
Maken en meemaken 

 

Hoewel het proces al een jaar of vijf aan de 

gang is, moet ik er altijd weer aan wennen. 

Zodra de laatste oktober toeristen hun 

hielen gelicht hebben, verschijnen de 

kunstenaars. Ooit was november volgens 

mij de sprokkelmaand maar the times are 

changing en nu is het kunstmaand. En 

hoewel mijn oog al regelmatig op een 

stellage bij de pier was gevallen, was het 

kunstkwartje dat nog steeds niet. Tot er op 

1 november opeens platen op bevestigd 

werden. Het zal toch niet waar zijn dat hier 

iemand het in zijn bolle hersens haalt om 

een imitatie van onze schitterende zonsop-

komsten of zonsondergangen te plaatsen. 

En dat alleen omdat een rechte dijk vanuit 

de verte lijkt op de horizon. Ja hoor, de 

inspiratie en fantasie van deze kunstenaar 

reiken inderdaad niet verder dan zijn neus 

lang is. Met een lichtshow erbij had je het 

opkomen en ondergaan elke 10 minuten 

kunnen herhalen en had er nog wat actie in 

gezeten, maar vermoedelijk moest Moeder 

Natuur zelf voor de kleuren zorgen via de 

reflectie op het goudpapier. Helaas valt dat 

in november met al zijn regen en mist nog 

wel eens tegen. 

Voor je het weet zit je dan op de fiets en 

speur je naar meer kunst. Nu is dat 

natuurlijk altijd discutabel en smaken 

verschillen, maar er is volgens wel een 

grens. Wanneer je als Ameland ongeveer 

24 kilometer strand hebt, waarop van alles 

gebeurt. Waarom moet je dat dan namaken 

in een badmeesterhokje van 2 bij 3.5 m. 

Het is volgens mij vragen om negatieve 

reacties. Wat echter voor Geel Wit wel 

heel positief is, is het feit dat vele jonge 

Amelanders de komende tijd het meest 

edele balspel gaan beoefenen met een 

leuke rode bal met witte stippen. Nadat 

eerst de pubers en oudere jongeren hun 

kunsten `s avonds laat vertoond hebben op 

het veldje bij de muziekkoepel in Nes, is 

het aantal ballen bij dit zwaar 

gesubsidieerde kunstwerk dusdanig 

geslonken dat vele huishoudens inmiddels 

voorzien moeten zijn. Bedoelen ze dat 

soms wanneer ze het hebben over “Kunst 

onder de mensen te brengen”. Gelukkig 

zijn kunstenaars altijd heel tevreden 

wanneer er over hun kunst gesproken of 

geschreven wordt, want dan gebeurt er iets. 

 

Nu was er bij Geel Wit 4 ook iets gebeurd, 

maar daar hadden we nadrukkelijk over 

afgesproken dat er niet meer over 

gesproken zou worden en mij werd heel 

nadrukkelijk verteld er niets over te 

schrijven. Daar het een pijnlijke nederlaag 

betrof met een nog pijnlijker uitslag, was 

het iets waarmee ik zonder kogelbrieven en 

andere bedreigingen zonder problemen 

mee in kon stemmen. 

Het is dan natuurlijk heel zuur wanneer 

dan twee dagen later het hele verhaal in 

geuren en kleuren op de voorpagina van de 

Leeuwarder Courant staat. Zo houd je 

natuurlijk nooit de vuile was binnen. Hier 

is vreselijk gelekt, dit moet tot op de 

bodem uitgezocht worden en deze 

klokkenluider rinkelt wat mij betreft zelfs 

nooit meer een fietsbel. 

