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Zondag 2 december 2012 was een zwarte dag in de geschiedenis van de 

voetbalwereld. 

Op die dag werd het respect wederom vergeten en er is weer een vrijwilliger bij een 

voetbalwedstrijd mishandeld. De gevolgen hiervan waren zo ernstig dat de vrijwilliger 

Richard Nieuwenhuizen daardoor op 3 december is overleden . Onze gedachten 

gaan dan ook uit naar zijn gezin, familieleden en vrienden. 

De hele wereld reageerde, nu moet er iets gebeuren!! 

En iedereen is het daar mee eens. 

Natuurlijk ligt de opvoeding op de eerste plaats bij de ouders, maar ook overal in de 

gemeenschap, school, sportclubs en vooral bij de wedstrijden van onze clubs. 

Je eigen beheersen als sporter en toeschouwer, dat is niet altijd eenvoudig, want als 

we naar de tv kijken en we zien wat daar bij een voetbalwedstrijd allemaal gebeurt , 

dan zou je denken dat dit zo hoort , dat je er een onverklaarbaar gevoel bij krijgt. 

Is dit nu het voorbeeld voor de voetbalsport of een professionele trainer die in een 

Nederlands dagblad zegt “defensieve hardheid”, ze maken zelden een tackle of je 

mag best een seintje afgeven. 

Ik vraag mij dan wel af moet je zo de jeugd leren,  dit is voetbal en het respect naar je 

medemens?? 

Het is voor ons als 

vereniging niet het 

voorbeeld dat wij 

onze voetballers 

willen leren en laten 

wij ons niet  

verleiden als de 

voorbeelden van het 

betaald voetbal  en 

zorgen dat wij wel 

respect voor elkaar 

hebben.  

 Voorzitter  

 Jos Bulté  

 

 



 

 

Grensrechter 

Zondagavond 1 december. In de media verschijnt het bericht dat een grensrechter is 

gemolesteerd. Nu niet echt een bericht om wakker van te liggen. Mishandelingen op 

de voetbalvelden komt helaas vaker voor dan ons lief is. Daarom verbaasde ik mij 

eigenlijk een beetje over de berichtgeving; de landelijke media pikte het op, op een of 

andere manier moest het dus groot nieuws zijn. Dat het groot nieuws was werd later 

duidelijk toen bleek dat de grensrechter naar het ziekenhuis moest en dat zijn 

verwondingen dermate ernstig waren dat voor zijn leven moest worden gevreesd.  

Dan schrik je toch wel even. Inmiddels weten we allemaal hoe het met Richard 

Nieuwenhuizen is afgelopen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Was er niemand 

om de daders te stoppen? Waar was de elftalleiding van Nieuw Sloten? 

Grensrechters, en zeker clubgrensrechters, hebben een reputatie het belang van de 

eigen vereniging wel eens te willen laten prefereren boven eerlijkheid. Maar wat moet 

Richard Nieuwenhuizen verschrikkelijk gemeen hebben staan vlaggen dat hij moest 

worden geslagen en geschopt tot dat de dood er op volgde? Of heeft hij iets gezegd 

wat deze snotneuzen van 15 en 16 jaar niet aanstond? Wij moesten het vroeger niet 

wagen een grote bek op te zetten tegen ouderen, om van lijfelijk contact maar niet te 

spreken. Wie is er nu nog om de jeugd te corrigeren als ze dreigen te ontsporen? De 

ouders? De teamleiding? De school? De buurtwerker? De KNVB doet mijns insziens 

zijn best om geweld op het voetbalveld tegen te gaan. Maar hoeveel berichten de 

bond ook doet laten uitgaan, ze zullen nooit aankomen bij diegenen voor wie ze 

bedoeld zijn. Het is als het beperken van de snelheidslimiet. Het gros hield zich al 

aan de maximumsnelheid en zal dat blijven doen. Wie zich er al niets van aantrok zal 

dat ook na de nieuwe maatregel niet doen.  

Buitenboys, de club van Richard Nieuwenhuizen, neemt het de KNVB kwalijk dat die 

zich niet eerder bij de club heeft gemeld. De KNVB beloofde beterschap en de eerste 

daad was om het complete amateurvoetbal voor de volgende week eruit te gooien en 

bij alle wedstrijden in het betaalde voetbal een minuut stilte in acht te nemen. 

Waarom ook geen voetbal bij de profs? Spelen hier de financiële belangen een 

belangrijke rol? 

Voor veel teams zou dit de laatste wedstrijd voor de winterstop zijn. Menig club sluit 

het kalenderjaar af met een feestje na afloop van het laatste thuisduel. Zo’n feestje is 

niet alleen goed voor de saamhorigheid binnen de vereniging, maar levert ook nog 

eens geld op; niet verkeerd in deze tijden van recessie. 

Voor de jongste voetballers betekende de afgelasting ook nog eens dat hen een 

wedstrijd door de neus wordt geboord, want er is geen mogelijkheid meer om hem in 

te halen. Geluk bij een ongeluk was dat de wedstrijden door de 

weersomstandigheden toch zouden zijn afgelast. Bij Geel Wit geen 

bezinningsbijeenkomst, wel hing de vlag halfstok en heeft de club een email naar 

Buitenboys gestuurd.  Wat mij betreft had er best herdacht én gevoetbald kunnen 

worden.  Met respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de grensrechter, de 

teamleider, de trainer, de kantinemedewerker en iedereen die zich inzet om het 

spelletje voor jou mogelijk te maken. 

Koos Molenaar 



 

 

 
Enthousiaste meiden langs de lijn 

Gezellig hoor dat ze er weer waren: het vast aanmoedigingsclubje van de D1. Vlak 

voor de zomervakantie waren ze er ook al: Kyra, Femke, Jennifer, Esther en Melanie. 

