
Zaterdag 7 november 2015 
 
Harkemase Boys 3 - Friese Boys 2                        2-4 
Dit gaat er een beetje op lijken zo langzamerhand. We krabbelen mooi uit de onderste 
gelederen. Laatste 3 wedstrijden gewonnen. 
Deze overwinning op de Harrekieten was een verdienste voor onze inzet en vechtlust wat 
overigens nog niet in de eerste helft al uit de verf kwam. 
De spaarzame aanvallen die we kregen werden echter voor de volle honderd procent benut 
door een zeer geconcentreerde Sander Hoekstra. In de 20 min kregen wij van de zeer goed 
leidende scheids een strafschop die op meer dan voortreffelijke wijze door Sander werd 
binnen geschoten en ons zodoende op een voorsprong zette. 
Dat dit eigenlijk een beetje tegen de verhouding in was malen wij niet over. Harkema bleef 
gevaarlijk  met veel hoekschoppen en vrije trappen waarvan één prachtig werd binnen 
gekopt. Een heel mooie gelijkmaker maar er was ook niet EEN van onze verdedigers die de 
beste man een strobreed in de weg lag, liep of sprong of wat ook maar, maar ja daar leer je 
van denk je dan. Toen Sander  na een mooie voorzet van Rene de Jong op een wederom 
schitterende manier ons weer op voorsprong schoot, dachten we dat we met deze stand de 
rust in zouden gaan. Maar niks was minder waar, wederom kon een speler van Harkema 
volledig ongehinderd WEER de gelijkmaker in koppen, ruststand 2-2. 
Inmiddels waren Sietse Hoogsteen en Jan Prins wegens blessures uitgevallen en starten we 
de tweede helft met twee verse spelers. We konden maar niet echt grip krijgen op de 
technisch sterke ploeg van Harkema maar we compenseerden dit ruimschoots met 
werklust. We konden eigenlijk niet veel meer doen dan loeren op de counter. Toen op een 
gegeven moment Rene de Jong de bal kreeg aangespeeld net voor de middenlijn, zag hij 
dat de keeper van Harkema een beetje voor zijn goal stond ,wat voor Harkema een 
dodelijke fout bleek te zijn en voor ons de overwinning, want Rene trapte de bal van eigen 
helft over de goalie van Harkema heen en zette ons weer op voorsprong. Dit konden de 
Harrekieten niet goed verwerken ,en kwamen niet goed meer in hun spel. Een paar min 
later gooide Sander door zijn derde doelpunt te scoren deze middag, de wedstrijd in het 
slot. Een prachtige overwinning jongens en echt met ze’n allen bereikt. Sander prima 
wedstrijd. Rene goed gespeeld, geldt tevens ook voor Andre de tweede helft. Auke Prima 
jonge. Eigenlijk allemaal een dikke voldoende. 
 Doelpunten  makers: Sander Hoekstra 3, Rene de Jong 
 

St Annaparochie C3 – Friese Boys C2  1-4 (1-1) 
Na 2 nederlagen tegen VIOD (beker) en A.S.C. moest er gespeeld worden tegen sub topper 
St Anna Parochie. Bij winst van St Annaparochie gingen ze Friese Boys op de ranglijst 
voorbij. Bij Friese Boys was Marten afwezig, Niels was nog niet fit en Luutzen werd 
toegevoegd aan de selectie en met 14 spelers werd de reis achter Leeuwarden gemaakt. 
Om 11.20 uur werd er afgetrapt onder leiding van een scheidsrechter die wekelijks de 
pupillen fluit. De tegenstander had gemiddeld grotere jongens, waren sneller, maar ze 
waren geen team. In de beginfase was het aftasten en Friese Boys keeper Jelmer had een 
uitstekende redding in huis na geklungel op het middenveld, ontstond er een corner en daar 
werd van dichtbij de bal in de bovenhoek geprikt, een prima zweefduik en de nul bleef 
staan. In de 10e minuut stuurde Nick, Oane de diepte in en alleen voor de keeper opende hij 
de score 0-1. Beide partijen kregen kansen Nick, Oane, Luutzen, Jan Peter, Klaas wisten de 
score niet te verdubbelen. In de 31e minuut kwam de thuisclub verdiend op gelijke hoogte, 



