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Agenda Algemene Ledenvergadering 
 v.v. Geel Wit 

 
 

Datum: vrijdag 26 augustus 2011  
Plaats:  Kantine Geel Wit Noordwal 
Aanvang: 21.00 uur 
 
 

 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2011. 
 

4. Jaarverslag  secretaris. 
 

5. Jaarverslag penningmeester. 
 

6. Voorstel verhoging contributie  
 

7. Verslag kascommissie en (her)benoeming kascommissie. 
 

8. Bestuursverkiezing: 
 

Periodiek aftredend zijn: 
Will Bakema  aftredend, niet herkiesbaar; 
Gerard Pluim  tussentijds aftredend, niet herkiesbaar. 
Lars Brouwer aftredend, herkiesbaar 
Paul van der Wal aftredend, herkiesbaar 
Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden 
ingediend. 

 
9.  Voorbereiding seizoen 2011-2012. 

 
10.  Mededeling Stichting Vrienden van Geel Wit. 

 
11.  Rondvraag. 

 
12.  Sluiting. 

 
Notulen algemene ledenvergadering VV Geel Wit op 11 februari 2011  
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en maakt zijn excuses voor het geschuif 
met de vergaderdatum. Het blijkt heel lastig te zijn een datum te vinden 
waarop nog geen andere activiteit is gepland.  
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2. Ingekomen stukken 
Jordi Metz is uitgenodigd voor het spelen van testwedstrijden voor FC 
Groningen/Cambuur. De voorzitter wenst hem veel succes. 
In december is het contract met trainer Henk Hoekstra met een jaar verlengd. 
Het contract met hoofdsponsor WPD is met tenminste drie en mogelijk vijf jaar 
verlengd. Hiervoor is nog toestemming nodig van de Koninklijke Wagenborg 
Groep. Het sponsorbedrag wordt verhoogd met de jaarlijkse index. 
De vereniging is nog op zoek naar twee bestuursleden, een assistent-
scheidsrechter voor het eerste, leiders/trainers voor het tweede en 
kantinepersoneel. 
In december is overleg geweest met Amelandia; gezamenlijk zullen we de 
eilander belangen behartigen. 
Op deze vergadering zijn twee consumpties voor rekening van Geel Wit. 
 
3. Notulen ALV 27 augustus en ELV 12 mei 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Begroting 2011-2012 
Voor het derde jaar op rij wordt er een tekort begroot, dit jaar wordt rekening 
gehouden met een tekort van €3600. Geel Wit moet dus bezuinigen. Op de 
reiskosten kan iets gekort worden. Verzekering, huur en gemeentelijke 
belastingen worden duurder. De hoofdsponsor staat toe dat op de voorkant 
van het shirt de naam van een subsponsor komt. De Linnenkast gaat de 
tenues van de senioren en A-junioren wassen, dit bespaart €800.  
 
5. Contributie-aanpassing 
Om inkomsten te genereren wordt een kledingfonds ingesteld. Het 
abonnementsgeld voor het clubblad zit voortaan bij de contributie in en er 
komt een gezinskorting. Kevin Kiewiet stelt voor dat leden zelf broeken en 
sokken betalen. Het voorstel tot contributieaanpassing wordt unaniem 
aangenomen. 
 
6. Nieuws van de commissies 
Jeugdcommissie. Paul van der Wal deelt de nieuwe infogids uit. Acht van de 
tien jeugdteams lopen in nieuw tenue, alleen A1 en E1 nog niet. 
Commerciële commissie: Heineken verhoogt het sponsorcontract per vust van 
€5 naar €12 en heeft een tafelvoetbalspel geschonken. 
De webshop is een groot succes: 75% heeft trainingskleding aangeschaft.  
Er zijn twee nieuwe merchandiserartikelen: een sjaal en een paraplu, beide 
voor €12,50 te koop. 
Slagerij Ytsma sponsort de vleesprijzen. Er komen 14-15 reclameborden bij. 
Alle reclameruimtes in het clubblad zijn gevuld, alsmede de weeksponsoren. 
27 Maart is de officiële ingebruikname van het nieuwe elektronische 
scorebord, aangeboden door de Koninklijke Wagenborg Groep. Op het bord 
komen geen andere sponsornamen en ook geen lichtkrant.  
Binnenkort is ook de ingebruikname van de nieuwe website, waaraan hard 
gewerkt wordt door Mark Kiewiet, Sander Kiewied en Dirk de Jong. 
 
