
B1 schrijft geschiedenis 
Op 28 April 2001 heeft de selectie van 

Geel Wit B1 geschiedenis geschreven: 

door als 1e team  van Ameland kampioen 

te worden in de 1e klasse. Wederom een 

toppie prestatie van het hele team.  

Het seizoen startte slecht, we verloren 

tegen een slechter spelend Gorredijk met 

1-2. Toen brak er een periode aan van 12 

gewonnen wedstrijden op rij. Waar onder 

de fabuleuze overwinning op ’t Fean 58 

met 6-1. Ze dachten ons wel te kunnen 

verslaan want  ze hadden ons een 

vriendelijke dreigbrief gestuurd. Maar wij 

hebben ze natuurlijk afgestraft. 

Toen gingen we op reis naar de vesting van 

BCV. We waren niet genoeg gefocust. We 

verloren daarom ook met 4-2. Onze eerste 

echte nederlaag. Het regende trouwens ook 

die dag. Toen brak er weer een periode van 

winnen aan. 

Toen kwam de dag van 28 April. Onze 

kampioenswedstrijd. Vergezeld van een 

grote supporters ploeg waaronder Bernie 

Beijaard,  Waggel Brouwer en de dames. 

We begonnen de wedstrijd niet zoals we 

anders speelden. Het hele team speelde 

belabberd. Wij scoorden dus ook niet. De 

tweede helft gingen we na een 

donderspeech van Rijkers, onze trainer, 

een beetje beter voetballen. 

Dit resulteerde in de 67e Minuut tot een 

doelpunt van Lars Brouwer. Na dit 

doelpunt leek het kampioenschap binnen, 

maar Bergum gaf zich niet gewonnen en 

begon een tegen aanvalletje.  Het begon 

nadat onze laatste man, we noemen Borrel 

zijn naam niet, de lange bal van Bergum 

niet goed weg werkte. Hier profiteerde de 

spits van Bergum van, hij stormde op 

Allard af en schoot hopeloos op de paal.  

Na dit moment gebeurde er nog weinig. De 

(homo) scheids floot af en de buit was 

binnen. Geel Wit b1 werd kampioen! Dit 

werd hevig gevierd met champagne en 

vuurwerk (Van Paulus Paulus Paulus 

Tieman). Op Ameland werden we 

verwelkomd door de voorzitter van Geel 

Wit.  

Aldaar werd een team fotootje gemaakt. 

Hierna  stootten we gelijk door naar de 

kantine en hebben we daar het 

kampioenschap verder gevierd.  

 Onze dank gaat uit naar: 

 De leiding van B1 

 De vaste supporters  

 Ida Metz 

 Prins Claus 

 Ook Maxima bedankt 

 

 Tekst en tekening: Dré Tieman 

Familiedag 24 mei 
Net als vorig jaar houdt de 

voetbalvereniging Geel Wit een familie-, 

feest- en voetbaldag op Hemelvaartsdag, 

24 mei. Met allerlei leuke en sportieve 

activiteiten wil de vereniging het seizoen 

afsluiten. Iedereen, het maakt niet uit of je 

lid bent, wordt dan ook van harte 

uitgenodigd om deze dag tot een groot 

succes te maken. 

Het ochtendgedeelte is met name bestemd 

voor de jongsten. De F-, E- en D-pupillen, 

alsmede de C-junioren, verzamelen zich 

om 10.15 uur voor de kantine. Een half uur 

later gaat het grote vraag-, doe en 

voetbalspel van start. De E- en F-pupillen 

werken samen met hun vader (moeder, 

opa, oma of andere begeleider mag 

natuurlijk ook), het circuit af. Samen 

moeten zij lastig vragen beantwoorden, 

spelletjes doen en natuurlijk hun 

voetbalkunsten vertonen. De D's en C's 

doen dat zonder begeleiding. Iedereen 

krijgt op de familiedag een 

deelnameformulier uitgereikt.  

Om half twee begint het jeugdmixtoernooi. 

Er is een toernooi voor de F2, F3 en F4-



pupillen, een toernooi voor F1, E1, E2 en 

E3 en een toernooi voor de D-pupillen en 

C-junioren. 

Ter afsluiting gaan we met zijn allen 

kappen en draaien met Jan Brouwer. Vorig 

jaar was dit een geweldig succes, dat zal nu 

ook wel lukken. 

Alle leden worden verzocht in clubtenue te 

verschijnen. 

Daarna volgt de prijsuitreiking van het 

toernooi. Daarbij zal speciale aandacht 

worden besteed aan de jeugdkampioenen 

van dit seizoen. E2 werd najaarskampioen 

en wie weet komen daar nog voorjaars-

kampioenen bij. Om vier uur begint de 

disco in de kantine voor de jeugd. 

Omdat het een familiedag is is er voor elk 

wat wils. Op het terrein staat een groot 

luchtkussen in de vorm van een clown, 

verder is zijn er een ballenbak en vele 

kleine en grote verrassingen. 