wederom geklungel op het middenveld leidde de tegenaanval in en de spits profiteerde 1-1. 
In de 2e helft kwam regen met bakken uit de lucht en Friese Boys trok zich daar niets van 
aan. De achterhoede met Wolter, Pieter en Niels hadden het moeilijk, maar uitblinker libero 
Ljibbe Sicco was de gaatjesdichter en speelde uitstekend. De hardwerkende Oane werd op 
linkerkant in de diepte door Nick aangespeeld en wederom was hij doeltreffend 1-2. Keeper 
Jelmer liet de aanhang en de spelers even schrikken toen een simpel balletje door zijn 
handschoenen glipte, gelukkig was de paal en de verdedigers het eindstation. Klaas, Jan 
Peter, Luut en Albert Jan waren ongelukkig in de duels, werkten wel hard voor het team om 
de bal weer te veroveren en dat lukte met regelmaat. St Annaparochie was een paar keer 
dichtbij de gelijkmaker, maar de voetbalwet is, als het ene team de kansen mist, het andere 
team profiteert. Er was nog een terugspeelbal op de keeper van St Annaparochie, de 
scheidsrechter zag het gebeuren, maar wist niet wat hij moest doen en liet doorspelen. 
Verontschuldiging kwam na de wedstrijd. In de 57e minuut pakte Oane de bal af van zijn 
grote tegenstander en spits Luutzen werd in stelling gebracht en na een panna gemaakt te 
hebben, de kortste weg naar de goal, bleef koel en 1-3 stond op het scorebord. Uiteindelijk 
werd het zelfs 1-4 toen Lieuwe Jan een assist gaf op Luutzen, die wederom zijn 
tegenstander paneerde en daarna vanaf de 16 meter met een krul in de bovenhoek de 
keeper kansloos liet 1-4. Dit was ook de eindstand. Het team van Pieter en Jitse behaalden 
dit resultaat als collectief. Zaterdag 14 november wordt er om 9.00 uur thuis gespeeld tegen 
Berlikum C2. 
 

SV Haulerwijk F1 – Friese Boys F2  11-0 
Haulerwijk- Na een lange reis, met de nodige omleidingen en alternatieve routes, kwam de 
volledige selectie van F2 aan op sportpark “de Hichte”. Koploper SV Haulerwijk stond, 
ongeslagen en met de duizelingwekkende cijfers van 60 goals voor en 0 tegen in 5 
wedstrijden, al vanaf het eerste moment bovenaan in deze competitie.   
 
Maar zonder al teveel warming-up en zonder al teveel schroom werd er goed aan de 
wedstrijd begonnen. De 1-0 viel dan wel vroeg maar daarna werd de goal met soms veel 
kunst-en-vliegwerk schoongehouden. Ballen net over, redding van Lennart, bal van de lijn 
gehaald, bal net voorlangs..  en.. na al dat tegenhouden een zeer grote kans van Friese 
Boys. Het was Fokke die met een prachtige solo van achteruit richting vijandelijk doel ging. 
Helaas stuitte hij op de keeper en was het achteraf misschien beter geweest om de bal 
breed te leggen op de goed meegelopen Jesse K. Toch was het voor Friese Boys vooral 
tegenhouden maar werd er verdienstelijk gerust met een 4-0 achterstand. 
 
De tweede helft vloeiden de krachten langzaam weg. Op een snelle uitbraak van Fokke na, 
die de bal net voorlangs schoot, was het lastig om nog iets te creëren. De koploper liep dan 
ook op het einde uit naar een 11-0 overwinning. De boys mogen trots zijn op het collectief 
verdedigen en zijn absoluut niet afgegaan. Ook deze wedstrijden zijn weer een goed 
leermoment in de mannen hun eerste jaar in de F-competitie. 
 