7. Selectiebeleid 



5 

 

De jeugd wordt nu ingedeeld op leeftijd. 
8. Competitieverloop 
De pupillencompetities zijn niet uitgespeeld vanwege de 
weersomstandigheden. Geel Wit kon geen kampioenen begroeten. A1 en C1 
staan bovenaan. B1 is middenmoter en C2 doet het minder. Dat komt omdat 
dit team is aangevuld met veel D’s. 
 
9. Vrienden van Geel Wit 
Vorig jaar hebben de Vrienden bijgedragen in de kosten van de trainer. Een 
dergelijk verzoek is dit jaar niet gekomen van het bestuur van Geel Wit.  
De Vrienden stellen Geel Wit voor te onderzoeken of het mogelijk is een 
gediplomeerde trainer voor de jeugd aan te stellen. 
 
10. Rondvraag 
Ids Heerema: Jort Viser stopt binnenkort als leider van de A’s. Er moet een 
vervanger gezocht worden. 
André de Jong bedankt namens de feestcommissie alle vrijwilligers. Tevens 
complimenteert hij de scheidsrechters en vervoerders, die altijd present 
waren. 
Nico Oud mist bij een aantal leiders van Geel Wit het respect richting 
scheidsrechters. 
Maurits Metz: de schoenborstels zijn versleten. Er komen nieuwe. 
André de Jong vindt dat de keuken opgeknapt moet worden. Hier wordt al aan 
gewerkt. Andre roept vrijwilligers op om mee te helpen met de plaatsing van 
de reclameborden en het scorebord. 
 
11 Sluiting 
Ook de voorzitter dankt de vrijwilligers voor al het gedane werk en spreekt de 
wens uit dat de vacatures worden vervuld. 
Hij dankt de aanwezigen voor hun bezoek en sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 26 augustus 2011. 
 
 
       Voorzitter 
 
       Secretaris 
 

Jaarverslag Geel Wit  (1-7-2010 / 30-6-2011) 

Inleiding 

Net als vorig jaar kunnen we zeggen dat Geel Wit een bewogen jaar achter de 
rug heeft. Er was vreugde in de vorm van enkele kampioenschappen, maar er 
waren ook minder aangename gebeurtenissen, met als dieptepunt het 
mislopen van de titel door het derde. Wegens het opstellen van ongerechtigde 
spelers werd de wedstrijd tegen MKV verloren verklaard, kon Geel Wit fluiten 
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naar het kampioenschap en werden de betreffende spelers langdurig 
geschorst.  
En, we blijven in herhaling, het was andermaal geen gemakkelijk jaar voor de 
clubleiding. De zoektocht naar vrijwilligers wordt steeds moeilijker; er is een 
chronisch gebrek aan met name kantinepersoneel en scheidsrechters.  
 

Competitieverloop  

Het eerste elftal speelde voor het eerst onder leiding van trainer Henk Hoekstra 
en leider Karel van der Wal. Henk had zich ten doel gesteld in het linker rijtje te 
eindigen, en dat is net gelukt. Het contract met de trainer is inmiddels met een 
jaar verlengd. Gelukkig waren Jaap Kienstra en George Molenaar weer bereid 
de kar van het tweede elftal te trekken. Hun jonge ploeg eindigde keurig in de 
middenmoot. De bekeravonturen van het eerste en het tweede waren erg kort. 
En over het derde is eigenlijk alles al verteld. 

 
Naast de drie seniorenteams speelden het afgelopen seizoen negen 
junioren/pupillenteams in competitieverband. Zie voor de eindrangschikking 
de bijlage bij dit verslag. In het bijzonder noemen wij nog de prestaties van de 
volgende teams: 

- Voor het eerst sinds 1996 is weer een A-elftal kampioen geworden. 
Bovendien reikte dit team tot de kwartfinale van de beker.  

- Ook de C’s werden kampioen. Zij verloren slechts twee wedstrijden, 
allebei thuis. Ze scoorden liefst 111 doelpunten! 

- Frustrerend was weer het grote aantal afmeldingen van de tegenpartij. 
Diverse competities zijn dan ook niet beëindigd. 

-   
Overige wedstrijden, toernooien enz. 

