
Sporten met de dood tot gevolg 
Het is zondagmiddag. Het tweede speelt 
tegen Trynwâlden, maar die wedstrijd is 
na tien minuten al beslist. In de kantine 
staat de tv afgestemd op de kabelkrant, 
waarachter Peter Raadjes verslag doet 
van Leeuwarden 1-Geel Wit 1. 
Teleurstelling als hij de 1-0 voor de 
thuisploeg meldt, maar opluchting bij de 
late gelijkmaker. Met enige voldoening kan 
aan de nabespreking worden begonnen. 
Hoe betrekkelijk zo’n potje voetbal echter 
is blijkt later op de dag als in de wedstrijd 
Forward-LSC 1890 Nolke Posthuma van 
LSC is overleden. Is dit het spelletje 
allemaal wel waard? Hoe kan dit, een 
sportman die tijdens het uitoefenen van 
zijn hobby het leven laat? Is er sprake van 
een onopgemerkt gebleven hartafwijking 
of spelen er andere factoren? Voordat wij 
vroeger mochten voetballen moesten we 
een sportkeuring ondergaan. We hadden 
niet de idee dat dit veel voorstelde, het is 
later afgeschaft. Was de keuring wel zo 
slecht en is het niet verstandig om ‘m toch 
weer in te voeren, zijn vragen die weer 
actueel worden nu ons met enige 
regelmaat (top)voetballers ontvallen.  

Het toeval wil dat een paar dagen na het 
tragische incident in Groningen op tv een 
Deense documentaire te zien was over de 
plotselinge dood van voetballers. De 
makers van het programma kwamen tot de 
conclusie dat alle slachtoffers tussen 20 
en 30 jaar oud waren en allemaal 
medicijnen hadden gebruikt. Allen hadden 
een blessure gehad en slikten pijnstillers 
om toch maar te kunnen spelen. 
Clubdokters gaven aan in grote mate 
pijnstillers te verstrekken, en niet alleen 
aan spelers van het eerste, maar ook aan 
jeugdsporters. Geel Wit heeft geen eigen 
arts, maar er is geen doktersvoorschrift 
nodig om aan pijnstillers te komen.  

Wekelijks bevolken zo’n honderd sporters 
onze velden. Ik vraag mij af hoeveel 
mensen er dan rondlopen die 
daadwerkelijk eerste hulp kunnen 
verlenen. Eigenlijk zouden alle leiders over 
de basiskennis moeten beschikken. Geel 
Wit heeft diverse malen geprobeerd een 
EHBO-cursus te organiseren, maar de 
belangstelling was telkens minimaal. 

Onlangs in een soortgelijke cursus 
gehouden op initiatief van Wad in 
Beweging. Ook daarvoor toonde niemand 
van Geel Wit interesse. Moet het kalf dan 
eerst verdronken zijn… 

Koos Molenaar 

Agenda algemene ledenvergadering 
Geel Wit op vrijdag 5 januari 2007, 
aanvang 20.30 uur in de kantine van 
Geel Wit. 
1 Opening; 
2 Mededelingen voorzitter; 
3 Mededelingen en ingekomen stukken 
secretaris; 
4 Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 25 augustus 2006; 

