
Fré Smidt: Qua mentaliteit past Geel 

Wit bij mij 

Eigenlijk had hij geen trainer meer zullen 

zijn. Het werk nam hem teveel tijd in 

beslag. Maar toen het aanbod van Geel Wit 

kwam kon hij geen nee zeggen. Sinds 

enkele weken verzorgt Fré Smidt de 

trainingen in Leeuwarden. Bovendien 

traint hij de A-junioren op Ameland zolang 

hij in zijn  caravan op Duinoord verblijft. 

Het is vrijdag 13 september. Fré Smidt en 

coach Gert Rijkers nemen het strijdplan 

van de volgende dag door, wanneer de A’s 

tegen Fré’s oude vereniging Leeuwarden 

moeten aantreden. De Leeuwarder kent 

vanzelfsprekend de Amelander jongens 

nog niet zo goed. Wie gooit in? Is Allard 

Oud een lijnkeeper? Wie neemt de 

corners? Zijn de backs snel? Het zijn 

vragen waarop Fré een antwoord moet 

hebben om zich te kunnen voorbereiden op 

zijn peptalk van de volgende dag. 

Fré is als speler altijd trouw gebleven aan 

Leeuwarden. Op 15-jarige leeftijd 

debuteerde hij in het eerste elftal, dat toen 

in de eerste klasse speelde. “Ik voetbalde 

samen met mannen als Oeki Hoekema en 

Gerrit Tardy. Ik doorliep het Fries elftal, 

het Noordelijke elftal en de UEFA-jeugd. 

Ik heb testwedstrijden gespeeld voor 

Cambuur, Heerenveen, SC Enschede en 

had zelfs de kans om als jeugdspeler bij 

Feyenoord te komen.” Zover is het nooit 

gekomen. “Op mijn 23-ste werd ik de 

vernieling ingeschopt; kapotte 

kruisbanden”. Bovendien had Fré ook niet 

de motivatie om het profvoetbal in te 

stappen. “Ik voetbalde voor de 

ontspanning, niet om er geld mee te 

verdienen”, verklaart hij. Zijn 

testwedstrijden bij Heerenveen staan hem 

nog goed bij. Laszlo Zalai was destijds de 

trainer van de Feansters. “Waar jij speel”, 

vroeg de Hongaar is gebrekkig Nederlands 

aan de spitsspeler. Fré was lichtelijk 

geïrriteerd. Was hij niet uitgenodigd omdat 

hij er zoveel inschopte? “Voorstopper”, liet 

Fré ietwat balorig weten. En als 

voorstopper schopte hij er twee in in de 

oefenwedstrijd tegen Heerenveense Boys. 

Toen volgde de testcase tegen FC 

Groningen. “De eerste helft verliep prima. 

Daarna ging Teun Kist naast zijn broer 

Kees in de voorhoede staan. En daar stond 

ik, alleen achterin tegen Bjarne Jensen, 

Hugo Hovenkamp en Wim van der Heide”. 

Ook als trainer had Fré het verder kunnen 

schoppen. Niemand minder dan Leo 

Beenhakker begeleidde hem tot aan de A-

cursus. Fré was daarvoor toegelaten, maar 

zag er van af. Zijn plaats werd opgevuld 

door… Bert van Marwijk. 

Fré begon als trainer bij tweede-klasser 

Jubbega, waar hij zes jaar bleef. Daarna 

volgden de Wâlden (4 jaar), Nicator (2 

jaar), GAVC (3 jaar), Dronrijp (2 jaar), 

Bakkeveen (2 jaar), Leeuwarder Zwaluwen 

(half jaar), Zelos (Doetinchem, 2 jaar), en 

als laatste Lemmer, waar hij het seizoen 

niet afmaakte. 

Het afgelopen seizoen had Fré geen club 

onder zijn hoede. Wel was hij bij Cambuur 

Leeuwarden in dienst getreden als scout. In 

die hoedanigheid had hij al Geel-

Wittalenten als Prem Brouwer, Lars 

Brouwer en Allard Oud op de korrel. Nu 

geeft hij ze training.  

“Ik wilde niet meer volledig als trainer 

actief zijn, maar één keer per week is 

schitterend om te doen. Zeker voor een 

ploeg met een perfecte instelling. De eerste 

keer had ik 28 man op de training. De 

week erop 24 en 4 keurige afmeldingen. Ik 

heb er 13 van de 16 A-junioren lopen, 

verder vijf man van het eerste, zes van het 

tweede en 3 B’s. Ik houd op de training 

geen rekening met de niveauverschillen, 

ook de mannen van de lagere teams doen 

hun best. Wel laat ik ze zoveel mogelijk 

per team oefeningen uitvoeren”. 

Eigenlijk is de selectie iets te groot, zeker 

als in ogenschouw moet worden genomen 

dat slechts op een half veld bij Friesland 

kan worden getraind. “Ik heb begrepen dat 

het bestuur in overleg is met Friesland over 

meer ruimte. Als de opkomst zo groot blijft 

is het wenselijk om de groep te splitsen”, 

zegt Fré. 