Op zaterdag 1 december in Bergum ontbrak alleen de laatste. Die zomerse wedstrijd 

had een feestje kunnen worden maar helaas.....net geen kampioen. Het lag niet aan 

het zwaaien met vlaggen en aanmoedigen. En ze stonden nog zo mooi achter het 

doel van de tegenstander om de keeper te vertellen wat een lekker ding hij was “Hee 

keeper”... alles voor de winst! Alleen stuurde “oom Gerard” hen er weer weg. De 

tegenstander afleiden ging hem wat te ver. 

Zaterdag 1 december was er weer kans voor de D1 om kampioen te worden. Grote 

kans dit keer: met nóg een wedstrijd te gaan was nu gelijk spel al garantie voor de 

eerste plek. De dames kwamen weer aan met en zelfgemaakt spandoek, een vlag 

van Geel Wit en een vlag van Ameland. Netjes aan de zijlijn, samen springend en 

roepend. Grappig was het dat ze af en toe de aanwijzing van trainer Casper van de 

Kamp nariepen. Het leek wel een soort echo over het veld heen.  

Voor de dames viel er heel wat aan te moedigen. Er waren heel veel kansen voor 

Geel Wit maar eindigden allemaal op de lat, paal, naast of in de handen van de 

keeper. Niet in het doel. Op een gegeven moment werd de aanwijzing van vorige 

keer van “oom Gerard” besproken door de meiden met als resultaat: “We gaan nu 

wel achter het doel staan. Die bal moet er in.” En natuurlijk werkte dat direct! Met 0-1 

gingen ze de rust in. 



 

 

In de tweede helft begon het eerst rustig, het enthousiasme van de meiden bleef 

onverminderd. Ze zongen het hele clublied van Geel Wit uit hun hoofd. Dat zijn de 

échte supporters. De meeste mensen blijven net als bij het Wilhelmus steken bij de 

eerste regels. Deze meiden zongen dóór. Gezellig zoiets, volgende keer leuk als we 

met meer mensen mee kunnen zingen. Allemaal even oefenen dus, het lied is te 

vinden op de website. 

Op een gegeven moment ging het hard met de doelpunten, steeds door een andere 

speler gemaakt. Ik weet nog dat ik met één van de moeders die thuis op Ameland 

was stond te WhatsAppen over het verloop van de wedstrijd en dat ik het niet meer 

bij kon houden zo snel schoot de D1 ze er in. Reacties terug waren erg leuk: “Ahhhh” 

“Moooooi” “Jeeeeeejjjjjjh”   “Kampioenen!!!!!!!!”  “Ha ha ha”   “Dat gaat snellllll” 

“Jeeeej”  “Prijsschieten” “Geweldig”  

Intussen zag ik die meiden aan de kant steeds meer roepen. Ze hebben die keeper 

echt niet af hoeven leiden hoor, onze jongens waren gewoon goed bezig. Het werd 

uiteindelijk 0-6, en de D1 kampioen. Daarna volgde er een onvervalst stukje 

ontlading van het hele elftal, de dames deden net zo hard mee behalve met het op 

de knieën glijden door de modder. Er was “champagne” meegenomen door Dylan, 

die werd feestelijk ontkurkt, er volgden foto's, het was een feestelijke bende.  

Ik vroeg na afloop hoe anders het nu voor de meiden was. Vorige keer waren ze net 

zo enthousiast en toen eindigde al hun aanmoediging in verlies... Ze vertelden dat ze 

toe een beetje hadden gehuild, boos waren op de tegenstander, zelfs wat ruzie 

hadden gezocht. “En nu mogen we niet meer in Dokkum komen.” Dat had natuurlijk 

ook anders gekund. Maar goed, ze doen ervaring op en al doende leert men. En wij 

horen altijd het goede voorbeeld te geven. De tegenstander toonde zich een 

waardige verliezer en gingen ook met elkaar voor het doel op de foto. Met blije 

gezichten, ik stond er even van te genieten. 

Dames, tot de volgende keer langs de lijn. Ook van jullie hebben we genoten. 

Fantastisch voor dit team dat er zo gezongen en gejoeld wordt langs de lijn. En help 

ons het clublied te leren. 

Hetty van Rijn 

 

Kampioenen D1, D2 en F1 

De najaarsreeks heeft drie kampioenen opgeleverd: D1, D2 en F1. D1 heeft de titel in 

de wedstrijd tegen Bergum/BCV behaald. Voor de beide andere teams was er geen 

kampioenswedstrijd om onder andere het weer roet in het eten gooide en de 

competitie niet  uitgespeeld kon worden. 

           



 

 

 
 

     
 

 

     



 

 

Aan de bal 

Leon de Jong 

Wat een enthousiaste GeelWitter is Leon! Hij heeft het keepersbloed vast van zijn 

vader meegekregen (en van zijn moeder Tresa andere mooie eigenschappen!) en 

staat zelf bijna altijd voor de E2 in het doel. De voetbaltrainingen en de extra 

keeperstraining vindt hij leuk. Tot twee jaar geleden was René, de vader van Leon, 

de keeper van het eerste. Leon vindt het wel jammer dat hij dat niet meer doet. Zijn 

vader is een voorbeeld voor hem.  

Als het op doel rustig is.... wat doet hij dan? Het spel volgen zegt hij, kijken hoe het 

gaat en bij een corner of vrije trap geeft hij nog wel eens tips aan spelers. Dit is een 

speler die graag het overzicht houdt. Favoriete speler bij Geel Wit is voor Leon Paul 

van der Wal. Hij vindt overigens dat zijn eigen broer Raymond óók goed kan 

voetballen, maar ja die zit nog niet in het eerste he..... Komt nog! 

Leon heeft wel een paar bijzondere dingen meegemaakt bij het voetballen. Zo is er 

een keer uit zijn doeltrap via de spits gescoord. Prachtig! Erg mooi was het ook toen 

zijn team tegen Stiens met maar 

liefst 13-0 won. Ik vroeg mij 

natuurlijk hardop wat de kracht 

van team was, Leon wist het 

direct: goed samenspelen en hard 

knallen. Ook kunnen ze goed 

passen en vrijstaan. Nou 

tegenstanders, dat wordt een leuk 

potje voetbal met dit team. 

