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Toch weer een Intikkertje 
 
Het zag er naar uit dat het vorige Intikkertje wel eens de laatste zou kunnen zijn. 
Maar u ziet het, er is een vervolg. Het clubblad kan eenvoudig weg niet gemist 
worden binnen de vereniging. In de eerste plaats dient het als communicatiemiddel 
tussen de vereniging en haar leden, daarnaast vormen de advertenties een 
broodnodige inkomstenbron. Want zeker een eilandclub met extra hoge reiskosten 
kan een extra centje prima gebruiken. 
De hoofden werden bij elkaar gestoken met als resultaat dat we verder gaan met een 
duidelijke taakverdeling. Frans ter Schure geeft leiding aan de vouw- en nietploeg en 
de bezorgers. Zijn eerste taak was het op orde brengen van het adressenbestand. 
Leden en abonnees zijn nogal slordig met het doorgeven van wijzigingen, waardoor 
verkeerde adressen in het bestand blijven staan. Daarom: geef adreswijzigingen 
door aan Frans ter Schure en/of secretaris Gerard Pluim. 
Hetty van Rijn gaat meer aandacht aan de jeugd besteden. Zij verzorgt voortaan de 
rubriek Aan de Bal. Haar nieuwe werkwijze is in dit clubblad al zichtbaar: geen 
vragen en antwoorden meer, maar een heus interview met de pupil van de week. 
Nu deze taken bij Koos Molenaar zijn weggehaald kan hij zich volledig richten ook 
het schrijven en de eindredactie. 
 
 
Van de bestuurstafel… 
 
De kosten voor het huren van de busjes zijn de laatste jaren explosief gestegen. Dit 
heeft verschillende oorzaken. Sinds medio 2008 moet iedereen verplicht een gordel 
dragen. Er mogen dus nu niet meer dan 9 personen in een busje en er moet nu dus 
sneller een extra bus gehuurd worden. Verder zijn de brandstofprijzen flink gestegen, 
zijn bij onze verhuurder de tarieven verhoogd en moeten we nu eerder de 
annuleringskosten betalen wanneer een wedstrijd op het laatste moment wordt 
afgelast. Deze extra kosten drukken dan ook enorm op onze begroting.  De laatste 
jaren varieerde dit bedrag tussen de € 20.000,- en € 25.000,- De verwachting is dat 
wanneer we geen actie ondernemen de kosten met 20% zullen stijgen. 
We zijn al tijden aan het onderzoeken hoe we dit bedrag omlaag kunnen brengen. 
De halers- en brengersregeling is weer nieuw leven in geblazen. Er zijn afspraken 
gemaakt met verenigingen in de kop van Friesland en we proberen om dit aantal uit 
te breiden. Daarnaast zijn we vrij recent overgestapt naar een andere verhuurder. De 
huur van deze busjes zit op ongeveer dezelfde prijs als we voorheen aan ‘kale’ huur 
betaalden. Ook zijn we in onderhandeling met Wagenborg om (een deel van) de 
jaarlijkse sponsorbijdrage om te zetten in een contract in natura. We kunnen voor de 
huur van één bus namelijk bijna drie auto’s overzetten. Mocht Wagenborg hiermee 
akkoord gaan dan vergt dit natuurlijk de nodige coördinatie. Er zullen auto’s 
beschikbaar moeten worden gesteld en er zullen per team meer chauffeurs nodig 
zijn. Voetbalverenigingen aan de wal kennen deze kostenpost niet. Hier wordt al bij 
toerbeurt door ouders gereden en de kilometers worden dan vergoed.  
Bovenstaande maatregelen moeten er voor zorgen dat de reiskosten in ieder geval 
niet hoger worden. Het een en ander zal worden gecommuniceerd via de 
(jeugd)leiders en sommige teams werken al op deze wijze. We hopen dat jullie begrip 
hebben voor de situatie. Op dit moment lijkt het de enige oplossing om de stijging 
van de reiskosten tegen te gaan. Mocht u zelf nog ideeën hebben in het kader van 
vervoer, meldt het gerust bij één van de bestuursleden.  Alle ideeën zijn welkom!  
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Lieve Louis 
 
Aloysius Paulus Maria van Gaal. In de volksmond beter bekend als Louis van Gaal. 
Wie kent deze aimabele voetbaldictator niet. De veelal bevreesde en anderzijds 
amusante persmomenten staan helder op de netvliezen van menig voetballiefhebber. 
Louis stond en staat garant voor spraakmakende entertainment. Mijmerend denk ik 
aan de Louis van weleer. Met een hoofd op onweer de perszaal betredend. Je kunt 
een speld horen vallen. Een persmuskiet die iets te hard door zijn koffiekopje roert, 
een schrapend tenenkrommend lawaai die de stilte doorbreekt. Angstig kijken enkele 

journalisten achterom. Bang dat ze zijn om door Louis 
direct de wind van voren te krijgen. Een voorzichtig 
‘ssst’ klinkt naar de collega. Louis kijkt hoogst 
geïrriteerd door de zaal. Oogcontact is uit den boze. 
Nederig kijken de aanwezigen naar hun A-4tjes en 
repeteren in hun hoofd nogmaals de vragen die ze 
straks mogen stellen. Altijd leuk om af te wachten 
wiens hoofd als eerste op het hakblok gaat. Welke 
collega wordt vandaag en publique geschoffeerd en in 
de meest pure vorm van vernederen van alle 
waardigheid beroofd? Is het Bert Maalderink, durft 
Frits Barend Louis te vragen naar de zogeheten 
tactische wissel die verkeerd uitviel? Heerlijke 
televisie. De meester die zijn klasje met minkukels de 
ene na de andere oorwassing geeft. Legendarisch 