Hoewel de eindverantwoording bij de 

trainer van de betreffende teams blijft, 



vindt Fré dat hij veelmogelijkheden heeft 

om zijn groep het nodige te leren. 

“Vrijdags op Ameland wordt in 

teamverband getraind. Ik geef meer 

individuele training, zoals bal aannemen. 

Ik werk met twee- en drietallen, daar leren 

ze her meeste van. Ik sta er niet voor een 

specifiek team, maar voor de vereniging”. 

Geel Wit was geen onbekende voor Fré. 

Als trainer van de Wâlden en Dronrijp 

leerde hij de mentaliteit van de vereniging 

kennen. “De instelling is veel beter dan aan 

de wal. Bij Geel Wit lopen ze de kantjes er 

niet van af, ze doen hun uiterste best. Het 

zijn geen betweters, stadsploegen lopen bij 

het minste en geringste te kankeren en te 

etteren. Ik hou van discipline, de 

mentaliteit van Geel Wit past prima bij 

mij. De spelers zorgen dat ik het leuk vind 

hen training te geven. Het zijn allemaal 

jonge jongens die nog iets kunnen leren”. 

Fré is een aanhanger van georganiseerd 

spel. “Balbezit betekent aanvallen. De 

opbouw begint van achteruit. Verdedigers 

hebben een aanvallende taak, net zo goed 

als dat aanvallers en middenvelders moeten 

meeverdedigen.” 

Geel Wit is nog naarstig op zoek naar een 

trainer voor de A’s op de vrijdagavond op 

Ameland. Tot eind oktober blijft Fré op 

Ameland en kan hij de training verzorgen. 

In maart is hij weer terug. “Er is de 

suggestie ontstaan dat ik alle trainingen op 

Ameland zou doen, maar dat gaat helaas 

niet. Wat ik op Ameland doe is extra”. 

Hij heeft er alle vertrouwen in dat het wel 

goed komt met de A-jeugd. “Deze jongens 

staan straks in het eerste. Het gezegde is: 

wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En 

die is bij Geel Wit sterk aanwezig. We 

hebben het over clubgebonden mensen met 

kwaliteit. En vergeet het kader niet. Ik 

hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan 

goede resultaten, die mede het effect zijn 

van de vaste-waltraining. Afgaande op de 

reacties zit dat wel goed. De jongens geven 

mij een schouderkopje, dat is geweldig”. 

 

Koos Molenaar 

 

Daar gaat ie weer…. 

 

Het is nu alweer eind oktober maar wat mij 

betreft kan ik mij nu pas wat meer 

concentreren op het voetbal met al zijn 

beslommeringen. Door de onvolprezen 

vakantiespreidingen kun je je 

langzamerhand afvragen of er eigenlijk 

nog wel sprake is van een seizoenseinde. 

De ingevoerde meivakanties, 

zomervakanties en herfstvakanties lijken 

inmiddels naadloos op elkaar aan te 

sluiten. Goed voor de handel maar of het 

ook zo goed is voor het voetbal is nog 

maar de vraag. Het is namelijk niet 

mogelijk om tegelijk naar de zeehondjes te 

varen en een team te trainen of te 

begeleiden. Het is dan weer zoeken naar 

iemand die jou wil vervangen en het is in 

mijn ogen dan een rommelige 

seizoensstart. En volgend jaar wordt het  

nog erger omdat FC Duitsland het hele 

zomerprogramma twee weken richting 

herfst opschuift. De eilanders die voor hun 

inkomen afhankelijk zijn van de toeristen, 

moeten steeds duidelijker keuzes maken. 

In de zin van, dit kan ik nog wel doen maar 

dat moet ik laten. Het is te hopen dat de 

hoeveelheid broodnodige vrijwilligers voor 

de voetbalvereniging daar niet onder te 

lijden heeft. 

Want net als met de toeristen groeit het 

aantal voetballers. Geel-wit lukt het nog 

steeds om voor alle leeftijden een elftal in 

het veld te brengen. Menige vereniging aan 

de wal constateert dit met jaloerse blikken. 

Voor het derde jaar spelen we met drie E-

pupillenteams en voor het eerst met twee 

D-pupillenelftallen. Dit is niet omdat wij 

nu zonodig moeten groeien, maar de jeugd 

is er. En wanneer je die mannetjes het 

voetbal wilt leren en ze er enthousiast voor 

houden dan is er eigenlijk op deze leeftijd 

maar één mogelijkheid. En dat is zoveel 

mogelijk wedstrijden laten spelen. Dit 

vraagt meer van de organisatie maar is veel 

beter dan vijf of zes wisselspelers per team 

omdat je ook weet dat er dan jongens 

afhaken. Het is passen en meten en je 

ontkomt er niet aan dat vriendjes soms een 



jaar niet met elkaar kunnen spelen en dat er 

wat jongeren voor hun leeftijd alvast wat 

hoger moeten spelen. Dit wikken en wegen 

speelt zich af in de maanden juni en 

augustus. Nu gaan we ervoor, in januari is 

er tijd voor bezinning. 