  5 Begroting seizoen 2007/2008; 
  6 Toelichting diverse commissies; 

7 Competitieverloop Geel Wit-teams; 
8 Stichting “Vrienden van Geel Wit”; 

  9 Rondvraag; 
10 Sluiting. 
 
Notulen ALV 25 augustus 2006 
Notulen van de algemene 
ledenvergadering Geel Wit d.d. 25 
augustus 2006 in de kantine aan de 
Noordwal, aanvang 20.30 uur. 
Aanwezig zijn 28 leden (inclusief bestuur). 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet 
eenieder van harte welkom. Hij constateert 
dat de opkomst te wensen overlaat. Verder 
blikt hij nog even terug naar het afgelopen 
seizoen dat over het algemeen goed is 
verlopen, met successen bij de jeugd en 
handhaving van het eerste elftal in de 2e 
klasse KNVB. Ook het gehouden 
darttoernooi in de winterstop en de 
familiedag op Hemelvaartdag waren 
succesvol.  
Namens de terreinmeester verzoekt de 
voorzitter de diverse trainers om de doeltjes 
na gebruik weer even te verwijderen, vooral 
in verband met het maaien. 
Op woensdag 13 september speelt Geel 
Wit weer een oefenwedstrijd tegen Jong 
Indonesië. 
2. Mededelingen en ingekomen 
stukken 
Mededelingen: 
De voorzitter meldt dat de behoefte aan een 
kunstgrasveld toeneemt. Steeds meer clubs 



op het vasteland beschikken daar inmiddels 
over. Het gaat vooral om een extra 
mogelijkheid voor de trainingen. Het bestuur 
zal dit ook bij de gemeente aankaarten. 
Er is bericht van verhindering ontvangen 
van Jan Douwe Nagtegaal, Peter Raadjes, 
Chris Brouwer en Frans ter Schure. Rudolf 
Teuben komt wat later. 
Ingekomen stukken: 
De secretaris meldt enkele brieven van de 
KNVB over de invoering van de spelerspas,  
het sponsorbeleid en een schrijven van 
scheidsrechter Gr. Bakker.  
3. Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 5 januari 2006 
Een verslag van de algemene 
ledenvergadering van 5 januari 2006 heeft 
enige tijd geleden reeds in de Geel Wit-
krant gestaan. Naar aanleiding van de 
notulen stelt Meinte Bonthuis het volgende 
aan de orde: 
De inleiding van het jaarverslag was met 
betrekking tot de resultaten van het 1e elftal 
nogal negatief van toon. Voortaan graag 
een en ander in het perspectief zien van de 
bijzondere situatie van een voetbalclub op 
een eiland!; 
De A-junioren worden veelvuldig gevraagd 
om met de seniorenteams op zondag mee 
te spelen. Als ze dan ook nog op de zondag 
kantinediensten moeten verrichten, lijkt dat 
een beetje te veel van het goede te worden. 
Graag een betere coördinatie; 
Hoe zit het met de TV in de kantine?  
De voorzitter beantwoordt de gestelde 
vragen en opmerkingen. Vervolgens 
worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 
4. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag heeft inmiddels ter 
kennisname in het clubblad gestaan. Geel 
Wit doet er alles aan om niet op Ameland 
woonachtige spelers voor de club te 
behouden. Met betrekking tot een 
eventuele vergoeding voor de extra kosten 
van vervoer aan de spelers die op het 
vasteland wonen en werken deelt de 
voorzitter mee, dat Geel Wit in overleg is 
met de Stichting Vrienden van Geel Wit en 
Wagenborg Passagiersdiensten.  
Het jaarverslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
5. Jaarverslag penningmeester 
Het jaarverslag van de penningmeester ligt 
ter inzage op tafel. Penningmeester Wessel 
Brouwer geeft hier en daar een korte 

