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Ik kom graag een keer terug 
Geel Wit-Oosterlittens is net afgelopen. Geel Wit heeft met 2-1 gewonnen. Bij 
Oerterp-Leovardia is het 4-4 en bij deze stand blijft Geel Wit voor de derde klasse 
behouden. Dan begint het lange, spannende wachten op het veld. De vreugde slaat 
om in droevenis als Gerard Pluim droogjes doch luidkeels mededeelt dat Leovardia 
heeft gescoord. Geel Wit dus in de nacompetitie. Tegen wie is nog niet bekend, maar 
het wordt zeker niet de komende zondag want eerst moeten Warga, Franeker en 
Black Boys in drie wedstrijden uitmaken wie rechtstreeks promoveert.  
Onder de vrolijke klanken van Tegare wordt in de kantine het leed weggedronken en 
nodigt Meinte Bonthuis mij uit om zondag met hem mee te gaan naar SC 
Heerenveen-FC Twente. Omdat Geel Wit vrij is kan ik probleemloos op de invitatie 
ingaan. 

 
 
Meinte is voor de wedstrijd al in opperbeste stemming. Ik ben wat zorgelijker. Of is 
dat de concentratie voor de foto 
 
Even een stukje voorgeschiedenis. Al sinds mijn jeugdjaren ben ik een aanhanger 
van Twente. Het is puur toeval dat ik later in Enschede kwam te werken en op 
steenworp afstand van het Diekmanstadion kwam te wonen. Natuurlijk wil ik nu mijn 
ouwe cluppie weer een live aan het werk zien. 
Ik leefde er naar toe als was het een schoolreisje. Wat zou ik aantrekken? Het liefst 
hulde ik mij helemaal in het rood, maar dat leek mij wat al te gewaagd. Per slot van 
rekening zat ik in het ‘invak’. Als compromis trok ik alleen het shirt aan, verborgen 
onder mijn overhemd. De rood-witte hals vloekte er wel bij, maar dat kon de pret niet 
drukken. 
Na een voorspoedige bootreis vervolgden we de trip in mijn auto. Met achterop het 
Twentse ros, op de achterbank de Heerenveen-sjaal van Meinte en aan de spiegel 
dat wat ons allen bindt: het vaantje van Geel Wit. 
In de gracht tussen de tribunes ontmoetten we tal van bekenden. Casper en Tijn van 
de Kamp kwamen voorbij. René Plantinga, in zijn jeugdjaren keeper bij Geel Wit, was 
er met de familie en ik trof een collega van het werk. 
In het stadion bleek ik niet als enige met het Twente-embleem in het ‘invak’ te lopen. 
Menigeen had voor deze gelegenheid de sjaal van zes jaar geleden uit de kast 
gehaald. Wat gebeurde er op die dag? Wel, toen kaapte Heerenveen de beker voor 
de neus van Twente weg. De uitslag zal ertoe hebben bijgedragen dat deze 
gebeurtenis niet diep in mijn herinnering gegrift staat. De andere reden was dat Geel 
Wit toen ook nacompetitie speelde en won van Olyphia. Dat weet ik nog wel heel 
goed. 



 
 
Ook de sfeeracties achter de beide doelen herinnerden aan 17 mei 2009. De 
stemming zat er meteen al goed in voor het thuisfront, en het werd er voor hen 
meteen na de aftrap alleen maar beter op. Al na 25 seconden lag de bal in het 
mandje achter Twente-doelman Nick Marsman. Mijn buurman op de tribune, die 
daarvoor het Friese volkslied al uit volle borst had meegezongen, was door het dolle 
heen en wilde me al bijna om de nek vliegen. Om de sfeer goed te houden heb ik mij 
niet uitgelaten over mijn voorkeur op het veld. Maar het viel niet mee om men 
enthousiasme voor een goede actie of mijn afgrijzen voor een mislukte combinatie te 
verbergen. Bij een goede aanval van Heerenveen klapte ik mee, maar wel om de 
redding die erop volgde. 
Even voor de duidelijkheid: Meinte zat op zijn vaste stek achter het bord van vak 18, 
ik zat drie rijen achter hem. Ik raakte met mijn buurman aan de praat. Over Ameland, 
Geel Wit en maison Reinders. ,,Kom je hier wel vaker?’’, vroeg hij. ,,Heel zelden’’, 
antwoordde ik. ,,Het is dat Geel Wit vrij is, anders was ik hier niet geweest.’’ ,,Kom je 
wel bij Cambuur dan?’’ ,,Nee’’, reageerde ik. ,,Wij ook niet’’, repliceerde hij mede 
namens zijn buurman, die ook wel eens van Amelandia gehoord had. 

Ondertussen heerste tevredenheid in 
het stadion vanwege de voorsprong 
van Heerenveen, maar de kansen om 
de voorsprong uit te breiden bleven 
onbenut en het gemor nam toe. Twente 
werd sterker. En zie, binnen zes 
minuten waren de rollen omgedraaid 
door drie treffers. Twee doelpunten 
kwamen van de voet van Hakim 
Ziyech. Vorig jaar nog bejubeld in het 
Abe Lenstra Stadion, nu uitgefloten. 
Zijn wraak kon niet zoeter zijn. Ik 
troostte mijn mokkende buurman met 
de gedachte dat Heerenveen kaart- en 

blessurevrij deze wedstrijd was doorgekomen en dat donderdag in de 
nacompetitiewedstrijd tegen het nog matiger dan Heerenveen presterende 
Feyenoord weer kon beschikken over Mark Uth. Dat was dan ook wel weer waar. 
Het was een fijne dag die me nog lang zal heugen en ik kom graag nog eens terug, 
maar dan moet Geel Wit geen competitieverplichtingen hebben. 