De senioren en A- en B-junioren 

begeleiden de jeugd, later komen ze zelf 

aan bod. Om drie uur begint het 

penaltyschieten en balletje hooghouden 

voor de A- en B-junioren. Om vier uur 

begint het mixtoernooi, waaraan ook de 

dames meedoen. Dit duurt tot half negen. 

Als het zover is hebben Daniël en Heru 

hun muziekinstallatie in de kantine 

opgesteld en staat buiten de barbecue klaar. 

Dan kan het feest beginnen. 

Laten we hopen dat de weergoden Geel 

Wit beter gezind zijn dan vorig jaar, want 

toen viel alles letterlijk in het water.  

Zie voor het volledige programma het 

boekje dat huis-aan-huis wordt verspreid. 

 

Kopy inleveren 
Kopy inleveren voor het volgende Geel 

Wit Nieuws kan tot 8 juni bij Koos 

Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. E-

mailen kan ook: 

Koos.molenaar@wolmail.nl 

 

 

Vrijwilligersdag 
De vrijwilligersdag staat gepland op 

zaterdag  30 juni. Reserveer deze datum. 

Mkz en voetballen 
Tegen de tijd dat u dit stukje leest, is het te 

hopen dat er nergens nieuwe uitbraken van 

het beruchte mkz-virus geconstateerd zijn. 

We zijn de afgelopen weken hard in 

aanraking gekomen met de maat-

schappelijke gevolgen van deze veeziekte. 

Tot nu toe is Ameland het ergste bespaard 

gebleven, maar we zullen waarschijnlijk 

nooit weten hoeveel het gescheeld heeft. 

Misschien is het wel letterlijk over ons 

heen gewaaid. 

Ook Geel Wit ontkwam niet aan het nemen 

van beperkende maatregelen. Dat teams uit 

Anjum en Ee in elk geval tijdelijk uit de 

competitie gingen was een logisch gevolg, 

maar buiten de 2 km zone en binnen de 10 

km zone werden verenigingen geacht zelf 

beslissingen te nemen. De KNVB nam 

hierin geen voortouw en dat leidde tot 

verwarring. In Damwoude en directe 

omgeving werd niet gevoetbald, maar 

Buitenpost (met dichte scholen en een 

afgelaste bedrijvenbeurs) wilde met Pasen 

wel gewoon voetballen. Het was misschien 

een grensgeval, maar waarom risico lopen. 

Het is nu éénmaal niet te verkopen dat een 

dergelijk virus zich verspreidt omdat hier 

en daar 22 dwazen zo nodig achter een bal 

aan moeten jagen. Voor sommige teams 

gaf dit voetballoze weekenden en een 

onduidelijk competitieverloop. De 

afgelopen zaterdagen en zondagen 

verliepen stil aan de Noordwal maar een 

ieder die ik daar over gesproken heb, was 

vol begrip. Zo dwaas zijn die voetballers 

toch ook weer niet. Persoonlijk vond ik het 

wel wat vreemd om te zien dat het eiland 

vervolgens overspoeld werd met oldtimers, 

die ook nog de vreemdste routes reden. 

Dan slaat weer even de verwarring toe en 

vraag je je af of er hier en daar op de 

zeedijk wat kraaienpootjes gestrooid 

hadden moeten worden. In ieder geval 

komen de voetballers nog steeds uit het 

midden van het maatschappelijk leven. 

 

Henk Roemers 

 

mailto:Koos.molenaar@friesepers.nl


Jan Bredenbach uit en 

thuis bij Geel Wit 1 
Een bijzondere verschijning op de 

voetbalvelden is Jan Bredenbach. Lange 

tijd begaf hij zich anoniem tussen het 

publiek. Langzamerhand begonnen spelers 

en supporters hem te ontdekken. Vooral bij 

uitwedstrijden was zijn aanwezigheid 

opmerkelijk, want zoveel aanhangers 

reizen nooit met het eerste mee, en 

bovendien, iedereen kent elkaar wel. 

Jan Bredenbach is een rasechte Liwwarder, 

maar heeft een nauwe band met Ameland. 

Al vanaf 1967 verblijft hij elke zomer op 

Klein Vaarwater. Voetballiefhebber als hij 

is kwam Jan kijken bij Geel Wit. Deed hij 

dat aanvankelijk alleen in de vakantie, het 

is inmiddels een wekelijks ritueel 

geworden. Jan ontbreekt nooit. Elke twee 

weken stapt hij op de boot om de 

thuiswedstrijd van Geel Wit mee te maken. 

Hoe slecht de resultaten mogen zijn, Jan 

blijft komen. "Ik heb 35 jaar bij 

Leeuwarden gevoetbald. Ik woon stijf 

tegen Cambuur aan, toch zijn dat mijn 

clubs niet. Bij Geel Wit is het gezellig, hier 

ben je wat. Als ik hier naar toe ga dan heb 

ik een ander gevoel dan in de stad". 

