
Vrijdag 18 maart 2016 competitie in Dokkum 
 
Friese Boys moest de 1e competitieronde spelen te Dokkum. De tegenstanders waren 
Dokkum, Grijpskerk en Ropta Boys. Speler/coach Jan. K. had moeite om een team op de 
been te brengen. Er waren 4 afzeggers Jan Hoogsteen, Tom vd Beek, Henk de Boer en 
Henkie Hamstra. Klaas Praamstra en Sjakie Hoekstra waren bereid mee te doen en ook 
keeper Johannes Kobus was weer van de partij en zo waren er 9 spelers aanwezig. De 
najaarsreeks werden bijna alle wedstrijden gewonnen en na vanavond kan gezegd worden 
dat de teams aan elkaar gewaagd zijn.  
 
Friese Boys – Grijpskerk   2-1 
Friese Boys startte energiek aan deze wedstrijd, maar de kansen werden in de beginfase 
niet benut. Toch werd een counter door Jan K. ingeleid samen met Hielke, de meegelopen 
Klaas kreeg de bal en gaf een perfecte pass op Hielke die binnen kon tikken 1-0. Helaas 
binnen enkele minuten was de gelijkmaker een feit. Ron de Boer passeerde Hielke en in de 
korte hoek rondde hij perfect af  1-1. Klaas tikte zijn eigen been onderuit, hilarisch en 
gelukkig liet de scheidsrechter doorspelen in plaats van een strafschop/vrije trap. Toch bleef 
Friese Boys aandringen en beloonde zichzelf. Een combinatie van Hielke en Jan. K. werd 
door laatstgenoemde op het hoofd van Sjak geplaatst en met een mooie curve ging de bal 
in de bovenhoek 2-1. 
  
Dokkum – Ropta Boys   2-0 
 
Friese Boys – Dokkum   1-1 
In de beginfase kreeg Friese Boys dotten van kansen maar Jan K. , Sjak konden niet scoren. 
Achterhoedespeler André ging mee naar voren en roste vanaf rechts de bal op het doel en 
via een Dokkum speler vloog de bal het doel in 1-0. Friese Boys bleef beter, maar verzuimde 
afstand te nemen en dat kostte Friese Boys de kop, want in de slotfase werd een voorzet 
voorbij keeper Johannes geplaatst en André kreeg nog een drukje in de rug en zo verdween 
de bal via André over de lijn. Scheidsrechter keurde het doelpunt toe 1-1. Onnodig 
puntverlies. 
 
Grijpskerk – Ropta Boys   4-1 
 
Friese Boys – Ropta Boys   1-1 
Jan K. kon helaas niet meer spelen, wegen knieproblemen. Ropta Boys van te voren als 
favoriet bestempeld, had 2 nederlagen in de benen en dit team kwam binnen 30 seconden 
op voorsprong. Toen een dieptebal door Jitse werd gekopt de rebound werd door Ropta 
Boys op doel geschoten en door een woud van benen, ging deze ook door de benen bij 
keeper Johannes en de achterstand van 0-1 was een feit. Friese Boys ging op jacht naar de 
gelijkmaker, maar er werden 4 verdedigers achterin geposteerd en Sjak en Jappie hadden 
het daar moeilijk mee. De krachten van Friese Boys werden minder. Schoten waren er wel, 
maar Klaas en Sjak hadden weinig geluk en zo bleef het lang 0-1. Een vrije trap van Hielke 
werd met een punter op de keeper afgevuurd, de keeper liet los en Wietse liep door en kon 
binnen tikken 1-1. Beide teams kregen kansjes, maar gescoord werd er niet meer. 
 
Grijpskerk – Dokkum   2-1 
 



Friese Boys bleef als enig team ongeslagen en bekleed de 2e plaats achter Grijpskerk. In de 
kantine werden de wedstrijden geanalyseerd en op vrijdag 8 april wordt er in Grijpskerk de 
2e editie gespeeld. Speler Henk Hamstra is in het weekend wederom vader geworden en 
hun dochter heeft de naam Femke gekregen, gefeliciteerd Henk en Harma.Verslagen  
 