Koos Molenaar 
 



Aan de bal:   
Björn Nagtegaal, Frederick Huizinga, Niek Mosterman en Sjoerd Kiewiet uit de E2 
 
Gezellig, weer een clubje jongens aan tafel die allemaal heel enthousiast over 
voetbal praten. Lees even mee en geniet: 
 
Björn Nagtegaal 
Ouders Anne-Marie en Klaas-Hendrik,  broer Lars. 

 
Als je langs het terrein van 
Nagtegaal komt en je ziet iemand 
scheuren op een brommertje dan is 
het vast wel Björn. Met een twinkel 
in zijn ogen vertelt hij hoe hij er van 
geniet om lekker snelheid te 
maken. Dat vindt hij met voetbal 
ook fijn: even een sliding maken. 
En daarom vindt hij voetballen op 
het veld een stuk leuker dan in de 
zaal. Hoewel….in de zaal is het 
lekker warm! 
 
Omdat zijn broer Lars al op voetbal 
zat leek het Björn ook wel een 
leuke sport. Bij de training verheugt 
hij zich op partijtje spelen , want 
“dan kun je écht voetballen.”  
 
In de competitie staat Björn nu 
vaak in de verdediging, vroeger 
vaak in de spits. Hij vertelt dat hij 
zijn team, de E2 heel goed vindt in 
samen spelen. Ze gaan dit jaar 
misschien kampioen worden! Als 
de toeschouwers maar niet zo 
schreeuwen langs de lijn, hij vindt 
daar niks aan en ze horen in het 

veld toch niet wat er gezegd wordt. Wat hij ook vervelend vindt: als de tegenpartij 
gaat uitschelden als zij een tegen doelpunt hebben gemaakt. Daar snapt hij niks van. 
 
De favoriete speler van Björn is Cristiano Ronaldo en Ajax zijn favoriete club, altijd al 
geweest. Later wil Björn graag jager worden, dat lijkt hem spannend om te doen. 
 
Nu geniet Björn naast het voetballen en crossen op de brommer ook van minecraft 
en de macaroni van oma. “Die is zo héérlijk!” Als er witlof op tafel staat vindt hij dat 
erg jammer….  
 
Veel succes Björn en kijk uit met het crossen en andere spannende dingen die je van 
plan bent! 
 



Frederick Huizinga 
Ouders Ellen en Henk, broertjes Mattijn, Marnix, David. 
 

Tussen het gegiechel door heb ik 
aardig wat kunnen horen van 
Frederick over zichzelf. Waar hij 
even stil viel was toen ik vroeg: wat 
wil je later worden? Hij wil graag 
een wereldreis maken. Overal 
heen, net als een familielid die dat 
nu doet. Dat lijkt hem heel mooi. 
Daarnaast is hij ook heel 
nieuwsgierig naar hoe de wereld er 
uit ziet op andere plekken. 
 
Daarna weer volop gegiechel en 
weer terug als teamlid van de E2. 
De ooms van Frederick zaten op 
voetbal en het leek hem ook wel 
leuk. Inderdaad: lekker warm in de 
zaal eerst en later op het veld waar 
je tenminste slidings kunt maken. 
 
Bij de trainingen vindt hij het spelen 
van een partijtje heel leuk. Ook om 
schotkracht te oefenen, net als in 
de wedstrijd en trucjes leren. Hij 
zou wel willen dat als de tegenpartij 
in de aanval gaat, zijn team niet 
blijft staan. De e2 kan goed tegen 
zijn verlies vindt hij. De positie van 

Frederick is meestal middenveld-links en dat lijkt prima zo.  
 
Frederick noemt nog iets dat hij raar vindt: soms hoort hij mensen schreeuwen “Doe 
beter je best!!”  Maar iedereen dóet toch al enorm zijn best? Hij snapt daar niks van. 
De favoriete speler bij Geel Wit van Fredrick is zijn oom Boudewijn. Ajax is zijn 
favoriete club en zijn favoriete speler is Cristiano Ronaldo. Ja, die heeft aardig wat 
Amelander fans, ik heb ze niet geteld de afgelopen jaren maar wie deze rubriek volgt 
ziet deze naam steeds voorbij komen. 
 
Naast voetballen houdt Frederick ook van minecraft 
spelen en My little pony. Dit laatste zei hij giechelend en 
“Kan er ook een plaatje van komen in het Geel Wit 
krantje?” Ja hoor…..wij denken er het onze van ;) 
 
Spruitjes? Bluh…..Biefstuk? JA!! En voordat Frederick 
nóg meer etenswaren wil becommentariëren stel ik gauw 
een paar vragen aan zijn tafelgenoten. Veel succes 
Frederick en blijf zo lekker enthousiast! 
 