toelichting. Het jaar 2005/2006 sluit met een 
positief exploitatiesaldo van ruim 4.600 
euro. De vergoeding voor het oud-papier 
door fa. De Vries loopt inmiddels twee jaar 
achter. De vergoeding is wel in het 
jaarverslag meegenomen als nog te 
vorderen bedrag. Als deze betalingen niet 
binnenkomen, derft Geel Wit zo’n 9.000 
euro aan inkomsten. 
Met betrekking tot de ontvangsten oud 
papier in de toekomst merkt de voorzitter 
op dat hierover met de gemeente overleg 
gaande is. Indien de gemeente te zijner 
tijd zelf de inzameling gaat verzorgen, zal 
het bestuur aandringen op een 
afbouwregeling ten aanzien van de 
jaarlijks te ontvangen vergoeding, bijv. 
over een periode van 10 jaar. Door de 
nieuwe vorm van sponsoring is er meer 
sponsorgeld binnengekomen. De 
reiskosten hebben in het seizoen 
2005/2006 zo’n 20.000 euro bedragen. 
Tenslotte wordt het financieel jaarverslag 
van de penningmeester goedgekeurd en 
vastgesteld. 
6. Verslag kascommissie en 
(her)benoeming kascommissie 
Bij monde van Jan Brouwer deelt de 
kascommissie dat de administratie er prima 
uitzag en akkoord werd bevonden. Jan 
Brouwer treedt af en wordt opgevolgd door 
Henk Roemers. 
7. Bestuursverkiezing 
De aftredende leden Peter Raadjes, Wessel 
Brouwer en Dorus Metz worden bij 
acclamatie herkozen. In de vacature 
jeugdzaken kan eindelijk worden voorzien. 
Kandidaat is Jan Brouwer die eveneens bij 
acclamatie in het bestuur wordt gekozen. 
8. Voorbereiding seizoen 2006/2007 
In het nieuwe seizoen heeft Geel Wit zich 
met 4 senioren-, 4 junioren- en 8 
pupillenteams voor de competitie laten 
inschrijven, te weten: 
4 seniorenteams; 
1 x A’s; 
1 x B’s; 
2 x C’s; 
3 x D’s; 
2 x E’s (zeventallen); 
3 x F’s (zeventallen). 
In totaal dus 16 teams! 
Omdat de selecties bij zowel de jeugd als 
de senioren hier en daar vrij krap zijn, zullen 
bijv. de A-junioren regelmatig met de 



seniorenteams mee moeten doen. Er wordt 
nog gezocht naar een extra leider bij de B’s, 
twee leiders bij de C2’s en een trainer bij de 
pupillen die nog in de zaal voetballen. De 
overige leiders blijven dezelfde als het 
voorgaande seizoen. Francisco Metz en Fré 
Smidt zijn ook in het nieuwe seizoen als 
trainers voor de Geel Wit-selectie 
aangesteld. Doelstelling is handhaven in de 
2e klasse! 
Naar aanleiding van de spelerskrapte merkt 
Henk Roemers op dat het gewenst is dat de 
diverse seniorenelftallen elkaar dienen te 
steunen als er te weinig spelers zijn.  
In het nieuwe seizoen is de spelerspas 
verplicht voor voetballers vanaf de D-jeugd. 
Bij  Geel Wit moeten nog 15 leden hun 
fotoformulier inleveren. De KNVB heeft 
toegezegd dat de pasjes op tijd klaar zijn. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat 
het goed zou zijn dat de leiding de pasjes 
van de jeugd bewaart, maar dat het 
gewenst is dat de senioren hun pasjes zelf 
bij zich hebben.  
Meinte Bonthuis ziet de indeling en 
selecties van de diverse teams liefst eerder 
bekendgemaakt, bijv. vóór 1 augustus! Dan 
kunnen ook de ouders van de junioren en 
pupillen hiervan tijdig kennisnemen. Hij 
vindt ook dat de communicatie hierover 
verbeterd moet worden. Ook is het gewenst 
dat het bestuur probeert het 
“bewaarnummer” eerder te laten 
verschijnen. Tenslotte moet ook de 
aanvang van de diverse trainingen 
duidelijker en eerder bekend worden 
gemaakt. 
Henk Roemers vindt de kritiek van Meinte 
hierop niet helemaal terecht.  
De voorzitter reageert hierop dat het 
buitengewoon lastig is om veel eerder 
hiermee naar buiten te komen. Tot op het 
laatste moment vinden er nog diverse 
wijzigingen plaats. Het bestuur zal in ieder 
geval proberen dit punt beter te 
coördineren. 
Francisco Metz ziet graag dat het bestuur 
een datum noemt waarop de jeugd kan 
beginnen te trainen. 
9. Omgaan met elkaar 
Voorzitter Jos Bulté geeft aan dat er op en 
om het veld een zekere verruwing 
plaatsvindt, welke onder meer gepaard gaat 
met grof taalgebruik, zowel onder elkaar als 
richting tegenstander, maar zeker in de 

