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Brian en Roy brengen meer sfeer bij Geel Wit 

In de kantine van Geel Wit is vrijdag 16 maart de eerste 
Playstation FIFA-18 wedstrijd gehouden. Als het aan de 
organisatoren Roy van Soelen en Brian Overmars ligt is dit het 
begin van een reeks evenementen. “Er moet meer sfeer 
komen bij de club”, is hun stelling. 
“Als we bij clubs aan de wal komen dan zien we dat daar 
gezelligheid heerst. Er worden activiteiten georganiseerd, dat 
willen wij bij Geel Wit creëren”, vertelt Brian. 
Ook rondom de wedstrijden moet er meer gebeuren, is de 
mening van Roy. “Voor de mensen om het veld gebeurt er 
weinig. We hebben een geluidsinstallatie, draai muziek tijdens 
de warming-up en zorg voor entertainment bij een goal. ‘Het 
doelpunt is gemaakt door…’ En dat hoeft niet alleen bij het 
eerste, je zou het ook bij het tweede en de A’s kunnen doen.” 
Zijn wens is dat bij thuiswedstrijden van het eerste elftal een 
Man of the Match wordt uitgeroepen. “Een keuzecommissie 
van drie man bepaalt wie dat gaat worden. De Man of the 
Match krijgt een dinerbon die wordt aangeboden door een 
horecagelegenheid. Er wordt een foto gemaakt en je komt op 



de website. 
Dat motiveert, 
brengt sfeer 
en lokt meer 
mensen naar 
het veld.” 
Bij duels van 
het eerste is 
al een pupil 
van de week. 
Je zou meer 
kunnen doen, 
vindt Roy: “Ik 
zie weinig 

jeugd bij het eerste. Daar wil je toch later zelf bij voetballen. 
Laat ze met een vlag achter het doel zwaaien.” 
Je kunt ook meer van een uitwedstrijd maken, vindt Brian. “Je 
moet het niet zien als een verspilde dag. Je bent niet alleen 
een team als voetballers, maar ook daarna. Ga gezellig met 
elkaar naar de pizzeria.” 
Ook de vrijdagavond kan gezelliger, menen Roy en Brian. “De 
teams moeten meer met elkaar omgaan. De FIFA-avond is de 
eerste activiteit om dat te bereiken. Het is goed voor de club, 
want meer mensen in de kantine betekent meer omzet. Ik 
hoop dat Marchel Kolk dat in de kas kan merken.” 
Het eerste FIFA-toernooi is gewonnen door Pieter Kiewiet en 
Bernard Teuben. Sander Graafsma en Pieter Helfrich werden 
tweede. Er deden 21 duo’s mee (door een administratiefoutje 
één meer dan de bedoeling was). Zij legden tien euro per 
team in. Theo de Haan sponsorde de tv’s, de spelers namen 
eigen playstations en controllers mee en Outdoor Ameland (de 
nieuwe naam voor Beach Ameland) stelde de prijzen 
beschikbaar. Van het geld dat overblijft van de inleg kunnen 
nieuwe evenementen worden georganiseerd. 
De ideeën zijn er, nu de uitvoering. Daarvoor zijn mensen 
nodig. Niels van der Geest, Laurens Kooiker en Dennis 
Akkerman hebben zich al aangeboden daarbij te helpen.  
 
Koos Molenaar 



Verslag algemene ledenvergadering 

Febo Roosenburg wordt de nieuwe trainer van Geel Wit. Dat 
maakte André de Jong bekend op de eerste, goed bezochte, 
algemene ledenvergadering die hij leidde als voorzitter. 

