
Vier sigaren van vier 
Afgelopen Pinkstermaandag voetbalden de 

spelers van Geel Wit en Amelandia voor 

alweer de 25ste keer om de Cor Wijnberg 

beker. Dit ritueel, voor in principe 

(oud)spelers van 35 jaar of ouder, ter 

nagedachtenis van de oprichter van het 

voetbal in Hollum, bevalt nog steeds 

prima. En daar de oude beker inmiddels 

vol is met historische overwinningen, heeft 

het nageslacht van Cor Wijnberg besloten 

opnieuw een beker ter beschikking te 

stellen. Afhankelijk van het formaat, 

theoretisch weer plek voor roemruchte 

overwinningen tot 2026. 

Daar Sc Amelandia meestal het onderspit 

delft, hadden de mannen van het Wilde 

Westen dit keer gekozen voor een 

trainingskamp van drie weken. Een 

bewonderenswaardig initiatief dat zowaar 

ook nog bijna tot het beoogde resultaat 

leidde. Geel Wit had lang een 1-0 

voorsprong dankzij een prima kopbal van 

de huidige voorzitter Gerard Metz, maar 

zeker in de tweede helft rukte Amelandia 

steeds verder op. Cor Bakker slingerde een 

corner in één keer in het doel en Lange Piet 

stormde de dug-out uit voor de genadeklap. 

Helaas sneuvelde hij al in het eerste 

stuuf-duun en moest afgevoerd worden. 

Vervolgens stelde Francisco Metz orde op 

zaken met een goede, snelle vrije trap. De 

angel was uit de strijd en Dirk Kienstra 

bepaalde de eindstand op 1-3. 

André-Douwe de Vries sloot namens 

Amelandia het spektakel af maar toen 

wilde onze voorzitter ook nog even het 

woord. Via leider Bart Molenaar was 

vernomen dat de oudste spelers van Geel 

Wit definitief een punt achter hun 

voetbalcarrière wilden zetten. Bart, die het 

stokje overdroeg aan Nico Oud, werd voor 

zijn inspanningen bedankt met een fles 

Nobel en een sigaar. En een sigaar was er 

ook voor Johan Metz, Hessel Kienstra en 

Dirk Kooiker. Vooral de laatste sputterde 

nog lang tegen, dus of die nu echt zijn 

maat 53 in de wilgen hangt, dat is voor mij 

de vraag?! 

                                       Henk Roemers 

Familiedag 24 mei 
De familiedag van Geel Wit op 

Hemelvaartsdag is een geweldig succes 

geworden. Een aantrekkelijk en gevarieerd 

programma en prachtig weer zorgden voor 

een dag vol vertier op het voetbalveld 

tussen Nes en Buren. 

Het begon allemaal met het grote vraag-, 

doe en voetbalspel voor de F-, E- en D-

pupillen en C-junioren. Veel  jongens en 

meisjes op het veld en vaders en moeders 

die in het zonnetje hun kroost 

aanmoedigden. Voor de ouders was er ook 

een actieve rol weggelegd, want zij 

moesten bij het vraag- en doespel hun kind 

assisteren. In elke klasse was de deelname 

overweldigend, maar er kon natuurlijk 

maar een winnaar zijn. Per leeftijdsklasse 

waren dat: Mark Kiewiet (C-junioren), 

Dirk Molenaar (D1-pupillen), Stefan 

Molenaar (E1-pupillen), Jan Brouwer (E2-

pupillen), Lars Molenaar (E3-pupillen), 

Edward Brouwer (F1-pupillen), Jordi Metz 

(F2-pupillen), Melle Oud (F3-pupillen), 

Dennis Brouwer (F4-pupillen). 

De jeugd moest onder meer lastige vragen 

beantwoorden, zo moesten ze opschrijven 

hoeveel reclameborden er om het veld 

staan en hoeveel advertenties en in het 

clubblad zijn opgenomen. Ook moesten ze 

weten wie de ereleden van Geel Wit zijn 

en wat het mobiele nummer van Jan van 

Os is. Dat Abe Lenstra de beste Friese 

voetballer aller tijden is was eigenlijk geen 

punt van discussie. Toch waren er enkelen 

die meenden dat dit predikaat toekomt aan 

een speler van eigen kweek. De namen van 

Francisco Metz en belofte Abe van der 

Geest verschenen op sommige formulieren. 