Leons favoriete nationale speler is 

Pelle van Feyenoord. Van deze 

(fantastische) club is hij ook nog Vilhena tegen gekomen in het Tikibad in Duinrell. Ja 

hoor, hij kon niet alleen voetballen maar ook zwemmen! Tijdens die vakantie is Leon 

ook nog naar De Kuip geweest en heeft daar een rondleiding gehad en een wedstrijd 

tegen NEC gezien. Leon straalt helemaal als hij er over vertelt. 

Leon groeit vast als (boeren)kool want het is een grote eter met als favoriete maal 

boerenkoolstamppot. Liefst eet hij twee keer per dag warm. Hij lust alles wat zijn 

moeder Tresa hem voorzet. Hamster Puk houdt ook van een lekker hapje 

klaarblijkelijk: die is klein en dik. Verder is wordt er door Doerak en Dickie als kat en 

hond geleefd in huis.... letterlijk. Leon vindt ze allemaal lief en geniet er van. 

Wat wil Leon later worden? Dat weet hij echt niet. Hij weet wel dat hij altijd naar de 

herfst uit kijkt: lekker op vakantie met elkaar! En vast wel op een plek waar je nog 

even een balletje kunt trappen. Hij boft maar met die voetballers in het gezin. 

Buiten het voetballen houdt hij ook van hockeyen op school, spelen met de Wii, lego 

en autootjes. Maar.... hoe kan het ook anders: naast zijn huis komt een echt 

voetbalveld. Dat is leuk op de buurt! En kom allemaal even kijken als je in de buurt 

bent en het is mooi weer, dan is Leon daar vast veel te vinden. Maar ga niet achter 

zijn doel staan om hem af te leiden, ook niet bij Geel Wit. Verder vindt hij het heel 

leuk als er publiek is dus iedereen welkom langs zijn lijn. 



 

 

Marc de Jong 

Nog zo'n sprankelende speler.... grote idool is zijn naamgenoot. Die maakte twee 

jaar geleden een schitterend doelpunt met zijn hoofd, het was een corner. Marc 

Janko, toen nog van FC Twente. Marc is fan van FC Twente, al is en blijft zijn vader 

voor Ajax. Maar dat vindt Marc helemaal niet erg. Papa Christian speelde bij Geel 

Wit, nu niet meer. Maar af en toe trapt hij samen met hem een balletje. Zijn moeder 

Dolinda kan al haar lekkere eten aan hem kwijt: Marc eet goed en met smaak. 

Favoriet is pizza.  

In de E2 is Marc spits. Hij benadrukt hoe belangrijk het geven van een voorzet is, en 

dat het scoren iets is dat je voor je team doet. Dit is geen solospeler. Vol trots vertelt 

hij over de mooie voorzetten die hij heeft gegeven. Hij heeft nog een tip voor andere 

spitsen: als iemand voorin staat en vrij, dan moet je een voorzet geven. Marc vindt 

dat de spelers van E2 goed met elkaar samen spelen. 

Van de trainingen geniet hij enorm. Hij vindt het allemaal leuk, vooral partijtje spelen 

en op doel schieten. Marc hoeft niet zo nodig op keep, hij vertelt dat ze twee goede 

vaste keepers hebben dus het is ook niet nodig. Alweer een tip van Marc: wat meer 

oefenen met overspelen tijdens de training  zou goed zijn. 

Vlak voor een wedstrijd 

heeft Marc altijd heeeel 

veel zin, en móet dan 

bewegen. Hij gaat dan 

wat schudden met zijn 

armen en benen. 

Helemaal verbaasd is 

hij als hij hoort dat het 

heel goed is om zo je 

spieren los te 

schudden.  In elk geval 

geniet hij van elke 

wedstrijd net zo als van 

de trainingen. 

Wat wil hij later worden: profvoetballer. Maar ook: achtbaanontwerper. Begin met 

Marc over achtbanen en hij weet het precies; een achtbaan moet spannend zijn: een 

verhaal erbij, loopings en heel snel. De zweef op de Burekermis vindt íe ook 

geweldig, hij ging zo hoog: helemaal boven de daken van de huizen! Op zijn kamer 

heeft hij van Knexx twee achtbanen staan. 

Thuis speelt Marc ook graag voetbal, speelt Fifa op de Wii en Playstation en nog een 

heleboel andere spellen. Af en toe speelt hij keyboard. Thuis heeft hij nog vissen en 

een konijn: Nina. Hij vermaakt zich elke dag uitstekend.  

Kom hem gerust aanmoedigen want hij vindt supporters leuk, het maakt hem blij zegt 

hij, al luistert hij niet naar hun (goedbedoelde) raad want alleen wat de leider zegt 

telt. Dus juichen is al genoeg! 

 

Hetty van Rijn 



 

 

Agenda algemene ledenvergadering Geel Wit 

 

Vrijdag 11 januari 2013 

Aanvang 21.00 uur in de kantine aan de Noordwal 

 

1 Opening 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

3 Notulen algemene ledenvergadering op 16 augustus 2012  

4 Begroting 2013-2014 

5 Bestuursverkiezing 

   Vertrek: Johan Dokter 

6 Nieuws uit de commissies 

7 Competitieverloop 

8 Stichting Vrienden van Geel Wit 

9 Rondvraag 

10 Sluiting 

 

Notulen algemene ledenvergadering vv Geel Wit, gehouden op 16 augustus 

2012 in de kantine aan de Noordwal. 

Aanwezig: 26 leden. 

 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. Het afgelopen seizoen was roerig, hij spreekt de 

wens uit dat het dit jaar rustiger zal gaan. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Afmeldingen van Paul van der Wal en Bjorn Wijnberg. 

 

Notulen algemene ledenvergadering van 4 januari 2012 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslag 2011-2012. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

De voorzitter maakt melding van het gesprek dat is geweest met delegaties van  

Amelandia en de KNVB district Noord. Aan de orde kwamen o.a. aanvangstijden, 

wegblijven tegenstander, uitspelen competitie en de trainerskwestie.  

