
 

VERSLAGEN ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015 
 
VIOD 2 - Friese Boy 2        3-5 
  
Vier overwinningen op rij. We zitten echt heel goed in ons vel de laatste weken. Ook Viod werd 
vanmiddag op simpele wijze aan de kant gezet. Het was te danken aan de scheids van Viod dat 
we niet al in de eerste helft de wedstrijd hadden beslist, want deze beste man presteerde het om 
2 zuivere doelpunten van ons af te keuren. 
Ook in onze ogen, een honderd procent strafschop werd(hij was volgens mij de enige) door deze 
man niet opgemerkt. Maar in de 10de  minuut van de match gaf Rene de Jong een van zijn mooie 
voorzetten op Sander Hoekstra die toch wel weer heel mooi de bal achter de keeper van Viod 
tikte 0-1. Inmiddels had de scheids zijn aanwezigheid nadrukkelijk aangetoond door de eerder 
genoemde 2 doelpunten af te keuren. Toch gingen we met een 0-2 voorspong de rust 
in ,wederom kwam Sander alleen voor de keeper en weer was de keeper kansloos tegen de goed 
geplaatste lob  van onze spits. 
Na de rust gingen we ongestoord verder met het bestoken van het vijandelijke doel. Toen Sander 
in de 55 min zijn derde en wederom prachtig doelpunt maakte ,ging de vlag van de grens van Viod 
wederom omhoog, voor zo genaamd buitenspel, alles speelde zich vlak voor onze ogen af ,de 
scheids ging naar zijn grens toe om zoals we inmiddels gewend waren ook dit doelpunt af te 
keuren. Ik zei nog tegen Kees ,hij kan het niet maken om 3 doelpunten af te keuren in een 
wedstrijd, Kees zei dat gaat ook niet gebeuren en of het nu aan de blik in Kees z’n ogen lag of iets 
anders ,daar zullen we nooit achter komen ,maar hij keurde het doelpunt goed.0-3.We bleven de 
bovenliggende partij met soms (ik ben misschien wat partijdig)oogstrelend voetbal. Sietse 
Hoogsteen speelde wederom een prima wedstrijd ,wat hij ook weer liet zien door zijn doelpuntje 
mee te pikken.0-4.  Dat na een zo mooie voorsprong de concentratie wat verslapt is 
begrijpelijk ,maar niet toelaatbaar want het brengt de tegenstander weer in de wedstrijd, ook nu 
weer lieten we Viod te veel ruimte ,die dit direct afstraften met een afstandsschot  dat 
onhoudbaar voor de goed keepende Wieger in de hoek verdween.1-4.Na een blessure van een 
Viod speler ,speelden wij heel sportief de bal over de zijlijn, na de blessure behandeling zou een 
speler van Viod ons de bal teruggeven ,maar door onverklaarbare wijze verdween de bal over 
Wieger in de goal 2-4.Dit niet echt vriendschappelijke gedrag van Viod wat overigens niet zo was 
bedoeld, werd meer dan goed gemaakt door hun zelf, middels de bal in eigen doel te schoppen 2-
5. Dit was een heel mooi gebaar en werd ook door ons gewaardeerd. Viod maakte in de slot 
minuten ook nog de 3-5 ,maar de punten waren allang van ons. Wederom een prima wedstrijd 
jongens, allemaal voor de volle honderd procent inzet ,en voor elkaar werken, dat levert gewoon 
weer 3 punten op. Kees en ik keken mekaar even aan na de wedstrijd en bijna tegelijk zeiden we: 
Trots op onze jongens! 
  
Doelpunten makers : Sander Hoekstra   3 

Sietse Hoogsteen   
Eigen doelpunt Viod 

 

Friese Boys 4 – Twijzel 3     5-0 
Het vierde elftal behaalde afgelopen zaterdag een mooie overwinning op Twijzel met Freek Faber 
als aanvoerder. De 5-0 was uiteraard verdienstelijk, maar wel iets geflatteerd. Voor de rust 
scoorde Friese Boys drie keer door Wesley Feenstra en Jan Spoelstra twee keer. Twijzel kreeg ook 
een aantal kansen, maar doelman Jelle de Haan was in vorm en pakte alle ballen. 
In de tweede helft was Twijzel niet slechter dan Friese Boys, maar scoren deden ze niet. Het 



vierde elftal deed dat wel door Henk Hamstra en Ruben van der Meulen. Het bleef bij 5-0 voor de 
thuisclub en interim coach Wesley Feenstra kan terugkijken op een geslaagd debuut. 