 

Week in week uit proberen wij het edele 

voetbal spel te perfectioneren. Het 

onmogelijke is bij ons mogelijk. Zelfs 

Marco van Basten heeft een stage 

aangevraagd, maar daar pochen wij niet 

over. In een half uurtje gaat er van alles 

mis wat er ook maar mis kan gaan en juist 

dat haalt de regionale pers. Moeten wij nu 

net als kunstenaars blij zijn met deze 

aandacht omdat het in ieder geval aandacht 

is? Hoewel wij inderdaad balkunstenaars 

zijn, werkt dat bij ons toch anders. Wij 

kunnen jaren teren op onze schaarse 

hoogtepunten, onze dieptepunten stoppen 

wij ver weg en na de derde helft zijn wij 

die echt wel vergeten. Zand erover! 

 

                                      Henk Roemers 

 



Persbericht 

 

Niet afgelopen maandag jl. en ook niet  

die maandag daarvoor maar een maandag 

eerder, heeft er zich een vervelend incident 

afgespeeld op het voetbalveld van de  

plaatselijke voetbalvereniging Geel Wit. 

Des avonds bij de invallende duisternis  
is de jeugdige jeugdtrainer Dirk K.  

getackeld door de deurmat, welke is gesitueerd 

voor de ingang van de kantine. 

Deze rubberen mat ligt daar al jaren zonder 

dat iemand er ooit een klacht over heeft 

ingediend. Vele voetzolen hebben zijn 

oppervlakte geveegd zonder belaagd te 

zijn geweest geworden. Nu was het 

echter grondig mis: na een verwoestende 

WAZARI kon de jongeheer D.K. zich 

slechts met moeite bevrijden en zijn nog te 

trainen pupillen uit de gevarenzone te 

bevrijden. De volgende dag in het 

ziekenhuis bleek hij aardig op de hak te 

zijn genomen want die was gebroken. D. 

Kolk moet zich nu de komende twaalf 

weken verplaatsen op krukken of op zijn 

scooter. 

De plaatselijke veldwachter Anne W. heeft 

zich over de kwestie en de mat gebogen. 

Zijn voorlopige conclusie is het volgende: 

het materiaal waaruit de mat samengesteld 

is, wijst op een vroeger olympisch judomat 

verleden. Die functie zit op de één of 

andere manier in het rubber opgeslagen. 

Dirk heeft deze functie weer geactiveerd, 

iets wat een normaal mens nooit zou 

lukken. Volgens Anne een duidelijk geval 

van de verkeerde man op de verkeerde 

plaats op het verkeerde tijdstip, met andere 

woorden een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden. Om het zekere voor het 

onzekere te nemen zal de mat bewaakt 

worden, mag hij niet meer betreden 

worden en wordt koffiedrinkend pauze 

publiek verzocht de achteringang van de 

kantine te benutten, cq. te gebruiken. De 

mat kan niet zomaar in de afvalbak want 

WP heeft hem meteen bestempeld als 

gevaarlijk afval. Bovendien heeft de CIA 

interesse getoond. Volgens onbevestigde 

geruchten willen die hem plaatsen bij de 

achterdeur van het paleis van Saddam H. 

Om zo een hoop ellende te voorkomen. 

Nader bericht volgt. 

Voor je plezier naar het veld 

Zondag 3 november speelde Geel Wit 2 

thuis tegen Friesland 2. De wedstrijd ging 

door. Ik had niets anders verwacht, want ik 

had niet vernomen dat het de nacht ervoor 

verschrikkelijk had geregend. Dat had het 

dus blijkbaar wel gedaan, want een van 

diegenen die ik het eerst op het veld 

begroette was Meinte Bonthuis, de leider 

van het eerste. Dat team hoefde dus niet te 

ballen. Onbegrijpelijk, daar sta je dan, 

onder een stralend zonnetje te kijken 

terwijl je wedstrijd afgelast is.  

Nee, dan een week eerder. Een zware 

storm geselde het land. Wedstrijden in de 

eredivisie werden afgelast omdat 

reclameborden van de tribunes dreigden te 

waaien. Er was een advies om niet de straat 

op te gaan wanneer dat niet nodig was. 