inmiddels is de arme Ted van Leeuwen die Van Gaal vroeg naar de belangen van 
VVCS-voorzitter Theo van Seggelen bij het laten uitlekken van het nieuws dat 
Michael Reiziger en Edgar Davids naar AC Milan zouden vertrekken. Bekender dan 
citaten als; “I have a dream”, “Ich bin ein Berliner” of  “to be or not to be”, zijn de 
woorden die volgden op Ted zijn vraag; “Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij 
nou zo dom?” Hilariteit alom, althans voor de toeschouwer. Als zelfrespecterend 
journalist die alleen zijn vak uitoefent een welhaast inhumane vorm van zelfkastijding. 
Maak Louis vooral niet boos, was jarenlang het credo dat onder het journaille gold. 
Bulderend met een bokkenpruik, en een hoofd als een overrijpe romatomaat zat 
Louis met de regelmaat van de klok achter de perstafel. Dat Van Gaal een haat-
liefdeverhouding heeft met de media klopt niet. Beter is; een haat-haatverhouding. 
Toen het tijd was voor circus Van Gaal om elders in Europa zijn kunsten te vertonen, 
slaakten de Nederlandse voetbalkenners en journalisten een zucht van verlichting. 
De schalen van de eieren waarop men had gelopen werden de perszalen 
uitgeveegd. De nagels die in de tafels stonden van inmiddels opgenomen 
journalisten werden eruit getrokken en trainers gingen na de wedstrijd iets relaxter op 
hun stoel zitten om hun wedstrijdanalyse te geven. Een serene rust golfde door het 
land. Het temperamentvolle Spanje mocht nu kennismaken met de anti-christ van 
Cruyff. Achteraf kon de tegenstelling niet groter zijn. Met zijn steenkolenspaans wist 
Van Gaal veel reporters ook de mantel uit te vegen. Uitspraken als; “siempre 
negativo, nunca positivo”, wat wil zeggen; “alleen maar negatief, nooit positief” 
werden zijn stokpaardje. In Duitsland ging het niet veel beter. Nadat er aan Van Gaal 
wordt gevraagd waarom Luca Toni was gepasseerd zegt hij dat de journalist ‘nicht 
gut informiert ist’. Als zijn perschef dit nog verder wil verklaren aan de arme drommel 
zegt hij; “nicht erklären”… ofwel mond dicht en geen moeite verder doen het hem uit 
te leggen. Gevolgd door een; “ist auch ein fach, journalist! Unglaublich.” Ja Louis is 
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een echte globetrotter geworden die als een doldrieste olifant door de porseleinkast 
marcheert. 
Maar we kennen ook de uitbundige Louis van Gaal. De Van Gaal die prijs na prijs 
binnensleept en dan de almachtige en alwetende acteert. Balkonscènes van Evita 
Péron of een kussende Maximá en Willem-Alexander verbleken bij die van een 
feestvierende Van Gaal. Als de beelden in zwart-wit waren en voorzien van een 
polygoon-journaalstem zou je haast denken dat je naar een jaren ’40 propagandafilm 
zat te kijken van Joseph Goebbels. Als een ware volksmenner laat Van Gaal zich 
toejuichen en schreeuwt met overslaande stem dat ‘wij de besten zijn’. De rest van 
de wereld is ‘inferieur aan onze suprematie’. Kippenvelmomenten. De spelers staan 
op de achtergrond en met openstaande monden aanschouwen zij de hysterische 
metamorfose van een gedisciplineerde trainer naar een hondsdolle dorpsomroeper. 
Dijenkletsend van vreugde stond hij daar in zijn lederhose. Machtig! En toen kwam 
het moment waarop hij de laatste jaren zo hoopvol had gewacht. Een tweede kans 
als bondscoach van Oranje. Na het echec van het misgelopen WK in 2002 
zinspeelde Van Gaal op revanche. En dus zit hij nu weer als belangrijkste trainer van 
het land, zelfingenomen als altijd, op het rood-wit-blauwe pluche. Toch is er iets 
veranderd. Louis lijkt milder te zijn geworden, ik herken hem niet meer. Daar waar je 
normaal gesproken de spanning in de perszaal bijna letterlijk met een mes kon 
aansnijden, is er nu plaats voor een ontspannen sfeer. Rechtopzittende journalisten, 
stijf van de zenuwen, hebben plaatsgemaakt voor onderuitgezakte ‘Oranje-watchers’ 
die op zoek zijn naar enkele citaten en een opstelling. Lachend betreedt Louis de 
zaal. Vriendelijk staat hij iedereen te woord. Complimenten voor de vraagstellingen 
worden uitgedeeld. Wat is er in godsnaam aan de hand met Louis? Ik ben er wat 
bang van geworden. Dit klopt niet, voelt niet goed aan. Vertwijfeling maakt zich 
meester van me. Wat heeft dit te betekenen Louis? Is dit charmeoffensief een 
rookgordijn wat je optrekt om in alle rust te kunnen toewerken naar het WK in 2014, 
heeft Truus je nu eindelijk eens afgericht? Waarom? Ik mis de oude Louis, ik zeg het 
eerlijk. Met weemoed denk ik aan die tijd terug. Je karatetrap waarmee je Bruce Lee 
liet lijken op een paralympiër. Je driftig en ongeduldig hoofd, klaar om elk moment te 
ontploffen. Je mooie gedichten die je zo vertederend wist te brengen. Louis maak 
ons alsjeblieft niet zo bang en gooi er weer snel een ouderwetse tirade uit! Stel je 
voor dat Jan-Joost van Gangelen je voor de camera vraagt na een verliespartij 
waarom je zo laat wisselde. Je haalt adem en scheldt hem vervolgens helemaal 
verrot, zoals alleen jij dat kan. Niks klopt aan Van Gangelen. Van vraagstelling tot 
kapsel. Afbranden die fout gebruinde hobbyist! Je laat ‘m niet uitpraten en loopt weg. 
Je duwt de cameraman vakkundig omver en spuugt in de lens. Tierend loop je de 
catacomben in en schopt in het passeren Sneijder nog loeihard onder zijn gat. 
Deuren vliegen met een smak uit de sponningen. Met een bicycle-kick trap je je de 
perszaal in. Trillende lippen van zenuwpezen en weifelende reporters. Ze kijken je 
aan als verblinde herten die in de koplampen van een auto staren. Met vileine 
uitspraken zet je iedereen weer eens ouderwets op zijn plaats. Snauwend smijt je je 
glas water welgemikt op het hoofd van de dichtstbijzijnde fotograaf. Zachtjes hoor je 
volwassen mannen snikken terwijl je blind van woede weer vertrekt. Toe Louis, geef 
ons je ware gezicht terug en ik beloof je, ook voor jou zal Johan Derksen een fanclub 
oprichten! Met jou als voorzitter….uiteraard. En worden we wereldkampioen, dan 
geen Amsterdamse grachten, maar een bordes met plein en een microfoon. Meer 
vraag ik niet.  
 

 Colin Ytsma 
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Aan de bal

 
 
Hoi, ik ben Christian de Jong. 
Mijn ouders zijn Alice en Theo, ik heb twee zussen: Esther en Linda. 
 
Ik speel in de E1 met trainers Maurice en Paul. Tijdens de voetbaltraining moeten we 
veel rondjes rennen. Dat vind ik niet zo leuk. Maar ik vind mijn conditie weer wel 
belangrijk. Dus het moet maar. Ik moet wel wennen aan dit team, ben er net in 
begonnen. We hebben er ook een meisje bij en die kan het goed. 
 