Roosenburg is trainer van SC Franeker en had eerder Dronrijp 
en Robur onder zijn hoede. Roosenburg was van plan een 
sabbaticaljaar te nemen, maar veranderde van gedachten 
toen het bestuur van Geel Wit bij hem aanklopte. Het bestuur 
heeft verder gesprekken gevoerd met drie andere kandidaten. 
Roosenburg wordt de opvolger van Frans à Nijeholt, die aan 
zijn tweede seizoen bezig is. 
Het bestuur zat, nagenoeg, uniform gekleed achter de tafel. 
Ook bij de wedstrijden van het eerste elftal zullen zij zich 
hullen  in de donkerblauwe polo’s en vesten met het clublogo. 
De voorzitter deelde mee dat Meinte Bonthuis is gestopt met 
het drukwerk. Hij bedankte Meinte voor het vele werk dat hij 
heeft gedaan. Gerard Pluim stopt aan het einde van dit 
seizoen als bestuurslid. De zoektocht naar een opvolger kan 
beginnen. 
De voorzitter vroeg de zaal mee te denken over het rookbeleid 
op het sportcomplex. Suggesties waren om een gedeelte 
rookvrij te maken en om het roken tijdens de jeugdwedstrijden 
te verbieden. 
De vergadering ging snel akkoord met de voorgestelde 
contributieverhogingen. Junioren gaan €7,50 meer betalen en 
de senioren €15. Daarmee blijft Geel Wit een van de clubs 
met de laagste contributies. Het geld wordt onder meer benut 
voor de verbouwingen. Geel Wit wil op elektra en gas 
besparen door het complex energiezuiniger te maken. Dat wil 
men bereiken met onder meer zonnepanelen, dakisolatie en 
dubbele beglazing. Verder wordt bekeken of de verlichting kan 
worden vervangen door ledlampen. Namens de Vrienden van 
Geel Wit kondigde voorzitter Dirk Kooiker aan dat zij financiële 
steun zouden kunnen bieden.  
Geel Wit kan verder een bijdrage van €750 van de SPA (sport 
Promotie Ameland) tegemoet zien voor de bekostiging van de 
jeugdtrainingen  
Rick de Jong is toegevoegd aan de sponsorcommissie. Hij 



gaat de plaats innemen van André de Jong. Het streven van 
de sponsorcommissie is meer reclameborden om het 
kunstgrasveld te krijgen. Er hangen nu drie. 
Bij het overzicht van het competitieverloop werd het 
kampioenschap van JO10-1 gememoreerd, terwijl ook JO17-1 
zich een beetje kampioen mag noemen (bovenaan geëindigd 
maar de concurrentie had minder verliespunten). Het 
meidenvoetbal zit in de lift. De kans is groot dat er volgend 
seizoen uitbreiding van het aantal teams komt. Bij de jongens 
gaat dit voorjaar voor het eerst een JO-8 team de wei in. 
Bij de senioren vallen de prestaties van het eerste elftal tegen. 
Het tweede draait goed ondanks enkele nederlagen in de 
laatste wedstrijden. Bij het derde elftal baart het aantal 
afzeggingen zorgen.  
Min of meer hierop aansluitend pleitte Meinte Bonthuis in de 
rondvraag voor de instelling van een technische commissie. 
Jan van Os greep de rondvraag aan om aandacht te vragen 
voor het scheidsrechterskorps. Dat is nodig toe aan uitbreiding 
met vooral jonge arbiters. 
 
 
Seizoen 2018/’19 start later 
Net als in 2017/’18 zal ook het komende seizoen van het 
amateurvoetbal later beginnen. Dit seizoen werd er voor het 
eerst besloten om pas na de zomer te beginnen met 
voetballen. Vanwege de vele positieve reacties vanuit het 
amateurvoetbal is hier ook voor seizoen 2018/’19 toe 
besloten. 

In datzelfde weekend beginnen de bekercompetities voor de 
rest van het amateurvoetbal. Op 22 en 23 september starten 
de overige competities van de categorie A en B, waaronder de 
Topklasse vrouwen en de overige mannen-, vrouwen- en 
jeugdcompetities. 

 
 



 
‘Niet zeiken, voetballen’. Zo heet het boek waarin 
scheidsrechter Bas Nijhuis uit Enschede samen met Eddy 
van der Ley zijn belevenissen als toparbiter heeft 
beschreven. Vrijdag was hij in warenhuis Van den Brink in 
Nes om handtekeningen uit te delen, en natuurlijk om een 
aantal exemplaren te slijten. 

Echt storm liep het niet, toch beleefden de schrijvers een 
genoeglijk uurtje. Niet in de laatste plaats door de 
aanwezigheid van een flinke groep collega-scheidsrechters 
van de COVS-groep Groningen en omstreken. Jaarlijks 
houden zij hun trainingsweekend op Ameland en nodigen zij 
bekende gastsprekers uit. Dit jaar mag Nijhuis zijn verhaal 
houden in Hotel Ameland. 