Maar het veld op de Noordwal was 

goedgekeurd en dus had WZS maar te 

komen. Niet eerder had het publiek zo 

massaal de tribune opgezocht om zich te 

beschermen tegen de striemende regen en 

de harde wind. Van voetbal kon eigenlijk 

geen sprake zijn, maar het moest doorgaan.  

WZS deed daarover zijn beklag in de 

media. Maar ook Geel Wit had dat kunnen 

doen, want ons tweede moest naar 

Steenwijkerwold. Terwijl vrijwel overal 

het voetballen was afgelast moesten de 

reserves helemaal naar het Overijsselse 

voor twee keer drie kwartier voetballen. De 

wedstrijd begon te laat, omdat het voor 

Geel Wit onhaalbaar was op tijd in ’t Wold 

te zijn. Dit zeer tegen het zin van de 

ontvangende club in, die absoluut geen 

begrip voor de situatie kon opbrengen. Zij 

waren eens op Ameland geweest en toen 

zou Geel Wit geen medewerking hebben 

verleend! Je kunt zeggen dat 

Steenwijkerkwold zijn zin heeft gekregen: 

door de buitengewone 



weersomstandigheden waren de eilanders 

pas om tien uur ’s avonds weer thuis. 

Door het hoge water kon Geel Wit-WZS 

die dag pas om zeven minuten voor vier 

beginnen. Een week later liet 

scheidsrechter Hansen op precies hetzelfde 

moment de wedstrijd Geel Wit 2-Friesland 

2 beginnen. Nu was er te weinig water om 

voor een vlotte overtocht met de boot te 

zorgen! 

Met het oog op de duisternis werd besloten 

twee keer veertig minuten te spelen. 

Volgens mij duurde de tweede helft net iets 

korter, ik kon me voorstellen dat meneer 

Hansen het toen wel genoeg vond. Het 

stond 1-1. Friesland kreeg voor de rust de 

betere kansen, maar Geel Wit scoorde. Na 

de pauze maakten de Leeuwarders gelijk. 

Daaraan was een aantal, door mijn 

gekleurde contactlenzen waargenomen, 

merkwaardige beslissingen van de 

leidsman vooraf gegaan. Zo liet hij 

doorspelen terwijl een Geelwitter van 

achteren onderuit werd geschoffeld. 

Eigenlijk stapelde hij de ene foute 

beslissing op de andere. Je zou kunnen 

zeggen dat de scheidsrechter niet in de 

wedstrijd zat. Kan gebeuren, kan iedereen 

overkomen. Nadat weer eens een 

Geelwitter ter aarde werd gebracht nam 

deze revanche. Hij kreeg geel, zijn 

tegenstander ging vrijuit. En toen Friesland 

gelijk maakte (het moet gezegd, gezien de 

veldverhouding terecht) sloegen bij de 

Amelander keeper de stoppen door. Hij 

beledigde de scheidsrechter en dat kwam 

hem (ook terecht) op rood te staan. Op zich 

volkomen juist. Maar wel begrijpelijk. De 

man in het rood ging zelf ook over de 

rooie. “Waar zijn we nu helemaal mee 

bezig”, bitste hij in een buitenlands dialect 

de doelman toe. Deze bleef doormopperen, 

waarop ook de referee zich niet onbetuigd 

liet: “En ik zal ervoor zorgen dat jij 

voorlopig niet meer voetbalt”. Laat hem 

dat mooi in zijn rapport zetten, maar dat 

mag hij nooit over het veld rondbazuinen.  

Ik kan me voorstellen dat de bond de 

scheidsrechters in bescherming neemt. Zij 

zijn uiterst kwetsbaar. Op Ameland is nog 

nooit een leidsman gemolesteerd en laten 

we dat alsjeblieft zo houden. Maar als je 

dit soort figuren wedstrijden laat leiden 

moet het je niet verbazen dat het er eens 

een keer van komt. We gaan toch voor ons 

plezier naar het voetbalveld. Dat geldt voor 

het publiek, voor de spelers, maar toch 

zeker ook voor de scheidsrechter.  