De jongens van het eerste weten inmiddels 

wie Jan Bredenbach is. Ze hebben hem 

volledig opgenomen in de groep en samen 

drinken ze na afloop een biertje. "De 

jongens missen mij als ik er niet ben. In de 

stad pikken ze mij altijd op voor de 

uitwedstrijden", vertelt Jan. Sterker, "Als 

ik er niet ben dan voetballen ze er niet 

voor. Resultaat moet je afdwingen. Op 

kracht en karakter is Geel Wit twee jaar 

geleden kampioen geworden. Maar als 

Geel Wit een slecht seizoen draait dan laat 

ik de jongens niet verzuipen als ze 

onderaan staan. Je moet er ook zijn als ze 

het moeilijk hebben". 

Geel Wit betekent veel voor Jan, en hij 

vond het tijd om iets terug te doen. Wie in 

de kantine rondkijkt zal daar enige 

attributen aantreffen die Jan heeft 

geschonken Zoals daar zijn de foto's van 

de beslissingswedstrijd tegen MKV '29 

("Ik ken wel wat mensen bij de 

Leeuwarder Courant") en de beker met 

daarop de namen van de selectiespelers. 

"Dat was een foutje van mij, ik had daar 

eerder mee moeten zijn", bekent Jan. De 

beker had zijn beloning voor het 

gememoreerde kampioenschap zullen zijn, 

maar omdat 'ie een jaartje te laat kwam 

heeft de schenker een tussenoplossing 

gevonden door in het plaatje 'Geel Wit 

2000' te laten graveren. 

Voor de thuiswedstrijd tegen Emmeloord 

kwam Jan met een megafoon aanzetten. 

"Ik had hem over op de zaak, en dacht, wat 

moet ik ermee. Dan gaat hij naar Geel 

Wit", besliste Jan. Zijn besluit werd mede 

ingegeven met het oog op de naderende 

familiedag, dan kan zo'n spreekbuis een 

efficiënt hulpmiddel zijn. 

Jan, hartelijk dank, en hopelijk blijf je nog 

lang in ons midden. 

   Koos Molenaar 

Geel Wit 1 in het seizoen 

2000-2001 
De geschiedenis herhaalt zich. Twintig jaar 

na de eerste degradatie moet Geel Wit voor 

de tweede keer de gang naar beneden 

maken. 

En weer was sportveld De Waaie in Sint 

Annaparochie de locatie waar het lot van 

Geel Wit werd bezegeld. Toen was het 

Ytzen Siderius die Geel Wit de das 

omdeed met drie treffers. Nu werd 

helemaal niet gescoord in St. Anna. Dat 

was enigszins een verdienste van Geel  

Wit, want de Amelanders zaten stevig in 

de verdrukking. Maar voor de vierde 

achtereenvolgende keer werd de 'nul' 

gehouden, hetgeen betekende dat doelman 

René de Jong, die alle wedstrijden van het 

begin tot het einde meespeelde, ruim 370 

minuten niet gepasseerd werd. Op zich is 

dat een vrij uniek gebeuren bij Geel Wit.  

Toch was het dus niet genoeg om 

degradatie te voorkomen, omdat in de 

wedstrijden ervoor te weinig punten 

werden binnengehaald.  

Desalniettemin kan Geel Wit met 

opgeheven hoofd afscheid nemen, want het 



komt niet vaak voor dat clubs met liefst 25 

punten op de voorlaatste plaats eindigen. 

Ter vergelijking: vorig jaar bleef Geel Wit 

erin door als negende te eindigen met 22 

punten. Twee jaar daarvoor werd Geel Wit 

negende in de vierde klasse, toen met maar 

21 punten. In 1992-'93 draaide Geel Wit 

nog slechter. Het eindigde als tiende met 

13 punten (dat was nog met de 2 

puntenregeling, vandaag de dag zou het 18 

punten hebben opgeleverd). Goed 

beschouwd was dat een nog slechter 

resultaat dan in het al gememoreerde 

seizoen 1980-'81, toen Geel Wit eveneens 

tot 13 punten kwam, maar toen hoefden er 

maar 20 wedstrijden te worden gespeeld.  

Wel kwam Geel Wit dat seizoen tot slechts 

drie overwinningen, drie keer bleef de 

teller bij vijf steken en dit jaar dus bij zes. 

 Door het relatief hoge aantal gelijke 

spelen (zeven) is het aantal nederlagen tot 

negen beperkt gebleven. Vorig jaar waren 

dat er veertien! 

Topscorer dit seizoen was Edward de Jong 

met tien treffers. De lijst ziet er verder als 

volgt uit: Siprian de Jong 6, André de 

Jong, Arno Moll en Theo Brouwer 3, 

Antonio Brouwer, Jaap Wouters en Ronald 

Metz 2, Paul van der Wal, Peter Oud, Theo 

de Haan en Tim Hoomoedt 1. 
EINDKLASSERINGEN EERSTE ELFTAL ALLER TIJDEN 

70-71 3c FVB  2    14  12    0    2 24 85-15 
71-72 2a FVB  1    18  14    2    2 30 55-15 

72-73 1  FVB  3    22  11    5    6 27 47-20 

73-74 1  FVB  2    22  16    1    5 33 50-20 
74-75 4a KNVB  5    20    9    4    7 22 27-28 

75-76 4a KNVB  2    18    9    5    4 23 26-17 

76-77 4a KNVB  7    18    6    3    9 15 23-25  

77-78 4a KNVB  3    20    9    5    6 23 33-19 

78-79 4a KNVB  5    20  11    2    7 24 27-22 
79-80 4a KNVB  4    20    8    7    5 23 32-23 