Geel Wit heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden van samenwerking, met als doel  

de jeugd van beide verenigingen ook in de toekomst te kunnen laten voetballen.  

De KNVB kan daarbij ondersteuning bieden en doet dat door onder meer met de  

gemeente te praten. Ons voorstel is door Amelandia niet in dank afgenomen, waarop 

Geel Wit heeft besloten het onderwerp samenwerking vooralsnog niet uit te werken. 

Geel Wit heeft geconstateerd dat er binnen de vereniging sprake is van 

drugsgebruik. Bij constatering van gebruik door jeugdspelers zal contact worden 

opgenomen met de ouders.  



 

 

Er is nog geen besluit genomen over te nemen maatregelen. 

 

Verslag penningmeester. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  

De penningmeester kon eindigen met een positief saldo. 

Vanwege het voortijdige vertrek van de vorige trainer hoefde slechts een deel van 

zijn salaris te worden betaald. De loonkosten van de nieuwe trainer zijn beperkt.  

Geel Wit kan zich geen dure trainer permitteren, vooral vanwege de hoge reiskosten.  

De omzet van de kantine daalde, doch die van de kermissen e.d. steeg.  

 

Eindredactie clubblad. 

Er is nog geen opvolger voor Koos Molenaar als eindredacteur van het clubblad.  

Het bestuur hecht veel waarde aan het voortbestaan van het blad als orgaan van  

de vereniging en vanwege de reclame-inkomsten. 

 

Kascommissie. 

De kascommissie heeft de financiële boekhouding in orde bevonden.  

Kascommissielid Arno Moll blijft nog een jaar aan. 

 

Bestuursverkiezing. 

Jan Brouwer en Koos Molenaar zijn aftredend en niet herkiesbaar.  

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. 

 

Voorbereiding nieuwe seizoen. 

Er worden nog leiders gezocht bij de A-junioren.  

Alle andere teams hebben leiders en trainers.  

De training in Leeuwarden is op dinsdagavond en wordt verzorgd door Ids Heerema. 

Opkomst verplicht. 

 

Vrienden van Geel Wit. 

Er zijn geen mededelingen van de Vrienden van Geel Wit. 

 

Rondvraag. 

George Molenaar vraagt of de besluiten van de jeugdcommissie bindend zijn en 

merkt op dat afgelopen seizoen de trainingen van het eerste slecht bezocht zijn. 

Andre de Jong informeert naar de taakverdeling binnen het bestuur na het wegvallen 

van twee bestuursleden. Hij constateert dat nog niet alle commissies goed werken. 

Rene de Jong vraagt hoe het komt met de trainingstijden. Taak jeugdcommissie. 

Ids Heerema vraagt hoe het staat met de keeperstraining. Is nog niet bekend. 

George Molenaar vraagt zich af waarom zoveel A-junioren de afgelopen jaren zijn 

gestopt. Heeft het bestuur daarover nagedacht. 

Tot slot wordt afscheid genomen van Jan Brouwer en Koos Molenaar.  

Zij waren resp. 6 en 17 jaar bestuurslid. Ze krijgen bloemen en een enveloppe. 

 



 

 

Even stilstaan.. 
 
Geen woord wilde ik eigenlijk reppen over de dood van Richard Nieuwenhuizen, de 
bekendste grensrechter van Nederland. Of eigenlijk toch wel... Het trieste ongeval 
wat Richard overkwam had niks met voetbal te maken. Er is een maatschappelijk 
probleem wat hieraan ten grondslag ligt en daar wou ik het eigenlijk wel over hebben. 
Iets waar een ieder zich goed bewust van moet zijn. Normen en waarden, ze zijn ver 
te zoeken en dan kun je zeggen van MIJN mening wat je wilt, maar dit probleem lijkt 
bij Marokkaanse jongeren nog net iets schrijnender te zijn dan elders. Vraag het een 
willekeurig scheidsrechter die veelal in de Randstad voor zijn lol mag fluiten. Er 
heerst een hoop agressie, onbegrip, onfatsoen en geweld rondom het 
amateurvoetbal.  
Overigens, dit is niet alleen vanuit een specifieke gemeenschap binnen onze 
samenleving, dit is een algemene tendens. We moeten ons realiseren dat hoe er 
tegenwoordig met mensen wordt omgegaan, de kracht van social media, de 
voortdurende individualisering en het gebrek aan kaders een enorm probleem is. Een 
probleem wat dus overal mee naartoe genomen wordt; naar school, bij het uitgaan, 
op vakantie, naar het werk en dus ook naar het verenigingleven en de voetbalclub. 
Het is bijna cultuur aan het worden. Wat je er tegen kunt doen? Niks? Absoluut niet. 
Uiteindelijk moeten we met elkaar zeggen; tot hier en werkelijk waar niet een 
millimeter verder!  
Sta voor je principes, sta voor respect, sta voor elkaar! Nooit meer een vloek laten 
schallen? Natuurlijk niet! Bij sport hoort emotie en ook wel eens een vloek of 
schreeuw, maar denk daar bij na en overschrijdt niet de grenzen van fatsoen. Dat 
besef moet er ook zijn bij de jeugdwedstrijdjes waarbij ouders en grootouders als 
idioten soms tekeer gaan langs de lijn. Iedereen wil natuurlijk dat zijn/haar 
(klein)zoontje de nieuwe Van Persie wordt, maar kom op, enige beschaving graag bij 
het aanmoedigen, of beter, het uitfoeteren van de tegenstanders. Hier begint het met 
het goede voorbeeld geven, normen stellen en meegeven. Kinderen moeten plezier 
hebben en uitstralen, na de wedstrijd elkaar een hand kunnen geven en de 
scheidsrechter bedanken. Daar waar dat niet gebeurt, moeten trainers/leiders direct 
ingrijpen. Doen zij dat niet, dan moeten ouders dat onmiddellijk corrigeren. 
Clubbesturen moeten bovenop ongeoorloofd gedrag zitten, maak afspraken met 
spelers en begeleiders. Durf elkaar aan te spreken langs het veld als er sprake is van 
een overtreding op het gebied van fatsoen. De kracht zit 'm daarin! Durf te zeggen 
dat je iets niet vind kunnen of schaar je achter iemand als je het eens bent met een 
dergelijke opmerking. Samen staan we echt sterk.  
 
