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Tjerk 'Bonne' Visser overleden 

Op 74-jarige leeftijd is Tjerk Visser overleden, beter bekend als Bonne. 
Voetbal was een van zijn passies. Hij was jarenlang bestuurslid van SC 
Amelandia en was een van de eerste scheidsrechters op Ameland. Hij heeft 
menige wedstrijd van Geel Wit gefloten. Bonne werd een trouwe en graag 
geziene toeschouwer van Geel Wit. Gezeten op zijn stoel ter hoogte van de 
middellijn volgde hij de thuiswedstrijden van het eerste. We verliezen in 
Bonne een markante persoonlijkheid. 

Standen 
Eerste elftal 
  1   GAVC 1     26   16     6     4   54   67   -   49 
  2   Leeuwarden 1    26   16     5     5   53   52   -   26 
  3   Harlingen 1     26   13     5     8   44   65   -   51 
  4   Warga 1     26   12     7     7   43   51   -   42 
  5   Zwaagwest. 1    26   11     6     9   39   43   -   41 
  6   Friesland 1     26   10     8     8   38   61   -   45 
  7   Geel Wit 1     26   10     6   10   36   43   -   47 
  8   Oosterlittens 1    26     9     7   10   34   41   -   41 
  9   Akkrum 1     26     8   10     8   34   36   -   37 
10   Lemmer 1     26     8     4   14   28   47   -   65 
11   DTD 1      26     5   12     9   27   29   -   40 
12   SC Stiens 1     26     7     6   13   27   41   -   56 
13   Franeker 1     26     7     5   14   26   50   -   58 
14   Irnsum 1     26     2     9   15   15   37   -   65 
 
Tweede elftal 
  1   Franeker 3     18   16     2     0   48   91   -   21 
  2   Frisia 3     17   12     2     3   38   82   -   19 



16 

 

  3   Friesland 2     18     9     4     5   31   43   -   41 
  4   Geel Wit 2     18     9     3     6   30   47   -   34 
  5   Zwaagwest. 2    17     6     3     8   21   24   -   51 
  6   Dronrijp 2     17     6     2     9   17   42   -   58 
  7   Warga 2     17     6     4     7   15   40   -   49 
  8   Drachten 3     18     4     3   11   15   39   -   59 
  9   Surhuisterv. 2    18     4     2   12   14   32   -   59 
10   DTD 2      18     3     1   14   10   27   -   76 
 
Derde elftal 
  1   Geel Wit 3     16   10     2     4   32   60   -   25 
  2   MKV '29 4     16   10     2     4   32   43   -   26 
  3   Frisia 5     15     7     1     7   22   38   -   44 
  4   Nieuweschoot 2    15     6     3     6   21   50   -   44 
  5   Sparta '59 2     14     6     3     5   21   38   -   33 
  6   Bergum 3     16     6     3     7   21   51   -   63 
  7   Heerenveen 4    15     6     2     7   19   35   -   42 
  8   Oosterlittens 2    16     2     6     8   12   25   -   38 
  9   Drachten 5     13     3     2     8   11   28   -   53 
 
A1-junioren 
  1   Geel Wit A1     19   16     0     3   48   86   -   39 
  2   Anjum A1     19   12     5     2   41   89   -   39 
  3   Minnertsga A1    19   12     4     3   40   65   -   31 
  4   VCR A1     19   12     0     7   36   63   -   43 
  5   Dokkum A1     18     9     3     6   30   61   -   37 
  6   Be Quick A2     20     8     1   11   25   38   -   57 
  7   Berlikum A1     17     7     1     9   22   35   -   40 
  8   SC Stiens A2     16     5     3     8   18   59   -   53 
  9   WWS A1     17     5     1   11   16   44   -   68 
10   VC Trynwâlden A2   20     3     2   15   11   31   -   84 
11   VIOD A1     16     1     0   15     3   11   -   91 
 
B1-junioren 
  1   Oostergo B1     18   17     1     0   52   96   -   16 
  2   Harkema Op. B1    17   14     0     3   42   89   -   23 
  3   Veenwouden B1    20   11     0     9   33   72   -   65 
  4   Geel Wit B1     17   10     2     5   32   78   -   27 
  5   Drachten B2     17     9     2     6   29   51   -   38 
  6   Hark. Boys B1    16     8     1     7   25   38   -   33 
  7   Birdaard B1     18     7     0   11   21   47   -   73 
  8   Marrum B1    20     6     2   12   20   53   -   96 
  9   ONT B1     16     6     0   10   18   40   -   58 
10   Holwerd B1     16     3     0   13     9   33   -   71 
11   SC Stiens B2     17     1     0   16     2   11   - 108 
 
C1-junioren 
  1   Geel Wit C1     19   18     0     1   54 109   -   20 
  2   Boornbergum C1    20   16     3     1   51   81   -   25 
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  3   SC Stiens C1     19   13     4     2   43   57   -   16 
  4   Foarut C1     19   12     1     6   37   66   -   32 
  5   Sint Annapar. C1    20   12     1     7   37   48   -   40 
  6   VC Trynwâlden C1    21     9     5     7   32   74   -   63 
  7   ONT C1     21     7     4   10   25   37   -   39 
  8   Be Quick C2     21     5     4   12   19   34   -   59 
  9   BergumBCV C2    20     6     1   13   19   28   -   60 
10   de Sweach C1    21     5     1   15   16   27   -   75 
11   Oerterp C1     20     2     2   16     8   29   -   87 
12   Zwaagwest.  C1    19     2     0   17     6     9   -   83 
 