80-81 4a KNVB 11   20    3    7   10 13 20-30 

81-82 1  FVB  2    22   11   8    3       30 33-16  
82-83 4a KNVB  7   20    7     4    9 18 29-39 

83-84 4b KNVB  7   20    5    6    9 16 21-35 

84-85 4c KNVB  8   20    6    6    8 18 25-28 
85-86 4c KNVB  9   22    6    6   10 18 30-37 

86-87 4c KNVB  6   22    9    3   10 21 29-28 

87-88 4c KNVB 10  22    5    6    9 16 23-28 
88-89 4a KNVB  2   20  14    1     5 29 54-25 

89-90 4a KNVB  3   20    9   3     8 21 39-31 

90-91 4a KNVB  2   22  14   4     4 32 55-33 
91-92 4a KNVB  3   22  10   6     6 26 44-33 

92-93 4c KNVB 10  22    5   3   12 13 28-40 

93-94 4a KNVB  2   20  12    4     4 28 46-23 
94-95 4a KNVB  7   22   7     6     9 20 47-51 

95-96 4a KNVB  6   22   9     4     9 31 37-32 

96-97 4h KNVB  8   22   7   5   10     26      35-42 
97-98 4a KNVB  9   22   6     3   11 21 36-50 

98-99 4a KNVB  1   22  15    4    3     49      53-31 

99-00 3d KNVB  9   22   7     1  14   22   45-54  
00-01 3d KNVB 11  22   6     7    9        25 35-46 

Geel-Wit E2 tegen WTOC E2 
Zij hadden wind tegen en wij wind mee. 

We waren nog maar net begonnen en zij 

scoorden alweer! 1-0 Dat betekend dat zij 

beter dan ons waren maar. 

Toen kwamen we weer tot leven. We 

hadden veel kansen gehad, veel ballen 

gingen net naast of de keeper had hem. Er 

werd goed over gespeeld en goed 

verdedigt. Af en toe kwamen ze er net niet 

door. 

Pauze 

We begonnen goed en snel maar we 

hadden wind tegen dus werd het moeilijk 

voor ons. 

Toch hielden we stand terwijl ze beter 

moeten zijn want zij staan hoger dan ons. 

Weer hadden we veel kansen gemist. En 

via een corner hadden ze alweer een 

doelpunt, dus 2-0 voor hen. Wij vonden dat 

niet leuk dus probeerden wij ook een 

doelpunt te maken. En in de laatste minuut 

scoorde Danny ook via een corner hem er 

in. 1-2! 

                          Mark Meulenbeld. 

 

Geel Wit E2  WTOC E2 
Vlak voor aanvang van de wedstrijd liepen 

er 18 Geel Wit spelertjes over het veld. 

[foutje bedankt] De negen spelertjes van 

Geel Wit werden door Johan in het groen 

gestoken. Dit kon wel eens de oorzaak zijn 

van de snelle achterstand, binnen een halve 

minuut. Aftrap GW onderschept door 

WTOC, de geelhemden werden niet 

aangepakt, en konden ongestoord scoren 0-

1. Wel 42 minuten was Geel Wit in de 

aanval, minimaal tien opgelegde kansen 

maar niet scoren, dat is vragen om 

moeilijkheden. 

WTOC kreeg een corner die prima werd 

afgerond 0-2. Tot slot scoorde Geel Wit 

toch nog van uit een corner maar dit was 

een schrale troost: 1-2. 

Gezien het spel was een overwinning 

terecht geweest. Opbouw goed, samen spel 

prima maar het afmaken was slecht. 

Jammer volgende keer beter. 

                                              Jaap. 



 

Website Geel Wit 

definitief verhuisd 
De website van Geel Wit heeft definitief 

zijn plaats gevonden: www.geelwit.nl 

De oude site, www.geelwit.cjb.net bestaat 

nog wel, maar wordt niet meer 

bijgehouden. 

Wat kunt u zoal vinden op de nieuwe site? 

In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de 

nieuwsberichten. Onder het kopje nieuws 

staan de uitslagen van de Geel-Witelftallen 

van het afgelopen weekeinde. 

Op een andere plaats worden de standen 

bijgehouden. U krijgt telkens de uitslagen 

van het afgelopen weekeinde in beeld met 

daaronder een matrix, zoals u die ook 

aantreft in het programmablad. Een 

belangrijk verschil is dat de clubs niet op 

alfabetische volgorde staan, maar op 

rangschikking. Achter het uitslagenblok, 

met in rood de data van de wedstrijden die 

nog gespeeld moeten worden, staat 

namelijk de stand geplakt. Alle gegevens 

in één overzicht dus. U zult echter wel 

even moeten scrollen, want omdat ervoor 

is gekozen om de navigatiebalk constant in 

beeld te houden is de matrix niet in zijn 

geheel zichtbaar. 