Ook bij de senioren is er sprake van groei 

in het aantal beoefenaars. Daardoor zitten 

alle teams, in ieder geval voorlopig wat 

ruimer in hun jasje. Bij het vierde 

schrokken we eerst wel even van de 

nieuwe competitie-indeling. Vrijwel alle 

tegenstanders hebben de toevoeging V1 

achter hun naam. Dit betekent dat het 

veteranenelftallen zijn. Maar wat is een 

veteraan? Aan welke leeftijdsgroep moet je 

dan denken? Laatst bij Kopspijkers zaten 

drie voetballers van resp. 84, 73 en 71 jaar 

oud. Moesten wij nu voortaan spelen op 

het gazon van het plaatselijke 

bejaardentehuis en hoe tackel je een 

wegsprintende rollator?  

Uit bij Franeker V1 werd ons al veel 

duidelijk. Want hoewel het vierde een 

gezonde mix is van wild, aanstormend 

talent met geroutineerde krachten werden 

we toch keurig weggespeeld door deze 

veteranen. Die waren beslist nog niet 

vergeten hoe ze het balletje moesten laten 

lopen. Met 5-1 kansloos aan de broek zaten 

wij depressief aan boord: “Als al die V-

teams zo spelen, dan konden wij dit jaar 

wel eens van een koude kermis thuis 

komen!” 

Stiens V2 voldeed beter aan de 

verwachtingen. De eerste keer belden ze af 

omdat 11 van de 20 selectiespelers 

geblesseerd waren. Twee weken later 

kwamen ze alsnog. Na 10 minuten moest 

de keeper eruit omdat zijn rechterbeen het 

niet meer deed. Daarna was er elk kwartier 

wel een speler die niet meer opstond. 

Degenen die het eerst uitvielen, moesten er 

later weer in omdat er steeds ergere 

gevallen waren. Ondanks deze lichamelijke 

ongemakken bleven de mondjes wel 

praten. Bluf dus! 3-0 voor ons en we 

stijgen met stip! 

 

                             Henk Roemers. 

Eindstanden 

Alle competities waaraan teams van Geel 

Wit hebben meegedaan staan op internet. 

Ze zijn terug te vinden op de website 

www.geelwit.nl 

De meeste uitslagen zijn bewaard 

gebleven, maar met name de periode 1980-

1986 en 1988-1989 (betreffende de beide 

C-teams die toen onder de naam 

Amelandia speelden) vertoont lacunes. 

Wie uitslagen weet mag ze doormailen 

naar Koos Molenaar. 

De uitslagen per team onderverdeeld en 

zijn te vinden door de klikken op 

Eindstanden. 

Het kan voorkomen dat niet alle gegevens 

in een oogopslag zichtbaar zijn. U moet 

dan op beeld klikken en vervolgens op 

tekstgrootte en dan voor kleinste kiezen. 

Ook kunt u nu alle bekerresultaten nog 

eens bekijken, alsmede de uitslagen van de 

ontmoetingen tegen profclubs. Te zijner 

tijd volgen de resultaten van het 

Waddentoernooi. 

  

 

Kevin Kiewiet in regioselectie 

Kevin Kiewiet is gekozen in de 15 man 

tellende selectie van de regio Leeuwarden. 

Dit betekent dat hij tot de winterstop acht 

keer naar de wal moet. Hij gaat er drie 

trainingen volgen, speelt vier wedstrijden 

tegen andere regioselecties en loopt een 

stagedag. 

Leeuwarden is een van de regio's van het 

district Noord. De besten van alle regio's 

komen in de districtsselectie, die gaat 

trainen in Zeist. 

Kevin is geselecteerd nadat hij maandag 16 

september een selectiewedstrijd heeft 

gespeeld van de regio Leeuwarden voor 

spelers onder 13 jaar. Dat gebeurde op 

sportpark 't Ketting in Surhuisterveen. 

Kevin behoorde tot de 31 jongens die 

eerder al de eerste ronde heeft overleefd. 

Jurjen Metz was helaas afgevallen. 

Kevin, veel succes! 

 

 

http://www.geelwit.nl/
mailto:koos.molenaar@wolmail.nl
eindstanden.htm
geel_wit_in_bekertoernooien.htm
geel_wit_tegen_profclubs.htm


AAN DE BAL……………….. 

 

 

Naam: Martijn de Jong 

Pupil van de week: Dronrijp  

Vader/moeder: Joop en Marjon 

Broertje: Julian 

 

Ik voetbal in: E2 

Trainer: Joop en Gerlof 

In het veld: achterin 

 

Hoogtepunt: dat ik in een leuk 

elftal voetbal 

Wat ik van Geel Wit vind: het 

1e wordt steeds beter 

 

Ik eet het liefst: pizza 

Ik drink het liefst: spa citroen 

 

Favoriete club: Nederlands 

elftal 

Muziek: Ome Koos 

Mooi boek: Kippevel 

 

Ik wil later worden: werken in 

een dierentuin 

 

Ik heb een hekel aan: toetsen 

op school 

 

 

 

 

 
 

Gehoord (1) 

Het gebruik van mobiele telefoons is ook 

langs de lijn bij Geel Wit inmiddels een 

bekend fenomeen. Het is vooral 

gemakkelijk voor het thuisfront, dat zo op 

de hoogte kan blijven van de verrichtingen 

van het eerste elftal overzee. Maar niet alle 

telefoontjes komen van Ameland… 

Bij de wedstrijd Warga-Geel Wit zat de 

dug out goed gevuld en waren de reserves 

in dikke kledij gehuld. Een van hen had 

onder al die kleding zijn mobieltje. Wie 

zullen we eens bellen, vroegen de 

potentiële invallers aan elkaar. Het 

slachtoffer was gauw gevonden, een van de 

meegereisde supporters die zich naast de 

dug out had opgesteld. 