Mijn positie is voorstopper. Dat vind ik heel leuk. Ik kan dan de bal doorpassen zodat 
er gescoord kan worden. Het was heel bijzonder toen het mij een keer lukte om met 
een grote boog over iedereen heen een doelpunt te scoren. Iedereen was totaal 
verbaasd. Ik ook en ik zal het nooit meer vergeten. 
 
Geef mij liever geen spruitjes te eten, pannenkoeken met poedersuiker is veel 
lekkerder. En cola als drinken. Op tv kijk ik graag naar Spongebob. Verder doe ik 
graag spelletjes op de computer en speel ik met de Lego. Ik heb heel veel Lego.  
 
Mijn lievelingsfilm is Snuf de Hond en mijn lievelingsboek Fantasia van Geronimo 
Stilton. Kan ik je echt aanraden. Ik hou van drummuziek, ik speel het niet zelf maar ik 
vind het mooi om naar te luisteren. 
 
Tot slot: Ik ben fan van Ajax, eigenlijk alle spelers daarvan vind ik wel goed. Ik vind 
het leuk om naar voetbalwedstrijden te kijken. Maar vooral vind ik het leuk om zelf 
voetbal te spelen. 
Tot ziens bij Geel Wit!  
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Contributie 2012-2013 

Beste leden, 

In september zijn we begonnen met het innen van de contributies van alle leden die 

op 1 september nog ingeschreven staan  bij v.v. Geel Wit. Ben jij of is je kind volgens 

jouw geen voetballend lid of donateur meer voor het seizoen 2012-2013 maar heb je 

wel een factuur of automatische afschrijving gehad, dan dien je contact op te nemen 

met onze secretaris Gerard Pluim.  Gerard kan dan het ledenbestand aanpassen en 

zo de penningmeester eventueel opdracht geven tot terugstorten van de contributie. 

Heb je je niet schriftelijk of via de mail afgemeld dan is je lidmaatschap  automatisch 

met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen voortaan altijd plaats te vinden voor 30 

juni. Dit vanwege de start van het nieuwe voetbalseizoen op 1 juli. 

Even een geheugensteuntje... onze contributies worden sinds vorig jaar per 

leeftijdscategorie opgemaakt. Met als peildatum 1 augustus 2012. 

Alle niet voetballende leden betalen € 60,-  euro per jaar. 

Voor spelende leden geldt de volgende leeftijd/ contributietabel. 

t/m   7 jaar                  € 50,-  

t/m 11 jaar                  € 70,-  

t/m 15 jaar                  € 90,-  

t/m 17 jaar                   € 110,-  

18 jaar en ouder          € 165,-  

Graag hopen we jullie voldoen te hebben geïnformeerd. Hebt u meer voetballende 

kinderen dan is het doorberekenen van het clubblad in mindering gebracht op het 

totaal bedrag. U hoeft namelijk maar eenmalig € 10,- per gezin te betalen. 

Inloopspreekuur sportblessures 

Fysiotherapie Ameland houdt iedere vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur een 

inloopspreekuur voor sporters. 

De spelers van Geel Wit A,1 en 2 kunnen hier iedere vrijdagmiddag gebruik van 

maken. Het is wel de bedoeling dat er van te voren een afspraak met Sjoukje wordt 

gemaakt. Het nummer wat daarbij gebeld moet worden, is: 0650658185 en je moet 

dan ook even de aard van de blessure melden. Verder is er voor de Geel Witters die 

in Leeuwarden trainen de mogelijkheid om -bij een blessure- een afspraak met Piet 

Bauius te maken. Piet is ook fysiotherapeut en bereid om spelers van Geel Wit op de 

donderdagen te helpen. Adres is Keizerskroon 91, Leeuwarden. Tel.:0638740901. 

 

Kaboutervoetbal bij Geel Wit 

Aan de ouders van de jongens en meisjes die in 2007 of eerder geboren zijn en die 

interesse hebben om bij Geel Wit te voetballen. 

Zoals elk jaar biedt Geel Wit de mogelijkheid aan de jongste jeugd om via trainingen 

in aanraking te komen met de voetbalsport. Als uw zoon of dochter interesse heeft, 

dan horen wij dat graag van u. U kunt de aanmelding sturen naar email; 

paulvdwal@hotmail.com. Vergeet daarin niet te vermelden: de naam van uw kind, 

zijn of haar geboortedatum en het telefoonnummer waarop u bent te bereiken. De 

kosten voor de trainingen bedragen 35 euro. De trainingen zijn op de 

maandagmiddag vanaf oktober t/m april. Zodra wij een goed inzicht hebben in het 

aantal liefhebbers zullen wij u nader informeren omtrent de exacte tijd, plaats en 

aanvang van de trainingen.  

 

mailto:paulvdwal@hotmail.com
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Men mompelt langs het lijntje 

Complimentjes 

Het derde speelt tegen Gorredijk (mijn eerste club), het tweede tegen Stiens. Voetbal 

je voor je plezier, dan waren dit twee hele mooie wedstrijden. Spelers die respectvol 

en correct met elkaar en de leiding omgingen. Twee hele goede Amelander 

scheidsrechters, Martin Oud en Jan van Os, gouden wissels op zijn tijd en fraaie 

doelpunten. Het ‘buitenkantje rechts’ van Jaap Wouters bracht de echte kenners in 

vervoering… 

 

Supporters 

Het kan je als voetballer in het veld echt goed doen om je eigen supporters aan de 

zijlijn te hebben. En dus speelde Jan Ytsma in het tweede tegen Stiens een hele 

nuttige wedstrijd. Ja, wat wil je nog meer? 

Wij signaleerden oma Hennie, pa en ma, ooms en tantes, een aantal neven en 

nichten en natuurlijk broer Tim en zus Michelle. 

Er werd gemompeld dat het iets met Facebook te maken had, maar hoe dan ook, 

deze actie van Jan is een voorbeeld dat navolging verdient! 

Wordt het weer gezellig aan de lijn… 

 

Canada! Canada? 

Wat kunnen we doen om Johan Dokter voor de club te behouden? Het ziet er naar 

uit dat de Canadian Soccer League probeert onze penningmeester weg te kapen 

onder het mom van een nieuwe baan als bakker in Montreal of Ottawa. 

De Canadese bond kent grote financiële problemen en denkt in onze 

penningmeester de aangewezen persoon te hebben gevonden om orde op zaken te 

stellen. 