Doordat de navigatiebalk op zijn plaats 

blijft kunt u altijd direct terug naar het 

hoofdmenu, dat nog een paar interessante 

onderwerpen voor u in petto heeft. Zoals 

de rubriek statistieken. Daarin treft u 

aan/zult u aantreffen: eindrangschikkingen, 

eindstanden, tegenstanders en records. Het 

gaat hier om cijfermateriaal vanaf 1970, 

het moment dat Geel Wit in de KNVB 

kwam. Alle resultaten, van het eerste tot en 

met de meisjes, die ooit zijn behaald, zult u 

hier kunnen aantreffen. Dit is het 

levenswerk van Koos Molenaar, die druk 

bezig is met het omzetten van zijn 

gegevens in websitetaal. Van de 

eindklasseringen staan de meesten al op 

het net. Voor de overige gegevens zult u 

even geduld moeten hebben. 

Wat u al wel kunt lezen is de historie van 

de vereniging. Alleen de laatste jaren 

ontbreken nog, maar daaraan wordt nog 

gewerkt. 

Ook kunt u de inhoud van dit clubblad en 

de eerder verschenen nummers vanaf 

februari terugvinden. 

De website staat nog maar in zijn 

kinderschoenen. Ideeën, bijdragen (zoals 

verslagen) zijn van harte welkom. 

Schroom niet om gebruik te maken van het 

emailformulier onderaan de navigatiebalk. 

 

Nieuwe advertenties 
Na dit nummer volgt nog een uitgave in 

het lopende seizoen van het clubblad. 

Daarna beginnen we aan een nieuwe 

jaargang. Adverteerders die hun 

advertentie aangepast willen zien, of 

verwijderd, of opgenomen, dienen contact 

op te nemen met Henk Roemers, tel. 

542686. 
 

Sjaals te koop 
In de kantine zijn sjaals van Geel Wit te 

koop. Ze kosten f25 per stuk. 

 Er zijn ook speldjes verkrijgbaar voor 

f7,50. 
 

BIJEEN GELEZEN 

 

Geel Wit-LSC 1890 

AMELAND – LSC 1890 leed gister een 

pijnlijke 1-0 nederlaag tegen Geel Wit op 

Ameland.  

De thuisclub speelde een uitgekookt 

defensief spelletje waar de Snekers geen 

antwoord op hadden, aldus bestuurslid 

Dick Brouwer. Rudger Kuipers was 

namens de gasten het dichtst bij een 

doelpunt. Ook claimde LSC 1890 nog een 

penalty, maar de zwak leidende J. Suurd 

wenst daar niet aan mee te werken. 

Na de rust had LSC de wind mee, maar dat 

leverde nauwelijks het gehoopte voordeel 

op. De lange ballen richting de spitsen 

kwamen allemaal bij de lange verdedigers 

van de eilandclub terecht. Uit een counter , 

waar volgens het LSC 1890 kamp een 

buitenspelluchtje zat, maakte Edward de 

Jong de enige treffer. 

http://www.geelwit.nl/
http://www.geelwit.cjb.net/


"Qua veldverhouding hadden we minimal 

een punt verdiend", baalde Brouwer van 

het puntverlies. Bij winst hadden de 

Snekers namelijk ook een forse stap naar 

boven kunnen zetten in de derde klasse D. 

Uit: Sneeker Nieuwsblad 9-4-2001 

 
Heerenveen verspeelt kans op titel 

 

Heerenveen slaagde er op eigen veld niet 

in de Amelander veste, Geel Wit geheten, 

te slechten. Trainer Rob Kleefman wist 

van tevoren met welk tactisch concept de 

tegenstander naar het vaste land was 

getogen: terugtrekken in eigen doelgebied 

en van daaruit iedere mogelijkheid 

aangrijpen om te counteren. Waarbij de 

fysieke overmacht, met name qua lengte, 

ongetwijfeld een extra barrière voor de 

vedergewichten van de thuisclub vormen. 

Het concept was al na vijf minuten 

succesvol, in de vorm van de niet eens echt 

verrassende 0-1 voorsprong. In de 

resterende speeltijd wendden de 

Heerenveners al hun energie aan om de 

eilander muur omver te werpen, maar 

telkenmale werden ze gestuit. Het gat met 

lijstaanvoerder Leeuwarden bedraagt 

hierdoor weer zes punten, alhoewel, als 

schrale troost, inmiddels wel de 

periodetitel werd veiliggesteld. 

Heerenveense Koerier 

 

Geel Wit-SCE  1-0 

Dat voor Emmeloord niets meer op het 

spel stond was zondag in de wedstrijd 

tegen Geel Wit duidelijk te merken. Sinds 

het moment dat de ploeg van trainer 

Sinnema heeft afgehaakt in de strijd om 

het kampioenschap is de inspiratie weg en 

freewheeled het team naar het einde van de 

competitie. 

Hoewel Emmeloord in de wedstrijd 

verreweg het meest aan de bal was, wwas 

het rendement daarvan nhil. Met name het 

balverlies nam grote vormen aan. In de 

eerste helft kwam de 1-0 op het scorebord 

te staan en deze stand ging niet meer weg. 