Maar eerst dus even een paar handtekeningen zetten. Niet 
alleen in de boeken die over de toonbank gaan, maar ook op 
stukjes papier, zoals voor Tygo Moll en Joran Oevering. Maar 
let straks eens even op de kicksen van Ivar Mosterman en 
Lucas de Haan. Als zij na de winterstop weer de wei in gaan 
maken zij de blits met de signatuur van de leidsman op hun 
schoenen. 



Wat heeft een scheidsrechter te vertellen dat er een boek over 
uit moet komen? “Achteraf had ik wel twee boeken kunnen 
schrijven, zoveel heb ik meegemaakt. Over wat er rondom het 
veld gebeurt, de omgang met supporters, noem maar op.” 

Als scheidsrechter heeft Nijhuis indrukwekkende stadions 
bezocht, zoals Wembley en het Aztecen-stadion in Mexico, 
dat 1000.000 man kan herbergen. 

Nijhuis heeft gedenkwaardige wedstrijden gefloten. Wat te 
denken van de PSV-Feyenoord- wedstrijd die eindigde in 10-
0. Of Ajax-AZ waarbij een supporter het veld oprende en 
doelman Estaban van AZ aanviel. Nijhuis gaf de keeper rood 
waarop AZ van het veld stapte. Hij leidde ook de wedstrijd 
Feyenoord-PSV, waarbij als eerste doellijntechnologie werd 
toegepast. Het horloge van Nijhuis gaf aan dat PSV-keeper 
Jeroen Zoet de bal millimeters over de lijn liet rollen: doelpunt! 

Van de videoscheidsrechter moest Nijhuis aanvankelijk niets 
hebben. “Ik was de laatste die voor was. Een proef op een 
jeugdtoernooi in Eindhoven deed mijn mening veranderen. Ik 
zag dat je makkelijk kunt ingrijpen. Bij Feyenoord-Heracles 



liep ik achter de spelers en vond ik het geen penalty. De 
videoscheidsrechter bekeek het van boven en oordeelde wèl 
strafschop.” 

Deze week werd een onderzoek van Ralf Crutzen 
gepubliceerd waarin hij de invloed van scheidsrechters op 
bepaalde clubs de afgelopen vijf jaar had onderzocht. Daaruit 
bleek dat Feyenoord goed uit was met Nijhuis. “Op het 
trainingskamp met de scheidsrechters hebben we er om 
gelachen. Ik werd al afgebeeld in een Feyenoord-shirt. Ed 
Janssen heeft veel wedstrijden van topclubs tegen lager 
geklasseerden gefloten. Ik had veelal toppers tegen elkaar, 
dan krijg je heel andere onderzoeksresultaten.” 

Dé topscheidsrechter in Nederland is die andere Tukker, Björn 
Kuipers. De vaste vertegenwoordiger van Nederland op 
eindtoernooien heeft aangekondigd dat het WK van dit jaar 
zijn laatste grote internationale optreden is. Als het aan Nijhuis 
ligt sluit zijn streekgenoot het af met de finale: “Voor mij is hij 
kandidaat nummer één!” Wordt Nijhuis zijn opvolger? De 
Enschedeër denkt zelf dat hij daar al te oud voor is. “Wij 
schelen vier jaar, jongeren moeten de kans krijgen.” 

Als Enschedeër fluit Nijhuis geen wedstrijden van FC Twente, 
maar wèl van Heracles. Dat vindt de Tukker geen probleem: 
“Ik heb liever dat het publiek scandeert dat ik ‘Oet Eenske’ 
kom dan dat mijn moeder een hoer is.” 

De titel van zijn boek heeft niet voor niets de titel ‘Niet zeiken, 
voetballen’ meegekregen. “Ik zeg het gemiddeld wel vier keer 
wedstrijd”, vertelt Nijhuis, die zijn ervaring als voetballer 
opdeed bij clubs als De Tubanters en Vogido in zijn 
woonplaats en Rood Zwart Delden. 