Alle spelertjes deden vervolgens mee aan 

het jeugdmixtoernooi, dat werd besloten 

met een massaal kappen en draaien met Jan 

Brouwer. Net als vorig jaar was de 

voormalige spits van het eerste bereid 

gevonden zijn trukendoos voor de jeugd te 

openen. Zijn voorbeeld verdiende 

navolging, in een lange rij dartelden de 

jongens en meisjes achter Jan aan, wat 

leidde tot hilarische taferelen. Sommigen 

gingen zo snel dat ze Jan inhaalden of 



waren zelfs zo brutaal dat ze hem de bal 

ontfutselden.  

Aan voorzitter Gerard Metz daarna de taak 

de winnaars van de familiedag naar voren 

te roepen, alsmede de jeugdteams die dit 

jaar kampioen zijn geworden. In de 

najaarsreeks was die eer weggelegd voor 

de E2-pupillen.  

De B-junioren werden kampioen over het 

gehele seizoen. De E1-pupillen hadden 

kampioen kunnen worden van de 

voorjaarsreeks, maar omdat de 

allesbeslissende wedstrijd tegen Anjum 

niet wordt gespeeld is Anjum voor de 

KNVB kampioen, maar de Geel Wit-

voorzitter vond de prestatie van de 

Amelanders minstens zo goed en daarom 

riep hij ook hen uit tot kampioen. 

 Na de prijsuitreiking begon de disco voor 

de jeugd in de kantine, maar er was nog 

voldoende ander vertier. Zo stond er de 

hele dag een groot luchtkussen en een 

ballenbak op het veld opgesteld, waarvan 

veel gebruik is gemaakt. Verder konden de 

kinderen een kleurplaat, getekend door 

Mark Kiewiet, inkleuren.  

Inmiddels waren de A- en B-junioren 

begonnen met het penaltyschieten en een 

balletje hooghouden. Verrassend was de 

suprematie van de B's. Bij het balletje 

hooghouden was Maurits Metz was van 

absolute klasse met een hoogste serie van 

243. Ook de prestatie van Lars Brouwer 

mocht er zijn, zijn hoogste score was 235. 

Bij de A's was Frank Beijaard de beste met 

123. Het penaltyschieten ging volgens het 

knock-outsysteem, missen is 

uitgeschakeld. Het werd een eindstrijd 

tussen A-junior Herman ter Schure en 

Prem Brouwer van de B's. Beiden misten 

hun vijfde poging, maar het zesde schot 

van Prem was weer raak, zodat hij winnaar 

werd. 

Vervolgens mochten de B's en A-'s hun 

kwaliteiten meten met de senioren in het 

mixtoernooi, waaraan ook enige dames 

meededen. Voor hen was dit een unieke 

gelegenheid hun kwaliteiten te tonen, want 

zij spelen niet in competitieverband. 's 

Avond zorgden Daniël en Heru met hun 

muziek voor een gezellige sfeer in de 

kantine zodat een prachtig feest op 

passende wijze werd afgesloten. 

Dank gaat uit aan iedereen die ertoe heeft 

bijgedragen dat het feest zo'n succes werd. 

Dank dus aan alle vrijwilligers, zoals de 

begeleiders bij de spelletjes, het personeel 

achter de kraampjes en de kantine en de 

ploegen die voor de opbouw en het 

opruimen hebben zorggedragen. 

 

 

Bestuursmededelingen 

Vrijwilligersdag 
De jaarlijkse vrijwilligersbarbecue van 

Geel Wit wordt gehouden op zaterdag 30 

juni bij en in de kantine aan de Noordwal. 

Het feest begint om 20.30 uur. 

 

Tijdig afmelden 
Leden die zich willen afmelden voor het 

nieuwe seizoen dienen dat te doen voor 10 

juli bij secretaris Luc van Tiggelen. Wie 

zich na 10 juli afmeldt moet ƒ25 betalen, 

zijnde de afdracht aan de KNVB. 

Einde seizoen 
 

Het is vandaag op deze typ-dag 1 juni en 

dus zijn de voetbalvelden voorlopig weer 

gesloten. Tijd om te balansen. 

