
VERSLAGEN VRIJDAG 8 APRIL 2016 
 

Friese Boys 45 + competitie in Grijpskerk 
Stand vooraf: 
1 Grijpskerk  3-6 
2 Friese Boys  3-5 
3 Dokkum  3-4 
4 Ropta Boys  3-1 
 
In de 2e ronde was Friese Boys met 10 spelers afgevaardigd naar Grijpskerk onder leiding 
van Tom en Jan Kempenaar. De nummer 1 van Friesland werd Friese Boys in de vorige editie 
genoemd. De druk lag nu bij Grijpskerk, die thuis de koppositie moest verdedigen.  
 

Friese Boys – Dokkum  3-0 
Dokkum zonder wisselspelers gaf goed tegenstand. Henkie Hamstra weer terug van weg 
geweest zorgde met een mooie corner dat Wietse de Graaf bij de 2e paal kon binnenkoppen 
1-0. Even later struikelde Jappie Borger over een “nieuwe looplijn” en moest met een 
enkelblessure het veld verlaten. De volgende dag bleek dat hij het hele seizoen niet meer 
kan voetballen. Hielke mocht niet over de middenlijn van de trainersstaf, maar hij volgde de 
spits en deze tikte de bal tegen hem aan. Klaas Praamstra pikte de bal op en passte op de 
diepgaande Hielke, die in de verste hoek binnen tikte 2-0. Keeper Johannes Kobus 
behoedde Friese Boys voor de aansluitingstreffer met prima reddingen. Sjak Hoekstra 
besliste de wedstrijd met een eigen actie 3-0. 
 
Grijpskerk – Ropta Boys   2-1 
 

Friese Boys – Grijpskerk   4-2 
Grijpskerk liep tegen een nederlaag op en was gemotiveerd om de huidige koploper Friese 
Boys een pootje te lichten. Henkie Hamstra zorgde met zijn schoten voor onrust en benutte 
uiteindelijk een kans door de benen van de keeper 1-0. Henkie zorgde door een vrije trap dat 
er een deuk in de paal kwam, de rekening zal nog wel volgen. Grijpkerk kwam beter in de 
wedstrijd en speler Ron de Boer paneerde Jitse aan de rechterkant, de voortzetting leverde 
bijna een doelpunt op. Even later dezelfde 2 spelers, maar nu had Jitse zijn panna in de 
gaten en blokte, daarna volgde er een rush van 40 meter door Jitse en alleen voor de keeper 
bleef hij uiterst koel en zette 2-0 op het scorebord. Wietse zorgde met links zelfs voor 3-0. 
Grijpskerk verdiende een treffer en kreeg deze met een schuiver in de uiterste hoek 3-1. 
Henkie zorgde op assist van Sjak met een lobje voor de 4-1 en de wedstrijd leek beslist. De 
scheidsrechter had enkele dubieuze beslissingen en uit een corner (wat geen corner was) 
kopte Grijpskerk via de grond raak 4-2. André Atema speelde zeer verdienstelijk tegen spits 
Ite Hoolsema van Grijpskerk.  
 
Dokkum – Ropta Boys   1-4 
 

Friese Boys – Ropta Boys  0-0 
Ropta Boys had 2 winstpartijen en nestelt zich in de kop van de ranglijst en staat op de 2e 
plaats. Deze wedstrijd werd een steekspel. Henkie probeerde van afstand, maar de ballen 
gingen over en naast. Ropta Boys probeerde fysiek in de beginfase Friese Boys te 
ontregelen, maar dat spel ebde weg en ging over een voetballende strijd. Sjak leek te scoren 
van dichtbij uit een corner van Henkie, maar de keeper grabbelde en had deze bal. Fredie 
werkte hard, maar had het geluk vandaag niet aan zijn zijde. Toch leek Friese Boys tegen 



een nederlaag aan te lopen. Een voorzet van links van Ropta Boys belandde tegen Klaas zijn 
voet, maar de bal kreeg een curve, hobbelde voorbij keeper Johannes en belandde gelukkig 
voor Friese Boys tegen de paal. Friese Boys is nog steeds ongeslagen. Eindstand 0-0. 
 
Grijpskerk – Dokkum  7-0 
 
Eindstand na 2 ronden met nog edities te gaan: 
1 Friese Boys  6-12 
2 Grijpskerk  6-9 
3 Ropta Boys  6-8 
4 Dokkum  6-4 
 
De volgende ronde is in Kollumerzwaag op vrijdag 22 april. 
 

VERSLAGEN ZATERDAG 9 APRIL 2016 
 
Friese Boys 2 - VIOD 2         1-6 
  
Weer een slechte zaterdag voor ons, niets lukte aan onze kant. We zitten even in een dipje, 
eigenlijk kun je wel spreken van een crisis. Wat ik wel hoop en  ook verwacht van onze 
spelers is, dat ze dit seizoen niet laten uitgaan als een nachtkaars, dat is niet wat Kees 
verdient heeft. Het moet op te brengen zijn denk ik om nog 3 wedstrijden alles er uit te 
halen wat mogelijk is, wat ook mede tot stand kan komen via een goede trainingsopkomst. 
Dit laatste laat veel te wensen over, alles is blijkbaar belangrijker dan de trainingen. En als 
dit teveel gevraagd is moeten jullie je misschien afvragen of dit wel de goede sport is voor 
jullie. Volgende week naar nummer laatst, ik heb nog wel vertrouwen in een goede afloop. 
  