richting van de scheidsrechter. Dit baart het 
bestuur zorgen. Het levert Geel Wit in ieder 
geval veel boetes op. Geel Wit staat in de 
top wat betreft het aantal boetes en 
schorsingen. Nu betaalt de club nog de 
eerste vijf boetes per elftal. Het bestuur van 
Geel Wit overweegt dit te veranderen, 
vooral als het gaat om boetes vanwege 
onnodige kaarten voor praten en verbaal 
geweld op het veld. Ook het gedrag buiten 
het veld is voor verbetering vatbaar, zoals 
de aanwezigen op de vergadering aan het 
begin van de vergadering hebben kunnen 
meemaken. 
Hessel Kienstra constateert dat er veel 
meer verbaal geweld in de richting van de 
meeste scheidsrechters plaatsvindt. Dit is 
ook duidelijk in de kantine waarneembaar! 
Rudolf Teuben doet de suggestie om 
boetes voor “praten” voortaan door de 
spelers zelf te laten betalen. 
De voorzitter sluit deze discussie af en doet 
aan allen de oproep om voortaan meer 
respect te tonen voor elkaar en voor de 
arbiters, zowel op als om het veld.   
10. Dorpsfeest Nes 
Arno Moll speekt over een prima verloop 
van de kermis in Nes en merkt op dat de 
extra avond op de kermis veel extra 
verkopen voor Geel Wit heeft opgeleverd. 
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers en de 
kermiscommissie hartelijk voor hun inzet. 
11. Oprichting jubileumcommissie 
i.v.m. het 75 jarig bestaan van VV Geel-
Wit 
De voorzitter geeft aan dat Geel Wit in 
2009 75 jaar bestaat. Het bestuur wil 
daarvoor een jubileumcommissie in het 
leven roepen. Jan van Os biedt zich 
hiervoor spontaan aan. Meinte Bonthuis 
en Koos Molenaar gaan een jubileumboek 
schrijven. Ook de kermiscommissie (Arno 
en André) zal bij dit gebeuren worden 
betrokken. In dit verband zal ook in het 
clubblad hieraan de nodige aandacht 
worden besteed.   
12. Rondvraag 
Gerard Metz zegt het te betreuren dat de 
verhouding met Amelandia is verslechterd 
en vraagt zich af of bepaalde beslissingen 
door het bestuur van Geel Wit niet wat te 
“overhaast” zijn genomen. Een goede 
samenwerking tussen beide verenigingen is 
toch wel van belang. De voorzitter 
antwoordt dat Geel Wit Amelandia op een 



aantal beleidszaken, o.a. ten aanzien van 
de problemen bij de jeugd, de helpende 
hand heeft geboden, maar dat Amelandia 
daarop niet wenste in te gaan. 
Hessel Kienstra merkt op dat zich op 
Schiermonnikoog hetzelfde probleem 
voordeed.  
De voorzitter legt de situatie nogmaals uit 
en vindt dat de zwartepiet wel erg snel aan 
het bestuur van Geel Wit wordt gegeven. 
Johan Metz vraagt zich af hoe het zit met 
het lijntrekken op het 3e veld. 
Meinte Bonthuis verzoekt het bestuur om 
Geel Wit voortaan in de bekercompetitie te 
laten indelen bij zondagclubs. Het bestuur 
zal dit overleggen met de KNVB.  
Als laatste punt krijgen de leden Meinte 
Bonthuis, Jan van Os en Will Bakema 
door Wilma Kolk een KNVB-speldje 
opgespeld wegens hun 25-jarig 
lidmaatschap van Geel Wit. De leden 
Siegfried Kooiker en Ben de Kruyff zijn 
eveneens een kwart eeuw lid. De 
onderscheiding zal hen later worden 
uitgereikt. 
Tenslotte biedt Meinte als een soort 
traditie het jaarboek aan van de 
verrichtingen van het eerste elftal en geeft 
een exemplaar aan René de Jong 
(aanvoerder), Geert Weijmans 
(supporters) en Koos Molenaar (bestuur). 
13. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
voorzitter om  22.20 uur de vergadering. 
Aldus vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering van 5 januari 2007. 
 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 
Traditiegetrouw wordt tweede en derde 
kerstdag het onderlinge  
zaalvoetbaltoernooi in sporthal de Slenk in 
Nes gehouden. Op 26 december zijn de 
senioren en A-junioren aan de beurt, 
daags erna komt de overige jeugd aan 
bod. Er wordt een apart toernooiboekje 
gemaakt. Raadpleeg dat boekje en de 
website voor de juiste aanvangstijden. 
 