- Voor de derde keer deed een gecombineerd team van Amelandia en 
Geel Wit mee aan het Waddentoernooi. Ameland werd tweede achter 
Schiermonnikoog. 

- De Ameland Beker pronkt weer een jaar in de prijzenkast van Geel Wit. 
Met de drie oud-Cambuurspelers maakte Amelandia het Geel Wit in 
Hollum behoorlijk lastig (4-5 winst), maar thuis liet Geel Wit er geen 
gras over groeien: 9-1. 

- De veteranen van Geel Wit hebben de jaarlijkse strijd om de Cor 
Wijnbergbeker gewonnen. Amelandia werd met 2-5 verslagen. 

- Traditiegetrouw werd met Kerstmis het Kerstzaalvoetbaltoernooi 
gehouden in  
sporthal de Slenk in Nes. Op tweede kerstdag voor senioren, samen 
met de A- en B-junioren. De overige jeugd kwam de ‘derde kerstdag’ in 
actie.  

 

Diverse voetbalzaken 
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- Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken hield in januari 
weer een scheidsrechtersweekend op Ameland.  

- De training in Leeuwarden was, na een jaar bij Nicator, nu bij Rood 
Geel en werd verzorgd door Henk Hoekstra. De opkomst was goed te 
noemen, aan het einde van het seizoen werd het iets minder. 

- Geel Wit gaat de competitie 2011-2012 in met de volgende teams: 3 
seniorenteams, 1 A, 1 B en 1 C juniorenteams en 2 D, 2 E en 3 F 
pupillenteams. 
 

Overige activiteiten 

- De organisatie van de barbecue en de oliebollenverkoop tijdens de 
kermis in Nes was weer in handen van André en diverse vrijwilligers. 
Inmiddels is Geel Wit ook actief in Buren op de Dorpsbarbecue en het 
Midzomerfeest.  

- In augustus en maart zijn reclameborden gereinigd en vervangen. 
- Op 1 september hield FC Groningen een eindclinic voor de jeugd van 

zeven tot veertien jaar. 
- In oktober deed Geel Wit weer mee aan de Grote Club Actie en aan de 

Sponsor Bingo Loterij. 
- Regiocoach Ronald Lepez verzorgde 28 oktober een demotraining voor 

de trainers van Geel Wit. 
- Jordi Metz trainde na de winterstop bij FC Groningen.  
- De webwinkel is een succes. Veel leden hebben Geel Wit-kleding 

aangeschaft en er zijn ook nieuwe merchandise-artikelen: sjaals, vaantjes 
en paraplu’s. 

- Op 27 maart hebben directeur Van Langen van Wagenborg en voorzitter 
Bakema het door Wagenborg aangeboden scorebord onthuld. 

- Op het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van recreatieoord 
Klein Vaarwater werd bekend gemaakt dat de naam van Klein Vaarwater 
de komende vijf jaar op de shirts van de senioren van Geel Wit prijkt. 

- Drie Haïtiaanse Amelander voetballers: Marc, Jameson en Djerry en hun 
maatje Jorik, hebben meegedaan aan het WK voor Adoptiekinderen. 

- Op 11 juni werd de familiedag gehouden. 
- We hebben afscheid moeten nemen van Tjerk ‘Bonne’ Visser. Hij was 

decennialang bestuurslid van Amelandia en trouw bezoeker van de 
wedstrijden van Geel Wit. Ook als scheidsrechter was hij veel op ons 
terrein te vinden. 

- Ter afsluiting van het seizoen hield Geel Wit 2 juli in de kantine de 
jaarlijkse avond voor al diegenen, die zich op vrijwillige basis en geheel 
belangeloos inzetten voor Geel Wit.  

- De website is in een nieuw jasje gegoten, met extra dank aan Dirk de 
Jong en Mark Kiewiet. 

 

 

Bestuurlijk 
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Het bestuur van Geel Wit vergadert iedere maand. Daarnaast is er ook 
regelmatig overleg met de diverse selecties, leiders, trainers en de 
jeugdcommissie. In augustus 2010 en februari 2011 werden de algemene 
ledenvergaderingen gehouden.  