Het belangrijkste van dit seizoen was 

natuurlijk de degradatie van het eerste uit 

de derde klasse. Ons vlaggeschip kwam 

gewoon voetballend tekort om het verblijf 

weer een jaar op te rekken. Uiteindelijk 

was het op haren en snaren, met veel 

broodnodige overwinningen op het eind, 

maar daar Akkrum hetzelfde deed, kwam 

het aan op de laatste wedstrijd. Uit bij 

st.Anna was een gelijkspel voor Geelwit 

het hoogst haalbare, terwijl Akkrum 

afrekende met het puntenloze, reeds 

gedegradeerde CAB: over en uit! 

Het verschil tussen de onderkant van de 

derde klasse en de bovenkant van de vierde 

klasse is niet zo groot, dus reken ik op een 

top 3 positie in het volgende seizoen. 

Francisco zal wel gestaag doorgaan met 



het inpassen van jonge talenten maar of hij 

al bloemen besteld heeft voor Arno dat ben 

ik hem vergeten te vragen. Wel heb ik met 

hem gehad over het drankgebruik van 

sommige eerste elftalspelers op de 

zaterdagavond c.q. nacht. Altijd een hot 

item binnen de club. Francisco wil er niet 

te zwaar aan tillen, omdat het over de 

gehele linie bij de andere clubs ook zo 

gaat. Dan is het geen echt nadeel meer. 

Ondergetekende moest dit bevestigen maar 

ging meteen weer in de aanval door te 

stellen dat je met wat meer reinheid, rust 

en regelmaat dus gelijk voordeel opbouwt 

ten opzichte van alle andere teams in 

competitie. Dat kon hij weer niet 

ontkennen maar voegde daar aan toe dat er 

ook mensen zijn binnen de club, die liever 

niet hebben dat voetballers op 

zaterdagavond volleyballen i.v.m. de kans 

op blessures en natuurlijk wat te doen met 

het vrouwelijk schoon in het weekend. 

Hier scoorde hij weer een wazari! Want 

wanneer je op zaterdagavond niet meer 

mag volleyballen, geen biertjes meer mag 

consumeren en ook nog alle vrouwen met 

een grote boog moet passeren, dan 

benaderen wij het kloosterleven. En wie 

gaat er nog kijken naar voetballende 

monniken. Dat is toch echt een eiland 

verder. Persoonlijk gok ik op een nieuwe 

fase in het leven van Peter Oud, die serieus 

een nestje aan het bouwen is en waar Wim 

en Angela een oogje in het zeil houden. In 

ieder geval wens ik de heren veel succes 

toe volgend jaar en blijf ik trouw 

toeschouwer. 

Het tweede elftal maakte een matig seizoen 

door en verbleef al snel ook in de onderste 

regionen. Ook hier dreigde degradatie 

maar dat kon gelukkig voorkomen worden. 

Ook hier kan men wel wat aanwas uit de 

jeugd gebruiken, want altijd maar knokken 

voor de punten, gaat op den duur ten koste 

van het voetbal. En daar ook vanuit dit 

team jongens paraat moeten zijn voor de 

selectie van het eerste, moet het 

voetballend vermogen ook hier omhoog. 

Werk genoeg aan de winkel dus voor 

Patrick. 

Over het kampioenschap van het derde heb 

ik al eerder bericht: na 15 wedstrijden al 

ongeslagen kampioen met een geweldig 

doelsaldo! In de resterende wedstrijden 

werd weliswaar nog twee keer verloren, 

maar dat lag deels ook aan het feit dat de 

druk van de ketel was en de 

elftalsamenstelling door blessures en 

uitleen aan twee en vier soms behoorlijk 

aangepast was. Door de heren zelf werd 

hier geen traan om gelaten daar de buit 

allang binnen was. 

Het vierde elftal had ook een zeer moeilijk 

seizoen met een krappe spelersbezetting en 

een gedeeltelijk gebrek aan leiderschap. En 

toen de meeste problemen overwonnen 

waren, kon er weken niet gespeeld worden 

vanwege de MKZ-problematiek. Twee 

maal is er afgereisd met slechts negen 

spelers en dat is beslist niet goed voor de 

moraal. Dat moet volgend jaar beslist 

beter, anders kunnen we dit team beter 

opdoeken. Verjonging is ook hier welkom 

maar persoonlijk pleit ik voor meer 40+ 

(maar wel fit George!). Opdat wij ook hier, 

i.p.v. hakken en zagen, beter het balletje 

kunnen laten rollen, d.w.z. het balletje het 

werk kunnen laten doen. Dat is bij het 

vierde pure noodzaak om te overleven. 