De Noordoost Polder 3 mei 2001 

Standen 
 

Eerste elftal 

Leeuwarden    22   15   4     3   49   55   -   26 

Heerenveen    22   14   4     4   46   63   -   26 

Harlingen    22   10   5     7   35   55   -   43 

Emmeloord    22   11   2     9   35   48   -   38 

Friesland    22   10   4     8   34   54   -   46 

St. Annapar.    22     9   6     7   33   61   -   48 

Tijnje     22     9   5     8   32   37   -   32 

Gorredijk    22     7   7     8   28   48   -   42 

LSC 1890    22     8   3   11   27   40   -   37 

Akkrum    22     8   3   11   27   50   -   68 

Geel Wit    22     6   7     9   25   35   -   46 

CAB     22     0   0   22     0   17   - 111 

 

Tweede elftal 

Roden 2    19   15   2     2   47   62   -   16 

Gronitas 2    18   12   4     2   40   55   -   23 

Velocitas 2    19     8   2     9   26   28   -   32 

Bergum 2    19     7   5     7   26   31   -   36 

Peize 2    19     8   2     9   26   26   -   32 

Oerterp 2    20     7   3   10   24   33   -   31 

Oosterparkers 2 19     6   5     8   23   31   -   41 

Marum 2    18     6   5     7   22   37   -   43 

Zwaagwest. 2    17     6   2     9   20   27   -   34 

Geel Wit 2    19     5   5     9   20   26   -   47 

ONB 2    19     4   3   12   15   28   -   49 

 

Derde elftal 

Geel Wit 3    19   17   0     2   51 115   -   17 

Irnsum 2    19   12   2     5   38   67   -   42 

GAVC 2    19   12   2     5   38   46   -   26 

Trynwâlden 2    18   11   3     4   36   59   -   37 

Friesland 3    18   10   3     5   32   65   -   50 

Dronrijp 2    19     9   4     6   30   43   -   33 

de Wâlden 2    18     6   2   10   20   39   -   58 

CAB 3    19     4   4   11   16   31   -   62 

Rood Geel 3    19     4   2   13   14   25   -   77 

Nicator 3    20     3   1   16   10   32   -   80 

Frisia 4    18     2   3   13     9   39   -   79 

 

Vierde elftal 

Zwaagwest. 3    16   15   1     0   46   85   -   19 

Trynwâlden 3    17   15   1     1   46   82   -   20 

Grootegast 2    17     9   3     5   30   69   -   31 

Buitenpost 1   14     9   0     5   27   64   -   35 

MKV '29 6    17     6   1   10   19   47   -   72 

Geel Wit 4    14     5   2     7   17   42   -   42 

Harkema Op. 4    16     5   3     8   17   40   -   63 

Surhuisterv. 3    16     4   1   11   13   41   -   78 

Bergum 3    17     3   1   13   10   27   -   75 

de Wâlden 3    14     1   1   12     4   18   -   80 

 

A-junioren 

Hardegarijp A1   19   17   2     0   53   87   -   17 

Rood Geel A1    19   15   2     2   47   57   -   18 

Broek. Boys A1  18   13   1     4   40   54   -   24 

Geel Wit A1    18     8   3     7   27   41   -   32 

CSL A1    19     7   4     8   25   46   -   37 



Stiens A1    18     7   2     9   23   42   -   43 

Ternaard A1    17     6   0   11   18   33   -   58 

Veenwoud. A1   18     5   1   12   16   21   -   44 

Frisia A2    18     4   3   11   15   19   -   56 

TTBC A1    18     4   1   13   13   25   -   60 

Kollum A1    18     4   1   13   13   30   -   66 

 

B-junioren 

Geel Wit B1    17   15   0     2   45   59   -   12 

't Fean '58 B1    16   12   1     3   37   53   -   28 

BCV B1    17   10   4     3   34   44   -   22 

Gorredijk B1    18   11   1     6   34   48   -   37 

Hardegarijp B1    16     5   3     8   18   35   -   38 

Harkem. B. B1    18     5   2   11   17   30   -   62 

TTBC B1    17     4   4     9   16   30   -   36 

Zwaagwest. B1    15     4   3     8   15   28   -   42 

Bergum B1    17     3   3   11   12   20   -   57 

Dracht. Boys B3  17     2   5   10   11   30   -   43 

 

C-junioren 

Lwd. Zwal. C1   6   5   1   0   16   23   -     8 

Friese Boys C1    6   5   1   0   16   21   -   12 

Cammingha C1   7   3   0   4     9   21   -   26 

VVT C1    5   1   0   4     3     9   -   10 

Geel Wit C1    6   0   0   6     0     8   -   26 

 

D-pupillen 

Wykels H. D1    8   8   0   0   24   90   -     7 

V en V '68 D1    8   4   0   4   12   28   -   24 

Geel Wit D1    8   4   0   4   12   20   -   23 

Holwerd D1    7   3   0   4     9   19   -   30 

Noordberg. D1    6   2   0   4     6   10   -   39 

Anjum D1    5   0   0   5     0     6   -   50 

 