Doelpuntenmaker: strafschop    Pieter van der Wijk 

 
V.C.R. C1 – Friese Boys C2  3-1 (1-1) 
Na wisselende resultaten 1 winstpartij, 1 gelijkspel en 2 nederlagen werd er vandaag 
gespeeld tegen VCR die de ongenaakbare koploper MKV vorige week een nederlaag 
toebracht. Lieuwe Jan was afwezig. Het was een vroege wedstrijd en de 13 spelers moesten 
om 8.00 uur verzamelen, daarna een toeristische route naar Rinsumageest. Friese Boys 
moeizaam scorend, had vandaag andere plannen. 
  
Om 9.00 uur de aftrap en 2 minuten later lag de bal in het netje. Een corner van Nick werd 
geblokt de rebound werd door Nick op de keeper geschoten, die liet los en daar was spits 
Marten die binnen tikte 0-1. Een prima start. Friese Boys ging door en VCR moest alle zeilen 
bijzetten en vooral Klaas en Oane op de vleugels waren ongrijpbaar, maar wederom de 
voortzetting binnen het strafschopgebied was slordig. VCR probeerde in de duels zich te 
laten gelden met de grotere jongens en kwam beter in de wedstrijd. VCR kwam op rechts 
door de verdediging, helaas was de hard werkende Jan Peter net te laat en de voorzet werd 
door Niels in eigen doel gegleden 1-1. De verdediging met Luut, Niels, Ljibbe Sicco, Wolter 
moesten scherp blijven, want VCR kreeg de geest. Friese Boys ging door met voetballen en 
kwam bijna op voorsprong, maar Nick zag zijn schot op de lat belanden en de rebound was 
voor de keeper, die regelmatig een bal losliet. De ruststand was maar 1-1. 
In de 2e helft kreeg Friese Boys een koekje van eigen deeg, want binnen enkele minuten 
scoorde VCR uit een klutssituatie 2-1. Even later werd het zelfs 3-1, toen een middenvelder 



een voorzet van rechts uitstekend binnenschoot, keeper Jelmer was kansloos. 
Middenvelders Pieter, Albert Jan, Eelze werkten hard, maar hun tegenstanders gaven goed 
tegenstand. Friese Boys probeerde er een wedstrijd van te maken en een steekbal van Oane 
op Jan Peter, alleen voor de keeper, passeerde hij de doelman maar de bal belandde in het 
zijnet. Daarna kregen Klaas, Jan Peter, Oane kansen maar de mooie aanvallen werden niet 
beloond met een goal. De mooiste kans was voor Marten, die een actie van Nick van dichtbij 
via de keeper tegen de lat kopte. VCR bleef gevaarlijk in de tegenstoot, maar beide teams 
scoorden niet meer. Een onnodige nederlaag. 
Deze competitie kan ieder team van elkaar winnen en alle 5 returns volgen nog. Friese Boys 
staat op de laatste plaats, maar kan zeker voor verrassingen gaan zorgen. Zaterdag 16 april 
is een vrije zaterdag, omdat een aantal spelers met de club op pad zijn. 
 

Friese Boys F1 – Friese Boys F2    3 – 5 
Kollumerzwaag – Voor vandaag stond de topper uit de 3de klasse F-Pupillen op het 
programma.  Saillant detail, het betrof de beide talenten teams van Friese Boys welke dit 
voorjaar beide in dezelfde klasse uitkomen. 
 

Het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest, spelen tegen je vrienden en tegen de 
jongens waar elke week mee word getraind. Toch weerhield het de spelers er niet van om er 
mooie en felle wedstrijd van te gaan maken. De eerste minuten van de wedstrijd waren 
duidelijk voor F1, de huidige nummer 2 van de competitie. Toch kon F1 dit veldoverwicht 
niet omzetten in een verdiende voorsprong en zoals zo vaak valt dan de goal op de andere 
kant. Het was Fokke, die na goed voorbereidend werk, Jesse K in staat stelde om de eerste 
goal van de wedstrijd te maken. 
 

Lang kon er niet van deze voorsprong worden genoten, want in de 10de minuut was het 
Wieger die een foute uittrap genadeloos afstrafte en beide ploegen weer in evenwicht 
bracht. Hierna was er een periode van evenwicht totdat Jarno met een goede actie Fokke in 
staat stelde te scoren. Wat niet zo vaak gebeurde is dat Fokke de bal via de buitenkant van 
de paal voorlangs schoot. Toch was het even later diezelfde Fokke die uit een corner toch de 
2-1 voorsprong voor F2 op het bord zette. De teams bleven de eerste helft aan elkaar 
gewaagd, maar F2 was effectiever in de afronding. Fokke maakte met een geweldig 
afstandsschot kort daarna de 3-1. Na een aantal kansen voor F1 schoot Jarno kort voor rust 
in één vloeiende beweging de voorzet van Jesse K achter keeper Robert. Hierdoor leek F2 
met een veilige marge van 3 goals de kleedkamer op te gaan zoeken. 
 

Maar niks leek minder waar. Friese Boys F1 startte vanaf de aftrap wederom goed en Tjitze 
Jenko scoorde vrij snel de 4-2 en de 4-3 en van de ‘veilige’ marge was niks meer van over. Na 
een aantal spannende minuten was het wederom Fokke die met een streep van afstand 
voor de 5-3 zorgde. Friese Boys F1 drong nog wel aan, maar de eindstand stond al op het 
bord.  
 
Wanneer de jeugd zoals gezegd de toekomst heeft, lijkt dit bij Friese Boys wel goed te 
zitten. Deze 2 jongste teams zitten barstensvol talent en hebben er een prachtig 
schouwspel van gemaakt. 
 
Goals Friese Boys F1: Tjitze Jenko (2) en Wieger 
Goals Friese Boys F2: Fokke (3),  Jarno en Jesse K. 
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