 
 
Winnaars verloting van 3 december 
  
Zondag 3 december hadden wij 2 
gelukkige winnaars van de verloting 
tijdens de wedstrijd tussen Geel Wit en  
Forward, de mannen Hein en Borrel waren 
zo blij dat zij graag met hun 3e en 4e prijs 
wilde poseren! En zo zie je maar weer 
koop een programma en voor je het weet 
ben je winnaar en sta je in de krant! 
Mannen veel plezier met jullie prijzen en 
voor het volgend seizoen blijf het proberen 
wie weet wordt het dan een eerste en 
tweede prijs! 
Nogmaals VAN HARTE 
GEFELICITEERD!!! 
 
 
Vouwploeg Geel Witkrant uit eten bij de 
Mavo! 
  
Woensdag 13 december is de vouwploeg 
van de Geel Witkrant uit eten geweest bij 
de Mavo. Deze jongens en meisjes 
verzorgen elke week een etentje voor 
uitgenodigde gasten en het liefst 
vrijwilligers van een vereniging of club en 
deze week waren wij aan de beurt!! 

We waren om 14.15 aanwezig en 



om 16.30 rolde we tonnetje rond weer 
naar buiten. We hebben genoten van een 
perfect 5 gangen kerstmenu.  

De verzorging, bediening enz waren 
helemaal top!  

Dus zoals toch maar weer blijkt vrijwilliger 
zijn heeft toch ook echt wel hele lekkere 
voordelen. 

Namens ons allen willen wij de jongens en 
meiden van de Mavo bedanken voor deze 
gezellige middag en we houden ons in de 
toekomst altijd aanbevolen! 

  
Groetjes de vouwploeg! 

 
Groninger scheidsrechters 
Een andere niet meer weg te denken 
traditie is het trainingskamp van de 
Groninger scheidsrechters op Ameland. 
Gewoontegetrouw nodigen zij altijd Geel 
Wit uit om een deel van hun programma 
mee te maken. Ook dit jaar is Geel Wit 
welkom op vrijdag 12 januari in Paal 13. 
 
Oefenprogramma Geel Wit 
Zaterdag 6 januari: Geel Wit-RES 
Zaterdag 13 januari: Geel Wit-’t Fean ‘58 
Zondag 21 januari: Geel Wit-Oosterlittens 
Zaterdag 27 januari: Geel Wit-Groen Wit 
’62 (Apeldoorn) 
Zondag 4 maart: Warga-Geel Wit 
 
Kijk op de website en de aanplakborden 
voor de juiste aanvangstijden. 
 
Cositax vervoert scheidsrechters 
Taxibedrijf Cositax vervoert gratis de 
scheidsrechters van en naar het veld. Dit 
is het bestuur van Geel Wit met Cositax 
overeengekomen. 
Het bestuur van Geel Wit is zeer 
ingenomen met deze toezegging van 
Cositax. Een reis naar Ameland kost de 
scheidsrechters meer tijd en geld dan 
wanneer ze een wedstrijd aan de wal 
moeten fluiten. Het gebeurt niet zelden dat 
arbiters voor de eilanden afzeggen.  
Hopelijk zal deze geste van Cositax ertoe 
bijdragen dat de scheidsrechters zich nog 
wel eens zullen bedenken en zich zo’n 
mooi uitstapje niet door de neus laten 
boren. 
Dat laatste zou je denken… de 
scheidsrechter voor de wedstrijd Geel Wit 



