
Zaterdag 6 februari 2016 
 

Friese Boys C2 – Holwerd/Blija C1   0-6 (oefenwedstrijd) 
 
Na een aantal zaalvoetbaltoernooien werd er weer een wedstrijd op het veld gespeeld. Oane was 
geblesseerd en ook Klaas moest zich afmelden. Luutzen werd toegevoegd en 13 spelers waren aanwezig. 
De tegenstander was kampioen geworden in de 4e klasse en heeft spelers uit Holwerd en Blija en 
dispensatiespelers en D spelers, mengelmoes waar een prima team. Onder leiding van Jac. De Vries werd 
er om 10.00 uur afgetrapt. In de beginfase kon Friese Boys het wel bijbenen en schoten van Nick, Lieuwe 
Jan en Marten hadden een beter lot verdiend. De voorhoede van Holwerd/Blija was gevaarlijk via de 
zijkanten en Luut, Wolter, Albert Jan hadden de handenvol aan de buitenspelers. De ruststand was 0-2. In 
de 2e helft startte Friese Boys weer prima. Nick stuurde Jan Peter een aantal malen diep en 3 kansen op de 
aansluitingstreffer, helaas de overtuiging en kracht ontbrak. Ook Luutzen was dichbij, maar gescoord werd 
er niet. Ljibbe Sicco en Niels waren degelijk als centraal duo, maar het gevaar van de zijkanten was niet 
weg te bannen en zo werd het uiteindelijk een geflatteerde 6-0 nederlaag. Een nuttige wedstrijd, ook voor 
de conditie.  
 

Zaterdag 13 februari 2016 zaalcompetitie FVVK  
 
1e Kollum D1  8-22 15-6 
2e Friese Boys D1 8-15 12-2 
3e  Kollum D2   8-11 9-6 
4e  De Lauwers D1  8-9 7-16 
5e  W.T.O.C. D1  8-0 7-20 
 
Op de laatste editie van het health2workzaalvoetbaltoernooi waren weinig verrassingen te noteren. De 
sporthal was om 9.00 uur helaas sfeerloos, omdat er weinig spanning zat in deze competitie. Friese Boys 
was met 7 spelers aanwezig, want Oane en Wolter waren afwezig wegens blessures. De organisatie was in 
handen van W.T.O.C. Kollum D1 was al bijna kampioen en nadat de 1e wedstrijd nipt werd gewonnen van 
Friese Boys was er geen vuiltje meer aan de lucht. Friese Boys kwam op achterstand maar binnen 1 minuut 
soleerde Nick naar de gelijkmaker. Daarna een grote kans van Nick alleen voor de keeper, helaas net niet. 
Jan Peter en Ljibbe Sicco kregen ook kansen maar Kollum ging er met de winst vandoor. Jan Peter zijn 
tegenstander was bij een corner net iets eerder bij de bal en tikte de winnende treffer binnen. Daarna 
kwam W.T.O.C. maar met 4 man opdagen, Marten en Jan Peter vulden dit team aan, maar toen stond het 
team al 2-0 achter. W.T.O.C. was bij de volgende wedstrijd wel compleet. Kollum D1 liet in het onderonsje 
zien wie het beste team van Kollum was. Een klinkende 5-0 winst. Friese Boys kon in het begin niet scoren, 
want de keeper redde een aantal malen. Nick 2 en Pieter Pel zorgden uiteindelijk voor de winst. De 
Lauwers kon de stunt van de vorige editie niet herhalen en verloor nipt. Kollum D1 draaide als een tierelier 
en W.T.O.C. werd aan de zegekar gebonden met een handvol goals. Friese Boys mocht tegen de Lauwers 
geen puntverlies leiden, want anders kwam de 2e plaats in gevaar. Na een openingstreffer van Nick die een 
intrap van Ljibbe Sicco benutte, was het wederom Nick die een uitgooi van keeper Jelmer oppikte en 
combineerde met Ljibbe Sicco en alleen voor de keeper wist te scoren. In de laatste seconde kwam de 
Lauwers op 2-1 met een tikkie achter het stand been.  
Nadat Kollum D1 ook zijn laatste wedstrijd winnend had afgesloten, kwam nog 1x de clash tussen Friese 
Boys en Kollum D2. De vorige 2x werd het 0-0. Kollum D2 had de keeper van Kollum D1 tussen de palen en 
dat scheelde een slok op een borrel. Friese Boys kwam alras op 2-0 achterstand door onoplettendheden 
van de keeper en verdedigers. Ljibbe Sicco zorgde voor de aansluiting, na voorbereidend werk van Luut. 
Friese Boys probeerde de gelijkmaker te forceren, maar de keeper stond op zijn plaats en in de slotseconde 
werd het nog 3-1 voor Kollum. Uiteindelijk was een 2e plaats een prima resultaat en het aantal tegengoals 
was gelijk aan dat van nummer 1, compliment voor het team. Kollum D1 was de grote winnaar en speelde 
1x gelijk tegen Friese Boys en alle andere wedstrijden werden winnend afgesloten. W.T.O.C. kon helaas 
geen punten pakken in 12 wedstrijden en eindigde troosteloos onderaan. Helaas was er geen 
prijsuitreiking een mooie beker en vaantjes waren het aandeel voor de spelers. 



 
Uitslagen: 
Kollum D1 – Friese Boys D1 2-1 
W.T.O.C. D1 – De Lauwers D1 0-2 
Kollum D2 – Kollum D1  0-5 
Friese Boys D1 – W.T.O.C. D1 3-0 Nick 2, Pieter 
De Lauwers D1 – Kollum D2 0-1 
Kollum D1 – W.T.O.C. D1  5-0 
Friese Boys D1 – Lauwers D1   2-1 Nick 2 
W.T.O.C. D1 – Kollum D2  0-4 
De Lauwers D1 – Kollum D1 1-3 
Kollum D2 – Friese Boys D1 3-1 Ljibbe Sicco 
 
1e Kollum D1  12-34 30-8 
2e Friese Boys D1 12-21 19-8 
3e  Kollum D2   12-20 17-12 
4e  De Lauwers D1 12-12 11-22 
5e  W.T.O.C. D1  12-0 7-34 