Sjoerd Kiewiet 
Ouders Joke en Johan, broer Teun en zus Madelief  
 

Sjoerd weet het nog heel 
goed toen hij net begon 
met voetballen: de bal 
stuiterde zo mooi in de 
zaal! Omdat zijn broer 
op voetballen zat leek 
het Sjoerd ok. 
 
Sjoerd begint te stralen 
als we het over keepen 
hebben. Dat vindt hij 
geweldig. Hij krijgt 
speciale keeperstraining 
van Jelle en Mark. Hij 
leert duiken, springen en 
vallen vindt hij geen 
probleem. In zijn team is 
Sjoerd dan ook keeper. 
 
Als keeper heb je mooi 
zicht op het veld: hij ziet 
wel eens dat de bal wat 
hoger kan bij het 
passen, bij deze de tip. 
Wat hij niet sportief vindt 
is als een toeschouwer 
langs de kant gaat 
schreeuwen als een 
speler per ongeluk bij 
een ander op het hakje 
trapt. 
 
De favoriete speler van 
Sjoerd bij Geel Wit is 

Lars want hij staat goed vrij. Kenneth Vermeer is Sjoerds favoriete profspeler en 
Feyenoord zijn favoriete club. 
 
Naast voetballen houdt Sjoerd van darten en Pokemon spelen. Hij heeft wel eens 
een Youtube filmpje gezien waarbij een “mensenteencocktail” werd klaar gemaakt in 
Japan. Dat lijkt hem niet lekker. Dat geloof ik ook, maar of die cocktail nu echt 
is….vraag het Sjoerd! Wel lust hij graag: hamburgers! 
 
Later wil Sjoerd misschien wel bij de boot werken, als stuurman. Hij heeft nog een tip 
tot slot: doe geen bekende voetballer na zoals Suarez want anders gaat het fout….. 
 
Veel plezier met alles Sjoerd en kijk uit met wat je eet! 
 



Niek Mosterman 
Ouders Margreet en Hendrik, zussen Esther en Mariël 
 
Niek moest even nadenken toen ik  vroeg  hoe  en waarom hij op voetballen is 
gegaan: “” Eigenlijk vanzelf…” In de zaal spelen vond hij fijner, op het veld is het altijd 
nat. Waar hij enorm van geniet tijdens de training; op goal schieten. Heerlijk als de 
bal er in gaat. Wat dat betreft is hij aan zijn teamgenoot Sjoerd gewaagd want die 
vindt het heerlijk om de bal juist tegen te houden. Niek schiet het beste met de 
binnenkant van zijn rechtervoet. 
 

De positie van Niek is 
middenvelder. Hij vindt zijn 
team voorin heel sterk en dat 
ze zich heel sportief gedragen. 
Een keer probeerde een 
tegenspeler het net van één 
van de doelen kapot te maken 
omdat de trainer boos op hem 
was. Hij was zijn veter gaan 
strikken tijdens de wedstrijd en 
van de trainer had hij dat 
moeten doen.  Niek vindt het 
raar dat je dan iets gaat 
slopen. 
 
De favoriete speler van Niek 
bij Geel Wit is Pieter-Oene, 
want die kan heel goed 
keepen. Niek is fan van Ajax 
en zijn favoriete speler is 
Viktor Fischer. Naast 
voetballen houdt hij van 
gamen (Call of duty) en speelt 
hij af en toe met een op 
afstand bedienbaar vliegtuig.  
 
Niek geniet van lasagne, je 
ziet aan zijn gezicht hoe lekker 
hij dat vindt als we het er over 
hebben. Bij het onderwerp 
spruitjes lijkt zijn gezicht totaal 

anders ;) 
 
Als ik vraag wat hij later worden gaat Niek rechtop zitten en zegt stellig: 
“Fietsenmaker. Want ik hou van knutselen.”  Wat fijn, hij heeft er nu al zin in!  
Een tip van Niek voor de voetballiefhebbers : Blijf altijd sportief, dan hou je het leuk. 
 
Veel plezier Niek met alles, dat zal je wel lukken! 
 

Hetty Hospes – van Rijn 



 
Informatie voetbalvakantiekampen, zomer 2015 
 
Het is voor velen (mei)vakantie. Heerlijk, lekker vrij zijn van werk of school, misschien 
op vakantie in Nederland of daarbuiten of gewoon lekker voetballen of gamen met je 
vrienden. Nog even en dan is het weer zover … 
 
Komende zomer zijn ze er weer, twee weken voetbalvakantiekampen op Ameland. 
Op het mooie sportcomplex van voetbalclub Amelandia uit Hollum. Alweer voor de 5e 
keer organiseren de oud-profs Jan Bruin, Rene van Rijswijk en Rob Kleefman deze 
prachtige weken waarin voetbal en vakantie worden gecombineerd. 
 
De eerste keer, dat was in 2011, begonnen we met zo’n 60 deelnemers, verdeeld 
over 2 weken. Vorig jaar hadden we er ongeveer 100 en dus komen er gemiddeld elk 
jaar ruim 10 deelnemers bij. Dat is goed want hoe meer deelnemers, des te beter. De 
groepen kunnen dan gelijkwaardiger en beter op niveau worden ingedeeld. En dat is 
zowel voor de deelnemer als de coach plezierig. 
 