Prompt ging diens telefoon over en 

enthousiast gaf hij een wedstrijdrelaas. 

Even later scoorde Geel Wit en ging de 

telefoon weer over. “Da’s ook toevallig”, 

reageert de supporter emotioneel om 

meteen daarna verslag te doen van het 

doelpunt.  

Na het gesprek stak een van de reserves 

zijn hoofd om het muurtje en vroeg de 

supporter wie had gebeld. Die reageerde 

met: “Dat weet ik niet, hij heeft zijn naam 

niet gezegd”. 

 

Gehoord (2) 

Niet altijd is de persoon die wordt gebeld 

bij de wedstrijd. Hij kan ook wel eens van 

een welverdiende vakantie genieten. Zo 

rinkelde een paar jaar geleden de telefoon 

van de verzorger van het eerste. Hem werd 

gevraagd naar de stand bij het eerste. Hij 

moest het antwoord schuldig blijven… hij 

lag aan een costa in Spanje. 

 

Geel Wit op VPRO-radio 

In het programma MadiwodoVPRO is 

dinsdag 8 oktober een item over Geel Wit 

uitgezonden. Het thema van het 

programma was 'Godsdienstenclaves' en 

Jan Epping en Koos Molenaar hebben 

daarover het een en ander verteld.  

 

 
 



Standen per 20 oktober 2002  

 

Eerste elftal 

Robur 1    6   5   0   1   15   18   -     8 

Renado 1    6   5   0   1   15   16   -     6 

Geel Wit 1    6   5   0   1   15   14   -     4 

Dronrijp 1    6   3   1   2   10     9   -   12 

Trynwâlden 1  6   3   0   3     9   12   -   10 

MKV '29 1    6   2   1   3     7   20   -   15 

WZS 1    6   2   1   3     7   11   -   17 

Friesland 1    6   2   1   3     7     8   -   17 

CAB 1    6   1   3   2     6     8   -   10 

Franeker 1    6   1   2   3     5     8   -   11 

Stiens 1    6   1   1   4     4     7   -   12 

Warga 1    6   1   0   5     3     9   -   18 

 

Tweede elftal 

LSC 2    6   5   1   0   16   20   -     9 

Nicator 2    6   3   1   2   10   11   -   11 

RES 2    5   3   0   2     9   11   -     5 

Emmeloord 2  6   2   3   1     9     8   -     7 

Bergum 2    6   2   2   2     8   16   -   10 

Friesland 2    6   2   2   2     8   13   -   13 

Heerenvn 3    6   2   1   3     7   12   -   24 

Harkema 2    5   1   3   1     6   10   -     8 

Steenw.w. 2    6   2   0   4     6     9   -   14 

Geel Wit 2    6   2   2   2     5   13   -   15 

Franeker 2    6   1   2   3     5     8   -   11 

Rood Geel 2    6   1   1   4     4     9   -   13 

 

Derde elftal 

Trynwâlden 2  6   6   0   0   18   24   -    3 

Frisia 3    5   4   0   1   12   23   -    4 

St. Anna 2    6   3   2   1   11   14   -    7 

Harlingen 2    5   3   1   1   10   15   -    8 

ONB 2    6   3   1   2   10   17   -  11 

Geel Wit 3    5   3   0   2     9   11   -  11 

Gorredijk 3    5   3   0   2     9    5   -   11 

Akkrum 2    6   2   0   4     6    6   -   16 

Sparta '59 2    6   1   0   5     3    7   -   27 

Stiens 2    5   0   0   5     0    6   -   15 

Leeuwardn 3   5   0   0   5     0    2   -   17 

  

Vierde elftal 

Rood Gl. V1    5   4   1   0   13   28   -     9 

Drachten V1    5   4   0   1   12   31   -   15 

Geel Wit 4    5   4   0   1   12   13   -     9 

Dronrijp V1    5   3   1   1   10   21   -   10 

Nicator V1    5   3   1   1   10   15   -   10 

Franeker V1    5   3   0   2     9   17   -   11 

Stiens V1    5   2   1   2     7   21   -     9 

MKV '29 5    5   1   3   1     6   11   -     7 

Frieslnd V1    5   1   0   4     3   10   -   22 

Oosterlit. V1   5   0   2   3     2     9   -   14 

Stiens V2    5   0   1   4     1     4   -   19 

Flamingo V1   5   0   0   5     0     8   -   53 

 

