
’t Intikkertje 
 
December 2019 
Meidenvoetbal, heel normaal in huize Kienstra    2 
Van de bestuurstafel       6 
Clubwinkel via website       8 
Rabo ClubSupport     10 
Shirtje ruilen      11 
Geel Wit naar uitwedstrijden in busjes van SPA  12 
Kabouters zijn los     13 
Jacco Vroegop vlagt alleen uitwedstrijden  14 
Afscheid van Rob Hekkelman en Patrick Kiewied 16 
Digitaliseren van oude foto’s    17 
Subsidies sportcomplex     18 
Activiteiten in de winterperiode    19 
Een halve eeuw competitievoetbal op Ameland  19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Meidenvoetbal, heel normaal in huize Kienstra 

Wie vroeger een gezin had met louter meisjes had één 
zekerheid: er zal geen stap worden gezet op een voetbalveld. 
Dat het vandaag-de-dag anders kan bewijzen de telgen van 
Peter en Martine Kienstra. Drie van de dochters voetballen bij 
Geel Wit. De jongste (nog) niet, Eva turnt bij TGD in Dokkum. 
Emma speelt in MO17, Lisa en Sarah vertonen hun kunsten 
wekelijks in MO13. De liefde voor het spelletje begon bij de 
jongste. “De jongens voetbalden op het veldje bij school. Dat 
wil ik ook, zei ik tegen mama”, vertelt Sarah. Ze meldde zich 
aan bij Geel Wit en werd in een jongensteam ingedeeld. Dat 
gebeurde ook met Lisa, die eveneens de smaak te pakken 
kreeg. Latere volgde Emma hun voorbeeld. Toen waren er 
opeens zoveel meisjes die gingen voetballen dat Emma in een 
meidenteam kon beginnen. Inmiddels zijn er twee 
meidenploegen en spelen ook Lisa en Sarah met 
soortgenoten.  
Die overgang was voor Sarah het grootst. Zij ging terug van 
een team dat de kampioenschappen aaneen reeg naar een 
ploeg die bestond uit beginnelingen. “Dat was niet leuk”, zegt 
ze onomwonden. “Bij de jongens leerde ik heel veel.” Gelukkig 



wordt het team waarin ze speelt steeds beter, waardoor haar 
eigen prestaties omhoog gaan en het plezier weer terug komt. 
Lisa is van mening dat het er bij de jongens serieuzer aan toe 
gaat. “Zij praten minder.” Nu ze wat ouder is vindt ze het fijner 
om met seksegenoten te spelen. 

 
Voor Lisa was de start bij de jongens lastig. “Ik kreeg eerst 
amper de bal”, weet ze. Dat kwam natuurlijk omdat de jongens 



al een tijd voetbalden, waardoor de kwaliteit bij hen hoger lag”, 
vallen haar ouders Lisa bij.  “Het was wel even omschakelen 
voor Geel Wit. Er was nogal wat koudwatervrees, er moest 
een cultuur doorbroken worden”, zegt Peter. 
Inmiddels, nog maar een paar jaar later, is het meidenvoetbal 
volledig geaccepteerd, en staat de volgende leeftijdscategorie 
alweer in de steigers. 
 
De ontwikkeling van de meiden staat bepaald niet stil. Met 
name Sarah slaat haar vleugels uit. Dat begon vorig jaar met 
het schoolvoetbaltoernooi. Na voorrondes op Ameland en in 
Friesland bereikten het team van de Kardinaal de Jongschool 
de eindronde op het KNVB-sportcentrum in Zeist. “We gingen 
de dag ervoor er naar toe en sliepen in Stayokay. De volgende 
dag moesten we voetballen. Er was ook een Disneypark met 
allerlei voetbalspelletjes en Easyman. Mama werd 
aangesproken door iemand van de KNVB en die zei: ik weet 
nog iets leuks voor de meiden, dat was La League.” 
La League is een activiteit waarbij teams onder aanvoering 
van een speelster uit de vrouwen-eredivisie activiteiten 
organiseren en daarmee geld inzamelen waardoor meisjes in 
Brazilië en Nicaragua een beter leven kunnen krijgen en ook 
kunnen voetballen. 
Lisa en Sarah (Emma was te oud om mee te doen) kregen 
Chantal Schouwstra van SC Heerenveen als coach 
toegewezen. Met enkele teamgenoten kwam ze naar Ameland 
om een training te verzorgen. Beide zusjes brachten ieder 
€250 bijeen, waarvoor ze werden beloond met een bezoek 
aan Zeist. Daar overhandigden ze het geld aan meiden uit 
Brazilië. Wat minstens zo belangrijk was, was dat ze moesten 
voetballen onder het kritische toezicht van de coaches. En wat 
bleek: Lisa en Sarah werden uitgekozen om mee te doen aan 
de slotdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
Dat werd een topdag met ontmoetingen met onder meer 
Sarina Wiegman (de coach van het Nederlands dameselftal) 
en de internationals Desiree van Lunteren en Kika van Es. 
Sarah kijkt al uit naar de volgende editie van La League. Voor 
Lisa komt er geen volgende keer, zij is dan te oud. Maar de 
meiden zijn nooit te oud voor uitstapjes met opa Jan. Zo zijn 