Dat er een compleet voetbalweekend bij de amateurs wordt afgelast vanwege het 
trieste feit dat er iemand door geweld bij een jeugdwedstrijd om het leven komt, heb 
ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het echter een passend en grandioos statement 
van de KNVB. Maar laten we het niet bij een statement houden. De KNVB moet 
blijvend keihard straffen en elke vorm van wangedrag scherp veroordelen met 
bijpassende sancties. Ook de politiek dient zijn verantwoordelijkheid te nemen en 
open het debat te voeren over de toenemende verloedering binnen het voetbal, maar 
met name in het bredere maatschappelijke perspectief. Alles moet daarbij 
bespreekbaar zijn, ook de problematiek vanuit bepaalde bevolkingslagen. Doe je dit 
niet dan los je het zeker niet op. De cijfers laten dat kristalhelder zien, dus in plaats 
van dat te veroordelen of te komen met huilverhalen over discriminatie moet je een 



 

 

constructieve discussie voeren. Samen moeten we de schouders eronder zetten en 
elke vorm van geweld uitbannen bij het amateur- en profvoetbal.  
Nu de Kerst voor de deur staat, denk je even na over wat voor tijd het gezin 
Nieuwenhuizen tegemoet gaat. Een vrouw en moeder, drie zoons en geen vader. En 
waarom? Opgeschoten snotapen die voor de wet niet volwassen zijn, maar zich wel 
boven de wet verheven voelen en als volwassenen willen worden gezien. Zij hebben 
in een kort moment een gezin kapotgeschopt, een land in ontzetting gebracht, en 
tevens het voetbal en de sport innig verbonden... hoe krom is dat?? 
 
 
Ik zou er nog zoveel over kunnen en willen zeggen, maar ook ik ben soms 
sprakeloos en zwijg verder met gepaste toon... 
 

Colin Ytsma 
 
 

Kerstzaalvoetbal 

 

Ook dit jaar weer zaalvoetbal met de kerst. 

Op 26 december, tweede kerstdag, houdt Geel Wit weer het Open Kersttoernooi voor 

spelers vanaf 16 jaar: Aanvang 13.00 uur in de Jaap Klaassenhal in Nes. Inleg is € 

25,- per team. Een team bestaat uit in ieder geval 1 keeper en 4 veldspelers. Er 

mogen maximaal 2 wisselspelers zijn.  

Opgave teams kan tot zaterdag 23 december via paulvdwal@hotmail.com 

Op 27 december is er een kersttoernooi voor de jeugd.  

mailto:paulvdwal@hotmail.com


 

 

Trekkingsuitslag 2012 
Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de Grote Clubactie 2012. De trekking is verricht op 29 
november 2012 door notaris J.A.H.G. van Tuijl. De trekkingsuitslag kunt u ook afdrukken. 
  
HOOFDPRIJZEN 
1e prijs € 100.000,- belastingvrij 2111605 
2e prijs €   10.000,- belastingvrij 2567979 
OVERIGE PRIJZEN 
3e prijs Reischeque luxe campingvakantie naar keuze met Eurocamp t.w.v. € 2.500,-  

0435682 
    

4e- 8e prijs Verblijf in Domaine de Font Vayssière (Dordogne, Frankrijk) in een vakantiehuis van Topic 
Travel t.w.v. € 1.500,-  
0189190 0488422 2357198 2581651 2848596 

9e - 11e prijs Reischeque luxe campingvakantie naar keuze met Eurocamp t.w.v. € 750,-  
0220843 1947730 3179925 

  

12e - 16e prijs Waardebon voor een Beick fiets t.w.v. € 500,-  
0360446 0948312 2607741 2672534 2736140 

17e - 36e prijs Center Parcs voucher voor een gratis weekend/midweekverblijf in 4- of 6-pers. Comfort 
cottage  
0063909 0441040 0515277 0535724 0748177  
1055572 2000971 2179778 2199119 2506735  
2550337 2589333 2607192 2784659 2891386  
2910189 2911866 2930701 3169380 3405397 

37e - 42e prijs 3-daagse all-inclusive minicruise DFDS Seaways naar Newcastle voor 2 personen t.w.v. € 
385,-  
0452395 0894575 1130860 2559913 3016491  
3257639 

    

43e - 52e prijs Grote Clubactie arrangement voor 2 personen van De 
Thermen Tilburg, Houten of Geldrop t.w.v. € 240,-  
0335292 0399968 0948129 1005477 2103922  
2630436 2657911 3094175 3210752 3399090 

53e - 72e prijs Cadeaubon t.w.v. € 175,- van Cadeau.nl  
0012038 0090029 0116499 0356966 0503188  
0882264 1013953 2143812 2229792 2341700  
2650832 2715979 2782043 2869231 2897743  
2964426 3032625 3200122 3358692 3414004 

73e - 82e prijs 4 entreekaarten De Tuinen van Appeltern  
0132272 0598676 1106937 1962582 2334554  
2381709 2688597 2974332 3178941 3331328 

83e - 142e prijs 4 entreekaarten De Thermen Tilburg, Houten of Geldrop  
0021107 0037995 0078355 0114185 0114569  
0119030 0210234 0233009 0285165 0416223  
0423866 0444062 0471004 0560812 0561693  
0646390 0652758 0674459 0690026 0706698  
0796983 0832336 0840500 0872389 1006175  
1024532 1077611 1117369 1124709 1187513  
1233526 1946348 2042188 2070646 2089435  
2162802 2265625 2357916 2444460 2527639  
2544048 2590765 2594709 2626577 2702243  
2721950 2730856 2827559 2899246 2914799  
2937850 2990105 2997757 3047068 3069210  
3102875 3186565 3187782 3380084 3434614 