Na het dagje Ameland zoekt Nijhuis het nog noordelijker. Op 
uitnodiging van RTL7 reist hij naar de Poolstreek om daar 
opnamen te maken voor het programma Arctic Challenge 
2018. 
 

Koos Molenaar 



Sparen bij Jumbo voor Geel Wit 

Vanaf woensdag 7 februari kunnen we bij Jumbo weer gaan 
sparen voor Geel Wit. Bij elke besteding van €10,¬ ontvangt u 
een sportpunt. Deze sportpunten kunt u toekennen aan een 
sportvereniging van uw keuze.  

 
 

Wij willen u natuurlijk vragen ze aan Geel Wit te geven. Van 
de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra sport¬ en 
spelmaterialen voor onze sportvereniging aanschaffen! 
Op de website www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kunt 
u Geel Wit opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op 
deze site kunt u de sportpunten ook direct aan Geel Wit 
toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de 
Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app. Deze app is 
binnenkort beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons 
en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. 
Met de Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app kunnen de 
sportpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd 
worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren 
bij ons op de vereniging. Bij de ingang staat een dropbox waar 
u ze in achter kunnen laten. 

http://www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl/


Middagwedstrijden om twee uur 

De middagwedstrijden van het eerste en het tweede elftal 
zullen, tot nader, order, om twee uur beginnen. 

Hiertoe is besloten nadat de afvaarten van de middagboten 
zijn gewijzigd. Doordat de boten een half uur later vertrekken 
is het niet meer mogelijk om wedstrijden om drie uur te laten 
beginnen. 
Het was al gebruikelijk dat in de winterperiode de aanvangstijd 
werd vervroegd in verband met de duisternis.  
 
 

Bekercompetitie veld 

De bekerpoulewedstrijden staan gepland voor de volgende 
data: 1/2 september 2018, 8/9 september 2018, 15/16 
september 2018. Overige bekerdata worden gepubliceerd in 
de volledige speeldagenkalenders, die in januari 2018 bekend 
worden gemaakt. 

Door pas na de zomervakantie te beginnen met 
bekerwedstrijden in het weekend, hoeven minder voetballers 
hun eerste wedstrijd(en) te missen. Daarnaast kunnen 
voetballers, trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden 
op de start van de competitie. Als bijkomend voordeel loopt 
het voetbalseizoen ook langer door, wat betekent dat meer 
wedstrijden in de lente worden gespeeld, met hierdoor meer 
kans op mooi weer en dus minder kans op afgelastingen. 

 

 

 

 

 



Kerstklaverjastoernooi  

Vrijdagavond 22 december is het traditionele 
kerstklaverjastoernooi in de kantine gehouden. Er waren 
zestien deelnemers die vier ronden speelden. 

De eerste prijs was voor Bernard Teuben  met 5311 punten. 
Als tweede eindigde Jorik Metz met 4988 punten. Francisco 
Metz werd de nummer drie met 4904 punten. 
De eindstand zag er verder als volgt uit: 4 Meinte Bonthuis 
4868, 5 Marchel Kolk 4831, 6 Jos Metz 4827, 7 Jan Brouwer 
4795, 8 Jan Douwe Nagtegaal 4697, 9 Nico Oud 4734, 10 
Douwe van der Meij 4613, 11 Dorus Metz 4246, 12, Johan 
Kolk 4178, 13 Koos T. Molenaar 4120, 14 Siegfried Kooiker 
4106, 15 Joseph Brouwer 4075, 16 Jan van Os 3806. 
Foto's Jan van Os 
 
 
 
 
 
 



Jelmer heeft nu ook sjaal van Geel Wit 

Jelmer is een groot verzamelaar van voetbalsjaals. Hij 
gaat er prat op de grootste verzameling van Europa te 
hebben. 