Want voetballen bij het vierde is dubbel 

zwaar. Bij ons is er geen directe 

prestatiedrang en dus gaan wij ons op de 

zaterdagavond zwaar te buiten aan drank, 

sex en volleybal. Om dan op de 

zondagochtend weer geconfronteerd te 

worden met onze eeuwige wil om te 

winnen. Tussen de oren zit het vaak wel 

goed maar het lichaam weigert, de 

krachten laten na. Bij het vierde moeten we 

het dan dus hebben van routine en 

techniek, aangevuld met hier en daar een 

vleugje jeugdige onbezonnenheid. 

Persoonlijk zie ik dat nog wel zitten, maar 

ik kan alleen nog maar routine leveren, 

daar het jonge er al jaren af is en de 

techniek altijd al ver te zoeken was bij mij. 

Anderen moeten dat brengen en ook 

meenemen op de half-negen boot op 

zondagochtend! 

 

Zo kan ie wel weer, tot augustus, 



 

                                 Henk Roemers.    

  

Een redelijk seizoen voor 

Geel Wit 
Ondanks de degradatie van het eerste elftal 

en het matige presteren van het tweede 

elftal kan Geel Wit over de gehele linie 

terugzien op een redelijk seizoen. Er waren 

liefst drie kampioenen te huldigen. Het 

derde elftal werd kampioen in de reserve 

vierde klasse. De B's werden kampioen in 

de eerste klasse en E2 won de najaarsreeks. 

Eenzelfde prestatie had E1 in de 

voorjaarsreeks kunnen neerzitten, maar de 

beslissende wedstrijd tegen Anjum werd 

niet gespeeld. Hierdoor eindigde Anjum 

met een punt voorsprong.  

Voor E1 en E2 waren het twee halve 

seizoenen van grote tegenstrijdigheden. E2 

sloot de najaarsreeks af zonder nederlaag, 

werd daarna hoger ingedeeld en eindigde 

toen als voorlaatste. Bij E1 waren de rollen 

omgedraaid. De najaarsreeks was een 

compleet drama waarin alle negen 

wedstrijden verloren gingen met de 

sprekende doelcijfers van 8 voor en 68 

tegen. Na de winterstop een herboren E1, 

dat alleen van Anjum verloor. De andere 

zes wedstrijden werden alle in winst 

omgezet.  

Ook de E3 en F-pupillen kenden totaal 

verschillende seizoenhelften. E3 sloot 2000 

als derde af, en eindigde de najaarsreeks 

als laatste. De F'jes wonnen voor de 

winterstop maar een wedstrijd, maar 

verloren dit jaar maar twee en eindigden 

keurig als tweede. 

De D's finishten respectievelijk op een 

voorlaatste en een tweede plaats. De C-

junioren eindigden in de najaarsreeeks nog 

als derde, maar verloren dit jaar alle zeven 

wedstrijden. 

De A's eindigden verdienstelijk als vierde, 

weliswaar op grote afstand van de top drie, 

maar toch. En dan de B's. Redelijk vroeg in 

het seizoen werden twee nederlagen 

geleden, maar daarna gingen de jongens 

ijzersterk door, ze wonnen de overige 16 

wedstrijden wat resulteerde in een 

afgetekend kampioenschap, met als 

doelcijfers 63 voor en 13 tegen. 