Nu zijn we ons best wel bewust dat we sinds de Tweede Wereldoorlog bij de 

Canadezen in het krijt staan, maar dit gaat wel erg ver…  

We need Johan for Yellow White. 

 

Vraag en wedervraag. 

Vraag Boudewijn (van het tweede) langs de lijn aan Arno: ,,Heb je zin om morgen 

met ons mee te spelen?’’ 

Vraagt een toevallig voorbijkomende kennis aan Boudewijn: ,,Is de paus katholiek?’’ 

 

Ja hoor, de ballen! 

Het is een statistisch bewezen gegeven dat spelers van een sportploeg die kunnen 

beschikken over een vrouwelijke verzorger tijdens de wedstrijd vaker verzorging 

nodig hebben. 

Zou dat voor de jongens van ons eerste ook gelden nu ze weten dat Sjoukje hun 

reddende engel kan zijn? En ja hoor, ze vallen om als kegels en komen niet overeind 

voor de koesterende handen van Sjoukje hun werk hebben gedaan… 

Zo niet die ene Geel Witter. Van heel dichtbij krijgt hij de bal op zijn meest gevoelige 

plek en hij gaat neer als een blok, krimpend van echte pijn. En wij voelen met hem 

mee… 

Maar stiekum vragen wij ons af: en wat nu? 

Dan roept die meelevende supporter naar het slachtoffer: ,,Blief mar lêggen, jonge, 

Sjoukje komt dur al an!’’ 
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Als door een adder gebeten sprint het slachtoffer overeind en je hoort hem denken: 

,,Nee, niet die koude spons, dat niet!’’ 

Sjoukje is als altijd de situatie volkomen meester en dring niet aan… 

Gemiste kans Kevin! 

Anne Moll 

 

 
Training in Leeuwarden 
De leden aan de wal trainen op een van de achterste velden van sportcomplex Nylân 
(velden Leeuwarder Zwaluwen/Leeuwarder Scheidsrechtersvereniging). De training 
is op dinsdag en begin om half zeven. 
De training wordt verzorgd door Ids Heerema. Hij hoopt vanzelfsprekend op een 
100% opkomst. Mocht je echt niet kunnen dan moet je je even afmelden bij Ids, tel. 
0627205754.  
 
Dorpsfeest Nes weer geslaagd 
 

 
 
Het dorpsfeest van Nes was weer geslaagd. Zoals gebruikelijk verzorgden leden van 
Geel Wit de spelletjes en brachten ze etenswaren aan de man. Dit levert altijd een 
leuk bedrag op dat de club goed kan gebruiken om de financiële eindjes aan elkaar 
te knopen. Daarom, alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie bijdrage. In het bijzonder 
Joop de Haan en Jan Poog voor het maken van de afbeeldingen van de keepers bij 
de spelletjes. 
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Jan en Koos stoppen als bestuurslid 

 

 FOTO MEINTE BONTHUIS  

De bestuursleden Jan Brouwer en Koos Molenaar zijn gestopt en er hebben zich nog 

geen opvolgers aangediend.  

Jan is zes jaar bestuurslid geweest, Koos zeventien. Jan en Koos werden bedankt 

met een bos bloemen en een cadeaubon. 

De club moet dus op zoek naar nieuwe bestuursleden. Misschien wel naar meer dan 

twee, want Paul van der Wal gaat het de komende tijd wat kalmer aan doen en 

Johan Dokter gaat in januari het eiland, en dus ook Geel Wit, verlaten. 

Actie tegen taalverloedering 

'Kankerjong', zei een tegenstander in het veld tegen Mitchel Ossel, aanvoerder van 
Veensche Boys B1. Mitchels moeder Annet Schuurman stond langs de lijn en kon 
het duidelijk horen. Op zich al erg genoeg, maar in haar geval deed het extra pijn 
omdat ze lijdt aan deze vreselijke ziekte. 

Het was voor Schuurman een teken om in actie te komen want de pijn die zij voelde, 
voelen zovele anderen ook. Dit kon ze niet negeren Het wordt tijd dat degene die 
zonder nadenken de meest vreselijke ziekten uitkramen, beseffen hoeveel mensen 
ze daar mee kwetsen. 

Inmiddels is de sneeuwbal gaan rollen en zal ook de KNVB in het laatste weekend 
van november landelijk aandacht besteden aan het bestrijden van de 
taalverloedering op en langs de velden.  

Het motto is: “Verziek je taal niet met kanker, maar gebruik je verstand”! 
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E2 

Achter: Patrick Kienstra en Fabian Kock (trainers/leiders). 

Staand: Joris Bakema, Marc de Jong, Jameson Hesselink, Jelmer Hulsebos, Jan 

Kock. Zittend: Robin Kooiker, Najil Kienstra, Leon de Jong, Jurrien Busman. 

 

 
A1 
Staand: Ids Heerema (trainer/leider), Pascal Oud, Sander Hekkelman, Tom 
Heerema, Johan Kolk, Pieter van Tuinen, Niels van der Geest, Matthijs Rijpstra, 
Jeroen Brouwer. Zittend: Jan Ytsma, Cyprian de Jong, Lukas Mollema, Glenn 
Kienstra, Christian Molenaar. 
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F1 

Achter:Arno Moll en Patrick Kiewied (leiders/trainers). 

Staand: Ivar Mosterman, Joran Oevering, Fons Metz, Yannick Kiewied. 

Zittend: Stan de Jong, Tygo Moll, Egor Hofker, Menno Lammers. 
 

 
C1 

Staand: Douwe van der Meij, Jelle Kiewiet, Dennis van der Meij, Marinus Beijaard, 

Maikel Moll, Theo Beekema, Marwin Kooiker, Lucas de Jong, Joop Smid. 

Zittend: Christian Smid, Anton Kooiker, Tim Ytsma, Marc Hesselink, Alexander 

Kiewied, Micha Metz, Willem de Jong, Peter Kiewied. 
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Jan Jaap Blokker: ‘De penalty tegen Olyphia voelde als een kampioenschap’ 
 

 
 
Het kippenvelmoment van Jan Jaap Blokker. De vreugde na zijn beslissende 
strafschop tegen Olyphia. 
 