 

Koos Molenaar 

 

 

Inleveren kopy 

Kopy voor het volgende Geel Wit nieuws 

kan worden ingeleverd tot 13 december bij 

Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. 

Emailen kan ook: 

koos.molenaar@wolmail.nl 

 

Tweede elftal drie punten in 
mindering 

Het tweede elftal heeft drie punten in 

mindering gekregen voor het niet spelen 

van de wedstrijd Heerenveen 3-Geel Wit 2 

op 29 september. Geel Wit had te weinig 

spelers vanwege blessures en de eilander 

herfstvakantie. 

De club is tegen de straf in beroep gegaan. 

Geel Wit vindt het vreemd dat de KNVB 

geen motivering voor de strafmaat heeft 

aangegeven, terwijl Geel Wit wel heeft 

aangegeven waarom de wedstrijd niet 

gespeeld kon worden. 

Inmiddels is de reactie van de bond binnen. 

Die blijft op het standpunt dat de wedstrijd 

gespeeld had moeten worden. Punt uit.  

Vreemd blijft het wel. Wekelijks worden 

wedstrijden afgelast. Sommige een paar 

uur vantevoren of zelfs zonder afzeggen. 

Bij het vaststellen van de strafmaat wordt 

blijkbaar alleen gekeken naar het niveau 

waarop men uitkomt. Geel Wit 2 heeft de 

‘pech’ in de reserve tweede klasse te 

spelen.  

In de prijzen gevallen? 
Maak een kopie van het lot voor uw 
eigen administratie. 

mailto:koos.molenaar@wolmail.nl


Stuur het originele lot in een gesloten 
envelop naar: 
 Nationale Grote Clubactie, Postbus 
90100, 5000 LA  Tilburg 

 Uw prijs wordt binnen 6 weken op uw 
rekening bijgeschreven. 
 In november 2003 zal notaris J.A.H.G. 
van Tuijl de trekking verrichten van de 
Grote Clubactie 2003.  
 
De uitslag van die trekking zal uiterlijk 
de volgende dag op onze website 
gepubliceerd worden. Lotenkopers die 
geen internet hebben kunnen de 
uitslag vinden in het huis-aan-huisblad 
dat op het lot is vermeld, in de week na 
de trekking. U kunt de uitslag dan ook 
beluisteren op onze uitslagenlijn: 0900 
- 9009055 of op SBS-text. 
 
Informatie over de trekkingsuitslag 
staat ook onderaan ieder lot vermeld. 
Voor de Grote Clubactie 2002 is 
vergunning verleend door de 
Staatssecretaris van Justitie d.d. 17 
mei 2002 onder nummer L.O. 
730/0145/045.02 
 

Elf ballenactie 

Beste leden, 

Deze week start de ‘ELF ballenactie’ in 

samenwerking met het voetbalmaandblad 

Elf. 

Zij sponsoren onze club met Elf 

trainingsballen, €300 aan materiaal én 

Masita Libero wedstrijdballen. 

In ruil daarvoor mogen zij onze leden 

éénmalig telefonisch benaderen met een 

uniek aanbod op het voetbalmaandblad Elf, 

waar sindskort de gratis bijlage ‘Goal’ aan 

toegevoegd is met o.a. de Kidskrant. 

Hoe meer succes Elf hiermee heeft, hoe 

meer ballen onze club ontvangt. 

Wilt u ondanks het unieke aanbod van Elf 

liever niet gebeld worden, laat het dan 

even de secretaris weten. 

Middagje met de pupil 

Een middagje mee lopen met de pupil van 

de week Wilmar Kienstra. 

  

Geel Wit – WZS Sneek. 