 

Geel Wit telt op dit moment een kleine 300 spelende en niet-spelende leden. 
Ook voor het volgende seizoen heeft een relatief groot aantal trainers, leiders en 
coaches van de jeugd- en seniorenelftallen zich opnieuw bereid gevonden om 
hun werk als vrijwilliger voort te zetten. Voor enkele vacante functies wordt nog 
gezocht naar nieuwe vrijwilligers.  

 
Op de algemene ledenvergadering op 27 augustus zijn de bestuursleden Jan 
Brouwer en Koos Molenaar herkozen. 

 

Het bestuur overlegt 2x per jaar met de Stichting Vrienden van Geel Wit. Daarbij 
worden in de regel bepaalde wensen ingebracht die waar mogelijk door de 
Stichting ondersteund worden.  
 
Tenslotte is nog een woord van dank verschuldigd aan alle sponsors, vrijwilligers 
en medewerkers in welke vorm dan ook die zich ook het afgelopen jaar weer voor 
de belangen van Geel Wit hebben ingezet. Allemaal zeer bedankt!! 
 
KM 22 juli 2011 
   
 

BIJLAGE 

Eindstanden 2010/2011 

 
Team                    Plaats 
 
Gw 1:     7e 
Gw 2:         4e 

Gw 3:         3e 

 

 
A jun.         1e 
B jun.         3e 
C1 jun.         1e 
C2 jun.      6e 
 
D1 pup. nj     6e 
   vj      2e 
 
E1 pup. nj      3e 
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   vj      3e 
 
E2 pup. nj      7e 
   vj       2e 
 
F1 pup.  nj      9e 
   vj      6e 
 
F2 pup.  nj      8e 
   vj      2e 

 

Amelanders op WK voor adoptiekinderen 

 
Poseren met Jean Marie Pfaff. 
 

Op 21 mei 2011 werd voor de 2e keer het WK Adoptiekids gehouden, een 
voetbaltoernooi voor geadopteerde kinderen. Een dag waar veel kinderen met 
dezelfde achtergrond bij elkaar komen om met en tegen elkaar te voetballen. 
Voor de niet-voetballende kinderen (want ja, die zijn er ook!) stonden er 2 
grote springkussens op het terrein.  

Het eerste WK Adoptiekids werd in 2010 gehouden, voorafgaand aan de 
aftrap van het WK Voetbal in Zuid-Afrika. Omdat het toernooi een geweldig 
succes was, werd al snel besloten om het in 2011 weer te organiseren. De 
opbrengst van het voetbaltoernooi is bestemd voor een kindertehuis in Zuid-
Afrika, waar de initiatiefnemers een sterke band mee hebben. Voor meer 
informatie: www.wkadoptiekids.nl 
 

http://www.wkadoptiekids.nl/
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Jameson, Jorik, Marc en Djerry vertegenwoordigden Ameland en Geel Wit op 
het WK voor adoptiekinderen. 
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En zo kwam het dat er op vrijdagmiddag 20 mei 2 auto's gevuld met 
voetballers en kijkers richting het midden van het land togen om er met elkaar 
een heus voetbal-weekend van te maken. Want met de 3 fanatieke 
Haïtiaanse Amelander voetballers Marc, Jameson en Djerry kun je zo'n 
voetbaltoernooi natuurlijk niet missen. Jorik was ook weer mee, niet 
geadopteerd, wél fanatiek voetballer. Altijd handig als er ergens in een team 
een vervanger moet inspringen. En een weekend kamperen is natuurlijk altijd 
leuk. 
Omdat ze trots zijn op hun voetbalclub, hadden de jongens natuurlijk allemaal 
hun Geel-Wit trainingspak aan. Een mooi stukje Ameland-promotie 
bovendien. 
Als verrassing had de organisatie Jean-Marie Pfaff uitgenodigd om op het WK 
Adoptiekids langs te komen. Iedereen mocht een poging wagen om de 
voetbal lángs de beroemde Belgische oud-keeper in het doel te schieten. Het 
moet gezegd, Jean-Marie staat nog steeds zijn mannetje tussen de doelpalen. 
Uiteraard werden er foto's gemaakt van de kinderen met Jean-Marie Pfaff, 
want de kans om met een heuse voetbal-coryfee op de foto te gaan, krijg je 
niet zo vaak. Maar eerlijk is eerlijk, eigenlijk waren vooral de ouders 
enthousiast over de komst van Jean-Marie, want de meeste kinderen hadden 
geen idee wie deze man is en wat hij heeft betekend in de 
voetbalgeschiedenis. Een enkeling kende hem van de reality-soap 'De Pfaffs' 
op tv. Misschien kan de organisatie voor volgend jaar een poging doen om 
een -voor kinderen- interessante voetballer te strikken voor het 
voetbaltoernooi? 
Al met al, het WK Adoptiekids was wederom een groot succes. Lekker de hele 
dag voetballen (en voetbal kijken), prachtig weer, prima lokatie en organisatie, 
nieuwe vriendschappen en het weerzien met bekenden, een glimmende 
medaille als herinnering én niet te vergeten: het team van Jameson (met Jorik 
als prima invaller) werd 2e in de poule-finale! 