Jan Jaap Blokker heeft dit seizoen nog niet gevoetbald en zal dat ook niet meer 
doen. Jan Jaap heeft slijtage in de knie en heeft het advies gekregen om te stoppen 
met voetballen. ,,Ik kan wel doorgaan, maar dan ben ik aan een nieuwe knie toe’’, 
zegt de voetballer die in 2005 al eens was geopereerd aan de meniscus. Vorig jaar 
kreeg hij weer last en in september van dit jaar werd de knie dik. Onderzoek in het 
UMCG in Groningen wees uit dat teveel bewegen leidt tot vocht in de knie. Uit een 
scan in het MCL in Leeuwarden werd duidelijk dat Jan Jaap artrose had, ofwel 
slijtage.  
,,Ik was sowieso van plan om aan het einde van dit seizoen te stoppen, maar dit is 
wel heel resoluut’’, zegt Jan Jaap, die in 2004 Amelandia verruilde voor Geel Wit. ,,Ik 
was toen 23 en wist dat ik meer kon, ik wou hogerop. Ik was al een paar keer 
gevraagd en dan doe je de stap.’’ 
En een stap was het zeker, van de zesde naar de tweede klasse. ,,Het was 
fantastisch. Ik kwam meteen in het eerste, en dat is toch wat ik wou. Het trainen ging 
hartstikke goed en ik kreeg het vertrouwen van trainer Francisco Metz. Ik kwam in 
een team met Jaap Wouters, Colin Ytsma, Anton Kiewiet en Paul van der Wal, oud-
klasgenoten van de BWS. Dat maakte de overgang al wat gemakkelijker. Het was 
geweldig hoe we met elkaar omgingen. Voetbal is een teamsport, dat doe je met 
elkaar. Bij een doelpunt vliegen we er allemaal op af om te feliciteren.’’ 
Bij Amelandia scoorde Jan Jaap aan de lopende band, maar bij Geel Wit was 
doelpunten maken niet zo vanzelfsprekend meer. De verdedigers in de tweede 
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klasse waren natuurlijk van een ander niveau dan hij gewend was, bovendien 
dienden zich bij Geel Wit nieuwe spitsen aan, waardoor Jan Jaap vaker plaats moest 
nemen op de bank. Maar er was een alternatief: verhuizen naar de verdediging. 
,,Francisco zei: ik ben bang dat ik een ander plekje voor je heb, als voorstopper. Ik 
zei: dat meen je niet! Maar wat moet dat moet. De eerste keer was uit bij ONB. Ik 
was de gevaarlijkste man voor Geel Wit, ik schoot de ballen bij René de Jong om de 
oren’’, herinnert Jan Jaap zich.  
Maar al gauw bleek dat hij best uit de voeten kon op zijn nieuwe positie: ,,Ik ben zelf 
spits geweest en weet wat een spits doet.  Voorstopper is best wel een mooi plekje, 
want je hebt het spel voor je. Neemt niet weg dat scoren het mooist is wat er is.’’ 
De laatste jaren kreeg Jan Jaap te kampen met blessures en kostte het hem tijd om 
terug te komen. Dat wilde hij maar al te graag. ,,Ik wilde vechten voor mijn plekje, 
want minder dan op de bank is er niet. Ik wilde bij het eerste blijven, ik wilde niet naar 
het tweede.’’   
Hij moet dan nu stoppen, maar helemaal verloren voor de club lijkt Jan Jaap niet. ,,Ik 
moet het nog even laten bezinken. Ik ben thuis aan het verbouwen, dus het komt niet 
helemaal slecht uit. Na de winterstop kijk ik verder. Wellicht ga ik training geven. Ik 
blijf positief. Na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Warga ben ik de 
kleedkamer ingegaan en heb de jongen complimentjes gegeven. Je ziet bij iedereen 
een big smile en dan denk je:  wat had ik graag een van hen willen zijn.´´ 
Jan Jaap blikt terug op een mooie tijd, met als absolute hoogtepunt het winnende 
doelpunt tegen Olyphia in de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse in 
2009. ,,Ik benutte de beslissende penalty en dat gaf een kampioensgevoel. De hele 
ploeg kwam op me af, een kippenvelmomentje.´´ 
Uiteindelijk was de treffer niet toereikend voor promotie in het jubileumjaar, omdat in 
de volgende ronde Drachten sterker bleek. 

Koos Molenaar 
 
 
Geel Wit weer in zwarte cijfers 

Geel Wit heeft het afgelopen jaar afgesloten met een 

positief saldo. Hiermee is de vereniging uit de rode cijfers. 

Dat werd mede mogelijk gemaakt door het voortijdige 

vertrek van de vorige trainer. Normale trainerskosten zijn 

voor een eilander club bijna niet te betalen vanwege de 

uitgaven aan het vervoer. Ook op dit gebied heeft Geel Wit 

het goed gedaan, met een aantal vastewalverenigingen is 

een haal- en brengregeling getroffen en dat scheelt 

aanzienlijk in de kosten. 

De omzet van de kantine daalde andermaal, maar de aanwezigheid op diverse 

dorpsfeesten met spelletjes en verkoop van etenswaren was lucratief. De vergoeding 

van de Nederlandse Rugbybond voor het gebruik van de accommodatie voor het EK 

Rugby Sevens moet nog worden overgemaakt. Met de gemeente Ameland en 

transportbedrijf De Vries is een bevredigende oplossing gevonden voor de oud-

papiervergoeding. 
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De algemene ledenvergadering kon donderdag dan ook het verslag van 

penningmeester Johan Dokter met applaus begroeten en Arno Moll kon namens de 

kascommissie de schatbewaker decharge verlenen. 

Voorzitter Jos Bulté opende de vergadering met een terugblik op het afgelopen 

seizoen, dat roerig was geweest. Hij doelde met name op de perikelen rond het 

eerste elftal.  

In het gesprek van Amelandia en Geel Wit met de KNVB zijn zaken aan de orde 

gekomen als aanvangstijden, opkomst van tegenstanders, het niet uitspelen van 

competities en de trainerskwestie. Ook heeft Geel Wit geïnformeerd naar de 

mogelijkheden van samenwerking met als doel de jeugd te kunnen laten voetballen. 

Amelandia voelt hier echter niets voor, waarna geen verdere actie is ondernomen. 

 

Spelregelwijzigingen 

 
 De 126ste Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association 
Board (IFAB) vond plaats op 3 maart 2012. De tijdens deze vergadering 
goedgekeurde spelregelwijzigingen en de diverse instructies en richtlijnen staan 
hieronder weergegeven. 
 