  

Samen op de fiets door de vliegende storm 

en striemende regen naar het voetbalveld. 

We moes ten ons om 14.30 melden in de 

bestuurskamer. Daar werden we 

ontvangen door ome Jan , zes 

bestuursleden en iemand van radio 

Friesland die ‘s morgens tegen Geel Wit 

had gevoetbald. 

Er hing daar een zenuwachtig sfeertje, 

omdat de boot door de storm niet kon 

aanleggen en er was haast geboden, 

vanwege het terugzetten van de tijd, dus 

eerder donker. 

Wilmar kreeg een glas cola en pa een bakje 

koffie, toen werd ons verteld dat een pupil 

van de week allemaal mag doen. 

Door het noodweer liep het wat anders, de 

Geel Wit en GSM telefoontjes rinkelden 

voortdurend. 

Ging de wedstrijd nu door of niet?   

En ja hoor, daar was meester Meinte om 

Wilmar te halen. 

Omkleden voor de warming up samen met 

de spelers van het eerste. 

Nu het veld op en een balletje trappen met 

Edward de Jong en Douwe van der Meij. 

Tot Francisco Metz de jongens mee naar 

binnen nam voor de wedstrijd bespreking. 

Om vier uur kwamen Wilmar, de 

scheidsrechter en beide teams het veld op 

lopen, geheel in tenue. 

Eerst werd er getost wat Wilmar al direct 

een euro op leverde. 

Hierna volgde de aftrap van Wilmar en de 

wedstrijd kon beginnen. 

Snel het trainingspak aan en de dug out in. 

Het spel was voorspelbaar door de storm. 

Maar de scheids was minder voorspelbaar, 

deze kwam eigenlijk niet veel uit de 

middencirkel vandaan. 

Voor een flinke overtreding op Jaap 

Wouters werd niet gefloten, wat als gevolg 

had dat de achterhoede slecht dekte en een 



speler van WZS met een harde schuiver 

voor de wind kon scoren 0-1. 

Gelukkig kon Tonio Brouwer de stand nog 

voor de rust gelijk trekken door een halve 

omhaal, prachtig om te zien 1-1. 

In de rust gingen we weer naar de 

bestuurskamer om op te warmen, pa een 

bakje koffie en Wilmar een warme ijsco. 

Tot meester Meinte  Wilmar weer kwam 

halen voor de tweede helft. 

Geel Wit voor de wind en nu opletten om 

eens van afstand te schieten. 

Beide teams kregen kansen tot André de 

Jong uithaalde van 30 meter 2-1. 

Edward de Jong scoorde de 3-1, nadat er 

een doelpunt van André was afgekeurd. 

De oorzaak was voor mij onbekend, een 

corner ineens in het doel, misschien werd 

er geduwd of zo. 

Tonio maakte de stand compleet 4-1. 

Een ieder met een Geel Wit hart was 

opgetogen, (wij) staan bovenaan met een 

goede uitgangspositie voor een 

periodetitel. 

Daarna gingen de mannen naar de 

kleedkamer. 

En pa naar de bestuurskamer, de sfeer was 

uitstekend, na een kwartiertje kwam 

Wilmar binnen met een prachtbal vol 

handtekeningen van iedere eerste-

elftalspeler, een erg leuk gebaar. 

Na een biertje, een colaatje en wat 

kipnuggets hebben we iedereen bedankt 

voor de leuke spannende middag van de 

pupil van de week.  

 

Bestuursmededelingen 

* Bij de ingang van het sportcomplex is 

een prachtig mededelingenbord verrezen.  

Dit vakmanschap is geleverd door Jan de 

Jong en Dorus Metz. Hulde. 

* Geel Wit is voornemens in februari weer 

een hartreanimatiecursus te houden. Dan 

dient de belangstelling echter wel groter te 

zijn dan de vorige keer. In het volgende 

clubblad zullen hierover meer 

mededelingen komen, maar laat het alvast 

in u omgaan. Het is in ieders belang. 