143e -167e prijs 4 entreekaarten Attractiepark Slagharen   
0004288 0697510 0940313 1070111 1158742  
1257544 1904192 1911474 2011169 2474834  
2512207 2512657 2630951 2710755 2715240  
2771204 2792246 2840895 2850140 2885791  
3112190 3135059 3254909 3315344 3343749 

168e -192e prijs Trolley  incl. flightbag van Friends World Wide  
0049040 0127196 0155607 0230280 0357722  
0411796 0670323 0747607 0913140 1032676  
1046024 1104332 1107873 2193366 2474706  
2548709 2677018 2927109 2979342 3000390  
3300070 3312871 3357806 3381674 3427882 

  
PRIJZEN OP EINDCIJFERS 
Laatste 6 cijfers goed 917210 Geldprijs t.w.v. € 450,- 

http://www.clubactie.nl/sf.mcgi?5136
http://www.eurocamp.nl/
http://www.topictravel.nl/
http://www.topictravel.nl/
http://www.eurocamp.nl/
http://www.beick.nl/
http://www.centerparcs.nl/
http://www.centerparcs.nl/
http://www.dfdsseaways.nl/
http://www.dfdsseaways.nl/
http://www.thermentilburg.nl/
http://www.thermenhouten.nl/
http://www.thermengeldrop.nl/
http://www.cadeau.nl/
http://www.appeltern.nl/
http://www.thermentilburg.nl/
http://www.thermenhouten.nl/
http://www.thermengeldrop.nl/
http://www.slagharen.com/


 

 

Laatste 5 cijfers goed 21136 Geldprijs t.w.v. € 400,- 
Laatste 4 cijfers goed 4050 Center Parcs voucher t.w.v. € 130,- incl. tablet 10" AndroidTM 4.0 

t.w.v. € 170,- 
PRIJZEN INNEN 
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het 
origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale 
Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg. Uw prijs wordt binnen 
6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. Als u 
uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. 
Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, 
op uw bankrekening. Voor de loterij van de Grote Clubactie 2012 is een 
vergunning voor 5 jaar verleend door het Ministerie van Justitie op 7-12-
2009 onder nummer 5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket 
zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden. 

 

 

Vrijdag 21 december 2012 kerstklaverjassen 

 

Na het succes van vorig jaar organiseert Geel Wit wederom een 

kerstklaverjastoernooi. We hopen ook wat meer oudere leden te ontmoeten tevens 

zijn donateurs en supporters welkom. 

Gerard Pluim heeft weer de organisatie. 

Minimum leeftijd is 16 jaar. Nadere gegevens vindt u op de Geel Wit site. 

 

Vrienden zoeken vrienden 

In de kantine hangt een groot bord met 

daarop een heleboel namen. Het zijn de 

namen van de Vrienden van Geel Wit. De 

Vrienden hebben zich verenigd me als doel 

hun favoriete voetbalclub te ondersteunen. 

Daarbij gaat het met name om de financiële 

begeleiding. Zo hebben de Vrienden 

schenkingen gedaan als een oefenmuur, 

maar hebben ook bijgedragen in de kosten 

van het vervoer van de trainer, de 

grensrechter en spelers die aan de wal 

wonen en werken. Dat kunnen ze doen door 

jaarlijks een bedrag van vijftig euro te 

schenken. Geen grote bijdrage, maar 

bijelkaar een bedrag waarmee ze Geel Wit 

op een prachtige manier mee van dienst 

kunnen zijn. 

In een  vorig Intikkertje hebben we kunnen 

lezen dat het voor Geel Wit financieel zware 

tijden zijn. Met name de reiskosten vormen 

een flinke lastenpost. De Vrienden willen hun vereniging graag helpen. Hoe groter de 

Vriendenclub, hoe grote hun bijdrage kan zijn. Dus, kom erbij en meld je aan bij Jan 

Brouwer, Bart Molenaar of Geert Weijmans, en laten we hopen dat de magische 

grens van vijftig Vrienden wordt gepasseerd. 

 

http://www.centerparcs.nl/


 

 

Standen 

Eerste elftal 

   1   Lemmer 1     12   8   1   3   25   39   -   19 

   2   Friesland 1     12   7   4   1   25   28   -   12 

   3   Leeuwarden 1    12   8   1   3   25   32   -   19 

   4   Harlingen 1     11   7   2   2   23   28   -   16 

   5   MKV '29 1     12   7   0   5   21   26   -   27 

   6   Stiens SC 1     12   4   3   5   15   27   -   27 

   7   Jubbega 1     12   3   6   3   15   17   -   20 

   8   Warga 1     12   5   0   7   15   24   -   31 

   9   Oerterp 1     12   3   5   4   14   31   -   28 

10   Harkema Op. 1    12   4   2   6   14   21   -   21 

11   Geel Wit 1     12   4   2   6   14   18   -   22 

12   Dronrijp 1     12   4   1   7   13   19   -   31 

13   Oosterlittens 1    11   3   1   7   10   12   -   26 

14   Zwaagwest. 1    12   1   2   9     5   14   -   37 

 

Tweede elftal 
   1   Bergum 2     10   8   2   0   26   46   -   10 
   2   Stiens SC 2     11   7   1   3   22   53   -   19 
   3   Trynwâlden VC 2     9   7   0   2   19   54   -   14 
   4   DTD 2     10   5   4   1   19   51   -   26 
   5   Harlingen 2     8   5   2   1   17   29   -   19 
   6   Geel Wit 2     10   5   1   4   16   29   -   25 
   7   Oosterlittens 2    9   4   1   4   13   23   -   18 
   8   Dronrijp 2   10   3   1   6   10   25   -   58 
   9   Warga 2     11   2   3   6     9   24   -   38 
10   Friesland 3     10   2   1   7     7   19   -   44 
11   MKV '29 3     11   2   0   9     6   18   -   68 
12   RES 2      9   0   2   7    -1   15   -   47 
 