 
 Regel 3 – Het aantal spelers 
 
 Als, bij het begin van de wedstrijd, een op het wedstrijdformulier vermelde 
wisselspeler op het speelveld komt in plaats van een op het wedstrijdformulier 
vermelde speler zonder dat de scheidsrechter hiervan op de hoogte is 
gebracht:  

 zal de scheidsrechter de betrokken wisselspeler laten meespelen  
 wordt er geen actie ondernomen tegen de betrokken wisselspeler  
 wordt het aantal wisselspelers van het overtredende team niet verminderd  
 rapporteert de scheidsrechter het voorval aan de bond  

 
Toelichting  
Het komt met regelmaat voor dat een wissel wordt doorgevoerd vóór aanvang van de 
wedstrijd, nadat de scheidsrechter op de hoogte is gebracht van de namen van de 
spelers en wisselspelers. Dit wordt vaak veroorzaakt door een blessure van een 
speler tijdens de warming-up. Als de scheidsrechter hiervan op de hoogte wordt 
gebracht, is dit toegestaan, maar het is noodzakelijk dat duidelijk wordt gemaakt hoe 
te handelen als de scheidsrechter niet van de wissel op de hoogte is gebracht. 
 
Regel 4 – De uitrusting van de spelers 
Kousen - als tape of soortgelijk materiaal is aangebracht op de buitenkant van 
de kousen moet deze van dezelfde kleur zijn als dat deel van de kousen waarop 
het is aangebracht.  
Toelichting  
Een toenemend aantal spelers gebruikt grote hoeveelheden tape aan de buitenkant 
van de kousen. Dit kan in een veelheid aan kleuren zijn waardoor de kous er geheel 
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anders uit gaat zien. Dit kan verwarring veroorzaken, met name voor assistent- 
scheidsrechters die vaak naar de kous moeten kijken om te bepalen wie de bal het 
laatst speelde voordat deze uit het spel ging.  
Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel 
Overtredingen en straffen  
Indien de nemer van de aftrap de bal opnieuw raakt, voordat deze is geraakt door 
een andere speler:  
(….)  
Als de bal in het doel gaat:  

 Als een scheidsrechtersbal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt 
getrapt, wordt het spel hervat met een doelschop  

 Als een scheidsrechtersbal rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, 
wordt het spel hervat met een hoekschop voor de tegenpartij  
Toelichting  
Er hebben zich meerdere gevallen voorgedaan waarbij een doelpunt werd gescoord 
uit een scheidsrechtersbal waarbij geen sprake was van strijd om de bal. Dit heeft 
veel druk op de scheidsrechter gelegd, omdat hij verplicht is het doelpunt goed te 
keuren. We zien dan vaak de ongewenste situatie dat de tegenpartij het team 
toestaat, zonder dat enig speler een poging doet dit te verhinderen, een doelpunt te 
scoren vanaf de aftrap, om de wedstrijd weer in evenwicht te brengen. 3  
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
Disciplinaire straffen  
Er zijn omstandigheden waarbij een waarschuwing wegens onsportief gedrag bij een 
opzettelijke handsbal nodig is, bijv. als een speler:  

 Opzettelijk en opzichtig hands maakt om te voorkomen dat een tegenstander in 
balbezit komt  
Toelichting  
Het is belangrijker om de gevolgen van een handsbal te bestraffen dan het feit dat 
het opzichtig gebeurde. Feitelijk kan een handsbal onopvallend zijn, maar wel 
degelijk heel belangrijk. Verder is het moeilijk om te definiëren wat precies wordt 
bedoeld met ‘opzichtig’, en dus is het moeilijk om tot een uniforme interpretatie te 
komen, in het bijzonder als het gaat om scheidsrechters uit verschillende landen of 
continenten met verschillende achtergronden. Het weglaten van het woord ‘opzichtig’ 
en op voorwaarde dat indien de tegenstander door de handsbal niet in balbezit kon 
komen waardoor de overtredende speler een waarschuwing moet krijgen, maakt de 
interpretatie eenvoudiger. 
 
Standen 
Eerste elftal 
  1   Harlingen 1     7   5   1   1   16   21   -   13 
  2   Leeuwarden 1    7   5   0   2   15   18   -   11 
  3   MKV '29 1     7   5   0   2   15   18   -   15 
  4   Friesland 1     7   4   2   1   14   15   -     6 
  5   Lemmer 1     6   4   0   2   12   16   -     9 
  6   Warga 1     7   4   0   3   12   18   -   16 
  7   Harkema Op. 1    6   3   1   2   10   14   -     6 
  8   Geel Wit 1     7   3   0   4     9   13   -   14 
  9   Dronrijp 1     7   3   0   4     9   11   -   15 
10   Stiens SC 1     7   2   2   3     8   18   -   19 
11   Jubbega 1     6   2   2   2     8     8   -   10 
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12   Oerterp 1     7   2   1   4     7   16   -   19 
13   Zwaagwest. 1    7   0   1   6     1     7   -   24 
14   Oosterlittens 1    6   0   0   6     0     5   -   21 
 
Tweede elftal 
  1   Bergum 2     6   5   1   0   16   32   -     7 
  2   VC Trynwâlden 2    6   5   0   1   15   46   -     8 
  3   SC Stiens 2     6   4   0   2   12   28   -   11 
  4   Oosterlittens 2    5   3   1   1   10   16   -     6 
  5   Geel Wit 2     6   3   1   2   10   16   -     9 
  6   DTD 2      5   2   3   0     9   27   -   11 
  7   Harlingen 2     5   2   2   1     8   13   -   12 
  8   Dronrijp 2     5   2   0   3     6     7   -   34 
  9   Warga 2     5   0   3   2     3     7   -   14 
10   Friesland 3     6   1   0   5     3     8   -   27 
11   RES 2      5   0   1   4     1     5   -   29 
12   MKV '29 3     6   0   0   6     0     6   -   43 
 
Derde elftal 
  1   GAVC 3     4   3   1   0   10   14   -     5 
  2   MKV '29 4     4   3   1   0   10   13   -     7 
  3   Geel Wit 2     3   2   1   0     7   13   -     5 
  4   FVC 4      5   2   1   2     7   16   -   16 
  5   Zwaagwest. 2    5   2   1   2     7     9   -   11 
  6   LSC 1890 5     3   2   0   1     6     5   -     3 
  7   Lemmer 2     5   2   0   3     6     9   -     9 
  8   de Wâlden 2     5   1   2   2     5     7   -   11 
  9   CAB 2      4   1   1   2     4     8   -   12 
10   Gorredijk 3     5   1   0   4     3     8   -   15 
11   Aengwirden 2    3   0   0   3     0     4   -   12 
 