Zaterdag 19 maart 2016 

 
BeQuick Dokkum 3 - Friese Boys 2         0 - 4 
Wederom lijkt het dat het een gemakkelijke middag was voor  ons, maar niets is minder 
waar. Be Quick heeft ons in de eerste helft een lesje gegeven in bal bezit, positie spel en 
inzet, alleen in het afronden waren ze minder sterk, dus dat hebben wij hun even 
voorgedaan . 
Zoals ik al zei Be Quick had  voor de rust al zoveel kansen geschapen ,dat een 3 - 0 ruststand 
niet onverdiend was geweest maar ja als lat en paal en een niet trefzekere voorhoede alles 
in de weg staat om te scoren, verdien je die voorsprong dan wel? De kansjes die wij in de 
eerste helft kregen waren niet veel ,maar met een Sander in de spits, hoeven  ook niet veel, 
want hij heeft momenteel aan één kans genoeg om te scoren. Ook vanmiddag was het weer 
raak. Rene de Jong mocht op links een vrije trap nemen, die perfect werd genomen en nog 
mooier werd ingekopt door Sander en zodoende Be Quick liet zien hoe je dat doet. Met 
moeite werd de 0 - 1 voorsprong tot aan de rust vast gehouden. Toen Kees  tijdens het kopje 
thee de jongens vroeg waar ze eigenlijk mee bezig waren, kreeg hij daar geen antwoord op, 
want onze jongens wisten het zelf niet. De kopjes lagen bijna op de knieën en er straalde 
weinig of geen spelvreugde van af. Na een paar minuten ijzige stilte nam Kees weer het 
woord en kon op zijn eigen manier de jongens weer motiveren tot een betere prestatie. 
Dat de woorden van Kees hebben geholpen bleek al snel in de tweede helft,(al zeggen de 
wissels die er na de rust inkwamen dat het hun inbreng was)want Be Quick werd meteen 
onder druk gezet en kreeg geen poot meer aan de ( kunstgrasveld)) grond. Aanval na aanval 
golfde op het doel van de Dokkumers af en je vraagt je al snel af ,waarom die inzet en 
spelvreugde er niet vanaf de eerste minuut van de wedstrijd is, maar dat zijn de mysterieuze 
dingen in het mooie spel, dat voetbal heet. In de 55 min ging de keeper van Be Quick door 
de druk van ons in de fout en kon Pieter v d Wijk gemakkelijk de vrijstaande Sander 
bereiken, die vervolgens de bal snoeihard in de nylon touwen joeg. Nu we de stand op 0 - 2 
hadden gezet kon er zonder druk verder gespeeld worden. Be Quick zat er nu volledig door 
heen en kon ons tempo niet meer bijbenen en had geluk dat alleen Sander z’n vizier op 
scherp stond, anders had het een heel dikke nederlaag geworden. Kans na kans werd er 
door onze jongens om zeep geholpen. Wederom werd er een mooie aanval opgezet door 
ons met de op het middenveld staande Evert Jan Evers, die met mooie passes strooide en 
Sander  vrij voor de goal zette, die wel raad wist met dit buitenkansje 0 - 3.Om alle mooie 
aanvallen te beschrijven zou teveel van het goede zijn maar de bal die Danny de Haan op 
Sander gaf was van grote klasse en Sander maakte wederom een mooi doelpunt  0 - 4. Dat 
diezelfde Danny wegens een meningsverschil met de scheids de laatste minuut niet meer 
mee mocht doen, was jammer maar de scheids matste Danny door er geen werk van te 
maken. Wel de ONNODIGE gele kaart voor onze aanvoerder Rene de Jong wegens praten 
werd door de overigens voortreffelijke scheids genoteerd op het wedstrijdformulier. 
Wederom een prachtige overwinning jongens. Kees en ik zijn eigenlijk wel een beetje trots 
op jullie maar laten dat niet blijken uit angst voor overschatting van jullie kant. 
  
Doelpuntenmaker:  Sander Hoekstra  4 
 



Friese Boys 4 – ASC 3     7-2 
Afgelopen zaterdag boekte het vierde elftal een prachtige overwinning. Halverwege was de 
stand nog in evenwicht. De wedstrijd verliep in het begin niet goed voor het vierde elftal en 
kwamen de gasten vrij vlot op 0-2. Voor de rust scoorden voor Friese Boys Tjitze van der 
Land en Jesse van Balen. 
Na rust kwam Hielke de Graaf de verdediging versterken en werd Friese Boys sterker. Tjitze 
van der Land maakte het derde doelpunt en het vierde doelpunt werd door een ASC speler 
in eigen doel geschoten. 
Even later kreeg Friese Boys van scheidsrechter Piet de Boer een penalty na dat Remie 
Kootstra onder uit was gebracht. Freek Faber bleef koel en maakte 5-2. 
In de slotfase maakten Jan Spoelstra en Tjitze van der Land beiden nog een doelpunt en 
werd de eindstand 7-2. 
 