Judith Visser 

 
Nesser dorpsfeest 
 Het jaarlijks Dorpsfeest Nes, dat voor het eerste weekend van september 
staat geprogrammeerd, gaat nauwer samenwerken met Geel Wit. 
Dorpsbelang Nes heeft een vernieuwd concept voor het dorpsfeest onlangs 
voorgelegd aan Geel Wit en na enkele verkennende gesprekken is besloten 
om de bestaande samenwerking uit te breiden. Naast de verkoop van de 
welbekende, overheerlijke oliebollen en snacks door de v.v. Geel Wit  zullen 
voortaan ook de diverse spelactiviteiten in en rondom de feesttent, zoals de 
schiettent, ballengooien, 21’en, touwtje-trek etc. allemaal door vrijwilligers van 
Geel Wit worden georganiseerd. Naast de gebruikelijke muzikale 
feestelijkheden in de tent denken beide verenigingen dat dit alles zal leiden tot 
een opwaardering van het dorpsfeest. Natuurlijk hopen wij straks alle Geel 
Witters bij het dorpsfeest Nes te mogen begroeten en uiteraard hopen wij dat 
de inkomsten van al deze activiteiten een belangrijke financiële opsteker 
zullen betekenen voor onze verenigingskas. 
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Indelingen seizoen 2011-2012 (ONDER VOORBEHOUD) 

Geel Wit 1, 3e klas A: 
Akkrum 1, Bakkeveen 1, DTD 1 (Jelsum), SC Emmeloord 1, Friesland 1 
(Leeuwarden), Geel Wit 1, Harlingen 1, Heerenveen 1, Lemmer 1, Oerterp 1, 
Oosterlittens 1, SC Stiens 1, Warga 1, Zwaagwesteinde 1. 

Geel Wit 2, reserve 3e klas D: 
Bakkeveen 2, Drachten 3, DTD 2, Friesland 2, Frisia 4, Geel Wit 2, Harkema 
Opeinde 2, ONB 3 (Drachten), SC Stiens 2, Surhuisterveen 2, 
Zwaagwesteinde 2. 

Geel Wit 3, reserve 4e klasse 06: 
Bergum 3, Boornbergum '80 2, Drachten 5, Geel Wit 3, Leek-Rodenburg 2, 
MKV '29 3 (Leeuwarden), Nieuw Roden 2, Roden 4, Stanfries 2 (Appelscha), 
Tolbert 2, De Wâlden 2 (Damwoude). 

Geel Wit A1, 2e klas 03:  
Bakkeveen A1, Friese Boys A1, Geel Wit A1, Harkema Opeinde A1, Oerterp 
A1, Opende A1, RWF A1, Rottevalle A1, VVT A1, SC Veenwouden A1, 
WTOC A1. 

Geel Wit B1, 1e klas B: (A-cat.) 
St. Annapar. B1, Be Quick Dokkum B1, Dronrijp B1, Frisia B2, Geel Wit B1, 
HRC B1 (Hardegarijp-Rijperkerk), Heerenveense Boys B1, JV Bolsward B1, 
SC Stiens B1, Scharnegoutum '70 B1, VC Trynwâlden B1 (oenkerk), Workum 
B1. 

Geel Wit C1, 2e klasse 04: 
St. Annapar. C1, Be Quick Dokkum C2, Bergum BCV Comb. C2, 
Boornbergum '80 C1, Drachtster Boys C2, Geel Wit C1, Harkema Opeinde 
C1, Harkemase Boys C1, ODV C1 (Wijnjewoude), ONT C1 (Opeinde), SC 
Stiens C1, VC Trynwâlden C1. 