De coaching staff is nagenoeg rond. Bekenden als Fedrik Houtstra, Tjamme Valk, 
Jildert Dijkstra, Michiel Buursma en Nicky Boonstra zullen weer aanwezig zijn. Ook 
zullen nog enkele stagiaires worden toegevoegd onder wie Rick Kleefman. De zoon 
van Rob Kleefman heeft alle jaren meegedaan als deelnemer, volgt een opleiding 
van het CIOS, en gaat als stagiair meedraaien bij 1 van de groepen. Natuurlijk 
kunnen we ook niet zonder Henk, Betty, Keimpe en Janneke die het ontbijt, de 
lunches en het avondeten regelen. Iedereen heeft er weer reuze zin in. 
 
Dit nog lopende seizoen doet SC Cambuur het boven verwachting in de Eredivisie en 
oogst veel lof voor de manier waarop ze voetballen. We zullen wederom proberen 
enkele spelers van de 1e selectie te strikken voor de persmiddag op woensdag. Ook 
zullen er weer mooie foto’s worden genomen welke je eind van de week ontvangt en 
kunt uitdelen aan familieleden, vrienden en/of bekenden. 
 
Nieuw dit jaar is de familiekorting. Dit houdt in dat als je een 2e of 3e (of meer) kind 
binnen 1 gezin opgeeft voor het voetbalkamp het 2e, 3e (etc.) kind 10% korting 
ontvangt op hetzelfde of goedkopere product/voetbalkamp. 
 
Inmiddels hebben al zo’n 50 deelnemers zich aangemeld. Wil jij ook komen? Schrijf 
je dan snel in want VOL = VOL. Er zijn ochtend-, dag- en all-in 
voetbalvakantiekampen, elk met eigen regels, voorwaarden en prijzen. 
 
Alle informatie over de voetbalvakantieweken, inclusief het inschrijven, staat op 
www.voetbalvakantiekamp.nl Vul het formulier digitaal in en klik op verzenden. 
Lekker duidelijk en gemakkelijk! 
 
Voor eventuele vragen kunt u mailen naar info@voetbalvakantiekamp.nl of bellen 
met Rob Kleefman, telefonisch te bereiken op 06-24304009. 
 
Sportieve groet van alle coaches en begeleiders. 
 
Rob Kleefman, Jan Bruin en Rene van Rijswijk 



Jaap Molenaar overleden 

 

Jaap Molenaar (staand links) als leider van het tweede elftal in het seizoen 1993-
1994. 

Plotseling is Jaap Molenaar overleden. Jaap heeft zich gedurende vele jaren als 
vrijwilliger voor Geel Wit verdienstelijk. Hij trad in de voetsporen van zijn ouders 
Willem en Antje in de kantine. Daarna is hij jarenlang leider geweest van het tweede 
elftal. Jaap bleef ook daarna trouw de wedstrijden van Geel Wit bezoeken. 

Jaap mocht slechts 61 jaar worden. Wij wensen de familie sterkte met dit verlies. 

 

Henk Schrik en Jaap Molenaar.         Deze foto is gemaakt door Jan van Os 

 



Geel Wit B1 kampioen 

Geel Wit B1 is met overmacht kampioen. Alle wedstrijden werden ruim gewonnen. 
Daarvoor werden ze door Douwe van der Meij en Tim Hoomoedt namens het 
jeugdbestuur in de bloemetjes gezet en natuurlijk kwamen ze met de sponsor op de 
foto. Foto’s Jan van Os   

 



Aanleg speelterreintje 

 

Een flink aantal vrijwilligers heeft de handen uit de mouwen gestoken. Onlangs is het 
bosje ten westen van het clubgebouw gekapt en op die plek is nu een speelterreintje 
gerealiseerd. De zandbak staat er en op de plek van de rubber matten komen 
speeltoestellen.  

Familiedag op 13 juni 

 

De familiedag van Geel Wit wordt gehouden op zaterdag 13 juni. Iedereen is vanaf 
14.00 uur van harte welkom op de sportvelden tussen Nes en Buren. 



Keepersclinic op Ameland 

Keeperschool Noord uit Meppel heeft in de meivakantie op Ameland een clinic voor 
de eilander keepers gegeven. 

In de Nederlandse herfstvakantie willen ze nog eens drie dagen een keepersclinic 
geven waar ook onze keepers aan mee mogen doen. 

Geel Wit handhaaft zich in de derde klasse 

 

Door Warga met 3-1 en 4-1 te verslaan heeft Geel Wit zich gehandhaafd in de derde 
klasse. 

A’s in finale nacompetitie 

De A-junioren hebben zich geplaatst voor de nacompetitie. Daarin spelen ze 
komende zaterdag om 11.00 uur in Kollum tegen ONT. Succes mannen. 



Aan de bal: Martijn, Matteo, Sil en Rick 
 
Op een zonnige middag in mei zitten er vier pupillen van Geel Wit naast elkaar bij mij 
in de tuin op de bank. Ze hebben er zin in om over voetbal te praten, en dat komt 
goed uit. Ik zit op het puntje van mijn stoel met pen en papier in de aanslag, stel de 
vragen aan ieder en sorteer mijn aantekeningen direct. Ik moet straks natuurlijk niet 
de fans van Ajax en Feyenoord door elkaar halen in mijn verslag want het komt er 
wel op aan! Daar gaat ‘ie dan, dit hebben de jongens aan me verteld: 
 

Martijn Ridder 
Vader: Jaap, moeder: Aleida. 
Zussen: Roos en Eva 
 
Martijn speelt in de E3 en zit al heel  
lang op voetballen. “Papa zei dat ik 
eerst bloemetjes plukte in het veld in 
plaats van dat ik voetbalde.”  Dat 
was natuurlijk óók interessant! 
Gelukkig voor zijn team ligt zijn focus 
nu wél helemaal; bij het voetbalspel. 
 