Stiens C3 – Friese Boys C2 1-5 (1-0) 
In de 2e wedstrijd van de voorjaarsreeks ging de reis naar Stiens. Dit team had vorige week 
van de favoriet in deze competitie MKV C1 verloren, terwijl Friese Boys een punt behaalde in 
Twijzelerheide. Bij Friese Boys waren afwezig Eelze, Klaas en Wolter, gelukkig komt Oane 
Wiersma weer terug van zijn blessure en hij mocht ongeveer 20 minuten meespelen. Er 
waren bij de aftrap 11 spelers van C2 aanwezig, gelukkig waren Oane vd Heide en Jelle 
Tjepkema bereid om na hun wedstrijd in Drachten mee te willen spelen en ze waren net op 
tijd aanwezig. De aftrap was 12.30 uur en Jelle startte in de basis. Op een slecht veld met 
veel oneffenheden was de tegenstander fysiek aanwezig, ze waren groter en de duels 
werden niet geschuwd. In de 1e helft ging de strijd gelijk op. Friese Boys was meer op de 
helft van de tegenstander, maar de laatste pass was vaak onzuiver. Friese Boys was fysiek 
minder, maar beet van zich af en daardoor werd menig duel gewonnen. Vooral Niels, Nick 
en Jan Peter gingen voorop in de strijd. Ljibbe Sicco had moeite in de 1e helft de gaten te 
dichten en halverwege de 1e helft werden Luut en Pieter uitgespeeld aan de rechterkant en 
het schot werd door Jelmer gered, maar helaas kon hij de bal niet klem krijgen en de 
rebound was voor Stiens 1-0. Friese Boys kreeg een aantal vrije trappen, maar deze misten 
het doel maar net. 
In de rust probeerde coach Pieter het team op te peppen dat er een goed resultaat in zat, als 
de spelers een beetje slimmer zouden spelen, meer combineren en door bewegen zouden 
er kansen komen. In de 2e helft was er een aantal minuten gespeeld toen Oane vd Heide 
een afstandsschot losliet, die leek te worden over gestompt door de nieuwe keeper, maar 
tot Friese Boys verrassing viel de bal het doel in 1-1. Friese Boys was de bovenliggende partij 
en er werd meer via de flanken gespeeld. Luut, Albert Jan, Lieuwe Jan waren lastig voor hun 
tegenstanders en wisten ook hun duels te winnen. Oane Wiersma mocht het veld betreden 
op de linksbuiten en moest tegen een reus spelen, maar Marten had al een tikkie gekregen 
en daarna had Oane de lip in zijn beugel, de jongens gingen door niet zeuren, maar 
doorgaan. Pieter Pel kreeg helaas een bal op zijn neus en het bloed stroomde eruit, gelukkig 
was er een verpleegkundige en EHBO in de buurt. Nadat hij weer een beetje was opgelapt, 
was de wedstrijd aan de gang en Stiens was sportief en gaf de bal terug. De lange bal van 
Jelmer op Oane, kwam toch bij Jelle die zijn loopactie bekroond zag met een doelpunt 1-2. 
Pieter werd onder het bloed naar de box gebracht en gelukkig werd het gestold en met 
beetje een pijn in het hoofd kon hij naar Kollumerzwaag afreizen. Friese Boys C2 zette de 
goede lijn van spelen door en Jelle, Oane vd Heide en Oane Wiersma (rebound) zorgden in 
de slotfase voor doelpunten en uiteindelijk werd het een geflatteerde, maar mooie 
overwinning. Friese Boys speelt zaterdag 26 oktober thuis tegen koploper MKV C1 om 9.00 
uur. 



 
SJO Burgum BCV combinatie – Friese Boys F2  2 - 8 
Burgum -  Op de vroege zaterdagochtend werd er afgereisd naar de hoofdplaats van de 
gemeente Tytsjerksteradiel voor de wedstrijd tegen het jeugdcombinatie elftal van vv 
Burgum en vv BCV.  Meteen na aftrap werd duidelijk dat dit een team is om rekening mee te 
houden. Friese Boys was dan wel het betere team, maar de tegenstander hield het achterin 
goed dicht en wist een aantal goede kansen te creëren.  
Maar waar Barcelona de beschikking heeft over de combinatie ‘MSN’ (Messi, Suáres, 
Neymar), heeft Friese Boys de gouden tandem ‘HK’ (Heikamp, Komrij) welke het grootste 
deel van de goals voor hun rekening nemen.  Het was dan ook Fokke die in combinatie met 
Jesse K de ban brak in deze wedstrijd en voor de 0-1 zorgde. Tussendoor kwamen de 
Burgumers er nog een aantal keer gevaarlijk uit, maar achterin stond het als een huis. Javier 
‘de Rots’ Henstra was degelijk als altijd en collega Jelte speelde zowel verdedigend als 
opbouwend een geweldige partij. Ook Friese Boys kreeg nog kansen, Jesse K schoot nog 
een keer op de keeper en Jarno raakte de paal.  Gelukkig was het Jesse K, die met een rush 
van achteruit, ervoor zorgde dat Friese Boys met een 0-2 voorsprong de kleedkamers kon 
opzoeken.  
Na rust was het aan keeper Lennart te danken dat de aansluitingstreffer er niet kwam en 
dat Burgum het geloof in een goede afloop langzaam kwijt raakte. En zodra de 
tegenstander de teugels iets laat vieren is dit ‘dodelijk’ tegen dit Friese Boys. In een 
tijdsbestek van 5 minuten werd de voorsprong van 0-2 uitgebreid naar 0-6. Nadat de Friese 
Boys storm wat was gaan liggen scoorde Burgum nog wel 2 keer. Maar uiteindelijk werden 
er ‘gewoon’ weer acht goals gemaakt. Na een 8-1, 8-4 en deze 8-2 overwinning staat Friese 
Boys F2 na 3 wedstrijden stevig aan kop in de 3e klasse 33. 
 
Goals Friese Boys: Jesse K (4) en Fokke (4) 
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