E1-pupillen 

Anjum E1    5   4   1   0   13   61   -   13 

Geel Wit E1    5   4   0   1   12   22   -   16 

Blija E1    7   3   1   3   10   34   -   28 

Marrum E1    7   3   0   4     9   29   -   44 

Ouwe Syl E1    6   0   0   6     0   13   -   58 

 

E2-pupillen 

BCV E2   8   7   1   0   22   36   -     6 

Hardegarijp E2    7   3   1   3   10   34   -   23 

Be Quick E3    6   3   1   2   10   26   -   26 

WTOC E2    7   3   1   3   10   11   -   22 

Geel Wit E2    6   1   2   3     5     6   -   15 

V en V '68 E2   8   1   0   7     3   19   -   40 

 

E3-pupillen 

 

Rood Geel E5    8   8   0   0   24   66   -   17 

Franeker E5    8   5   0   3   15   28   -   25 

Lwd. Zwal. E3    8   3   3   2   12   41   -   29 

Blauw Wit E4    8   2   1   5     7   23   -   32 

Geel Wit E3    8   1   2   5     5   23   -   47 

Frisia E6    8   1   2   5     5   14   -   45 

 

F-pupillen 

Frisia F3    8   8   0   0   24   31   -     5 

Geel Wit F1    8   6   0   2   18   35   -     9 

Leeuwarden F3    8   3   2   3   11   30   -   11 

FVC F2    8   3   2   3   11   15   -   18 

Lwd. Zwal. F3    8   1   2   5     5   11   -   25 

Cammingha F2    8   0   0   8     0     2   -   56 

 

KNVB-internetsite: 

vraagbaak voetballend 

Nederland 
Moet je zondag voetballen, maar ben je 

vergeten waar? al jaren van plan een 

trainerscursus te doen, maar nog nooit iets 

van gekomen? ga je voor een andere club 

spelen, maar weet je niet aan wie je dat 

moet doorgeven? Op zoek naar kaartjes 

voor het Nederlands elftal? Geen idee op 

welke plaats jouw team staat? wil je weten 

hoe jong oranje vorige week heeft 

gespeeld? Vragen die velen van u wellicht 

bekend in de oren klinken. En dat is 

helemaal niet zo vreemd. De KNVB  

heeft immers bijna een miljoen leden die 

wekelijks voetballen of op een andere 

manier in de voetbalsport actief zijn. om 

iedereen met dit soort vragen zo snel 

mogelijk van dienst te kunnen  

zijn, heeft de KNVB een eigen site op 

internet geopend.  

Internet, ofwel het World Wide Web, is 

voor sommigen al lang een zeer bekend 

fenomeen, voor anderen misschien nog 

abracadabra. Toch gaan steeds meer 

organisaties het belang inzien van hun 

aanwezigheid op de virtuele snelweg.  

Dat is logisch, want internet is het snelst  

groeiende communicatiemiddel aller 

tijden.  

Bovendien ook een goede en leuke manier 

om met mensen in contact te komen. En 

dat is nu precies wat de KNVB wil: direct 

in contact komen met haar leden om hen 

op snelle en actuele wijze van dienst te 

kunnen zijn met de juiste informatie.  

Eenvoudig  

Maar hoe werkt de site nu precies? 

Eigenlijk is het allemaal ontzettend 

eenvoudig. Je wilt bijvoorbeeld  weten  

waar  en hoe  laat je volgende  week  moet  

spelen.   

Op de internetpagina www.knvb.nl klik je 

op het kopje Competities. Hierin zijn alle 



uitslagen, standen en programma's te 

vinden. Van de  

pupillen tot en met de veteranen, van de 

negende klasse tot en met de KPN 

Eredivisie.  

Met een klik op de muis verschijnt binnen  

enkele seconden de juiste pagina op je 

scherm en kun je de naam van je club 

invullen. Vervolgens komen drie 

keuzemogelijkheden in beeld. 

Aangenomen dat je van het mannelijk  

geslacht bent en veldvoetbal speelt, vul je 

in dat het om mannen voetbal gaat op het 

veld voor de normale competitie. Dan kies 

je het betreffende elftal, bijvoorbeeld het 

zevende. En voordat je het weet rolt het 

programma op het scherm met de juiste 

wedstrijden van de aankomende week, 

inclusief de tijden en speellocaties.  

Dit is slechts een van de vele 

mogelijkheden.  

Zo is op de site ook informatie te vinden 

over uitslagen, competitie-indelingen en 

scheidsrechters. Altijd zo actueel mogelijk. 

En van alle voetbalclubs in Nederland. 

Dus ook van jouw club. Wil je 

bijvoorbeeld weten waar je volgende week 

moet spelen, dan klik je met de muis op 

www.knvb.nl en je krijgt het antwoord. 

Foto's 

De site biedt ook de mogelijkheid een foto 

te plaatsen van jouw leukste 

voetbalmoment. Dit kan een originele 

teamfoto zijn, maar wat dacht je van die 

ene speciale foto van jou met Ruud Gullit. 

En misschien ben je zelf al tijden op zoek 

naar een foto van bondscoach Van Gaal of 

het afscheid van Winter en Bergkamp.  