De training vindt Martijn leuk, vooral 
partijtje spelen. En hij heeft het 
afgelopen jaar een paar trucjes 
geleerd. Altijd handig bij een 
wedstrijd! Buiten de trainingen gaat 
Martijn ook graag een partijtje 
voetballen met anderen. 
 
Hij heeft nog een tip voor de ouders 
van de spelers van de tegenpartijen; 
schreeuw niet zo langs de lijn. Het is 
vervelend en het helpt echt niet. 
 
Martijn is fan van Ajax. Hij wil graag 
nog een keer naar toe. Een favoriete 
speler heeft hij niet, ze allemaal wel 

iets goed vindt hij. 
 
En: waar liggen Martijn’s interesses verder? Hij wordt heel enthousiast als hij vertelt 
over spelen met Lego en hij zit ook nog op judo.  Hij houdt er overigens nu al van om 
dingen uit te leggen aan anderen. Later wil hij graag meester worden, dat lijkt hem 
geweldig en hij verheugt zich er nu al op.  “Ik vind kinderen heel leuk en vooral 
kleuters” zegt hij. Wat leuk om te merken welke plaatjes hij van zijn toekomst aan het 
invullen is ;) 
 
Martijn is meteen al een mooi voorbeeld voor zijn latere leerlingen, niet alleen in zijn 
enthousiasme voor sport maar ook wat betreft eten: hij lust gewoon alles. Maar als er 
lasagne op tafel komt dan vindt hij het helemáál  smullen. Dus familie: zo maak je 
Martijn extra blij. Maar dat wisten jullie vast al. 



 
Martijn, heel veel plezier met alles wat je nu doet en waar je je al op verheugt.  
Dankjewel voor het interview! 
 

Mateo Spoelstra 
Vader: Leo , moeder: Judith 
Broer: Jerry 
 
Na lang nadenken weet Mateo 
eigenlijk niet meer hoe zijn 
beginjaren op voetbal waren. Dat 
heb je wel vaker met leuke 
dingen: je weet alleen maar dat je 
hebt genoten en de details doen 
er dan niet meer toe. En genieten 
doet Mateo nog steeds van het 
voetballen. Hij vindt het heerlijk 
om tijdens de training partijtje te 
spelen. En hij weet precies wat 
hij dit jaar heeft geleerd: 
verschillende trucjes en “de stift”. 
 
Mateo speelt in de E2 en is fan 
van Ajax. Stralend vertelt hij dat 
hij al eens in de Arena is geweest 
bij een wedstrijd van Ajax. Hij 
heeft geen favoriete profspeler 
maar zijn broer Jerry Spoelstra is 
uiteraard zijn grote favoriet bij 
Geel Wit. Buiten de trainingen 
mag Mateo ook graag een 
balletje trappen met anderen. 
Want voetballen blijft leuk! 

 
In zijn vrije tijd mag Mateo graag tuinieren. Hij heeft nu ook een moestuintje. Hij leert 
al een boel en vindt het leuk om met de planten en de aarde te werken. Later wil hij 
graag werken op een grote kraan zoals bij Spoelstra, het bedrijf van zijn oom. Hij wil 
graag een werkman worden, de zekerheid waar hij dit mee zegt is overtuigend. 
Geloof hem maar. 
 
Met al die actieve bezigheiden en aspiraties kan hij gelukkig goed eten. Mateo lust 
werkelijk alles en mjammie…..pannenkoeken zijn het meest geweldig. Een brede 
glimlach vergezelt zijn uitspraak. 
 
Maar dan serieus: het voetballen is voor Mateo iets waar je je voor moet inzetten. 
Zijn tip is dan ook: doe je best bij het trainen dan maak je ook meer kans op een 
doelpunt. En zo is het: oefening baart kunst. 
 
Dankjewel Mateo voor dit interview. Blijf lekker genieten van al die heerlijke 
bezigheden, goed bezig! 



Sil Kiewiet 
Vader: Paul, moeder:  
Renate 
Broers: Pieter, Jelle en Niek. 
 
Aan Sils gezicht is het 
antwoord al te zien aan een 
grote lach op zijn gezicht als 
ik aan hem vraag wat hij leuk 
vindt aan de voetbaltraining: 
nou álles dus. Hij noemt het 
één en ander op: partijtje, 
trucjes leren, doelschieten. Ik 
heb eigenlijk een rare vraag 
gesteld lijkt het wel! Dit jaar 
heeft Sil verschillende trucjes 
geleerd en “de schaar”. Echte 
voetballers (en die lezen dit 
verslag) weten precies wat 
Sil daarmee bedoelt.  
 