Geel Wit D1, 2e klasse 19: 
Beetgum D1, SC Berlikum D1, FC Birdaard D1, BroeksterWâlden D2, DTD 
D1, Geel Wit D1, Holwerd D1, Marrum D1, VC Trynwâlden D2, VIOD D1 
(Driesum), Warga D1, Wykels Hallum D1. 

Geel Wit D2, 3e klasse 11: 
Amelandia D1, Anjum D1, Be Quick D5, Drachten D4, Drachtster Boys D5, 
Drachtster Boys D6, Geel Wit D2, ONB D3, Oerterp D2, Rottevalle D1, Wardy 
D1. 

Indelingen E- en F-pupillen volgen. 

 

 



13 

 

Familiedag 
De familiedag is een groot succes geworden. De dag begon om half twee met 
voetbalspelletjes voor de F- en H-pupillen. Voor de E- en D-pupillen en C-
junioren was er een 4 tegen 4 toernooi. Op het veld stonden luchtkussens 
waarop alle kinderen zich konden uitleven.  
’s Avonds was een 7 tegen 7 toernooi voor senioren, A- en B-junioren. De 
zeven teams maakten er een prachtig feest van, dat werd voortgezet met 
muziek van Tegare.In de kantine werden de prijzen uitgereikt die zijn 
aangeboden door Hanos-Edes en Drankhandel Metz. 
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jan paul- justin-julian - jesse (achteraan) dagmar -theo-brandon, daarachter 
jonne - kevin 

21 mei 2011.E2 Geel Wit tegen Wykels Hallum (uitwedstrijd) einduitslag 
6-3 

Verslag werd samengesteld tijdens de bootreis op de terugweg. Ik was 
gewaarschuwd dat de jongens dan iets drukker zouden zijn dan op de 
heenreis – een bewering die 200 % klopte. 

Omstandigheden: het was erg mooi weer, flink warm voor de tijd van het jaar, 
al was het op het eiland frisser dan aan de wal. Gelukkig was het 
temperatuursverschil goed te overbruggen door de geharde eilanders – 
mákkie! 
Justin: “het gras was slecht, veuls te lang en met greppels. Leek op een 
weiland”. 

Trainer André de Jong. 
Hulpje, fotografe en journalist: Dymphie van den Bergh 
Spelers: Justin Molenaar, Dagmar van de Geest, Kevin Metz, Jesse Cuperus, 
Jonne de Vos, Julian de Jong, Theo Molenaar, Brandon Manje, Jan Paul 
Metz,  
Keeper eerste helft: Jonne de Vos, keeper tweede helft: Theo Molenaar 
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Verslag wedstrijd: 
1e goal door Julian. Jesse: ”Julian liep door allerlei tegenstanders heen en 
scoorde bijna in de kruising, onderkant lat” 
2e goal door Kevin: “ik kreeg pass van Julian en toen schoot ik tussen de 
benen van de keeper.” 
1e tegengoal. keeper Jonne: “Bal kwam van rechts, ik dook ernaar maar ik 
was nét te kort. 
3e goal. Jesse (eindelijk) “nét langs de paal in de goal.” 
4e goal van Julian, na schaarbeweging en hakje, naast de keeper in 
linkerhoek geschoten.  
2e tegengoal: bal werd helaas nét over de keeper heen geschoten. 

Rust. 

Brandon maakte in de tweede helft véél slidings op de bal, niet de 
tegenstanders hoor! 
5e goal door Jesse was een rechtsbenig schot. Kevin speelde aan en Jesse 
was tot achter de keeper gelopen. 
3e tegengoal: “die donkere jongen schoot met rechtervoet íets onder de lat.” 
Trainer André: “die bal had van de Sar óók niet gehad!”  
Mooie redding tussendoor van Theo: na een corner dook Theo op de bal, met 
de vuist zó dat de bal naar Kevin ging. Kevin speelde de bal weer over naar 
Jesse en zo verder. 
6e goal Jesse: hij dribbelde vanuit 
zijn eigen helft naar het doel, kon he-
le-maal vrij lopen nadat hij om één 
mannetje had gelopen. 

Jan Paul werd door een 
tegenstander onderuit gehaald. 
Tolde rond op zijn hoofd (hij leek wel 
een break-dancer) en viel toen óm. 
Na het opstaan pakte hij naar zijn 
been, dat hadden we niet verwacht! 