ze al een keer op excursie naar de Amsterdam Arena 
geweest. Omdat de competitie afgelopen was mochten ze het 
veld op! 
Gevraagd naar de favoriete speelster van het Nederlands 
vrouwenelftal noemen Lisa en Sarah in één adem Lieke 
Martens. “En Jackie Groenen”, voegt Sarah er meteen aan 
toe. Omdat ze nu zelf rechtsbuiten speelt kijkt ze ook met 



extra belangstelling naar de verrichtingen van Shanice van de 
Sanden. Bij de jongens speelde Sarah achterin, nu voelt ze 
zich een paar linies naar voren meer op haar plaats. Lisa 
voetbalt het liefst achter de spits. 
Ondertussen koesteren de meiden de bal met daarop de 
handtekeningen van alle speelsters van de nationale ploeg. 
Daar mag natuurlijk niet mee gevoetbald worden! Ze tonen 
trots de medailles en diploma’s die ze de afgelopen jaren 
hebben vergaard. 
Want naast het voetballen op de zaterdag trekken de meiden 
regelmatig daags erna met hun ouders het land in om mee te 
doen aan activiteiten van onder meer Jonger Oranje. Daar 
wordt onder meer de schotkracht en de snelheid op tien meter 
sprint gemeten, maar er worden ook wedstrijdjes gespeeld 
waar scouts op zoek zijn naar talent. Sarah zou graag ontdekt 
willen worden en dan het liefst door Heerenveen, maar dat is 
puur praktisch gezien vanwege de afstand. 

Koos Molenaar 
 
 
Van de bestuurstafel 
We willen minimaal tweemaal per jaar een Intikkertje bij jullie 
in de bus bezorgen. Een bijdrage van het bestuur mag niet 
ontbreken in ‘t Intikkertje natuurlijk. Via deze weg kunnen we 
jullie ook bijpraten over de zaken die gebeuren en staan te 
gebeuren. 
 
Interne verbouwing 
In de kantine wordt, in fases, een aantal zaken veranderd. De 
bar is aangepast. Er is een nieuwe achterwand gerealiseerd. 
Een nieuwe koelkast onder de bar is geplaatst. Ook is er 
geïnvesteerd in een koffiezetapparaat. Dit scheelt veel kannen 
koffie zetten en nu kan iedereen snel genieten van zijn kop 
koffie.  
 
Eind december komen de nieuwe frituur en fornuis. Dan zullen 
de vele storingen die de oude frituur kenmerkte verleden tijd 
zijn. 
 



De vernieuwde bestuurskamer is bijna helemaal klaar. Er 
komen nog ingelijste foto’s aan de wand en nog wat andere 
versieringen. Wij laten weten wanneer het klaar is en dan kan, 
wie wil, een kijkje nemen uiteraard.  
 
Verbouwing 
Zoals bij de meesten van jullie bekend is, hebben wij ook een 
bouwplan bij de gemeente liggen. Een aantal wensen van 
onze club is: box 1 en box 2 opknappen, toiletgroep uit de 
kantine verplaatsen naar box 3, een mindervalide toilet 
realiseren, box 4 uitbreiden en een nieuwe box 3 realiseren. 
Het plan is om deze verbouwing gezamenlijk met het 
verduurzamen (door de gemeente) van het pand uit te voeren. 
Wij hopen op korte termijn bij de gemeente aan te kunnen 
schuiven om een en ander te  bespreken. We houden jullie 
over het bouwplan op de hoogte. 
 