Bij de senioren speelden het eerste en het 

tweede voor het tweede seizoen in de 

respectievelijk derde klasse en reserve 

tweede klasse. Ondanks een prachtige 

eindspurt (4 wedstrijden, 3 gewonnen, 1 

gelijk, doelcijfers 3-0) was degradatie voor 

het eerste onafwendbaar. Het tweede elftal 

deed het al niet veel beter. Net als het 

eerste boekte Geel Wit 2 zes 

overwinningen. Samen met de vijf gelijke 

spelen was dat voldoende om buiten bereik 

van ONB 2 te blijven. Hiermee werd 

degradatie naar de reserve derde klasse 

voorkomen. Toch zal Geel Wit volgend 

seizoen op dit niveau vertegenwoordigd 

zijn omdat het derde gepromoveerd is. Dat 

had kunnen gebeuren met een unieke 

reeks. De mannen van Nico Oud werden 

ongeslagen kampioen, maar verloren na 

het bereiken van de titel toch nog twee 

keer.  In 20 wedstrijden scoorden ze 122 

keer en incasseerden ze 19 tegentreffers. 

Het vierde elftal maakte de competitie niet 

af, enerzijds doordat het niet altijd een 

team op de been kon krijgen, anderzijds 

vanwege de MKZ-crisis. 

De Geel Wit-teams scoorden in 222 

wedstrijden 642 goals en kregen er 622 

tegen. Hierbij zijn niet de scores 

inbegrepen tegen de clubs die zich later 

terugtrokken. Dat was sneu voor met name 

E1, dat Holwerd met 19-1 oprolde. Deze 

recordscore komt dus niet in de boeken. 

Het eerste behaalde zijn grootste zege in 

Bolsward tegen CAB, 5-0. De grootste 

nederlagen waren ook in uitwedstrijden, 5-

1 bij Gorredijk en 4-0 bij Leeuwarden, 

Geel Wit 2 haalde thuis uit tegen 

Oosterparkers 2 met 6-2, maar verloor in 

Groningen van dezelfde tegenstander met 

5-0, eenzelfde score kwam tweemaal op 

het bord tegen kampioen Roden 2. 

Het derde scoorde er lustig op los, vooral 

thuis tegen Rood Geel 3, 14-0. Ook de 

winst in Leeuwarden op Frisia 4 mocht er 

zijn: 9-0. 

Het vierde maakte er een schuttersfeest van 

in de thuiswedsttrijd tegen MKV '29 6: 10-



1. Ook de uitwedstrijd tegen Buitenpost 1 

kende een spectaculaire uitslag: 4-9 winst. 

De grootste nederlaag was thuis tegen 

Zwaagwesteinde 4: 2-8. 

De A-junioren haalden thuis uit tegen 

TTBC met 7-1, des te tegenvallender was 

het verlies op eigen terrein met 6-1 tegen 

Ternaard. 

De B's haalden thuis met 8-0 uit tegen 

Bergum en Hardegarijp. Nederlagen waren 

er alleen tegen Gorredijk en BCV. 

De C's werden in de najaarsreeks 

geconfronteerd met de sterkte van Wykels 

Hallum. De uitwedstrijd ging met 11-0 

verloren en de thuiswedstrijd ging niet 

door. Hoewel de C's dit jaar alles verloren, 

was de grootste uitslag 'slechts' 6-1 tegen 

JV Cammingha. 

De D's kregen in het najaar te maken met 

de klasse van Eastermar. De uitwedstrijd 

ging met 11-0 verloren. In het voorjaar 

boekten ze een mooie 5-0 overwinning op 

Noordbergum, maar verloren met dezelfde 

cijfers van Wykels Hallum, waartegen de 

thuiswedstrijd met 2-7 verloren ging. 

E1 verloor voor de winterstop alles, met 

als uitschieters 0-10 tegen Kootstertille en 

2-11 tegen Leeuwarder Zwaluwen. De 

herindeling leverde, zoals eerder gemeld, 

alleen verlies op tegen Anjum. Omdat de 

19-1 tegen Holwerd niet telt werd de 6-1 

tegen Marrum de topscore. 

E2 kon zich voor de winterstop uitleven op 

Rijperkerk E2: 13-2 en 6-1. In de nieuwe 

reeks werd het wel even wat lastiger. De 6-

2 tegen V en V '68 E2 was het beste 

resultaat, het 5-0 verlies bij Be Quick E2 

het slechtste. 