 

Friese Boys C2 – Berlikum C2 5-0 (1-0) 
Na een zwaarbevochten zege vorige week in St. Annaparochie moest er vandaag gespeeld 
worden tegen Berlikum, die vorige week hun 2e wedstrijd met dikke cijfers won. Friese Boys moet 
Niels helaas missen met een liesblessure tot de winterstop en daarnaast was Marten niet fit, hij 
begon op de bank. Er waren 13 spelers aanwezig. Jan Theo Raap floot om 9.00 uur voor het begin. 
Friese Boys probeerde het initiatief te nemen, maar de tegenstander die gemiddeld een jaar 
ouder waren en fysiek hun mannetje ook stonden gaven voldoende tegenstand. Friese Boys kreeg 
kansen, maar Jan Peter, Oane, Klaas en Nick hadden het vizier niet goed staan. De keeper liet nog 
wel eens een bal los, maar hield de nul.  
In de tegenaanval was Berlikum gevaarlijk en Luut zorgde de eerste keer voor opruiming en even 
later stond de spits voor keeper Jelmer, die de inzet bijna klem pakte. Vijf minuten voor rust werd 
een inzet van Marten geblokt en de rebound door Nick van ongeveer 20 meter in de bovenhoek 
geschoten 1-0, tevens de ruststand. 
In de 2e helft zakte Berlikum weg en Friese Boys was zeer efficiënt in het benutten van de kansen. 
Een onderschepping van Eelze belandde bij Marten die Oane op maat bediende en met rechts 
achter de keeper raak schoot 2-0. In de 45e minuut een duel op het middenveld met Nick en 
Marten als winnaars en de bal werd gepasst op de diep lopende Klaas, die de keeper passeerde en 
scoorde 3-0. Jan Peter, Lieuwe Jan, Pieter, Wolter en Albert Jan hadden het verdedigend prima 
voor elkaar en anders was daar altijd nog Ljibbe Sicco, die met lange passes de aanvallers 
bediende. Jan Peter beloonde zijn goede spel in de 2e helft, maar de keeper redde prima. 
Halverwege de 2e helft een aanval via Klaas die Nick bediende en een puntertje onder de keeper 
door leverde een goal op 4-0. Berlikum kwam er sporadisch uit en Wolter moest de helpende 
hand bieden om de nul te behouden. In de slotfase werd er uit een corner van Nick gecombineerd 
met Jan Peter, Nick schoot in de korte hoek door een melee van spelers raak en de eindstand 
werd bepaald op 5-0. Een prima teamprestatie. Zaterdag 21 november is C2 vrij en zaterdag 28 
november wordt er om 12.30 uur gespeeld tegen concurrent Frisia uit Leeuwarden. 
 
Friese Boys F2 – Oerterp F1  0 – 6 
Kollumerzwaag – Tegenstander Oerterp vergaarde voor aanvang van deze wedstrijd maar liefst 
12 punten meer dan Friese Boys. Toch was hier de eerste helft weinig van te zien. Het was Friese 
Boys die vrij makkelijk stand hield tegen deze fysiek weer sterkere ploeg. Het technisch duo had 
in navolging van bondscoach Danny Blind er ook voor gekozen om wat meer zekerheid in te 
bouwen. Spits Fokke werd als laatste man geposteerd, collega spits Jesse K stond 
noodgedwongen, na een week van ziekte, op de goal en vaste keeper Lennart nam zijn plek over 
in de spits. 
 
Ondanks deze vele veranderingen werd er goed gespeeld. De hele ploeg verdedigde compact en 
met de snelle Fokke werden er van achteruit best nog wat kansen gecreëerd. Na een goede rush 
schoot Fokke voorlangs, schoot hij nog een keer hard op de keeper en spatte er nog een schot van 
de lat waarna Dian en Jarno elkaar in de rebound voor de voeten liepen bij de afronding. Achterin 
werd er weer veel weggehaald door Javier en Jelte. Op het middenveld werd er goed storend 
werk geleverd door Maurice, Jesse S en Dian. Ook de voorhoede met Lennart en Jarno jaagden de 
opbouwende verdedigers op de juiste manier af en doelman Jesse K liet zien dat hij een meer dan 
prima keeper is. Toch was het tegen de verwachting in dat tegenstander Oerterp verrassend op 0-
1 kwam. Meteen hierna werd er door de weer goed fluitende Jappie gevloten voor de rust.   
 



Ondanks de tegenslag van de goal net voor rust werd er goed begonnen aan de 2de helft. Oerterp 
kreeg wel wat meer overwicht maar dit was net in een periode waarin Boyen op zijn allerbest was. 
De kleine verdediger zat overal tussen en zat er bovenop. Toch, zoals wel vaker dit seizoen, ebden 
de krachten langzaam weg. De oudere en fysieke sterkere tegenstander hield het tempo wel vol 
en na een cruciaal wisselmoment viel zowaar de 0-2. Daarna leek het of de mannen waren 
gebroken. Binnen een tijdsbestek van 5 minuten liep Oerterp uit naar 0-5 en was de wedstrijd 
beslist. Dat de wedstrijd uiteindelijk eindigde in een 0-6 verlies deed er dan ook niet meer toe. Al 
met al wel een van de betere wedstrijden van het seizoen en lijkt deze ploeg steeds beter gewend 
te raken aan deze pittige competitie indeling. 


