
 

 

Buitenpost 5 – Friese Boys 4     1-3 
Afgelopen zaterdag boekte het vierde elftal de zesde overwinning van het seizoen en staat nu 
tweede op de ranglijst achter koploper Trynwalden. 
Het was een boeiende pot voetbal op het  kunstgras in Buitenpost. Halverwege stond Friese Boys 
slechts met 0-1 voor door een eigen doelpunt van een Buitenpost verdediger. Friese Boys kreeg 
riante kansen op meerdere doelpunten, maar het vizier stond met name bij Freek Faber niet op 
scherp. 
In de tweede helft kwamen er een paar andere spelers in het veld bij Buitenpost en ze werden 
steeds gevaarlijker voor het doel van keeper Auke Veenstra. Na twintig minuten spelen werd het 
1-1 door een fraai doelpunt, al zag de Friese Boys verdediging er op dat moment niet goed uit. 
Na dat bij het vierde elftal Jesse van Balen in het veld werd gebracht kwam Friese Boys vaker voor 
het doel van Buitenpost. In de dertigste minuut kwam Friese Boys weer op voorsprong. Het was 
Johnny de Vries die hard in schoot, waarbij de doelman de bal niet klem vast kon pakken. Tjitze 
van der Land stond op de juiste plaats om de bal in het doel te schieten. In de laatste minuut werd 
het ook nog 1-3. Na een prima aanval over rechts trok Johnny de Vries voor op Tjitze van der Land 
en hij scoorde daarmee zijn tweede doelpunt van de wedstrijd en zijn zevende van deze 
kompetitie. As zaterdag speelt het vierde elftal de uitwedstrijd tegen koploper Trynwalden. 
 

Frisia C5 – Friese Boys C2    0-4 (0-1) 
De laatste uitwedstrijd voor de winterstop was tegen nummer 4 Frisia C5.  
Bij Friese Boys was Eelze afwezig en Niels nog geblesseerd, maar hij helpt wel mee om de 
warming up van de keeper te verzorgen. Luutzen werd aan de selectie toegevoegd en met de 14 
spelers werd er afgereisd naar Leeuwarden. Er waren de nodige wedstrijden afgelast, maar deze 
late wedstrijd om 12.30 uur ging wel door. Het was lekker fris weer. Tegen de grote jongens die de 
leeftijden van 13/14 jaar hadden, kon Friese Boys vol aan de bak. In de beginfase was het 
gelijkwaardig, vooral Wolter en Pieter hadden het moeilijk op de backposities, maar gesteund 
door laatste man Ljibbe Sicco werden geen noemenswaardige kansen weg gegeven. In de 16e 
minuut opende Friese Boys de score. Een dieptebal van Nick op Jan Peter werd afgevlagd door de 
jonge grensrechter, gelukkig liet de scheidsrechter terecht doorspelen en uit de kluts kwam de bal 
bij Marten die met een schot over de te ver uit de goal staande keeper heen schoot 0-1. Daarna 
was Frisia de betere ploeg in de duels, maar keeper Jelmer keepte geconcentreerd en waar nodig 
was, verwerkte hij de bal met de voet. Nick zijn vrije trap, werd door de keeper met een uiterste 
krachtsinspanning uit het doel gestompt en er waren kansen voor Klaas, Oane en Luutzen, 
gescoord werd er niet. In de slotfase van de 1e helft gaf Luut een duwtje in de rug van de 
tegenstander, die daar niet van gediend was en hem na trapte, de scheidsrechter stuurde hem 
terecht van het veld en na overleg mocht er in de 2e helft aanvulling plaatsvinden. Luut kon 
helaas niet verder deze wedstrijd. Ruststand 0-1.  
In de 2e helft ging het spel op en neer en speelde Frisia met 2 spitsen. Jan Peter speelde een prima 
pot samen met Pieter en Ljibbe Sicco achterin, met kunst en vliegwerk werd de nul behouden. 
Friese Boys kwam toch op 0-2 in de 40e minuut, toen Lieuwe Jan en Albert Jan goed doorzetten 
en uiteindelijk een klutsbal door de lucht werd door Marten met een kopbal afgemaakt. Frisia had 
inmiddels een prima spelverdeler ingebracht, die bij regelmaat de nodige spelers passeerde, maar 
hoe dichter bij de goal, des onzorgvuldiger was de passing/afronding. Halverwege de 2e helft 
mocht Nick een vrije trap nemen van ongeveer 18 meter afstand, de bal zeilde perfect via de 
onderkant van de lat in het doel 0-3. Een geflatteerde stand, maar dan hadden de gastheren hun 
kansen moeten afmaken. In de slotfase was er voorbereidend werk van Oane en Marten, die 
Luutzen alleen voor de keeper lieten komen en hij rondde met een schot over de keeper af 0-4. 



Volgende week de laatste competitie wedstrijd tegen CVO/Oude Sijl thuis om 9.00 uur. 
 
Drachten F2 – Friese Boys F2  4-2 
Drachten – Om 9 uur ’s ochtends werd er op sportpark De Peppel afgetrapt tegen een 
tegenstander welke ook in het rechterrijtje staat. Dus een tegenstander waar eigenlijk punten 
moeten worden gehaald. In tegenstelling tot sommige ouders waren de boys, ondanks het 
vroege tijdstip, meteen bij de les. De eerste minuten waren weliswaar voor Drachten en Friese 
Boys kwam niet tot over hun eigen helft. Toch stichtte Drachten weinig gevaar zo in die eerste 
minuten. Het was dan ook tegen de verhouding dat Friese Boys voor het eerst eruit kwam en 
scoorde via Jesse K. Met een geweldig schot schoot hij Friese Boys naar een 0-1 voorsprong. 
 
Hierna was het weer Drachten welke aandrong. Dankzij o.a. een geweldige redding van Lennart 
bleef het nog vrije lange tijd  0-1. Toch werd de voorsprong nog in de eerste helft weggegeven. 
Drachten scoorde via de binnenkant paal de 1-1 en heel kort voor rust werd het zelf nog 2-1 voor 
Drachten. Friese Boys was tijdens een aanval van Drachten teveel gefocust op de bal waardoor er 
voor de goal 3 man vrijstonden. Na een goede pass van de zijkant werden dezen ook gevonden en 
was de achterstand een feit.  
 
Nog voordat de meeste ouders uit de kantine waren, scoorde Fokke de 2-2. Details over deze goal 
zijn dan ook niet te geven. Maar Fokke kennende zal het weer een hele mooie zijn geweest. Friese 
Boys kwam deze helft nog een keer goed weg nadat een schot van Drachten van de paal spatte. 
Het was dan ook heel jammer toen later een eigen goal van Friese Boys ervoor zorgde dat ze op 
achterstand kwamen. Er werd nog met een alles-of-niks tactiek geprobeerd om de gelijkmaker te 
forceren. Maar Drachten wist kort voor tijd gebruik te maken van de ruimte en scoorde de 4-2.  
 
Door deze nederlaag word de wedstrijd van volgende week tegen Kollum nog belangrijker. Beide 
ploegen staan nu op evenveel punten en bij winst kan de aansluiting met Buitenpost worden 
gevonden welke één plekje hoger staat. 
 
 
 
  