E3 haalde in de eerste halve competitie uit 

tegen Beetgum E3: 13-2. Maar er waren 

ook nederlagen, zoals de 0-7 tegen 

Leeuwarder Zwaluwen E3. En wat dacht u 

van de opmerkelijke puntendeling tegen 

Veenwouden E3: 7-7. Dat kunnen we nog 

een keer, moeten onze pupillen gedacht 

hebben, want in de voorjaarsreeks kon 

dezelfde uitslag worden genoteerd tegen 

Leeuwarder Zwaluwen E3. Aan 

doelpunten geen gebrek, want tegen 

Franeker E5 werd het 6-8. Rood Geel E5 

was duidelijk een maatje te groot met 

overwinningen van 1-10 en 3-11. 

De F'jes tenslotte wonnen voor de 

winterpauze alleen van Ternaard, de dikste 

nederlagen werden geleden tegen Oostergo 

(1-15 en 0-10). Na de pauze van een 

maand of drie ging het aanzienlijk beter en 

kon alleen Frisia F2 onze jongens aan. 

Geel Wit vierde doelpuntenfeesten tegen 

JV Cammingha F2 (9-0 en 6-0) en FVC F2 

(8-1 en 7-1). 

De eindklasseringen van het afgelopen 

seizoen zijn 
Team   we    wi    ge    ve    pnt       V-T    kl 

1e 22       6      7      9     25     35-46  10 

2e 20       6      5      9     23     29-49  10 

3e 20     18      0      2     54   122-19    1 

4e 16       6      2      8     20     52-51    5 

A 20       9      3      8     30     44-37    4 

B 18     16      0      2     48     63-13    1 

C nj     10       5      1      4     16     18-33    3 

D nj 10       2      1      7       7     19-41    5 

E1 nj   9       0      0      9       0       8-68    6 

E2 nj   7       6      1      0     19     36-  7    1 

E3 nj    8       3      1      4     10     42-42    3 

F nj     10       1      0      9       3     12-55    5 

C vj   7       0      0      7       0       8-30    5 

D vj 10       6      0      4     18     31-25    2 

E1 vj      7       6      0      1     18     31-17    2 

E2 vj   8       2      3      3       9     14-19    5 

E3 vj 10       1      2      7       5     33-60    6 

F vj 10       8      0      2     24     45-10    2 

Totaal  222   101   26   95   329   642-622 

 

  Koos Molenaar 

 

Eindstanden 
 

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    20   16   2     2   50   64   -   17 

Gronitas 2    20   13   4     3   43   63   -   31 



Peize 2    20     9   2     9   29   32   -   34 

Velocitas 2    20     9   2     9   29   31   -   33 

Bergum 2    20     7   5     8   26   35   -   41 

Marum 2    20     7   5     8   25   42   -   48 

Oerterp 2    20     7   3   10   24   33   -   31 

Oosterparkers 2  20     6   5     9   23   32   -   43 

Zwaagwest. 2    20     7   2   11   23   35   -   47 

Geel Wit 2    20     6   5     9   23   29   -   49 

ONB 2    20     4   3   13   15   30   -   52 

 

Derde elftal 

Geel Wit 3    20   18   0     2   54   122   -   19 

Irnsum 2    20   13   2     5   41     71   -   44 

Trynwâlden 2    20   12   3     5   39     64   -   45 

GAVC 2    19   12   2     5   38     46   -   26 

Friesland 3    20   10   3     7   32     68   -   57 

Dronrijp 2    19     9   4     6   30     43   -   33 

de Wâlden 2    19     7   2   10   23     40   -   58 

CAB 3    20     4   4   12   16     34   -   66 

Rood Geel 3    19     4   2   13   14     25   -   77 

Frisia 4    20     3   3   14   12     43   -   83 

Nicator 3    20     3   1   16   10     32   -   80 

 

Vierde elftal 

Zwaagwest. 3    18   17   1     0   52   95   -   24 

Trynwâlden 3    18   16   1     1   49   87   -   21 

Grootegast 2    18   10   3     5   33   71   -   31 

Buitenpost 1    17     9   0     8   27   70   -   51 

Geel Wit 4    16     6   2     8   20   52   -   51 

Harkema Op. 4    18     6   3     9   20   46   -   70 

MKV '29 6    18     6   1   11   19   51   -   78 

Surhuisterv. 3    18     5   2   11   17   48   -   83 

Bergum 3    18     3   1   14   10   30   -   80 

de Wâlden 3    17     2   2   13     8   26   -   87 

 