Sil voetbalt in de E2. Zijn 
favoriete internationale speler 
is Sergio Ramos. “Hij kan 
heel goed verdedigen en hij 
maakt mooie passes” zegt Sil 
daarover. Manchester United 
en Feyenoord zijn de 
favoriete clubs van Sil. Maar 
er kan maar één de favoriete 
Geel Wit speler zijn en dat is 

zijn oudste broer Pieter natuurlijk! 
 
Naast de voetbaltrainingen wil Sil ook zelf wel een potje voetballen. Daarnaast speelt 
hij graag met de lego en op de Playstation.  
 
We gaan het eens over eten hebben met elkaar. “Nou” zegt Sïl verlekkerd “ik ben dol 
op een gebakken botje!” De andere jongens kijken hem verbaasd aan. Dit wisten ze 
nog niet van Sil! En Sil trekt een héél ander gezicht als hij zegt dat hij piri-piri écht 
niet lekker vindt. Maar het komt wel af en toe op tafel en dan eet hij er toch van.  
 
Later wil Sil profvoetballer worden of games ontwerpen. Hij ziet wel hoe goed het 
gaat lukken met het voetballen. “En ik word later ouder” zegt Sil wijselijk “en dan kun 
je van gedachten veranderen.” Zo is dat, hij heeft alle tijd. 
 
Sil heeft nog een tip voor alle voetballers: Blijf oefenen, dan word je beter.  
 
Zeker weten dat Sil dat zelf ook doet! Leuk om met je gesproken te hebben en geniet 
van de lekkere gebakken botjes die nog op je bord terecht komen ;) 
 



Rick Oud 
Vader: Peter, moeder: José 
Broers en zus: Paul, Michel, Lian 
Rick weet het nog precies hoor: voetballen vond hij altijd al leuk. Eerst al kleuter in de 
zaal, later op het veld. Volgens papa was hij al meteen goed. Hij vindt het erg leuk 
om te trainen en dan vooral partijtje spelen. Door veel naar youtube filmpjes te kijken 
heeft hij zich zelf “de schaar” aangeleerd. Niet alleen de gewone, nee ook de 
víerdubbele!  

 
Ronaldo is de favoriete speler 
van Rick. “Ja die kan gewoon 
alles goed en vooral dribbelen, 
trucjes en snel rennen.” 
Feyenoord en Real Madrid zijn 
de favoriete clubs van Rick. En 
natuurlijk is zijn vader Peter 
Oud zijn favoriete speler bij 
Geel Wit. Zelf speelt Rick in de 
F1. 
 
Buiten schooltijd en de 
trainingen om speelt Rick nog 
graag een potje voetbal in de 
buurt. Daar kan hij heerlijk van 
genieten. Ook vindt hij het fijn 
om met Lego te spelen en er 
van alles mee te bouwen. 
 
Komt er pizza op tafel? Dan is 
het smullen voor Rick. En 
iedereen moet grinniken als hij 
zegt wat hij echt niet lekker 
vindt: dikke augurken…..hij laat 
ze liever staan. Hij haalt zijn 
schouders op: kan hij er wat 
aan doen? Hij vindt dat 
gewoon niet lekker! 
 
Rick heeft ook een tip voor de 

voetballers: met meer zelfvertrouwen heb je meer kans om te winnen. Hij legt het ook 
nog even uit hoe dat werkt en Rick heeft helemaal gelijk.  
 
Het is niet verwonderlijk als ik daarna het volgende antwoord krijg op de vraag wat hij 
later wil worden: “Profvoetballer. Zéker weten.” 
 
Rick, geniet lekker van het voetballen en werk aan je droom. Dankjewel voor dit 
gesprek ! 
 
Hetty Hospes – van Rijn 

 



Tegare trad op na Geel Wit-Oosterlittens 

 
De reguliere competitie van het eerste elftal is 10 mei afgesloten met een optreden 
van Tegare. Met de vrolijke klanken van Marijn Oud en Gerben Molenaar werd de 
dag toch nog vrolijk afgesloten na een teleurstellende middag. Door de nederlaag 
degradeerde Oosterlittens rechtstreeks, en ondanks de overwinning moet Geel Wit 
nacompetitie spelen omdat Leovardia ook won. 
 

 
Tekening Dymphie van den Bergh 



 
Vader en zoon speler en pupil van de wedstrijd 
Het gebeurt niet vaak, waarschijnlijk is het bij Geel Wit zelfs nooit eerder gebeurd, 
dat vader en zoon als speler en pupil in dezelfde wedstrijd acteerden. Zondag 10 mei 
2015 was het wel het geval. Rick Oud mocht de aftrap verrichten en vervolgens 
scoren bij de keeper van Oosterlittens. Hij gooide er nog even een onvervalste 
schaar uit voordat hij de bal achter de doelman joeg. Daarna mocht hij naast zijn 
vader Peter plaats nemen op de bank. Peter zou later nog wel invallen. 