Een paar maanden geleden meldde hij trots dat hij ook een 
aantal sjaals van clubs van de Waddeneilanden heeft, 
echter… die van Geel Wit ontbrak.  
Daar is nu verandering in gekomen dankzij Meinte Bonthuis. 
Jelmer is supporter van SC Heerenveen en het is geen 
geheim dat Meinte dat ook is. Een afspraak was dan ook 
gauw geregeld. De uitvoering liet even op zich wachten 
vanwege de operatie van Meinte. Afgelopen zaterdag was het 
dan zover. Voorafgaand aan het duel SC Heerenveen-NAC 
ontmoetten Jelmer en Meinte elkaar bij het Abe Lenstra-
standbeeld, alwaar de overhandiging plaats had. Diezelfde 
avond kreeg de sjaal van Geel Wit een prominente plaats aan 
de wand bij Jelmer. 
 
 
 



Grote Clubactie  

De afgelopen maanden zijn weer loten van de Grote Clubactie 
aan de man gebracht. De jongens die de meeste loten 
verkocht hadden kregen in de rust van Geel Wit-Groninger 
Boys een beloning. Tevens werd JO10-1 gehuldigd. 

De meeste loten zijn verkocht door Lucas Oud. Hij mag naar 
een wedstrijd van FC Groningen en hij mag iemand 
meenemen. 

 
De tweede prijs was voor Joaquin de Haan, hij krijgt een 
trainingspak van Geel Wit.  

 
Als derde mocht Bjorn Nagtegaal een prijs in ontvangst 
nemen. Hij kreeg uit handen van Tim Hoomoedt een 
gesigneerde wedstrijdbal. 

 
Tim ging vervolgens over naar de huldiging van JO10-1. Voor 
de derde maal op rij is dit team kampioen geworden, zonder 
ook maar één punt te verliezen.  

 
De spelers kregen een trofee, aangeboden door de Vrienden 
van Geel Wit, en voor leider Peter Oud waren er bloemen. 
(Peter Beverwijk en twee spelers waren afwezig). 
 

https://www.geelwit.nl/Data/GeelWit/Modules/TekstPagina/Front/images/_specifiek/N_1072/IMG_2408.JPG
https://www.geelwit.nl/Data/GeelWit/Modules/TekstPagina/Front/images/_specifiek/N_1072/IMG_2403.JPG
https://www.geelwit.nl/Data/GeelWit/Modules/TekstPagina/Front/images/_specifiek/N_1072/IMG_2425.JPG
https://www.geelwit.nl/Data/GeelWit/Modules/TekstPagina/Front/images/_specifiek/N_1072/IMG_2446.JPG


Kindpakket  

Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te weinig geld heeft om 
uw kind(eren) mee te laten doen aan bijvoorbeeld een 
schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren. 
 

Heeft u als ouder een laag inkomen of een uitkering? Of heeft 
u hoge lasten waardoor er weinig netto overblijft? Dan biedt 
het Kindpakket wellicht uitkomst! 
 
Aanvraag is mogelijk via de website www.kindpakket.nl. Op 
deze website vindt u een overzicht van alle vergoedingen 
waar u gebruik van kunt maken. U vraagt heel eenvoudig op 
de website de vergoeding aan. Zo kan uw kind toch meedoen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kindpakket.nl/


Keepers School Noord op Ameland 

Het is inmiddels een traditie geworden Dat Keepers 
School Noord in de Nederlandse herfstvakantie naar 
Ameland komt en bij Geel-Wit zijn keeperskamp houdt. 
Zo ook dit jaar. 

Van 23 t/m 27 okt. werden er dagelijks trainingen gehouden 
waaraan ook de keepertjes van Geel Wit en Amelandia weer 
mochten meedoen. De opkomst was geweldig 20 Amelander 
keepers en keepsters. Nog nooit was er zo’n grote opkomst 
als dit jaar. 
Jacco de Laat en zijn enthousiaste team hebben onze 
keepertjes weer een paar leuke dagen bezorgd en ze weer 
wat bijgebracht op keepersgebied. 
Sinds een paar jaar is er niemand meer die keeperstraining 
geeft en daarom is het fantastisch dat Keepers School Noord 
hier op Ameland komt. Als het aan de keepertjes ligt komen ze 
hier vaker maar dan is een eiland toch weer lastig. 
Hierbij wil ik Keepers School Noord en Geel-Wit dan ook 
bedanken voor jullie inzet voor deze jongens en meisjes en 



hoop dat er in toekomst weer enthousiaste trainers zullen zijn 
die onze keepers kunnen gaan trainen. 