A-junioren 

Hardegarijp A1    20   18   2     0   56   89   -   18 

Rood Geel A1    20   16   2     2   50   61   -   18 

Broek. Boys A1   20   13   1     6   40   57   -   29 

Geel Wit A1    20     9   3     8   30   44   -   37 

Stiens A1    20     9   2     9   29   50   -   45 

CSL A1    20     8   4     8   28   57   -   39 

Ternaard A1    20     7   0   13   21   37   -   68 

Veenwoud. A1    20     6   2   12   20   24   -   46 

Frisia A2    20     4   4   12   16   21   -   59 

Kollum A1    20     4   2   14   14   32   -   69 

TTBC A1    20     4   2   14   14   28   -   72 

 

B-junioren 

Geel Wit B1    18   16   0     2   48   63   -   13 

't Fean '58 B1    18   13   1     4   40   58   -   32 

BCV B1    18   11   4     3   37   48   -   24 

Gorredijk B1    18   11   1     6   33   48   -   37 

Hardegarijp B1    18     5   4     9   19   41   -   46 

Zwaagwest. B1    18     5   4     9   19   38   -   53 

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

TTBC B1    18     4   4   10   16   33   -   40 

Bergum B1    18     4   3   11   15   22   -   58 

Dracht. B. B3    18     2   5   11   11   31   -   47 

 

C-junioren 

Friese Boys C1    8   7   1   0   22   27   -   14 

Lwd. Zwal. C1    8   6   1   1   19   29   -   11 

Cammingha C1    8   4   0   4   12   24   -   27 

VVT C1    7   1   0   6     3   10   -   16 

Geel Wit C1    7   0   0   7     0     8   -   30 

 

D-pupillen 

Wykels H. D1    10   10   0     0   30   115   -     8 

Geel Wit D1    10     6   0     4   18     31   -   25 

V en V '68 D1    10     5   0     5   15     40   -   39 

Noordberg. D1      9     4   0     5   12     33   -   45 

Holwerd D1      9     4   0     5   12     23   -   44 

Anjum D1    10     0   0   10     0     14   -   95 

 

E1-pupillen 

Anjum E1    7   6   1   0   19   86   -   18 

Geel Wit E1    7   6   0   1   18   31   -   17 

Blija E1    8   3   1   4   10   35   -   42 

Marrum E1    8   3   0   5     9   30   -   50 

Ouwe Syl E1    8   0   0   8     0   17   -   72 

 

E2-pupillen 

BCV E2    10   9   1   0   28   44   -     8 

Hardegarijp E2    10   4   2   4   14   41   -   31 

Be Quick E3      8   3   1   4   10   29   -   34 

WTOC E2      8   3   1   4   10   13   -   28 

Geel Wit E2      8   2   3   3     9   14   -   19 

V en V '68 E2    10   2   0   8     6   27   -   48 

 

E3-pupillen 

Rood Geel E5    10   8   1   1   25   70   -   25 

Franeker E5    10   7   0   3   21   41   -   32 

Lwd. Zwal. E3    10   3   4   3   13   48   -   39 

Blauw Wit E4    10   4   1   5   13   34   -   38 

Frisia E6    10   2   2   6     8   21   -   53 

Geel Wit E3    10   1   2   7     5   33   -   60 

 

F-pupillen 

Frisia F3    10   9   1   0   28   37   -     7 

Geel Wit F1    10   8   0   2   24   45   -   10 

Leeuwarden F3    10   3   2   5   11   30   -   17 

FVC F2    10   3   2   5   11   18   -   30 

Lwd. Zwal. F3      9   1   3   5     6   13   -   27 

Cammingha F2      9   1   0   8     3     6   -   58 
 

De redactie van het clubblad van Geel Wit 

wenst iedereen een prettige zomervakantie. 

Er is geen Europees of 

wereldkampioenschap op tv, dus iedereen 

krijgt ruimschoots de gelegenheid te 

herstellen van de inspanningen van het 

afgelopen seizoen zodat we een uiterst 

gemotiveerde spelersgroep mogen 

verwachten aan het begin van het nieuwe 

voetbalseizoen. 

We kunnen bijna niet wachten tot het 

weekeinde van 1 en 2 september. 

  De redactie 

 

 


