
Zaterdag 7 april 2018   
 

Friese Boys JO15-1 – Ven V’69 JO15-1  4-1 (1-0) 
KOLLUMERZWAAG-Friese Boys moest in de competitie aantreden tegen subtopper V en V uit 

Garijp. Friese Boys inmiddels op de 2e plaats beland en vandaag een test om in de top te blijven of 

tijdelijk afhaken. Bij Friese Boys waren Marten en Sieds niet inzetbaar. Derhalve werden Klaas, 

Riemer en Sietse toegevoegd aan de selectie. Deze spelers moesten op een later tijdstip ook 

voetballen. 

 Om 9.00 uur werd er gestart onder leiding van scheidsrechter Germ. Vanaf het begin was Friese 

Boys de betere ploeg en de gasten werden teruggedrongen naar hun helft. Friese Boys kreeg 

kansjes, maar het duurde 10 minuten voordat Klaas op assist van Oane beheerst binnen prikte 1-0. 

Friese Boys had overwicht helaas geen doelpunten. 

In de rust werd er gewisseld en in de beginfase werd er achterin geklungeld. Een vrije trap op de lat 

was al een waarschuwing. Een te korte terugspeelbal  van Luut op Ljibbe Sicco leverde een 

onderschepping op en deze kans werd keurig benut 1-1, keeper Jelmer kon er weinig aan doen. 

Daarna was Friese Boys bij de les en werd erbij regelmaat gescoord. Yoran miste nog alleen voor de 

keeper, maar Klaas was vandaag uitstekend in de afwerking. De 2-1 was een pass van Riemer op 

Sietse die met een uitstekende passeeractie zijn tegenstander in de luren legde en daarna werd 

broer Oane aan het werk gezet, die Klaas bediende en alleen voor de keeper, wist hij wel raad met 

deze kans. Het verzet was gebroken en uiteindelijk werd het een ruime overwinning. Nick 

bekroonde zijn goede spel met 2 assists op goudhaantje Klaas die met nog 2 doelpunten en 

uiteindelijke 4 goals in totaal de absolute matchwinner was. Moet gezegd worden dat het team 

weinig kansen weggaf, behalve begin van de 2e helft. Jan Peter en Ilian speelden prima op links. Met 

dit resultaat is Friese Boys koploper, omdat Ropta Boys niet in actie kwam.  

Friese Boys speelt de volgende wedstrijd zaterdag 14 april 2018 thuis tegen Zwaagwesteinde JO15-1 

om 9.00 uur. 

Friese Boys Jo11-2 – Harkema Opende Jo11-2  1-0 (0-0) 

KOLLUMERZWAAG- Wat een gemakkelijke wedstrijd leek te worden werd uiteindelijk een 

wedstrijd met letterlijk en figuurlijk bloed, zweet en tranen.  

Onder een heerlijk lentezonnetje werd er volop strijd geleverd door beide teams. Friese Boys 

speelde niet haar beste wedstrijd en het lager geklasseerde Harkema Opende had qua kansen zelfs 

meer recht op een voorsprong dan Friese Boys. Na een trap met de noppen op het hoofd van Jarno 

is de spits nooit weer echt in de wedstrijd geweest en dat liet zich voelen deze wedstrijd.  

De tweede helft werd er iets beter gevoetbald en kwamen er toch wat kleine kansjes. Halverwege de 

eerste helft was het Jelte die Friese Boys zelf op voorsprong bracht. Hierna kreeg Harkema Opende 

2 100% kansen waarbij Syl nog een bal van de lijn wist te halen. Gelukkig werd de voorsprong niet 

meer uit handen gegeven. Dankzij een vandaag geweldige keeper/ verdediging met ondersteuning 

van het middenveld werden er 3 heel belangrijke, misschien wel onterechte, punten vergaard. 

Goal Friese Boys: Jelte 

Zeerobben JO11-6 - Friese Boys JO11-3 
HARLINGEN- Vandaag  moesten onze jongens spelen tegen Zeerobben in Harlingen. Het beloofde 

een mooie wedstrijd te worden met prachtig weer.  



De eerste helft: 

 

Er wordt gelijk mooi overgespeeld door de jongens. Jitse geeft een mooi pass aan Fokke, helaas net 

naast het doel. Een aanval van Zeerobben op ons doel wordt tegen gehouden door keeper Lennart 

met behulp van Jesse Jan die de bal van richting weet te veranderen.  Onze jongens laten mooi 

voetbal zien en zijn hierdoor de eerste helft een goede tegenstander. Wybe mag ingooien, geeft de 

bal aan Jarno,  Jarno doet niet veel later een schot op doel, de keeper houdt hem tegen. Na 15 

minuten is het 1-0 voor Zeerobben. Deze worden daardoor sterker en maken niet veel ,later 2-0. Er 

wordt nog door Fokke, Jarno en Jitse mooi over gespeeld richting doel van de ´Ouwe Seunen´, 

helaas geen goal, maar wel een hele mooie actie. In de laatste min. wordt het dan nog 3-0. 

Tweede helft: 

Er volgt gelijk een 4-0 voor Zeerobben, maar onze jongens laten zich niet uit het veld slaan. Door 

goede blok van Jesse en Wybe komt de bal richting doel van de tegenstander, Jitse krijgt de bal 

toegespeeld en kan er 4-1 van maken. Er wordt dan wat rommelig doorgespeeld, en er volgen 

enkele goals voor de tegenstander. Halverwege de tweede helft volgt de tweede goal gemaakt door 

Fokke 7-2. Ze krijgen de smaak weer te pakken en gaan er volop tegen aan, mooie passes worden 

gegeven naar elkaar. En doen ze nog hun uiterste best om goals te maken. Lennart krijgt het nog 

even druk bij het doel, hij heeft nog en paar mooie reddingen. 

Eindstand: 11-2.  
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