Julian werd ook een keer omgehaald 
en maakte toen een koprol 
achterover – erg knap. 

De vaart was er de tweede helft een 
beetje uit, er werd trager gereageerd 
op het spel, maar dat had gelukkig 
geen invloed op de uitslag.Dagmar: 
“Iedereen heeft goed gespeeld”.  

Opmerking van Theo over de opstelling: “wij hadden wel een vaste plek, maar 
de tegenstanders niet, dat maakte het zo moeilijk!” 

 

keeper Jonne.....  
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Selecties en trainingen 
De selecties van het tweede en het derde elftal zijn (onder voorbehoud) 
vastgesteld. (Zie hier onder). 

Piet Kooiker heeft zich bereid verklaard het tweede op vrijdag van oefenstof te 
voorzien. Het bestuur is nog op zoek naar een of twee personen die dit 
afwisselend met Piet willen doen. Ook wordt nog gespeurd naar mensen die 
dit team willen begeleiden. Op dit moment is hiervoor alleen de naam van 
Tashin al Saadi ingevuld, maar hij zij best een of twee mannetjes aan zijn zij 
willen hebben. 

Het derde elftal staat onder leiding van de spelers Marcel van der Geest, Arno 
Moll en Boudewijn Bakema. Het team regelt zelf de training. 

Het tweede en derde elftal beginnen gezamenlijk aan de training op 
donderdag 11 augustus. Daarna gaan ze over op de woensdag. Dan traint het 
tweede gecombineerd met het eerste onder leiding van Ids Heerema. Ids is 
ook de trainer van de A's, waarmee hij dinsdag 9 augustus met het trainen 
begint. 

 

 

Selecties senioren: 

Eerste elftal 
Jan Jaap Blokker, Bente Bonthuis, Siard Bonthuis, Lars  Brouwer, Anton 
Kiewiet, Kevin Kiewiet, Danny Metz, Jordi Metz, Jurjen Metz, Maurits Metz, 
Lars Molenaar, Theodoor Molenaar, Brian Overmars, Pieter Oene Smit, Paul 
van der Wal, Bjorn Wijnberg, Colin Ytsma. 

Trainer: Henk Hoekstra. 
Leider: Karel van der Wal. 
Verzorgster: Diana Metz-Brouwer. 
Assistent-scheidsrechter: Martin Magermans. 

Tweede elftal 
Dennis Akkerman, Tharan Apputhurai, Frank Beijaard, Edward Brouwer, 
Stefan Brouwer, Ronald de Jong, Richard Kienstra, Mark Kiewied, Laurens 
Kooiker, Pieter Kooiker, Dirk Molenaar, Hein Mosterman, Allard Oud, Frank 
Visser, Jort Visser. 

Derde elftal 
Boudewijn Bakema, Jan Brouwer, Peter Brouwer, Johan Dokter, Marcel van 
der Geest, Theo de Haan, Reinoud Hoekstra, Tim Hoomoedt, Andre de Jong, 
Rik de Jont, Siprian de Jong, Dirk Kienstra, Klaas Kolk, Peter Kolk, Pedro 
Kooiker, Rene Metz, Ronald Metz, Douwe van der Meij, Arno Moll, Peter Oud, 
Robert Oud, Herman ter Schure, Elzert Tuininga, Jaap Wouters, Bas Ziengs.  
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A1 
 Kevin Kienstra, Jesse Pieter Kolk, Martijn de Jong, Wilmar Kienstra, Cyrpian 
Molenaar, Taron Attanisjan, Tom Heerema, Ken Knoeff, Saja de Haan, Niels 
van der Geest, Lukas Mollema, Kayan Kiewiet, Glenn Kienstra, Matthijs 
Rijpstra. 
Trainer: Ids Heerema. 
Leiders: Rein van der Geest en Frank Visser. 