Derde elftal 
   1   Geel Wit 3     8   5   2   1   17   27   -   15 
   2   Lemmer 2     10   5   1   4   16   25   -   19 
   3   MKV '29 4     8   5   1   2   16   18   -   15 
   4   LSC 1890 5     9   4   2   3   14   22   -   19 
   5   GAVC 3   10   4   2   4   14   27   -   21 
   6   FVC 4      9   4   1   4   13   28   -   28 
   7   CAB 2      9   4   1   4   13   22   -   25 
   8   Zwaagwest. 2    10   3   3   4   12   17   -   22 
   9   Aengwirden 2     9   3   2   4   11   21   -   24 
10   Gorredijk 3     10   3   1   6   10   18   -   27 
11   de Wâlden 2     10   2   2   6     8   13   -   23 
 

A-junioren 
   1   Dokkum A1      9   7   2   0   23   39   -   12 
   2   Geel Wit A1     8   7   0   1   21   33   -     5 



 

 

   3   Wykels H. A1     9   5   3   1   18   36   -   13 
   4   Frisia A4     11   5   3   3   18   41   -   29 
   5   VCR A1     9   6   0   3   18   35   -   26 
   6   Be Quick A2     9   3   0   6     9   13   -   31 
   7   Anjum A1     5   2   2   1     8   17   -   14 
   8   VIOD A1     8   2   2   4     8   19   -   29 
   9   Holwerd A1     7   2   1   4     7   26   -   22 
10   Ropta Boys A1    9   1   3   5     6   14   -   26 
11   Birdaard A1     8   1   1   6     4   20   -   42 
12   Blauw Wit A3     10   1   1   8     4   16   -   60 
 

 B-junioren 
   1   DTD B1     9   7   1   1   22   60   -   12 
   2   Geel Wit B1     8   7   0   1   21   68   -     9 
   3   Veenwouden B1    10   6   2   2   20   33   -   30 
   4   Friese Boys B1    8   6   1   1   19   60   -   16 
   5   ASC B1     10   4   2   4   14   54   -   23 
   6   Be Quick B2      7   4   1   2   13   23   -   10 
   7   Kootstertille B1    7   4   0   3   12   17   -   15 
   8   Trynwâlden VC B2    8   3   0   5     9   14   -   48 
   9   Zwaagwest. B1    8   1   2   5     5   10   -   28 
10   Stiens SC B2      7   1   0   6     3     9   -   59 
11   Buitenpost B2     6   0   1   5     1     5   -   43 
12   Jistrum B1     8   0   0   8     0     8   -   68 
 

C-junioren 
   1   Stiens SC C1     8   7   1   0   22   34   -     4 
   2   HRC C1     8   5   2   1   17   20   -     7 
   3   BergumBCV C2    8   4   2   2   14   18   -   19 
   4   Sparta '59 C1    8   4   1   3   13   18   -     8 
   5   Marrum C1     6   4   0   2   12   17   -   10 
   6   Foarút C1     9   4   0   5   12   25   -   23 
   7   Minnertsga C1    6   2   2   2     8   15   -   13 
   8   Geel Wit C1    8   2   2   4     8   12   -   22 
   9   Blauw Wit C2     9   2   2   5     8   13   -   25 
10   Ropta Boys C1    8   1   0   7     3     6   -   28 
11   Jong Harkema C2    6   0   2   4     2     4   -   23 
 

D1- pupillen 
   1   Geel Wit D1     8   8   0   0   24   41   -     9 
   2   Birdaard D1     7   5   0   2   15   31   -     6 
   3   Lwd. Zwal. D2     7   4   1   2   13   31   -   16 
   4   Wardy D1     6   4   0   2   12   30   -   11 
   5   Leeuwarden D2    7   3   1   3   10   28   -   28 
   6   Be Quick D2     5   3   0   2     9   19   -   14 
   7   Ropta Boys D1    6   1   1   4     4   12   -   19 
   8   Holwerd D1     6   1   1   4     4   15   -   26 
   9   Trynwâlden VC D2    7   1   0   6     3     5   -   53 
10   BergumBCV D4    5   0   0   5     0     3   -   33 
 



 

 

D2-pupillen 
   1   Geel Wit D2     7   7   0   0   21   46   -   14 
   2   Opende D2     6   4   2   0   14   38   -   13 
   3   CVO D1      7   2   1   4     7   24   -   25 
   4   Ropta Boys D2    8   2   0   6     6   24   -   50 
   5   Marrum D2     4   1   1   2     4   24   -   18 
   6   Broek.Wâlden D5    6   1   0   5     3   11   -   47 
    

E1-pupillen 
   1   Blauw Wit E4     7   7   0   0   21   63   -     9 
   2   Ternaard E1     7   7   0   0   21   53   -     6 
  3   Berlikum E2     8   5   1   2   16   57   -   27 
  4   Stiens SC E5    7   4   0   3   12   32   -   16 
  5   Marrum E1    6   3   1   2   10   20   -   21 
  6   Wykels Hal. E1   7   3   1   3   10   23   -   29 
  7   DTD E1     7   2   0   5     6   13   -   44 
  8   Frisia E5     8   1   1   6     4   17   -   43 
  9   Geel Wit E1     8   1   1   6     4   11   -   60 
10   St. Annapar. E2    7   0   1   6     1   10   -   44 
 

E2- pupillen 
   1   Birdaard E1     7   7   0   0   21   64   -     7 
   2   St. Annapar. E3    6   5   0   1   15   36   -   10 
   3   Holwerd E1     5   4   0   1   12   46   -     6 
   4   Blauw Wit '34 E10   8   3   1   4   10   26   -   34 
   5   Wardy E1     6   3   1   2   10   20   -   28 
   6   Geel Wit E2     7   3   0   4     9   27   -   25 
   7   Tzummarum E1    6   3   0   3     9   31   -   36 
   8   Stiens SC E7     7   2   0   5     6   16   -   56 
   9   Wykels Hallum E2    8   1   0   7     3     7   -   53 
10   CVO E1     6   0   2   4     2   13   -   31 
 