2-Trynwalden 2 had afgezegd en er was 
geen vervanger geregeld. Gelukkig was 
Rudolf Teuben bereid dit duel in goede 
banen te leiden hoewel hij voor dit niveau 
niet de vereiste papieren heeft. Met name 
de bezoekers blij want zij waren niet voor 
niets gekomen en gingen ook nog eens 
met de winst naar huis. Eigenlijk is hier 
een donkergele kaart voor de aanstellers 
van de scheidsrechters op hun plaats, 
want het is nu al de zoveelste keer dat er 
geen vervangende arbiter is geregeld. 
 
Geel Wit bestraft voor staken 
Geel Wit heeft een boete van €200, 
waarvan €100 voorwaardelijk, gekregen 
voor schuld aan staken van de wedstrijd 
Geel Wit 2-Frisia 2. Daarnaast krijgt Geel 
Wit een punt in mindering. Arno Moll is 
geschorst voor drie wedstrijden en een 
speler van Frisia voor vier duels. De stand 
van staken, 1-1, is tevens de eindstand. 
 
 

Bedankt voor de lunch 
De personeelsvereniging DINO (District 
Noord) van de KNVB heeft in september 
een uitstapje naar Ameland gemaakt. In 
de kantine van Geel Wit kregen de leden 
van de personeelsvereniging een lunch 
aangeboden. Het bestuur van Geel Wit 
kreeg een bedankje voor de fantastische 
ontvangst die zij mochten hebben. De 
personeelsvereniging laat weten dat de 
leden hebben genoten van een 
fantastische lunch. Daarbij stuurden ze 
enkele foto’s die het bewijs leverden dat 
het een geslaagde lunch was en dat 
iedereen het zich goed heeft laten 
smaken. 
 
Aan de bal (1) 

 
AAN DE BAL 
 
NAAM: Bas Metz 
PUPIL V/D WEEK: Trynwalden 
VADER/MOEDER: Marcel/Sonja 
BROER: Aron 
IK VOETBAL IN: E1 
TRAINER(S): Ronald 
PLAATS IN HET VELD: linksachter 
FAVORIETE CLUB: Ajax 
FAVORIETE VOETBALLER: 
Ronaldinho 
FAVORIETE VOETBALLER 
GEELWIT: René 
IK LUST GRAAG: chinees 
IK DRINK HET LIEFST: cola 
FAVORIETE MUZIEK: 50 Cent 
MIJN MOOISTE BOEK: Laika 
IK WIL LATER WORDEN: ?? 
 
AAN DE BAL 

 
NAAM: Julian de Jong 
PUPIL V/D WEEK: Velocitas 



VADER/MOEDER: Joop/Marjon 
BROER: Martijn 
IK VOETBAL IN: E1 
TRAINER(S): Ronald 
PLAATS IN HET VELD: rechtsachter 
FAVORIETE CLUB: Groningen 
FAVORIETE VOETBALLER: 
 Danny Buys 
FAVORIETE VOETBALLER 
GEELWIT: René 
IK LUST GRAAG: kip/rijst/kerrie 
IK DRINK HET LIEFST: sinas 
FAVORIETE MUZIEK: 
sunterklaasmuziek 
MIJN MOOISTE BOEK: Het mysterie 
van de zingende hotelrat. 
IK WIL LATER WORDEN: in het leger 
 
AAN DE BAL 
 

 
NAAM: Sander Oud 
 
PUPIL V/D WEEK: Forward 
VADER/MOEDER: Robert/Evelien 
Zus: Miranda 
IK VOETBAL IN: E1 
TRAINER(S): Ronald 
PLAATS IN HET VELD: Middenvelder 
FAVORIETE CLUB: Nederlands elftal 
FAVORIETE VOETBALLER: 
Ronaldhino 
FAVORIETE VOETBALLER 
GEELWIT: Robert (papa) 
IK LUST GRAAG: biefstuk 
IK DRINK HET LIEFST: ranja  
FAVORIETE MUZIEK: Tomas  Berge 

MIJN MOOISTE BOEK: boeken over 
honden 
IK WIL LATER WORDEN: installateur 
 
 
 
 
Wist u dat… 
De Linda-en-Colin-babypoule gewonnen is 
door William de Jong. Hij raadde de juiste 
datum van de geboorte van Shanna. De 
inhoud van de pot gaat naar de kleine 
spruit. 
Wist u dat… 
Hein niet slaapt aan boord maar 
nadenkt… 
 
 

D3 zonder puntverlies en 
tegendoelpunt tweede! 