B1 
Sander Hekkelman, Cyprian de Jong, Peter van Tuinen, Johan Kolk, Jeroen 
Brouwer, Christian Molenaar, Pascal Oud, Jan Ytsma, Jorik Metz, Rick Metz, 
Marc Metz, Bas Metz, Robin Metz, Wim Kolk, Patrick Metz. 
Leiders/trainers: Pieter Ytsma, Dorus Molenaar en Joop Brouwer 

C1 
Bernard Teuben, Roland Kooiker, Wilmar Hekkelman, Mike Kolk, Jorrit 
Kuperus, Remon de Jong, Pieter Kiewiet, Dennis Molenaar, Luc Metz, Theo 
Beekema, Tim Ytsma, Tjardo Veenstra, Peter Kiewied, Marc Hesselink. 
Trainers/leiders: Rene de Jong en Peter Kolk. 

D1 
Lucas de Jong, Alexander Kiewied, Dennis van der Meij, Micha Metz, Willem 
de Jong, Anton Kooiker, Marwin Kooiker, Jelle Kiewiet, Maikel Moll, Marinus 
Beijaard, Christian Smid, Casper van der Laar, Marijn Oud. 
Leiders/trainer: Joop Smid en Douwe van der Meij. 

D2 
Bodhi Nieman, Youri Kiewied, Stijn de Vos, Tristan Metz, Tijn van de Kamp, 
Dylan Molenaar, Linda de Haan, Carien Beekema, Tim Kienstra, Wouter Metz, 
Michel Rijpstra, Djerry Spoelstra, Jorik Beekema. 
Leiders/trainers: Casper van de Kamp en Patrick Kiewied 

E1 
Jan-Paul Metz, Jesse Kuperus, Kevin Metz, Justin Molenaar, Dagmar van der 
Geest, Brandon Manje, Julian de Jong, Theo Molenaar. 
Leiders/trainers: Andre de Jong en Sander Engels 

E2 
Jonne de Vos, Jim Molenaar, Jose Kooiker, Menno Molenaar, Friso Kuperus, 
Niels Lammers, Jos Jepma, Niek Kiewiet, Milan Kiewied. 
Trainers/leiders: Maurice Kiewied en Paul Kiewiet 

F1 
Mike Hoomoedt, Jan Kock, Joris Bakema, Jelmer Hulsebos, Najil Kienstra, 
Jameson Hesselink, Marc de Jong, Jurrien Busman, Christian de Jong. 
Trainers/leiders: Patrick Kienstra en Christian de Jong. 

F2 
Leon de Jong, Robin Kooiker, Jeremy de Vries, Niels de Vries, Lars 
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Nagtegaal, Jan Molenaar, Teun Kiewiet, Deacon Manje. 
Trainers/leiders: Johan Kiewiet en Pedro Kooiker. 

F3 
Egor Hofker, Joran Oevering, Tygo Moll, Ivar Mosterman, Fons Metz, 
Yannick Kiewied, Menno Lammers, Stan de Jong, Silke Boom. 
Trainers/leiders: Arno Moll en Patrick Kiewied 

 

  

            
                
         

Formaat clubblad 

Dit is het laatste clubblad dat u op dit formaat onder ogen krijgt. Vanaf de 
volgende keer wordt ’t Intikkertje op A5-formaat gedrukt. 

Programma 

Ameland Beker 

Zondag 7 augustus 

Geel Wit 1-Amelandia 1  14.00 

Woensdag 10 augustus 

Amelandia 1-Geel Wit 1  19.00 

Bekerwedstrijden 

Zaterdag 20 augustus        

SC Stiens A1-Geel Wit A1  10.30  

Zondag 21 augustus        

LAC Frisia 1-Geel Wit 1   14.00  

Zaterdag 27 augustus        

Geel Wit A1-Wykels Hallum A1  15.00  

Zondag 28 augustus       

 Geel Wit 1-SC Franeker 1  15.00  

In het eerste weekeinde van september beginnen het eerste en de B’s aan 
hun competitie, de rest volgt een week later. 
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Shirtsponsors seizoen 2011-‘12 

Senioren 

Wagenborg Passagiersdiensten en Klein Vaarwater 

 

Junioren 

A1: Rebam buffetten aan boord 

B1: Hotel De Klok 

C1: Camping Duinoord 

Pupillen 

D1: Hotel De Jong 

D2: Schildersbedrijf Appelman 

E1: Restaurant ’t Baken 

E2: Restaurant De Piraat 

F1: DA Kienstra 

F2: Groepsverblijf De Uuthof 

F3: Fietsverhuur Nobel  
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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     Gerry Oud     
Sjon de Haan    Joke Gouma 
Sandra Pronk 
      
 
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/