Grote Clubactie 
Onlangs is de Grote Clubactie afgerond. De trekking was op 
11 december jl. Een flink aantal jeugdleden hebben deze loten 
aan de man gebracht wat het mooie bedrag van €700,- heeft 
opgeleverd. Iedereen die loten heeft verkocht en gekocht heel 
hartelijk dank. 
 
Clubwinkel via website 
Ook leuk om te vermelden is dat Geel Wit sinds kort een 
zogenaamde ‘Clubwinkel’ heeft. Als je een online aankoop wilt 
doen, doe dit dan eenvoudig via onze website. Bij Clubwinkel 
zijn vele bekende webshops aangesloten, waaronder Bol.com, 
AliExpress, Plein.nl. en vele anderen. Verderop in dit 
Intikkertje staat hoe gemakkelijk, zonder extra moeite en extra 
kosten, een en ander voor jullie in zijn werk gaat. Een deel van 
het aankoopbedrag gaat naar Geel Wit. 
 
Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen en een 
gezond en sportief 2020. 
 
Groet André de Jong 
Voorzitter. 



Clubwinkel via website 
De website van Geel Wit is uitgebreid met een Clubwinkel. 
Zoals de voorzitter elders in dit clubblad heeft uitgelegd kun je 
via de site winkelen bij en groot aantal bedrijven. Een deel van 
het bestede geld vloeit in de clubkas. Niet verkeerd dus 
Op de afbeelding hieronder zie je aan de rechter kant 
OnzeClubwinkel staan. .Door op ‘sponsor onze club’ te klikken 
opent het scherm zoals op de foto te zien is.  
 

 

Met de OnzeClubwinkel-module sponsor jij onze vereniging, 
zonder dat het jou ook maar een cent extra kost. Simpelweg, 
door middel van online aankopen die je normaal gesproken 
toch al doet. 



Zo doe je dat: 

1. Ga voor een online aankoop eerst naar onze website 
of de VoetbalAssist clubapp. 

2. Vind je webshop naar keuze en klik die aan. 
3. Je wordt direct doorgelinkt naar de betreffende 

webshop. 
4. Doe je aankoop zoals je gewend bent, rechtstreeks bij 

de webshop. 
5. Een deel van het aankoopbedrag gaat naar v.v. Geel 

Wit. 
6. Jij betaalt NIETS extra. 

Hoe dat kan. 

OnzeClubwinkel werkt samen met meer dan 400 webshops. 
Als wij als club deze webshops promoten, ontvangen wij een 
percentage van het aankoopbedrag als commissie. Het enige 
verschil met een ‘normale’ aankoop, is dat de webshops 
registreren dat jij via onze club bent doorgeklikt zodat ze ons 
kunnen belonen. Zodra er dus een aankoop of boeking is 
afgerond ontvangen wij een commissie. Of je nu rechtstreeks 
naar de webshop gaat of via de OnzeClubwinkel-module, je 
betaalt hetzelfde en doet je aankoop gewoon zoals je gewend 
bent. Dus waarom zou je het niet doen?  

Ruime keuze aan webshops. 

Er zijn meer dan 400 webshops aangesloten, waaronder 
Bol.com, Coolblue, Bijenkorf, Mediamarkt en Booking.com. 
Jouw favoriete webshop zit er dus waarschijnlijk wel tussen. 
Dus of je online kleren koopt, een nieuwe tv bestelt of een 
hotel boekt, onze vereniging ontvangt geld in de clubkas als jij 
eerst naar onze site of clubapp gaat. 

https://www.geelwit.nl/420/onzeclubwinkel/


Met elkaar kunnen we veel verdienen voor onze club. 

Het percentage dat van het aankoopbedrag uitgekeerd wordt 
verschilt per webshop en product (categorie). Een aankoop of 
boeking kan tussen de 1% en wel 8% per aankoop opleveren 
voor onze club! Stel je eens voor wanneer alle leden dit 
zouden doen. 

Voor jou een kleine moeite (maar 1 klik extra), voor onze club 
een grote winst! 

Ga dus voortaan voordat je een online aankoop doet, via onze 
website of de clubapp naar de webshop van jouw keuze. 