C2-junioren 
  1   Blauw Wit ´34 C3    19   16     1     2   49 113   -   21 
  2   Frisia C4     19   15     2     2   47 102   -   23 
  3   Frisia C5     18   12     2     4   38   92   -   32 
  4   Foarut C2     18   12     0     6   36   72   -   64 
  5   Rood Geel C2    17     9     1     7   28   48   -   42 
  6   Geel Wit C2     19     9     0   10   27   70   -   62 
  7   Lwd. Zwal. C2    19     6     4     9   22   51   -   52 
  8   VC Trynwâlden C2    18     7     1   10   22   54   -   79 
  9   SC Stiens C2     16     5     1   10   16   46   -   56 
10   Sint Annapar. C2    18     1     1   16     4   21   - 102 
11   Blauw Wit ´34 C4    19     1     1   17     4     9   - 145 
 
D1-pupillen 
  1   Warga D1       9     8     0     1   24   43   -   16 
  2   Geel Wit D1       9     6     1     2   19   39   -   21 
  3   Wykels Hallum D1      9     5     1     3   16   23   -   14 
  4   Irnsum D1       8     2     1     5     7   19   -   24 
  5   SSS '68 D1       8     1     1     6     4   12   -   41 
  6   Wardy D1       7     0     2     5     2   14   -   34 
 
E1-pupillen 
  1   Sparta '59 E1       8     7     0     1   21   34   -   11 
  2   Franeker E3       8     6     0     2   18   38   -   16 
  3   Birdaard E1       9     5     1     3   16   30   -   20 
  4   Geel Wit E1       9     4     2     3   14   27   -   22 
  5   Minnertsga E3      8     1     0     7     3   15   -   46 
  6   Beetgum E1       8     0     1     7     1   14   -   43 
 
E2-pupillen 
  1   Blauw Wit E9       9     9     0     0   27   71   -   22 
  2   Geel Wit E2       9     6     0     3   18   39   -   23 
  3   Franeker E7       9     4     1     4   13   34   -   24 
  4   St. Annapar. E3      9     4     1     4   13   34   -   43 
  5   Tzum E2       9     2     1     6     7   15   -   48 
  6   Wykels Hallum E2      9     0     1     8     1   15   -   48 
 
 F1-pupillen 
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 1   SC Stiens F2      9     9     0     0   27   92   -     4 
  2   Beetgum F1       8     7     0     1   21   49   -   20 
  3   WWS F1       9     3     1     5   10   23   -   32 
  4   Blauw Wit F4       8     2     1     5     7   23   -   35 
  5   Robur F1       7     2     1     4     7   10   -   30 
  6   Geel Wit F1       9     0     1     8     1     4   -   80 
 
F2-pupillen 
  1   Wardy F1       8     8     0     0   24   74   -     3 
  2   Hardegarijp F3    10     4     3     3   15   23   -   28 
  3   Geel Wit F2       9     4     2     3   14   24   -   27 
  4   Frisia F6       9     2     2     5     8   11   -   27 
  5   FVC F3       8     2     1     5     7   12   -   32 
  6   Holwerd F2       8     1     2     5     5   12   -   39 
 
 
 
 
 
 
 
 

De medewerkers van  

’t Intikkertje wensen  

iedereen een 

 plezierige vakantie  

 
 
 
 
. 
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Sjaals, banieren en paraplu’s te koop 

Geel Wit heeft drie nieuwe merchandiserartikelen: een sjaal, een banier en 
een paraplu. Op de sjaal staat de verenigingsnaam in het midden, met aan de 
uiteinden het nieuwe logo van de club en de vlag van Ameland. De paraplu is, 
vanzelfsprekend, uitgevoerd in de kleuren geel en wit en is voorzien van het 
logo. Beide artikelen zijn voor €12,50 te koop. De banier kost €5. 
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Geel Wit Nieuws 
 
 
Medewerkers: 
     
Koos Molenaar    Erna Brouwer 
Hetty van Rijn    Truus Kiewied 
Anne Moll     Niels Oud 
Familie Nico Oud     Joop Geurts 
Colin Ytsma     Johan Brouwer 
Frans ter Schure    Peter Former 
Coty Tieman     Frans Kiewied 
Ida Kiewied     Wessel Brouwer 
Wilma Raats     Annemieke Kooiker 
Ignatia Metz     George Molenaar 
Gerry Oud     Sjon de Haan 
      
 
Het Geel Wit Nieuws verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. 
Oplage:     375 exemplaren 
Kosten abonnement:  € 10,-- per jaar 
Kosten advertentie:  
1 kolom 62x35 mm (=1/5 pagina)           €  35  
2 kolom 135x90 mm (=halve pagina)     €  65  
4 kolom 135x195 mm (=hele pagina)    €120  
Banner op homepage website www.geelwit.nl  €150 
 
Adreswijzigingen doorgeven aan de penningmeester.  
 

 

http://www.geelwit.nl/