A-junioren 

Balk A1    6   5   1   0   16   26   -   10 

Leeuwrd. A1   5   4   1   0   13   30   -     6 

Workum A1    6   4   0   2   12   14   -   14 

Lwd. Zw. A1   6   3   1   2   10   16   -     9 

Geel Wit A1    5   2   2   1     8   16   -   11 

RES A1    5   2   1   2     7   12   -   15 

Stiens A1    5   2   1   2     7     8   -   20 

Dronrijp A1    5   1   1   3     4   11   -   13 

Franeker A1    5   1   1   3     4     6   -   13 

GAVC A1    5   0   1   4     1     4   -   15 

Berlikum A1   5   0   0   5     0     5   -   22 

 

B-junioren 

Holwerd B1    4   4   0   0   12   28   -     2 

Ropta B. B1    3   3   0   0     9   17   -     7 

Anjum B1    4   2   1   1     7   12   -   14 

Friese B. B1    4   2   0   2     6   14   -   10 

Oostergo B1    4   2   0   2     6   16   -   17 

Geel Wit B1    4   2   0   2     6   10   -   21 

Broek. B. B2   4   1   1   2     4   10   -   15 

de Wâlden B1 2   1   0   1     3     8   -     6 

Be Quick B2   5   1   0   4     3     9   -   20 

VIOD B1    4   0   0   4     0     5   -   17 

 

C-junioren 

WTOC C1    5   5   0   0   15   50   -     7 

Ternaard C1    4   4   0   0   12   38   -     0 

Anjum C1    5   3   2   0   11   32   -   11 

Be Quick C2   5   3   1   1   10   34   -     8 

de Wâlden C1 4   2   1   1     7   36   -   10 

Geel Wit C1    4   2   1   1     7   20   -     8 

Holwerd C1    4   2   1   1     7   18   -   14 

Broek. B. C2   5   2   0   3     6   11   -   33 

VCR C1    5   1   0   4     3   16   -   24 

Oostergo C1    5   1   0   4     3     9   -   26 

Zwaagw. C2   5   0   0   5     0     2   -   56 

Kollum C3    5   0   0   5     0     2   -   71 

 

D1-pupillen 

FVC D2    4   4   0   0   12   36   -     4 

Geel Wit D1    3   2   0   1     6     9   -     9 

Leeuwrd. D3   3   2   0   1     6   12   -   18 



Rood Gl. D4    4   1   0   3     3   10   -   12 

Blauwh. D1    0   0   0   0     0     0   -     0 

Blw W.  D3    4   0   0   4     0     6   -   30 

 

D2-pupillen 

Zwaagw. D2   5   5   0   0   15   25   -     5 

Kollum D2    5   3   1   1   10   16   -     4 

Geel Wit D2    4   2   0   2     6   15   -     9 

Dokkum D2    5   1   2   2     5   12   -   14 

TTBC D3    4   1   0   3     3   15   -   11 

Be Quick D4   5   0   1   4     1     5   -   45 

 

E1-pupillen 

Birdaard E1    5   4   0   1   12   44   -   11 

Wykels H E1   4   4   0   0   12   25   -     6 

Wardy E1    5   3   0   2     9   15   -   26 

Geel Wit E1    4   2   0   2     6   17   -   16 

Marrum E1    5   1   0   4     3   13   -   36 

CVO E1    5   0   0   5     0     7   -   26 

 

E2-pupillen 

Zwaagw. E2    5   5   0   0   15   53   -     2 

Kollum E3    5   4   0   1   12   39   -   14 

Geel Wit E2    4   2   0   2     6   28   -   21 

VIOD E2    4   1   1   2     4     9   -   26 

Buitenp. E2    5   1   0   4     3   12   -   40 

Friese B. E2    5   0   1   4     1     5   -   43 

 

 

E3-pupillen 

Nylân E3    4   4   0   0   12   61   -     2 

Geel Wit E3    4   4   0   0   12   53   -     1 

Blauw W.E6   5   3   0   2     9   36   -   18 

Frisia E6    5   1   1   3     4     4   -   48 

CSL E4    5   1   0   4     3   11   -   51 

Rood Gl. E6    5   0   1   4     1     9   -   54 

 

F-pupillen 

Wykels H F1   4   4   0   0   12   32   -     8 

Blija F1    4   2   0   2     6   30   -   19 

Geel Wit F1    4   2   0   2     6   17   -   16 

Ternaard F1    4   1   0   3     3   11   -   28 

Ouwe Syl F1   4   1   0   3     3   15   -   34 

 

Inleveren kopij 

Kopij voor het volgende clubblad kan tot 

uiterlijk 15 november worden ingeleverd 

bij Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren 

of per e-mail: koos.molenaar@wolmail.nl 

 

AAN DE BAL……………….. 

 

 

Naam: Gerard Hekkelman 

Pupil van de week: Franeker 

Vader/moeder: Rob en Desy 

Broertjes: Wilmar en Sander 

 

Ik voetbal in: E2 

Trainer: Joop en Gerlof 

In het veld: achterin 

 

Hoogtepunt: mijn eerste 

doelpunt in E3 

Wat ik van Geel Wit vind: leuke 

vereniging 

 

Ik eet het liefst: patat 

Ik drink het liefst: cola 

 

Favoriete club: Nederlands 

elftal 

Muziek: GiGi d'Agostino 

Mooi boek: Harry Potter 4x 

 

Ik wil later worden: 

profvoetballer 

 

 

Ik heb een hekel aan: toetsen 

op school 
 

 

 

 

 



Antje Molenaar overleden 

Een paar weken voor dat ze 75 jaar zou 

worden is plotseling Antje Molenaar-Oud 

overleden. Antje is de moeder van Jaap, de 

elftalleider van het tweede elftal. 