 
 
Standen 
 
A1-junioren 
  1 Drachten A1   20  18  0    2  53  75  30  1 
  2 Geel Wit A1   19  13  3    3  42  79  42   
  3 ONT A1    20  12  3    5  39  56  38   
  4 Drachtster Boys A2  20  10  3    7  33  49  39   
  5 Kootstertille SC A1  20  11  0    9  33  59  58   
  6 Kollum A1   20  10  2    8  32  57  40   
  7 Blauw Wit '34 A2  19    7  4    8  22  50  54  3 
  8 Gorredijk A1   20    6  2  12  20  42  46   
  9 VC Trynwalden A1  20    5  1  14  16  48  78   
10 SJO Feanstars A1  20    4  1  15  13  39  83   
11 Hardegarijp A1   20    3  1  16  10  30  76  
  
B1-junioren 
  1 Geel Wit B1     7    7  0    0  21  45    7  



  2 Bergum BCV B3      7    3  0    4    9  18  13  
  3 Leovardia B5     6    2  1    3    7  20  25  
  4 WTOC B1     6    2  1    3    7  13  18  
  5 Drachtster Boys B5    8    2  0    6    6  16  49  
 
C1-junioren 
  1 Geel Wit C1   22  20  1    1  61     160  29  
  2 Oostergo C1   22  19  2    1  59     132  26  
  3 Buitenpost C2   22  15  1   6  46  87  50  
  4 GSVV C1   22  12  1    9  37  70  59  
  5 Friese Boys C1   21  10  4    7  34  59  70  
  6 Blauw Wit '34 C5  22  10  1  11  31  50 67  
  7 ASC C1    22    7  5  10  26  64  74  
  8 Frisia C4    22   6  3  13  21  57     110  
  9 Bergum BCV C3  22    6  2  14  20  47  79  
10 Ropta Boys C1   22    6  2  14  20  45 90  
11 VIOD C1G   21    5  2  14 17  32  76  
12 Zwaagwesteinde C2  22    2  2  18    8  21  94  
 
D1-pupillen 
  1 Geel Wit D1   10    9  0    1  27  61  11  
  2 Be Quick D D5     9    7  1    1  22  45  17  
  3 Hardegarijp D3G  10    5  1    4  16  23  29  
  4 Bergum BCV D5    9    5  0    4  15  15  21  
  5 SJO Warga WWS D3  10    1  0    9    3  15  43  
  6 Veenwouden SC D2G  10    1  0    9    3  12  50  
 
D2-pupillen 
  1 VIOD D2    10    6  2    2  20  32  22  
  2 Jistrum D1G   10    5  2    3  17  19  16  
  3 Geel Wit D2   10    5  1    4  16  26  17 
  4 Be Quick D D4     9    4  1    4  13  23  15  
  5 Eastermar D1     9    4  1    4  13  12  19  
  6 Zwaagwesteinde D2  10    1  1    8    4  14  37  
 
E1-pupillen 
  1 Boornbergum'80 E1  10    8  2    0  26  70  11  
  2 Buitenpost E3   10    7  1    2  22  44  28  
  3 Veenwouden SC E1  10    7  0    3  21  52  34  
  4 Bergum BCV E3  10    3  2    5  11  35  46  
  5 Geel Wit E1   10    1  1    8    4  18  61  
  6 Be Quick D E4   10    0  2    8    2    4  43  
 
E2-pupillen 
  1 Friesland E1   10    8  0    2  24  62  36  
  2 Blauw Wit '34 E4  10    7  0    3  21  62  31  
  3 Sparta'59 E1   10    6  1    3  19  47  26  
  4 Geel Wit E2   10    3  2    5  11  31  49  
  5 S.C. Stiens E3   10    3  0    7    9  22  46  
  6 Leovardia E4   10    0  3    7    3  28  64  



 
E3-pupillen 
  1 Dokkum E2   10    8  1    1  22  58  24  
  2 Anjum E2   10    7  0    3  21  29  15  
  3 Geel Wit E3   10    6 2    2  20  47  27  
  4 Lauwers De E2   10    4  1    5  13  34  39  
  5 Ropta Boys E3G  10    2  1    7    7  30  52  
  6 Ternaard E2   10    0  1    9    1  13  54  
 
F1-pupillen 
  1 Birdaard FC F1   10    9  0    1  27  47  13  
  2 Geel Wit F1   10    7  0    3  21  32  13  
  3 Ternaard F1   10    6  1    3  19  45  21  
  4 Dokkum F1G   10    5  1    4  16  32  29  
  5 Lauwers De F1   10    1  0    9    3  15  42  
  6 VVT F1G    10    1  0    9    3  17  70  
 
F2-pupillen 
  1 Blauw Wit '34 F6  10    8  0    2  24  49  17  
  2 Geel Wit F2   10    7  1    2  22  45  20  
  3 FVC F6    10    7  0    3  21  50  32  
  4 Zeerobben F6   10    5  1    4  16  38  41  
  5 Frisia F10   10    1  0    9    3  26  45  
  6 S.C. Stiens F6   10    1  0    9    3  17  70  
 
Eerste elftal 
  1 Lemmer 1   26  21  3    2  66  75  34  
  2 DTD 1    26  19  4    3  61  74  28  
  3 Nicator 1    26  15  3    8  48  51  40  
  4 Zwaagwesteinde 1  26  15  2    9  47  58  41  
  5 fc Harlingen 1   26  12  6    8  42  62  49  
  6 Oerterp 1    26  10  6  10  36  80  73  
  7 Drachten 1   26  11  3  12  36  41  44  
  8 VC Trynwalden 1  26  11  3  12  36  49  60  
  9 Friesland 1   26  10  3  13  33  63  70  
10 Leovardia 1   26    9  5  12  32  50  50  
11 Geel Wit 1   26    9  5  12  32  59  64  
12 FFS 1    26    7  0  19  21  44  76  
13 Oosterlittens 1   26    4  6  16  18  43  73  
14 Harkema Opeinde 1  26    2  5  19  11  41  88  
 