* Voor in de agenda: 

Op 25, 26 en 27 december is het 

traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi. Meer 

informatie hierover in een toernooiboekje. 

Op 2 januari is de algemene 

ledenvergadering. De agenda wordt 

geplaatst in het volgende clubblad. 

* 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. 

 

Sport op de LOA 

Afgelopen zomer kregen we thuis een 

circulaire van de Lokale Omroep Ameland. 

Het was een noodkreet, de omroep zat te 

springen om technici en presentatoren. 

Zouden die er niet komen dan dreigde het 

einde van een aantal programma’s, 

waaronder LOA Nieuws en Sport.  

Al sinds jaar en dag worden tussen half 

tien en tien uur ’s avonds 

vertegenwoordigers van Amelandia en 

Geel Wit uitgenodigd hun zegje te doen 

voor de microfoon. Het hele eiland wordt 

op deze manier geïnformeerd over het wel 

en wee van de afgelopen speelronde.  

Zowel bij Amelandia als bij Geel Wit was 

er niemand die spontaan opstond om zich 

aan de klus te wagen. Toch is het 

programma nog steeds in de lucht, en dat is 

te danken aan mensen die nauwelijks een 

link met sport hebben. Presentatrice Diana 

Postma komt daar eerlijk voor uit. Haar 

moed en haar eerlijkheid zijn te prijzen. 

Want haar taak is niet eenvoudig. Mensen 

die de hele dag kunnen vullen met praten 

over voetballen klappen dicht zo gauw de 

microfoon open gaat. Diana gaat 

onbevangen het gesprek aan. Haar gebrek 

aan kennis komt aan het licht als ze vraagt 

of elke week dezelfde scheidsrechter aan 

een bepaald team wordt gekoppeld. Of als 

ze wil weten of er iemand anders in het 



doel mag als de keeper uit het veld wordt 

gestuurd. Ronduit stuntelig is het oplezen 

van de aanvangstijden bij de afgelaste 

wedstrijden. 

Toch heeft het iets ontwapenends. Er 

zullen ongetwijfeld meerdere huiskamers 

zijn waar de radio op de LOA staat 

afgestemd en huisgenoten blij zullen zijn 

dat Diana deze vragen te berde durft te 

brengen.  Als zíj dit soort vragen op hun 

inwonende voetbalkenner afvuren worden 

ze meestal afgesnauwd met een bits: “Stel 

niet zulke domme vragen”of “Weet je dat 

dan niet”. 

Om op die laatste reactie te antwoorden: 

Nee, anders had ik die vraag niet gesteld. 

Diana stelt ze wel en Francisco en zijn 

collegae zijn wel genoodzaakt te 

antwoorden. Zo stijgt per zondagavond het 

kennisniveau van de Amelander 

luisteraars.  

De aanpak van de LOA is inmiddels in de 

rest van het land niet onopgemerkt 

gebleven. Een toch gerespecteerd 

journalist/programmamaker als Henk 

Spaan heeft niet stilgezeten. Hij heeft 

niemand minder dan André van Duin 

bereid gevonden om soortgelijke vragen te 

stellen aan een trainer in de persoon van 

Louis van Gaal. Zij hebben als voordeel 

dat het televisie is en het zelfs kunnen 

uitbeelden. 

En de kijkers smullen van zo’n 

programma. Dus Diana, ga zo door. Al 

vraag ik mij wel af hoe het moet met het 

programma als je op alle vragen een 

antwoord hebt gekregen. Maar dat is een 

zorg voor later. 

Koos Molenaar 

 

Verslagen 

2-11-2002  CVO E1-Geel Wit E1    

We gingen met 8 man naar Vrouwbuurt. 

Doordat er een boot om half 12 was 

begonnen we om kwart voor 10. Thuis 

hadden we met 9-2 gewonnen.  