Alvast bedankt voor je steun!  

Zelf ook een persoonlijke commissie ontvangen? 

Naast dat de commissie naar jouw vereniging gaat, kun je er 
ook voor kiezen om een deel zelf terug te ontvangen. Het 
betekent dus dat je altijd korting krijgt op je aankoop of 
boeking. Activeer dan nu je persoonlijke account! 

 

Rabo ClubSupport 

Rabo ClubSupport heeft Geel Wit 
€413,30 opgeleverd. Dit bedrag 
wordt besteed voor de 
opknapbeurt van het clubgebouw. 
Alle stemmers op onze vereniging 
wordt hartelijk bedankt. 

 

 
 



Shirtje ruilen 
 

 
 
De KNVB bestaat 130 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de 
voetbalbond een jubileumshirt laten drukken dat aan elke 
vereniging wordt aangeboden. In ruil daarvoor krijgt de KNVB 
een shirt van de club. Namens de bond toog Johan Volbeda 
naar Ameland om het unieke shirt te overhandigen aan Douwe 
van der Meij, die hem het tenue van Geel Wit in ruil schonk. 



Geel Wit naar uitwedstrijden in busjes van SPA 

 

Elk jaar besteden de Amelander sportverenigingen veel geld 
aan de vervoerskosten aan de wal. Voor uitwedstrijden, 
trainingen of bijvoorbeeld incidentele schaatsdagen zijn zij 
vaak afhankelijk van gehuurde personenbusjes of auto’s. 

Stichting Sport Promotie Ameland (SPA) heeft het initiatief 
genomen om deze vervoerskosten te verminderen en schaft 
hiervoor vier 9 persoons taxibusjes aan. Deze busjes krijgen 
een vaste parkeerplaats op de pier van Holwerd en zullen 
tegen kostendekkende vergoedingen verhuurd gaan worden 
aan de sportclubs. 
 
SPA heeft een subsidie gekregen uit het Iepen Mienskipsfûns 
en van de gemeente Ameland. Wagenborg 
Passagiersdiensten verzorgt het onderhoud en 
stelt  gereserveerde parkeerplaatsen ter beschikking. 
Autobedrijf Bourguignon participeert ook in dit project. 
 
VV Geel Wit en SC Amelandia zijn de ‘grootverbruikers’ als 



het om taxibusjes gaat. Deze clubs krijgen gedurende het 
voetbalseizoen alle weekeinden de beschikking over de vier 
SPA busjes. Door de week, en buiten het voetbalseizoen ook 
de weekenden,  zijn de busjes beschikbaar voor andere 
sportclubs. We gaan werken met een systeem van registratie 
en reservering. Op de SPA website, sportpromotie-ameland.nl 
vindt u informatie over o.a. de beschikbaarheid.   
 
Vanaf 12 oktober zijn de eerste busjes beschikbaar. 
 
Het bestuur van SPA spreekt de hoop uit met de busjes van 
SPA Vervoer een bijdrage te leveren om het sporten op 
Ameland betaalbaar en nóg aantrekkelijker te maken!  
 
 
Kabouters zijn los 

 
De allerjongste kabouters van Geel Wit zijn in november 
begonnen met hun eerste training. 

 



Jacco Vroegop vlagt alleen uitwedstrijden 

 
Jacco Vroegop is wellicht de meest onbekende van de 
begeleiding van het eerste elftal. Het thuispubliek krijgt hem 
namelijk nooit te zien. Jacco is assistent-scheidsrechter, 
alleen bij de uitwedstrijden. 
Dat is hij al een aantal jaren. Hij werd destijds gevraagd door 
zijn zwager René de Jong, die destijds elftalleider was. 
Aanvankelijk wisselde Jacco af met Erik ter Schure, later nam 
hij hete helemaal over. 
Jacco heeft ook gevoetbald bij Geel Wit, in het derde en ook 
hier meestal uitwedstrijden. Jacco en zijn vrouw Karin wonen 
namelijk in Leeuwarden en voor uitwedstrijden was het in de 
regel een hele toer om een team bij elkaar te krijgen en dan 
was Jacco een welkome aanvulling. 
Jacco is zijn voetballoopbaan begonnen bij Creil in de 
Noordoostpolder. Daar heeft hij tot ongeveer zijn 25-ste 
gespeeld. Daarna maakte hij de overstap naar Geel Wit en 
vervolgens naar VV Leeuwarden dat later Leovardia werd. 
Daar werd hij jeugdleider van het team van zijn zoon. 
“In de veteranenteams was ik een van de snelsten, ik liet de 
tegenstanders mijn hakken zien. Ik ben gestopt toen ik 
blessures en kleine pijntjes kreeg. Ik houd mijn conditie op peil 
met fitness, krachttraining, hardlopen en racefietsen.” 