Hiervoor kun je ook op de site terecht.  

En er is natuurlijk nog veel meer. Op de 

site vind je ook informatie over de KNVB-

organisatie, alles over het Nederlands elftal 

en andere vertegenwoordigende teams. 

Onder het hoofdstuk KNVB zijn alle 

reglementen te vinden, zoals de regels 

omtrent shirtsponsoring of de 

samenstelling  van  verschillende  

commissies. Evenals de officiële 

spelregels en de adressen van de diverse 

commissies binnen jouw district. 

De aankomende periode zal de KNVB haar  

informatiemogelijkheden uitbreiden. Zo 

zal op termijn worden gestreefd naar een 

volledige elektronische  communicatie  

tussen  verenigingen,  leden, officials en de 

KNVB. 

Kortom, www.knvb.nl is van alle markten  

thuis. Nu en in de toekomst.  
 

Euro Loterij 
Extra kans op extra geld. 

Voor alle Lotto-spelers die al weten hoe 

leuk en spannend meespelen met Lotto is, 

heeft Lotto vanaf 14 oktober een nieuw 

extra spel: Euro Loterij! De naam zegt het 

al, wie meespeelt krijgt zijn prijs in euro 

uitgekeerd. Euro Loterij is alleen voor 

Lotto-spelers en biedt extra kans op extra 

geld. 

Meespelen met Euro Loterij is heel 

eenvoudig. Het enige dat ze moeten doen 

is het nieuwe Euro Loterij-hokje 

aankruisen en het is geregeld. Naast Lotto 

spelen ze mee met de Euro Loterij. Ze 

maken dan extra kans op extra geld! Het 

extra hokje staat op het spelformulier 

linksonderaan. 

Lage inleg, grote prijzen 

Meespelen met de Euro Loterij kost 1 euro 

inleg per trekking. Omgerekend is dat 

maar f2,20! En het leuke is: met die ene 

euro inzet maken de spelers extra kans op 

extra geldprijzen, variërend van 1 euro tot 

liefst 200.000 euro (ongeveer f 440.000,-)! 

En dat iedere week. Zo komt die extra 

grote auto wel heel dichtbij! Bovendien 

hoeft de speler zijn gewonnen prijs niet te 

delen met alle andere winnaars. 

Meer geld voor de club 

Kiezen uw Lotto-spelers er voor om mee te 

doen met Euro Loterij, dan is dat ook in 

het voordeel van de vereniging. Uw 

vereniging ontvangt dan immers ook 

12,5% provisie over de f 2,20 inleg van de 

Euro Loterij. 

Hoge winkans 

De winkans van de Euro Loterij is hoog. 

Heeft een speler bijvoorbeeld het laatste 



cijfer van het 6-cijferige serienummer dat 

wordt getrokken goed, dan wint hij al 1 

euro. Zo verdient hij dus gemakkelijk zijn 

eigen inleg terug. Het prijzengeld van de 

Euro Loterij loopt overigens razendsnel op. 

In onderstaand overzicht vindt u alle 

prijzen op een rij: 

Alle 6 cijfers goed 200.000 euro (ca. f 

440.000 

Laatste 5 cijfers goed: 5.000 euro (ca 

f11.000) 

Laatste 4 cijfers goed: 500 euro (ca. f 

1.100,-) 

Laatste 3 cijfers goed: 50 euro (ca. f 110,-) 

Laatste 2 cijfers goed 5 euro (ca. f  1,-) 

Laatste cijfer goed 1 euro (ca. f 2,20) 

 

U ziet het: de nieuwe Euro Loterij zorgt 

voor nog meer spanning. Iedere Lotto-

speler die ook meedoet met deze extra 

loterij, maakt met zijn Euro Loterij-

nummer extra kans op extra geld. Dus 

bovenop de winkansen die spelers al 

hebben door mee te spelen met Lotto! 

 

Iedere week op SBS 6 
De uitslag van de Euro Loterij trekking is 

elke zaterdag te zien na de Lotto-trekking. 

Deze Lotto-trekking is, zoals u weet, te 

zien in Lotto Weekend Miljonairs met 

Robert ten Brink. Voorafgaand aan het 

programma verricht de notaris in Den 

Haag met behulp van een speciale 

trekkingsmachine de Euro Loterij-

trekking. De getrokken nummers worden 

na de Lotto-trekking in een filmpje bekend 

gemaakt.  

Euro Loterij, nog even alles op een rij: 

Exclusief voor alle Lotto-spelers 

Meedoen is eenvoudig, het Euro 

Loterij-hokje aankruisen is voldoende 

Extra kans op extra geld 

Slechts 1 euro inleg per trekking 

Extra hoge winkans: vanaf 1 cijfer 

goed al prijs 

Hoofdprijs van liefst 200.000 euro 

Speler hoeft zijn prijs niet te delen met 

alle andere winnaars 

Hogere bijdrage voor de clubkas 

Uitslag iedere zaterdag op SBS 6 

Hebt u nog vragen! Bel dan gratis: 0800 - 

1312. Of kijk op de Lotto-website: 

www.lotto.nl 

 

 

 
 