E3- pupillen 
   1   MKV '29 E3     8   7   0   1   21   64   -   17 
   2   Stiens SC E8     6   5   1   0   16   42   -   18 
   3   FVC E4     7   5   0   2   15   46   -   14 
   4   St. Annapar. E5    6   3   1   2   10   27   -   24 
   5   Birdaard E2     7   3   0   4     9   36   -   34 
   6   Blauw Wit '34 E12    8   3   0   5     9   38   -   32 
   7   Ouwe Syl E2     5   1   0   4     3   17   -   32 
   8   Wykels Hallum E3    5   1   0   4     3     9   -   50 
   9   Geel Wit E3     6   0   0   6     0   10   -   68 
 

F1- pupillen 
   1   Geel Wit F1     7   7   0   0   21   90   -     2 
   2   Wardy F1     7   6   0   1   18   78   -     9 
   3   St. Annapar. F3    7   6   0   1   18   52   -   14 
   4   Blauw Wit '34 F8    8   5   1   2   16   40   -   26 
   5   SSS '68 F1     7   4   0   3   12   28   -   16 
   6   Wykels Hallum F2    8   3   1   4   10   40   -   31 



 

 

   7   Rood Geel F4    8   3   0   5     9   22   -   48 
   8   Frisia F10     7   1   0   6     3   10   -   53 
   9   CVO F1G    6   0   0   6     0     6   -   59 
10   Stiens SC F6      7   0   0   7     0     1   - 109 
 

F2- pupillen 
   1   Ouwe Syl F1     6   6   0   0   18   76   -     1 
   2   Holwerd F1     6   6   0   0   18   71   -   10 
   3   Geel Wit F2    6   5   0   1   15   63   -     9 
   4   MKV '29 F4     7   3   1   3   10   18   -   41 
   5   Wykels Hallum F3    7   3   0   4     9   35   -   37 
   6   Anjum F3     7   3   0   4     9   31   -   66 
   7   Franeker F10     6   2   1   3     7   20   -   46 
   8   FVC E8     7   1   0   6     3     8   -   65 
   9   Blauw Wit '34 F11    8   0   0   8     0   16   -   63 
 

Programma 

Zondag 20 januari Geel Wit 1-Zwaagwesteinde 1 14.00   

Zondag 27 januari Geel Wit 1-Jubbega 1 14.00     

Zaterdag 2 februari Holwerd A1-Geel Wit A1     

Zaterdag 2 februari Geel Wit B1-VC Trynwâlden B2     

Zaterdag 2 februari Sparta '59 C1-Geel Wit C1     

Zondag 3 februari Harlingen 1-Geel Wit 1 14.00     

Zondag 3 februari Geel Wit 2-MKV '29 3     

Zondag 3 februari Geel Wit 3-De Wâlden 2     

Zaterdag 9 februari Geel Wit A1-Ropta Boys A1     

Zaterdag 9 februari SC Kootstertille B1-Geel Wit B1      

Zaterdag 9 februari Geel Wit C1-WTOC C1     

Zondag 10 februari Geel Wit 1-Leeuwarden 1 14.00     

Zondag 10 februari SC Stiens 2-Geel Wit 2  11.00    

Zondag 10 februari Gorredijk 3-Geel Wit 3 10.00  

 



 

 

Sportweekeinde Groninger scheidsrechters 

Het vijftiende sportweekeinde Ameland wordt gehouden op 11, 12 en 13 januari 2013 

op Ameland! Onder andere Hans Nijland en Imca Marina verlenen hun medewerking 

aan het weekeinde.  Wederom ligt de nadruk op gevarieerde trainingen, spelregels 

en heel veel plezier. De perfecte voorbereiding op de tweede seizoenshelft! In het 

programma zal een aantal verschillende trainingen opgenomen worden op het 

strand, door bos en duin. Ook worden de spieren soepel gehouden met enkele 

intensieve en tegelijk gezellige fietstochten. Voor de niet-trainende aanwezigen 

worden enkele wandelroutes uitgezet. De trainers Bert en Roel zullen met hun 

spetterende trainingen een ieder doen verrassen… 

Klaas Smith, terug van één jaar weggeweest, zal met vaste assistent Nanko de 

spelregels weten uit te diepen op zijn eigen korte en zakelijk wijze, dit keer geheel 

aan de hand van pakkende beelden. Onder leiding van Valley Dusink loopt een grote 

sportkwis als rode draad door het weekend heen.  Verder zal Marc van der Haak een 

interessante inleiding verzorgen. En als extraatje organiseren we een groot forum 

over agressie in de sport, met medewerking van Hans Nijland van FC Groningen, 

sponsor John Schokker, de voorzitter van Geel Wit Jos Bulté en onze eigen Marcel 

Bellinga. Hans Nijland komt speciaal voor ons weekeinde een dag eerder terug uit 

Spanje, waar zijn FC een trainingskamp belegt. Het forum staat onder leiding van 

Gert Klooster. Als klap op de vuurpijl is er een overtreden van Imca Marina… Leden 

van Geel Wit zijn van harte welkom. 

Voor de tweede maal verblijven we in het gezellige, comfortabele en 

gastvrije familiehotel Hotel Ameland, in het centrum van Nes, nabij het strand. Marco 

en Simona staan garant voor prima maaltijden, uitstekende kamers en een gastvrije 

ontvangst. 
 

Inleveren kopij 

Kopij voor het volgende Intikkertje kan worden ingeleverd tot 22 februari. Heb je een 

leuk onderwerp maar kun je het zelf niet op papier krijgen? Schroom niet en neem 

contact op met Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren, 0629013424 of mail hem 

koos.molenaar@home.nl. 

 

Intikkertje in de war 

Bij een groot deel van de clubkrant is er iets fout gegaan met de volgorde. Hierdoor 

was het een ware puzzel geworden. Onze excuses daarvoor. 

http://www.hotelameland.nl/
mailto:koos.molenaar@home.nl


 

 

De medewerkers van ’t 

Intikkertje wensen 

iedereen prettige 

kerstdagen en een 

sportief 2013 
 

 
Tekening Dymphie van den Bergh 