 
Een uurtje na afloop van de op 8 december verloren wedstrijd 
tegen Surhuisterveen baalde Jacco nog flink. Het enige 
doelpunt viel in blessuretijd en was volgens de vlaggenist 
duidelijk buitenspel. “Op het moment van schieten stond de 
spits buitenspel. Ik hield hem in de gaten, ik stak de vlag 
omhoog en bleef staan, maar de scheidsrechter negeerde mij. 
Dat is me vorig jaar ook overkomen tegen Friesland. Die man 
stond wel vijf meter buitenspel. Ik vlagde maar de 
scheidsrechter liet doorspelen.” 
De grensrechter vindt niet dat de straf kan zijn voor onsportief 
vlaggen. “Ik steek niet al te vaak de vlag omhoog, want dan 
laat de scheidsrechter je staan. In de eerste helft schoten veel 
ballen door. Dan laat ik de vlag beneden.” 
Jacco laat zich door deze teleurstelling niet ontmoedigen en is 
ook volgend jaar weer van de partij. Wie hem in actie wil zien 
zal toch een keer een uitwedstrijd moeten bezoeken. 
 

Koos Molenaar 



Afscheid van bestuursleden Rob Hekkelman en Patrick 
Kiewied 

 

Geel Wit heeft in de ledenvergadering van 23 augustus 2019 
afscheid genomen van Rob Hekkelman en Patrick Kiewied als 
bestuurslid. Zij worden opgevolgd door Jan Douwe Nagtegaal 
en Leo Spoelstra. Siprian de Jong werd herkozen. 

Voorzitter Andre de Jong sprak zijn dank uit aan beide 
scheidende bestuursleden voor hun verdiensten voor de 
vereniging. Beiden blijven hun overige werkzaamheden 
overigens gewoon voortzetten. Patrick blijft zich voornamelijk 
voor de jeugd inzetten en Rob zal het programmablad blijven 
drukken en zich bezighouden met ICT-zaken. Rob kreeg 
bloemen, die voor Patrick bleven nog even in het water. 
In zijn openingswoord kon de voorzitter melden dat de 
Amelander sportclubs aan de wal gebruik kunnen maken van 
busjes van Sportpromotie Ameland, tegen een gering tarief. 
“Een ontzettend mooie besparing”, merkte Andre op. De 



reiskosten vormen jaarlijks de grootste kostenpost van de 
eilandvereniging. 
Bij het bestuur is de aanvraag binnen gekomen om onder de 
vlag van Geel Wit te gaan hockeyen. De bedoeling is van het 
oude sportveld aan de overzijde van de Noordwal een 
multifunctioneel sportveld te maken. Dat blijkt echter geen 
haalbare kaart. 

De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester 
werden zonder noemenswaardige opmerkingen akkoord 
verklaard en ook de kascommissie was prima te spreken over 
het overzicht van de penningmeester. 
Geel Wit gaat het nieuwe seizoen in met elf jeugdteams, dat is 
één team meer dan vorig jaar. 
Namens de sponsorcommissie kon Jan Brouwer melden dat 
er diverse reclameborden zijn geplaatst en andere in 
behandeling zijn. Er wordt actie ondernomen om meer borden 
om het kunstgrasveld te krijgen. 
Jan voerde ook het woord namens de Vrienden van Geel Wit. 
De Vrienden zullen Geel Wit financieel steunen bij de 
verbouwing van het clubgebouw. 
Nadat de reguliere vergadering was afgesloten volgde een 
extra vergadering waarin de wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement aan de orde kwamen. Deze waren 
een kleine veertig jaar oud en aan vervanging toe.  
 