Tweede elftal 
  1 S.C. Stiens 2   26  23  2    1  71     125  40  
  2 DTD 2    26  19  1     6  58     107  56  
  3 Frisia 3    26  17  4    5  52  78  44  3 
  4 Nicator 2    26  14  3   9  45  99  67  
  5 Dronrijp 2   26  13  3  10  39  75  59  3 
  6 Oosterlittens 2   26  13  3  10  39  65  59  3 
  7 FVC 3    25  12  4    9  37  73  70  3 
  8 Geel Wit 2   26  11  3  12  36  64  61  



  9 Akkrum 2    26    8  6  12  30  58  62  
10 SWZ Boso Sneek 3  26    8  2  16  26  64  82  
11 Renado 2   26    5  5  16  20  44  93  
12 MKV'29 3   26    7  1  18  19  40     107  3 
13 Bolsward 2   26    5  3  18  15  57  90  3 
14 Warga 2    25    4 4  17  10  50     109  6 
 
Derde elftal 
  1 ONB 4    14  11  2    1  35  83  23  
  2 Geel Wit 3   15    7  4    4  25  35  31  
  3 Nieuweschoot 3   14    7  3    4  24  39  41  
  4 Aengwirden 3   16    7  3    6  24  62  57  
  5 Jubbega 4   16    6  1    9  19  43 35  
  6 Langezwaag 2   15    4  4    7  16  37 56  
  7 Gorredijk 4   16    3  7    6  16  41 54  
  8 Tijnje 2    15    4  3    8  15  25  48  
  9 Oldeholtpade 2   15    3  5    7  14  32 52  
 
 
Afscheid Lars, Maurits en Patrick 
 

 
 
Na afloop van de wedstrijd Geel Wit-Warga is afscheid genomen van Lars Brouwer, 
Maurits Metz en Patrick Kiewied. Lars en Maurits stoppen als speler van het eerste, 
Patrick als leider. Na een woordje van voorzitter Jos Bulté kregen Lars en Maurits 
een fotocollage aangeboden en voor Patrick was er een teamfoto. 



Geel Wit C1 en D1 kampioen 
 

 
 
Geel Wit C1 is kampioen geworden na een 0-11 overwinning op Zwaagwesteinde 
C2. Geel Wit behaalde in 22 wedstrijden 61 punten, scoorde liefst 160 keer en kreeg 
29 tegentreffers te verwerken. Een prachtig resultaat voor de mannen van Andre de 
Jong en Sander Engels.  
Van links naar rechts Sander Engels, Andre de Jong (leiders/trainers), Tim Kienstra, 
Jesse Kuperus, Kevin Metz, Justin Molenaar, Jorik Beekema, Sven Brouwer, Jan 
Paul Metz, Djerry Spoelstra, Linda de Haan, Carien Beekema, Theo Molenaar, 
Brandon Manje,  Julian de Jong. 
 
 

D1 kampioen, van links naar rechts: 
Jos Jepma, Jonne de Vos, Niek Kiewiet, Paul Kiewiet (leider),Julian de Jong, Milan 
Kiewied, Menno Molenaar (keeper), Christian de Jong (liggend), Irene de Jong, 
Maurice Kiewied (leider), Niels Lammers, Jim Molenaar, Jari Blokker, Adriaan Pieter 
van Seventer, Gosse Visser, Friso Kuperus. 



Geel Wit D1 is kampioen geworden door met 6-2 te winnen van Hardegarijp D3. Vlak 
nadat scheidsrechter Hessel Kienstra voor het begin van de wedstrijd had gefloten 
barstte er een enorme plensbui los (echt Lycurgus-weer). Halverwege de eerste helft 
kwam Geel Wit op voorsprong. Vlak voor de pauze werd het nog even spannend 
toen de bezoekers gelijk maakten, maar met drie doelpunten in een paar minuten 
bepaalde Geel Wit de ruststand op 4-1. Na de hervatting werd het 5-1 en 5-2, en na 
de 6-2 was het aftellen geblazen. 
 
Na het laatste fluitsignaal kon het feest beginnen. Het eerste kampioenschap ooit 
werd intens gevierd. Het (kinder)champagne vloeide rijkelijk, alkwam het lang niet 
allemaal in de kelen terecht. 
 
Veteranen winnen Cor Wijnbergbeker 

 
 
De veteranen van Geel Wit hebben tweede pinksterdag de Cor WIjnbergbeker 
gewonnen. Ze wonnen met 1-8 van de 'oudjes' van Amelandia. 
 
Gijsbert Dokter opende na vijf minuten de score voor de thuisclub met een prachtig 
afstandsschot. Drie minuten later trok René Metz de stand alweer gelijk. Daarna 
deed het verschil in routine en conditie zich blijken en bepaalden Boudewijn Bakema 
en Siprian de Jong de ruststand op 1-3. In de tweede helft werd de score verhoogd 
door Tim Hoomoedt, Rick de Jong, Jan Brouwer en Arno Moll (2). 
 
Aanvoerder Marcel van der Geest mocht na afloop de beker in ontvangst nemen. 



 
 
 
 