A-elftal 
  1   Geel Wit A1     5   5   0   0   15   28   -     2 
  2   VCR A1     6   5   0   1   15   29   -   14 
  3   Wykels H. A1     5   3   2   0   11   23   -     7 
  4   Holwerd A1     5   2   1   2     7   24   -   15 
  5   Dokkum A1     3   2   1   0     7   12   -     4 
  6   Frisia A4     4   2   1   1     7   20   -   13 
  7   Anjum A1     3   2   0   1     6   12   -     9 
  8   Be Quick A2     5   2   0   3     6     8   -   19 
  9   VIOD A1     4   0   1   3     1     5   -   16 
10   Ropta Boys A1    4   0   1   3     1     3   -   15 
11   Blauw Wit A3     6   0   1   5     1   11   -   39 
12   Birdaard A1     4   0   0   4     0     5   -   27 
 
B-elftal 
  1   ASC B1     4   3   1   0   10   34   -     7 
  2   DTD B1     4   3   1   0   10   29   -     9 
  3   Geel Wit B1     4   3   0   1     9   35   -     5 
  4   Veenwouden B1    4   3   0   1     9   22   -   18 
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  5   Friese Boys B1    3   2   0   1     6   18   -     8 
  6   Kootstertille B1    3   2   0   1     6     9   -     7 
  7   Zwaagwest. B1    3   1   0   2     3     6   -   11 
  8   Stiens SC B2     3   1   0   2     3     7   -   23 
  9   Be Quick B2     1   0   0   1     0     4   -     5 
10   VC Trynwâlden B2    2   0   0   2     0     1   -   22 
11   Jistrum B1     4   0   0   4     0     6   -   31 
12   Buitenpost B2    3   0   0   3     0     1   -   26 
 
C-elftal 
  1   SC Stiens C1     4   4   0   0   12   19   -     1 
  2   BergumBCV C2    5   3   1   1   10     8   -   10 
  3   Sparta '59 C1    6   3   0   3     9   15   -     6 
  4   Marrum C1     3   2   0   1     6     5   -     2 
  5   Geel Wit C1     2   2   0   0     6     4   -     2 
  6   HRC C1     3   1   2   0     5     5   -     3 
  7   Foarút C1     5   1   0   4     3     8   -   13 
  8   Minnertsga C1    1   0   1   0     1     2   -     2 
  9   Jong Harkema C2    2   0   1   1     1     2   -     7 
10   Blauw Wit C2     4   0   1   3     1     4   -   17 
11   Ropta Boys C1    3   0   0   3     0     0   -     9 
 
D1-elftal 
1   Wardy D1     2   2   0   0     6   20   -     1 
2   Lwd. Zwal. D2     2   2   0   0     6   18   -     4 
3   Leeuwarden D2    2   1   1   0     4     6   -     4 
4   Geel Wit D1     1   1   0   0     3     2   -     0 
5   Birdaard D1     2   1   0   1     3     4   -     3 
6   VC Trynwâlden D2    2   1   0   1     3     3   -   13 
  7   Ropta Boys D1    2   0   1   1     1     6   -     8 
  8   Be Quick D2     1   0   0   1     0     2   -     4 
  9   BergumBCV D4    2   0   0   2     0     1   -   12 
10   Holwerd D1     2   0   0   2     0     2   -   15 
 
D2-zevental 
  1   CVO D1     2   1   0   1     3   15   -     6 
  2   Opende D2     1   1   0   0     3     9   -     0 
  3   Marrum D2     2   1   0   1     3   15   -     8 
  4   Geel Wit D2     1   1   0   0     3     7   -     3 
  5   Ropta Boys D2    2   1   0   1     3     7   -   15 
  6   Broek.Wâlden D5    2   0   0   2     0     0   -   21 
 
E1-zevental 
  1   Berlikum E2     3   2   0   1     6   26   -     9 
  2   Blauw Wit E4     2   2   0   0     6   14   -     3 
  3   Ternaard E1     2   2   0   0     6   12   -     3 
  4   Stiens SC E5     2   2   0   0     6     9   -     3 
  5   Wykels Hal. E1    2   1   0   1     3     7   -     7 
  6   DTD E1     2   1   0   1     3     5   -   12 
  7   Marrum E1     2   1   0   1     3     4   -   12 
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  8   Geel Wit E1     1   0   0   1     0     0   -     5 
  9   Frisia E5     3   0   0   3     0     4   -   14 
10   St. Annapar. E2    3   0   0   3     0     7   -   20 
 
E2-zevental 
  1   St. Annapar. E3    2   2   0   0     6   14   -     3 
  2   Birdaard E1     2   2   0   0     6   15   -     5 
  3   Wardy E1     3   2   0   1     6   13   -   15 
  4   Holwerd E1     2   1   0   1     3   16   -     6 
  5   Tzummarum E1    2   1   0   1     3   13   -     9 
  6   Geel Wit E2     2   1   0   1     3     8   -     6 
  7   Stiens SC E7     2   1   0   1     3     7   -   11 
  8   CVO E1     2   0   1   1     1     5   -     8 
  9   Blauw Wit '34 E10    3   0   1   2     1     8   -   15 
10   Wykels Hallum E2    2   0   0   2     0     1   -   22 
 
E3-zevental 
  1   MKV '29 E3     3   3   0   0     9   16   -     5 
  2   Birdaard E2     2   2   0   0     6   13   -     5 
  3   Stiens SC E8     2   1   1   0     4     9   -     4 
  4   FVC E4     2   1   0   1     3     8   -     7 
  5   Ouwe Syl E2     3   1   0   2     3   14   -   16 
  6   St. Annapar. E5    2   0   1   1     1     4   -     7 
  7   Wykels Hallum E3   0   0   0   0     0     0   -     0 
  8   Geel Wit E3     1   0   0   1     0     1   -   10 
  9   Blauw Wit '34 E12    3   0   0   3     0     5   -   16 
 
F1-zevental 
  1   Geel Wit F1     3   3   0   0     9   44   -     1 
  2   Blauw Wit '34 F8    3   2   0   1     6   25   -     9 
  3   Wardy F1     2   2   0   0     6   16   -     1 
  4   St. Annapar. F3    3   2   0   1     6   10   -   11 
  5   Wykels Hallum F2    2   1   0   1     3   10   -     5 
  6   SSS '68 F1     2   1   0   1     3     5   -     1 
  7   Rood Geel F4    1   0   0   1     0     1   -     2 
  8   CVO F1G     2   0   0   2     0     1   -   20 
  9   Frisia F10     2   0   0   2     0     0   -   27 
10   Stiens SC F6     2   0   0   2     0     0   -   35 
 