Ook Antje zelf heeft zich verdienstelijk 

gemaakt voor Geel Wit. Samen met haar 

man Willem runde ze van 1975 tot 1979 de 

kantine. Eigenlijk begon het kantineleven 

van beiden al in het seizoen '72-'73, toen 

Geel Wit aan de Strandweg voetbalde en 

de schuur van aannemer IJs Oud als 

kleedkamer/kantine diende. 

Een onvergetelijke dag voor Antje was 13 

juni 1976. Geel Wit speelde tegen Oud 

Feyenoord, haar favoriete club met Eddy 

Pieters Graafland onder de lat. Van hem 

kreeg Antje een bos bloemen.  

Wij wensen de familie Molenaar veel 

sterkte toe met het verwerken van dit 

verlies. 

  

 Jeugdteams op de foto 

Onlangs is een aantal jeugdteams op de 

foto gezet. U kunt ze op onze website 

www.geelwit.nl vinden door bij Teams op 

de betreffende ploeg te klikken. Van A1 en 

C1 zijn teamfoto's geplaatst. Van D2, E2 

en E3 zijn er bovendien foto's van de 

spelers. 

 

Van het bestuur 

Het bestuur benadrukt nogmaals dat de 

leden uiterlijk 1 december 2002 aan hun 

contributieverplichting moeten hebben 

voldaan. Gebruikmaking van de 

machtiging verdient hierbij de voorkeur. 

Machtiging kwijt? Neem dan even contact 

op met penningmeester Wessel Brouwer. 

Bij nalatigheid zijn betrokkenen niet langer 

speelgerechtigd en mogen ze ook niet 

meedoen aan het kerstzaaltoernooi. 

Midwintercup 

Het eerste elftal doet deze winter weer mee 

aan de Midwintercup. Deze strijd in het 

FEC in Leeuwarden wordt georganiseerd 

door de KNVB district Noord. Twee jaar 

geleden was Geel Wit er voor het eerst bij. 

Hoofdveld geen trainingsveld 

Het hoofdveld is weer in gebruik, maar dat 

wil niet zeggen dat de grasmat er al 

optimaal bij ligt. Het is daarom absoluut 

niet toegestaan om dit veld te gebruiken 

voor training en ontspanning. Daarvoor is 

het nieuwe trainingsveld bestemd. 

Overigens is geconstateerd dat van dit veld 

met name de westkant gebruikt wordt. Het 

bestuur vraagt leiding en voetballers er 

voor te zorgen dat het gehele veld zo 

gelijkmatig mogelijk gebruikt wordt.  

Tevens worden nog regelmatig fietsen 

geparkeerd op de accommodatie op 

wedstrijddagen. Dat is niet de bedoeling. 

Op het parkeerterrein staan voldoende 

fietsenrekken om alle rijwielen in te 

stallen. 

 

 

Jeugdverslagen 

7-9-2002 GAVC A1-Geel Wit A1  2-2 

De eerste wedstrijd van het nieuwe 

seizoen. We gingen vol goede moed 

richting Grou, mede door de trainingen van 

dhr. Fré Smidt. Wat wel een probleem was 

is de jaarlijkse Nesser kermis, maar dat 

terzijde.  

Nadat de arbiter J. Scholtanus had gefloten 

gingen we fel van start en domineerden 

vanaf minuut 1. Na goed combinerend 

voetbal scoorde Maurits een fraaie goal in 

de 23 minuut. En 2 minuten later scoorde 

Martijn (Hans) met een van richting  

veranderd schot, 0-2 bij rust. 

Na de rust was het niks meer, met een paar 

blessures aan onze kant. De scheidsrechter 

was bar slecht, maar de penalty die hij 

tegen gaf was wel terecht, 1-2. Even later 

een corner tegen, en met een volley werd 

de 2-2 binnen geschoten.  

Na afloop sprak ik de teleurgestelde coach: 

“Jammer”, aldus Gert Rijkers. 

Zoon van ‘de lijntrekker’ en boy 

 

7-9-2002 Oostergo C1-Geel Wit C1   2-3 

Doelpuntenmakers: Jurjen Metz, Dirk 

Molenaar, Theodoor Molenaar. 

Rommelige wedstrijd waarin Geel Wit 

gaandeweg sterker werd. Ondanks gemiste 



kansen verdiende overwinning voor Geel 

Wit. 

 

7-9-2002 Geel Wit D1-Rood Geel D 4  2-1 

Zaterdag 7 september, het zomerseizoen is 

voorbij en het nieuwe voetbalseizoen barst 

los. Geel Wit D1 kreeg Rood Geel D4 op 

bezoek.  