Wouter in het doel voor Rob. We kwamen 

met 1-0 achter door een foutje van onze 

keeper. Meteen na de rust een solo van 

Rob 1-1. En na een voorzet van Mark tikte 

Robert 1-2 in. Door een blunder van de 

achterhoede werd het vlak voor tijd nog 2-

2. Al met al een terechte uitslag. 

 

Frisia E6-Geel Wit E2   0-10 

Zaterdag 16 november 10-0 gewonnen van 

Frisia E6 tegen Geel Wit E3 en we heben 

een kopbal. De vorige keer waar ze slapper 

want we hadden de vorige keer met 18-0 

gewonnen dat was toen een makkie maar 

zij zijn heel wat sterker geworden. 

De club Geel Wit E3 

 

Standen  

Eerste elftal 

Robur 1    8   7   0   1   21   27   -   10 

Renado 1    9   7   0   2   21   23   -     7 

Geel Wit 1    9   7   0   2   21   20   -     8 

MKV '29 1    8   4   1   3   13   23   -   16 

Dronrijp 1    8   4   1   3   13   12   -   14 

Franeker 1    9   3   2   4   11   13   -   14 

Friesland 1    8   3   1   4   10   14   -   21 

Trynwâlden 1  8   3   0   5     9   13   -   16 

Warga 1    8   3   0   5     9   16   -   20 

WZS 1    9   2   1   6     7   14   -   28 

CAB 1    8   1   3   4     6     9   -   20 

Stiens 1    8   1   1   6     4     7   -   17 

 

Tweede elftal 

LSC 2    8   6   1   1   19   23   -   12 

Friesland 2    10   5   3   2   18   22   -   16 

Geel Wit 2    10   4   4   2   13* 19   -   17 

RES 2    8   4   0   4   12   16   -   13 

Emmeloord 2  8   3   3   2   12   10   -     9 

Rood Geel 2    8   3   1   4   10   16   -   14 

Steenw.w. 2    9   3   1   5   10   16   -   17 

Nicator 2    7   3   1   3   10   12   -   13 

Hark. Op. 2    7   2   3   2     9   15   -   12 

Bergum 2    7   2   2   3     8   16   -   12 

Heerenv. 3    8   2   1   5     7   12   -   34 

Franeker 2    8   1   2   5     5   10   -   18 

*GW 3 winstpunten in mindering 

 

Derde elftal 

Trynwâlden 2  8   7   1   0   22   28   -     4 

Frisia 3    9   7   0   2   21   42   -     8 



St. Anna 2    8   4   3   1   15   17   -     9 

ONB 2    7   4   1   2   13   19   -   12 

Gorredijk 3    7   4   1   2   13   12   -   14 

Harlingen 2    7   3   2   2   11   19   -   14 

Akkrum 2    7   3   0   4     9   16   -   17 

Geel Wit 3    8   3   0   5     9   11   -   26 

Leeuw. 3    7   1   0   6     3   13   -   21 

Sparta '59 2    7   1   0   6     3     8   -   37 

Stiens 2    7   0   0   7     0     9   -   32 

 

Vierde elftal 

Geel Wit 4       8   6   0   2   18   22   -   19 

Rood Geel V1 6   5   1   0   16   37   -   11 

Drachten V1    5   4   0   1   12   31   -   15 

Nicator V1    7   3   2   2   11   19   -   18 

Dronrijp V1    5   3   1   1   10   21   -   10 

Franeker V1    5   3   0   2     9   17   -   11 

Stiens V1    6   2   2   2     8   25   -   13 

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

Stiens V2    6   1   1   4     4     7   -   21 

Friesland V1  5   1   0   4     3   10   -   22 

Oosterlit. V1   7   0   2   5     2   12   -   20 

Flamingo V1   5   0   0   5     0     8   -   53 

 