F2-zevental 
  1   Ouwe Syl F1     2   2   0   0     6   28   -     1 
  2   Holwerd F1     2   2   0   0     6   26   -     2 
  3   Anjum F3     2   2   0   0     6   16   -     7 
  4   Geel Wit F2     1   1   0   0     3   13   -     0 
  5   MKV '29 F4     1   1   0   0     3     4   -     3 
  6   FVC E8     3   1   0   2     3     6   -   25 
  7   Wykels Hallum F3    2   0   0   2     0     5   -   17 
  8   Blauw Wit '34 F11    3   0   0   3     0     5   -   24 
  9   Franeker F10     2   0   0   2     0     4   -   28 
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F2 begint met overdonderende zege 
Zaterdag 13 oktober speelde F2 zijn eerste competitiewedstrijd. En wat voor een. De 
pupillen van Edward de Jong en Tim Hoomoedt overrompelden tegenstander FVC 
F8 met liefst 13-0. De Leeuwarders, die hun derde wedstrijd afwerkten en ook al een 
keer hadden gewonnen, waren totaal niet opgewassen tegen de Amelanders. Ook 
het publiek was niet te houden. Vaders, moeders en andere familieleden stonden ver 
in het veld, zelfs met fietsen en kinderwagens, om hun helden aan te moedigen. 
Foto’s Koos Molenaar 
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Programma 
Zaterdag 20 oktober Geel Wit C1-Minnertsga C1  15.00   Jan Jaap Blokker  

Zaterdag 20 oktober Geel Wit E1-Wykels Hallum E1  10.45 
Zaterdag 20 oktober Wykels Hallum E3-Geel Wit E3  10.00 
Zaterdag 20 oktober Holwerd F1-Geel Wit F2  09.30 
Zondag 21 oktober Zwaagwesteinde 2-Geel Wit 3  10.30  
Zaterdag 27 oktober FC Birdaard A1-Geel Wit A1  10.30  
Zaterdag 27 oktober  Geel Wit B1-ASC B1   15.00  Jurjen Metz 
Zaterdag 27 oktober Ropta Boys C1-Geel Wit C1   10.30   

Zaterdag 27 oktober Geel Wit D1-Lwd. Zwaluwen D2  10.45  Dirk Molenaar  
Zaterdag 27 oktober CVO D1-Geel Wit D2   11.00  
Zaterdag 27 oktober SC Berlikum E2-Geel Wit E1    09.45  
Zaterdag 27 oktober Tzummarum E1-Geel Wit E2  09.00  
Zaterdag 27 oktober Geel Wit E3-Blauw Wit '34 E12  10.45  Richard Kienstra  
Zaterdag 27 oktober Geel Wit F1-Rood Geel F4   10.45 Lars Molenaar  
Zaterdag 27 oktober Anjum F3-Geel Wit F2     11.30  
Zondag 28 oktober SC Stiens 1-Geel Wit 1   14.00   
Zondag 28 oktober DTD 2-Geel Wit 2    14.00  
Zondag 28 oktober  Geel Wit 3-CAB 3   11.00 Martin Oud 
Zaterdag 3 november Geel Wit A1-Dokkum A1  15.00  Gerard Pluim  
Zaterdag 3 november Be Quick D B2-Geel Wit B1   11.35 
Zaterdag 3 november Geel Wit C1-ST Foarút C1  15.00  Kevin Kiewiet  

Zaterdag 3 november Wardy D1-Geel Wit D1   10.45  
Zaterdag 3 november Ropta Boys D2-Geel Wit D2  12.15  
Zaterdag 3 november Geel Wit E1-DTD E1   10.45  Jordi Metz  
Zaterdag 3 november Geel Wit E2-SC Stiens E7   10.45  Brian Overmars 
Zaterdag 3 november FVC E4-Geel Wit E3      10.45  
Zaterdag 3 november Wardy F1-Geel Wit F1     09.30  
Zaterdag 3 november Geel Wit F2-SC Franeker F10     10.45  Tharan Apputharai 

Zondag 4 november Geel Wit 1-Lemmer 1   14.00   

Zondag 4 november VC Trynwâlden 2-Geel Wit 2   11.00  
Zondag 4 november GAVC 3-Geel Wit 3   09.30 
Zaterdag 10 november  Anjum A1-Geel Wit A1   09.00  
Zaterdag 10 november  Geel Wit B1-Buitenpost B2  15.00  Bjorn Wijnberg  
Zaterdag 10 november  BergumBCV Comb. C2-Geel Wit C1  09.00  

Zaterdag 10 november  Holwerd D1-Geel Wit D1   10.15  
Zaterdag 10 november Geel Wit E1-Blauw Wit '34 E4  10.45  Michael Faber  
Zaterdag 10 november Geel Wit E2-Wardy E1    10.45  Ronald de Jong  
Zaterdag 10 november MKV '29 E3-Geel Wit E3     09.30  
Zaterdag 10 november Geel Wit F1-SSS '68 F1   10.45  Ken Knoeff 
Zaterdag 10 november Geel Wit F2-Blauw Wit '34 F11   10.45  Laurens Kooiker  
Zondag 11 november Harkema Opeinde 1-Geel Wit 1  14.00   

Zondag 11 november Geel Wit 2-Oosterlittens 2   15.00   
Zondag 11 november  Geel Wit 3-MKV '29 4   11.00 

Zaterdag 17 november  Geel Wit A1-Wykels Hallum A1 15.00  Siard Bonthuis  
Zaterdag 17 november  SC Stiens B2-Geel Wit B1  10.30  
Zaterdag 17 november  Geel Wit C1-SC Stiens C1  15.00  Theodoor Molenaar  
Zaterdag 17 november  Geel Wit D1-Ropta Boys D1   10.45  Dennis Akkerman  
Zaterdag 17 november  Geel Wit E1-Ternaard E1  10.45  Jordi Metz  

Zaterdag 17 november  Geel Wit E2-Wykels Hallum E2  10.45  Bente Bonthuis  
Zaterdag 17 november  Geel Wit E3-FC Birdaard E2   10.45  Kayan Kiewiet  
Zaterdag 17 november  Wykels Hallum F2-Geel Wit F1    09.00  
Zondag 18 november Geel Wit 1-Dronrijp 1   14.00   
Zondag 18 november Harlingen 2-Geel Wit 2   12.00  

 
Kopij voor het volgende clubblad  
Kopij voor het volgende clubblad kan worden ingeleverd tot 16 november bij Koos 
Molenaar, webmaster@geelwit.nl of Fabriekspad 16 in Buren.     
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