Geel Wit startte aanvallend, wat vrijwel 

direct wat kansjes opleverde. Maar ’n 

dieptepass op de spits van Rood Geel, die 

te snel bleek te zijn voor onze achterhoede, 

opende de score, 0-1. 

Toch was D1 niet onder de indruk van het 

spel van Rood Geel. Het spel werd voor 

het grootste deel door Geel Wit gemaakt. 

Zo ook kreeg Geel Wit de beste 

scoringskansen. Het was Stefan die diep in 

de eerste helft vakkundig werd 

aangespeeld. Stefan, onze stevig gebouwde 

spits, maakte hier handig gebruik van door 

als een tank de achterhoede te passeren en 

te scoren: 1-1. 

In de tweede helft hetzelfde beeld. Goed 

samenspel van Geel Wit en fanatiek op de 

bal.  

Op de linkerkant werd goed gestoord door 

Jan, die een voorzet pareerde. De bal 

kwam bij Stefan terecht, deze wist de 

keeper te verschalken: 2-1. Tevens 

eindstand. 

De leiders, trainer en publiek waren goed 

te spreken over het vertoonde spel van de 

pupillen. 

Leiders D1 

7-9-2002 Buitenpost E2 – Geel Wit E2   2-

12 

Een prima start voor onze jongens. Albert 

en Cyprian scoorden beide twee keer, 

Edward maakte er maar liefst acht. En nu 

maar afwachten of we de volgende 

wedstrijden op deze manier door kunnen 

gaan. 

JdJ 

 

7-9-2002 Ternaard F1-Geel Wit F1  0-5 

Scoreverloop: 0-1 en 0-2 Glenn, 0-3, 0-4 

en 0-5 Theo. 

Ternaard was onze tegenstander. De 1e 

helft werd goed gespeeld. Melle en Lucas 

verdedigden goed en na een tijdje spelen 

maakte Glenn de 1e goal. 

Niels en Jos waren op het middenveld erg 

actief. In de 2e helft werd er weer goed 

gevoetbald. Theo kon 3 doelpunten maken. 

Andries en Steven speelden de bal goed 

over en zo wonnen we met 5-0. 

Een goed begin! 

 

14-9-2002 Geel Wit C-Holwerd C  2-2 

Doelpunten: Jurjen Metz, Dirk Molenaar. 

Holwerd was een betere tegenstander dan 

Oostergo vorige week. Voor de rust werd 

een 2-0 achterstand teruggebracht tot een 

2-1 score door een benutte penalty van 

Jurjen. 

Na de rust werd een gelijkspel uit het vuur 

gesleept door hard werken. Dirk scoorde 

de gelijkmaker na een soepel lopende 

aanval.  

Een pluim voor de C’s die allemaal keihard 

gewerkt hebben. 

 

14-9-2002 BCV D3-Geel Wit D1  0-10 

5’ 0-1 Vincent, 13’ 0-2 Stefan, 20’ 0-3 

Onno, 24’ 0-4 Stefan. 

2e helft 

3’ 0-5 Chris, 8’ 0-6 Jan, 11’ 0-7 Vincent, 

21’ 0-8 Stefan, 23’ 0-9 Vincent, 28’ 0-10 

Stefan. 

BCV D3 bleek een zwakke tegenstander. 

Bij eenzelfde spel als vorig week had het 

net zo goed 0-20 kunnen staan. 

Uitblinkers waren Martijn, Rik, Tharan en 

Patrick. 

 

28-9-2002  Geel Wit F1-Blija F1   7-5 

Onze eerste thuiswedstrijd en natuurlijk 

waren alle ouders benieuwd hoe de 

jongens speelden. De start was goed. 

Steven maakte het eerste doelpunt. Daarna 

kwam de stand al snel op 3-0. Toen ging 

Blija beter spelen en met de rust was de 

stand 4-3 voor Geel Wit.  

Na de rust wisten Andries en Theo nog een 

doelpunt te maken. Maar ook Blija ging 

stug door en even was de stand gelijk. Na 

doelpunten van David en Glenn werd de 

eindstand 7-5 voor Geel Wit. 



Ook de verdediging, Jos, Andries en Melle 

verdienden een dikke pluim, want 

menigmaal wisten ze een sterke speler van 

Blija te stoppen. 

Leiding F1 

5-10-2002 Geel-Wit E2 - Kollum E3  

uitslag: 4-5   

Na de dikke nederlaag tegen 

Zwaagwesteinde vlak voor de Amelander 

herfstvakantie heeft E2 zich goed hersteld. 

Na goed spel in het eerste kwartier kwam 

de ploeg vrij snel op voorsprong door een 

doelpunt van Edward. Door 

twee afstandsschoten kwam Kollum echter 

op voorsprong. In de tweede helft maakten 

onze jongens meteen weer gelijk. Daarna 

liep Kollum uit tot 5-2. E2 bleeft echter 

goed voetballen en knokte zich na een 

groot aantal kansen terug tot 5-

4. Hoewel een gelijkspel zeker op zijn 

plaats was geweest gingen de punten naar 

Kollum.  

  

5-10-2002 Wykels Hallum F1-Geel Wit 

F1   6-1 

De start was goed, maar Wykels was beter. 