Digitaliseren van oude foto’s 
 
Bij het verbouwen van de bestuurskamer stuitte men op 
albums met foto’s uit het verleden van Geel Wit. Het bestuur 
heeft besloten de foto’s te laten digitaliseren. Daar gaan 
Meinte Bonthuis en Koos Molenaar mee aan de slag. Heeft u 
ook oude foto van Geel Wit? Breng ze bij een van beiden of in 
de bestuurskamer langs. Na het inscannen krijgt u de 
originelen vanzelfsprekend terug.  
Ook digitale foto’s zijn natuurlijk de moeite van het bewaren 
waard. Deze foto’s kunt u mailen naar koos.molenaar@knid.nl 
De foto’s, indien mogelijk, graag voorzien van gegevens zoals 
jaartal, welke gelegenheid en wie staan er op. 

mailto:koos.molenaar@knid.nl


Provincie en gemeente dragen bij aan verlichting en 
speelterrein op sportcomplex 
Projectplan verbreding en verduurzaming sportaccommodatie 
In september zag het Projectplan verbreding en 
verduurzaming sportaccommodatie het licht. Het plan 
behelsde twee deelprojecten: ‘buitenspel bij voetbal’ en 
‘verlichting voor het energieverbruik’. 
Beide projecten zijn inmiddels gerealiseerd met bijdragen van 
de gemeente Ameland en het Iepen Mienskipsfûns, waarvoor 
dank.  

 
Het eerste project betrof de opvang van de jeugd tijdens 
wedstrijden. Er zijn kinderen die, als ze zelf niet hoeven te 
voetballen, een balletje trappen op de ‘lege’ velden. Anderen 
vermaken zich lievere op een andere manier. Voor hen zijn in 
2015 speeltoestellen geplaatst. Deze voldeden helaas niet 
aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.  
Omdat de aanschafkosten van nieuwe toestellen hoog waren 
deed Geel Wit een beroep op het Iepen Mienskipsfûns en de 
gemeente. De club gaf bij de aanvraag aan een veilige 
spelvoorziening te willen creëren waar alle kinderen gebruik 
van kunnen maken, dus ook kinderen met een fysieke 



beperking. Daarom is er ook een vogelnestschommel 
geplaatst, waarin meerdere kinderen kunnen zitten of liggen. 
Het tweede project waarvoor Geel Wit bij de provincie 
aanklopte voor een bijdrage was verlichting voor het 
energieverbruik. Bij de beide trainingsvelden stonden 12 
masten die beschikten over gaslampen van 2000 Watt per 
stuk. Per uur werd dus 24 kWh verbruikt.  
Ameland wil in 2020 zelfvoorzienend zijn op het gebied van 
water en energie. Geel Wit wil mee met de ambitie van de 
gemeente om onnodig verbruik tegen te gaan en heeft om die 
reden de lampen vervangen voor LED-verlichting. Deze 
lampen gebruiken 600 Watt per stuk en hebben als bijkomend 
voordeel dat ze minder met licht strooien, waardoor het 
rustiger oogt.  
 

Activiteiten in de winterperiode 

In de winterperiode staat het voetballen op een lager pitje, dat 
wil niet zeggen dat er bij Geel Wit niet veel gebeurt. Om te 
beginnen zijn daar de ingeburgerde activiteiten, zoals het 
klaverjassen op vrijdag 20 december, aanvang 21.00 uur, 
natuurlijk in de kantine. 

Tweede en ‘derde’ kerstdag zijn als vanouds bestemd voor het 
zaalvoetballen in de Jaap Klaassen sporthal in Nes. 
Donderdag 26 december is het de beurt aan de volwassenen 
en de oudste jeugd, een dag later komt de overige jeugd aan 
bod. 

 
Een halve eeuw competitievoetbal 
Het is deze winter een halve eeuw geleden dat de kogel door 
de kerk ging. Geel Wit en Amelandia streden voor aansluiting 
bij de KNVB. Mede door de landelijke publiciteit zichtte de 
voetbalbond en in september 1970 speelde Geel Wit zijn 
eerste wedstrijd onder de vlag van de afdeling Friesland, in de 
volksmond FVB geheten. Totdat het zover was moest eerst 



nog even de eilandere competitie worden afgewerkt. De finale 
werd gespeeld tussen Kienstra Boys en Heineken, na 
verlenging gewonnen door de bouwvakkers. Het 
Pasveerkorps verzorgde een optreden. 
 
 

 