D3 heeft geen punt verloren. Sterker, het 
team hoefde geen enkel tegendoelpunt 
toe te staan. Toch is D3 geen kampioen 
geworden omdat de wedstrijden tegen 
Frisia en St. Anna zijn afgelast. Hierdoor 
heeft Blauw Wit D4 een punt meer dan 
Geel Wit omdat Blauw Wit wel alle negen 
wedstrijden heeft gespeeld. Erg sneu voor 
D3, maar voor ons zijn zij toch de ware 
kampioen met 59 doelpunten in 7 
wedstrijden. 
Ook D1 verdient een compliment. Als 
enige Oostergo verslaan, ja zelfs als enige 
tegen Oostergo scoren. Maar omdat Geel 
Wit zel ook een wedstrijd had verloren 
ging de titel op doelsaldo toch naar de 
jongens uit Ee. 
E1 eindigde ook al gelijk bovenaan. De 
topper tegen Birdaard werd op 0-0 
afgesloten en in de laatste, met 14-0 
gewonnen wedstrijd tegen Blija, kwam 
Geel Wit drie doelpunten tekort voor het 
kampioenschap! 
E2 deed het ook prima door op slechts 
een punt achter ONT te eindigen. 
F1 en F3 eindigden als derde en alleen 
voor D2 en F2 waren bescheidener 
klasseringen weggelegd. 
Eindstanden najaarsreeks 
D1 
Oostergo D1     9   8   0   1   24   65   -     2 
Geel Wit D1     9   8   0   1   24   56   -     8 



Ropta Boys D1 9   6   1   2   19   34   -   15 
Beetgum D1     9   6   1   2   19   40   -   25 
VCR D1     9   5   1   3   16   29   -   27 
Wardy D1     9   3   1   5   10   27   -   34 
Holwerd D1     9   2   1   6     7   18   -   34 
Wykels H. D1   9   2   1   6     7   14   -   52 
Hardegar. D1   9   1   2   6     5   17   -   50 
Ternaard D1    9   0   0   9     0     7   -   60 
 
D2 
Marrum D1    9   9   0   0   27   54   -   14 
Anjum D1    9   7   1   1   22   76   -   12 
Dokkum D1    9   6   1   2   19   58   -   28 
Rijperkerk D1   8   6   0   2   18   41   -   19 
VCR D2    9   3   2   4   11   21   -   36 
Be Quick D3    9   3   1   5   10   28   -   37 
CSC D3    9   2   2   5     8   14   -   42 
Broek.W. D2    9   1   3   5     6   17   -   44 
Geel Wit D2   9   2   0   7     6   30   -   58 
TTBC D3    8   0   0   8     0   8   -   57 
 
D3 
Blauw Wit D4   9   7   1   1   22   37   -     8 
Geel Wit D3    7   7   0   0   21   59   -     0 
Be Quick D4    9   6   2   1   20   35   -   19 
St. Anna D2    8   6   1   1   19   41   -   18 
Frisia D6  8   5   0   3   15   28   -   16 
Lwd. Zwal. D3  9   3   0   6     9   20   -   40 
Blauw Wit D6   9   2   1   6     7   12   -   28 
Wykels H. D2   9   2   1   6     7   13   -   37 
TTBC D4    9   1   2   6     5   16   -   31 
Wardy D2    9   0   0   9     0     0   -   64 
 