Deze jongens waren lichamelijk ook 

sterker en daar keken on\ze jongens 

tegenop. Met de rust was het 3-0. 

De tweede helft kregen zij steeds meer 

kansen, maar toch was er nog een prachtig 

doelpunt gemaakt door Theo Metz. 

De jongens waren erg blij, als hadden  ze 

gewonnen. 

Verder is alles goed verlopen. 

Leiders F. Kienstra en J. Metz 

  

12-10-2002  Anjum C1-Geel Wit C1   4-2 

Het duurde even voordat Geel Wit C1 wat 

grip op de tegenstander kreeg. Helaas was 

het toen al 3-0. Vlak voor en nas de rust 

scoorden Theodoor en Dirk Molenaar en 

leek het weer even een wedstrijd te 

worden. Maar na de 4-2 van Anjum 

verflauwde de boel. 

 

19-10-2002  Geel Wit D2  tegen  Blauw 

Wit D3  4-2 

Door de Nederlandse herfstvakantie kwam 

Blauw Wit zes spelers tekort , aangevuld 

vanuit  D1 en D2  kon deze wedstrijd toch 

door gaan. 

Het werd al snel duidelijk dat het geen 

eenvoudige klus zou worden. Blauw Wit 

wilde hier met drie punten vertrekken. 

Door het afwachtende en iets wat angstige 

spel leek het er op dat het ook zou 

gebeuren. De eerste heft was Blauw Wit 

iets beter en bleef steken op 1-2. 

In de rust werd verteld dat het niet slecht 

ging.(opbeurende kritiek). Jongens na de 

rust hebben we voor de wind. Dus probeer 

met een lange bal de spitsten te bereiken en 

dan snel aansluiten. 

In de tweede helft bleek dit de juiste keuze 

te zijn en werd de wedstrijd toch nog met 

4-2 gewonnen.     

Er mag gezegd worden dat er prima werd 

gevoetbald na vier weken geen wedstrijd te 

hebben gespeeld. 

   

De begeleiding. 

  

Verslag eerste elftal 

13-10-2002  Warga 1-Geel Wit 1  0-3 

Geel Wit trad afgelopen zondag aan tegen, 

het dit seizoen tegenvallende, Warga.  

De eerste 30 minuten werd er door beide 

ploegen leuk aanvallend voetbal gespeeld, 

waarbij Geel Wit de beste kansjes kreeg. 

Na dit uur half uur kwam de ommekeer in 

de wedstrijd. De doelman van Warga 

moest met een hamstring blessure het veld 

verlaten. Een veldspeler kwam op het doel 

en door deze wisselingen was Warga het 

spoor even bijster. Voor Geel Wit genoeg 

om de wedstrijd te beslissen. Eerst scoorde 

Jaap Wouters vanaf 20 meter, waarbij de 

keeper de bal met een boogbal in eigen 

doel werkte. Vlak daarna haalde Jacob 

Russchen vanaf 30 meter verwoestend uit, 

een goal die geen enkele keeper zou 

hebben tegengehouden. Een paar minuten 

later mocht Geel Wit een vrije schop 

nemen op de 16 meterlijn, nadat Paul v.d. 

Wal onderuit was gelopen. Jacob Russchen 

schoot de bal onhoudbaar in de 

rechterkruising. Na de rust probeerde 



Warga nog wel om een beter resultaat neer 

te zetten, was Geel Wit dichtbij de 0-4 en 

0-5, maar bleef de stand ongewijzigd: 0-3. 

Opstelling: Rene de Jong  Achter: Jacob 

Russchen, Theo de Haan, Siprian de Jong, 

Edwin Wemer   Midden: Anton Kiewiet, 

Andre de Jong, Tonio Brouwer en Frank 

Beijaard        Voor: Paul v.d. Wal en Jaap 

Wouters. 

In de 2e helft werd Tonio gewisseld voor 

Douwe v.d. Mey,werd Peter Oud 

gewisseld ten koste van Anton Kiewiet en 

kwam Colin Ytsma erin voor Frank 

Beijaard. Deze laatste kreeg in deze 

wedstrijd ook een gele kaart. 

 

Clubblad zoekt schrijvers 

Sinds halverwege de jaren zeventig is het 

clubblad een vertrouwde verschijning bij 

de leden en sympathisanten van Geel Wit. 

Maar hoe lang zal dat nog blijven duren? 

Het aantal vaste scribenten is weer 

afgenomen, wat er op neer komt dat de 

taak om het blad vol te schrijven op steeds 

minder schouders komt te rusten. Daarom 

bij deze een dringende oproep aan een 

ieder om de pen ter hand te nemen, omdat 

dit anders wel eens de laatste jaargang zou 

kunnen zijn. 

 

 

Bon  

Naam 

..................................................................... 

Adres 

..................................................................... 

Plaats 

.................................................................... 

 

Meldt zich aan als abonnee van het Geel 

Wit nieuws voor de somma van slechts 7 

euro. Het clubblad verschijnt 8 tot 10 keer 

per jaar. 

Vul deze strook in en lever hem in bij 

Wessel Brouwer, Meester Oudweg 25, 

Buren. 

 