A-junioren 

Balk A1    8   6   1   1   19   30   -   15 

Leeuw. A1    6   5   1   0   16   34   -     7 

Workum A1    7   5   0   2   15   16   -   14 

Lwd. Zw. A1  8   3   3   2   12   18   -   11 

Franeker A1    8   3   2   3   11   11   -   15 

RES A1    7   3   1   3   10   14   -   17 

Geel Wit A1    7   2   2   3     8   17   -   16 

Stiens A1    6   2   2   2     8     9   -   21 

Dronrijp A1    5   1   1   3     4   11   -   13 

GAVC A1    6   0   1   5     1     5   -   17 

Berlikum A1 6   0   0   6     0     6   -   25 

 

B-junioren 

Holwerd B1    5   5   0   0   15   37   -     3 

Ropta B. B1    4   4   0   0   12   21   -     7 

Geel Wit B1    6   4   0   2   12   19   -   25 

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 

Broek. B. B2  6   1   1   4     4   11   -   23 

de Wâlden B1 3   1   0   2     3   11   -   11 

Be Quick B2   5   1   0   4     3     9   -   20 

VIOD B1    5   0   0   5     0     6   -   26 

 

C-junioren 

WTOC C1    6   6   0   0   18   63   -     8 

Ternaard C1    5   5   0   0   15   41   -     2 

Be Quick C2  6   3   2   1   11   37   -   11 

Anjum C1    5   3   2   0   11   32   -   11 

Geel Wit C1    7   3   2   2   11   27   -   17 

de Wâlden C1 5   3   1   1   10   40   -   10 

Broek. B. C2   6   3   0   3     9   13   -   34 

Holwerd C1    5   2   1   2     7   20   -   17 

VCR C1    7   1   0   6     3   19   -   30 

Oostergo C1    5   1   0   4     3     9   -   26 

Zwaagw. C2    6   0   0   6     0     3   -   69 

Kollum C3    5   0   0   5     0     2   -   71 

 

D1-pupillen 

FVC D2    6   6   0   0   18   54   -     6 

Geel Wit D1    6   4   0   2   12   27   -   17 

Rood Geel D4 6   3   0   3     9   30   -   12 

Leeuw. D3    6   3   0   3     9   23   -   35 

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

Blauwhuis D1 4   0   0   4     0     2   -   42 

 

D2-pupillen 

Zwaagw. D2   6   6   0   0   18   28   -     6 

Kollum D2    6   4   1   1   13   20   -     5 

Geel Wit D2    8   4   0   4   12   27   -   20 

Dokkum D2    5   1   2   2     5   12   -   14 

TTBC D3    6   1   0   5     3   19   -   21 

Be Quick D4   5   0   1   4     1     5   -   45 

 

E1-pupillen 

Birdaard E1    7   6   0   1   18   57   -   12 

Wykels H. E1 6   6   0   0   18   46   -   7 

Wardy E1    7   4   0   3   12   18   -   37 

Geel Wit E1    8   2   1   5     7   21   -   34 

Marrum E1    6   1   0   5     3   13   -   46 

CVO E1    6   0   1   5     1     9   -   28 

 

E2-pupillen 

Zwaagw. E2    6   6   0   0   18   62   -     5 

Kollum E3    7   5   0   2   15   47   -   25 

VIOD E2    5   2   1   2     7   13   -   28 

Geel Wit E2    6   2   0   4     6   32   -   30 

Buitenpost E2 5   1   0   4     3   12   -   40 

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

 

E3-pupillen 

Nylân E3    6   6   0   0   18   80   -     4 

Geel Wit E3    7   6   0   1   18   76   -     5 

Blauw Wit E6 7   5   0   2   15   62   -   20 



Frisia E6    7   1   1   5     4     5   -   70 

CSL E4    6   1   0   5     3   11   -   67 

Rood Geel E6 7   0   1   6     1   11   -   79 

 

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 

 