E1 
Birdaard E1    9   8   1   0   25   54   -     8 
Geel Wit E1    9   8   1   0   25   51   -     7 
Dokkum E1    9   7   0   2   21   35   -   18 
VCR E1    9   6   0   3   18   58   -   20 
Ropta B. E1    9   3   1   5   10   18   -   19 
Holwerd E1    9   3   1   5   10   20   -   39 
Rijperkerk E1   9   2   1   6     7   30   -   41 
Oostergo E1    9   2   1   6     7   25   -   51 
Ternaard E1    9   0   5   4     5   28   -   52 
Blija E1    9   0   1   8     1   11   -   75 
 
E2 
ONT E2    9   8   1   0   25   66   -   12 
Geel Wit E2    9   8   0   1   24   57   -   12 
Be Quick E4    9   6   1   2   19   60   -   18 
Broek.W. E2    9   5   2   2   17   57   -   20 
Drachten E4    9   4   1   4   13   28   -   18 
Dracht. B. E9   9   4   0   5   12   30   -   25 
Ropta B. E2    9   2   3   4     9   22   -   43 
Boornb. E2    9   2   1   6     7   17   -   47 
Dracht. B. E7   9   1   1   7     4   22   -   60 

VIOD E2    9   0   0   9     0   0   -   104 
 
F1 
ASC F1    8   8   0   0   24   67   -     9 
Ropta B. F1    9   8   0   1   24   61   -     7 
Geel Wit F1    9   7   0   2   21   64   -   15 
Ternaard F1    9   6   0   3   18   56   -   28 
Birdaard F1   8   4   0   4   12   21   -   30 
VIOD F1    9   4   0   5   12   34   -   53 
Friese B. F1    8   2   1   5     7   26   -   41 
VCR F1    9   1   1   7     4   18   -   55 
Oostergo F1    9   1   1   7     4   13   -   57 
WTOC F1    8   0   1   7     1   10   -   75 
 
F2 
St. Jacob F1    9   7   2   0   23   68   -   14 
Rijperkerk F1   9   7   2   0   23   49   -   20 
Berlikum F1    9   7   1   1   22   59   -   14 
Minnertsga F1  9   5   2   2   17   36   -   23 
CSC F3    9   4   1   4   13   26   -   22 
Bergum F1    9   4   0   5   12   37   -   40 
Hardegar. F2   9   4   0   5   12   30   -   34 
Geel Wit F2    9   2   0   7     6   29   -   56 
Dronrijp F2    9   1   0   8     3   13   -   68 
DTD F1    9   0   0   9     0   11   -   67 
 
F3 
Foarut F2    9   9   0   0   27   79   -     4 
WWS F2    9   8   0   1   24   61   -   11 
Geel Wit F3    9   6   0   3   18   36   -   28 
St. Anna F3    9   6   0   3   18   32   -   38 
Rood Gl F3    9   5   0   4   15   33   -   28 
Franeker F6   9   3   1   5   10   21   -   32 
Dronrijp F3   9   2   2   5     8   13   -   33 
Blauw Wit F6   9   2   1   6     7   15   -   30 
Frisia F6   9   1   1   7     4     5   -   48 
AVC F2    9   0   1   8     1     9   -   52 
 
Winterstop 
De winterstop duurt voor het eerste en 
tweede tot het weekend van 27 en 28 
januari. Dan wordt begonnen met twee 
inhaalweekenden, maar het eerste heeft 
niets in te halen. Voor 1 en 2 staan 
wedstrijden gepland op 11 en 18 februari 
en dan is het weer twee weekenden 
inhalen geblazen. Op 11 maart gaat de 
competitie dan echt verder en die duurt tot 
en met 29 april. Dan begint de 
nacompetitie. 
Voor het derde en vierde alsmede de 
junioren geldt nagenoeg hetzelfde verhaal, 
met dien verstande dat zij pas gaan 
inhalen op 3 en 4 februari. 



De pupillen gaan in een diepe winterslaap 
en ontwaken op 10 maart, dan begint hun 
voorjaarsreeks die duurt tot en met 20 
mei. 


