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REGELEMENT VAN ORDE

THUISWEDSTRIJDEN;
HALFUUR VAN TEVOREN AANWEZIG (LATER:GROTE KANS OP
WISSEL)
UITWEDSTRIJDEN;
UUR VOOR AANVANG VERTREK UITKANTINE (NAAR RES
KWARTIERTJE EERDER)
INFO OP WWW.IT-HOUTSJE.NL EN CLUBPAGINA KABEL TV PAG.256
(O.A.AFGELASTINGEN)
AFMELDINGEN VOOR DONDERDAG AVOND 20.00 UUR BIJ TOM TEL.
0622794953
INDIEN GEEN AFMELDING IS U AANWEZIG.

NIEUW IS DE BOETEPOT, 2EURO PER GEVAL
OPBRENGST WORDT AAN EIND VAN SEIZOEN GEZAMENLIJK OP
GEZOPEN!
BOETE VOOR:
-TE LAAT AFMELDEN
-VOETBALSCHOENEN VERGETEN
-GEEN RONDJE GEVEN NA VERJAARDAG
-PENALTY GEMIST
-COMMENTAAROPWISSELBELEIDVANCOACHOFWATEROPLIJKT
-OVERGEVEN HALFUUR VOOR, TIJDENS OF HALFUUR NA DE
WEDSTRIJD
-GEEN GOEDE REDEN AFMELDING B.V.VERJAARDAG
SCHOONMOEDER
-EIGEN DOELPUNT
-SEX GEHAD BINNEN 12UUR VOORWEDSTRIJD
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Aengwirden 3

8-8-2002

Eindelijk konden we weer de wei in. Na een zomer waar een ieder z'n conditie
goed op peil had gehouden door vele uurtjes hardlopend in oranjewoud door te
brengen was de honger naar de bal niet te stillen. Er werden zelfs spelers van ons
eerder op het veld gesignaleerd voor de warming up dan die van de tegen partij!
Daar onze nieuwe onvolprezen coach het belangrijker vond om op de golfbaan te
staan dan zijn helden bij te staan, ruste op ondergetekende de zware taak om een
geoliede machiene in elkaar te smeden. Bij gebrek aan een keeper werd gelukkig
Big Sister Haantie bereid gevonden om het doel schoon te houden. Dit was de
eerste briljante
vondst van de coach! Scheids Jaap had er ook zin in en vroeg of Oldeboorn (!?)
klaar was voor de strijd.
Als jonge veulens dartelend in de wei gingen we van start, wat binnen 5 min.
leidde tot een prachtige actie van Adrei op rechts die de bal grundlich voorgaf
zodat de ietwat te dikke kroegbaas van het plaatselijk stoffige cafeetje hem alleen
maar hoefde in te knikken!1-0. Achter in zat alles pot dicht vooral door laatste man
jappie (daar komt dat schot) v.Dam, die zichtbaar na een jaar vakantie was
opgeknapt! Ook bij Rick was duidelijk te merken dat ie in de zomer stevig had
door getraind en werd dan ook met tegen zin in de rust
gewisseld. Echter hier voor had Richard met een schitterende rush van de
middenlijn,j an en alleman passerend, de stand op 2-0 gebracht! In de tweede helft
mochten de door de zeer strenge coach gepasseerde, Eddy, Wander en Jan hun
opwachting maken. Helaas raakte Wander geblesseerd zodat we mei un mantsje
minder speelden.
Na een prachtige combinatie werd het 3e doelpunt gescoord door Sicco en het was
jammer dat onze gastarbeider Daan geen kansen kreeg, maar misschien de
volgende keer!
Eindstand 3-2 , namen van de doelpuntenmakers van de tegenpartij zijn me even
ontschoten.
Man of de match;Sjaak: omdat hij ondanks een zonnesteek ook nog de tweede helft
speelde!
2e briljante vondst van de coach hebben we niet kunnen ontdekken.

Ommes
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige L.S.C. 4

15-8-2002

Vol goede moed vertrokken we met zowaar 1 wissel naar de mooiste kantine van
Friesland. Supporter Bruin had zich verslapen en moest uit zijn vlinder flatje
gebeld worden. Deze persoon dacht dat hij nog net als vroeger 12 uren achter
elkaar kon stappen, niet dus. Door het zeer strenge beleid van de coach was een
ieder tijdig in Sneek. Na het verkleden sloeg ons de schrik om het hart toen Jappie
aanstalten maakte om het toilet te bezoeken! Vluchten kon niet meer,het was
wederom niet te harden toen hij binnen 5 min. nog een keer moest sloegen de
dampen nog uit de ramen! Om dat hierdoor ons team al voor het beginsignaal naar
adem ligt te happen, mag de heer van Dam de volgende keer alleen nog gebruik
maken van het toilet van de tegen stander. De wedstrijd begon met,zoals
gewoonlijk, het missen van de mooiste kansen! 1 uitval van Sneek was gelijk raak
mede door een listig overstapje van Wim (wie kent hem niet) Haanstra. Binnen een
minuut was het gelijk door prachtig doelpunt van Adrei.
Tweede uitval van Sneek was weer raak waarna het hele elftal zich verbaal
vermaakte met allemaal opmerkingen over vermeend buitenspel richting grens
Tom Mulder, die echter onder deze grote druk fier overeind bleef staan. Het werd
2-2 door onze super fries Daan na fraai voorbereidend werk van Richard, die
daarna zelf de ruststand op 3-2 bracht. In de pauze kwam het tactisch vernuft van
onze coach om de hoek kijken door Henk te wisselen voor Tom. De gevolgen laten
zich raden ,binnen 5 min was het 5-3 voor L.S.C. Wij vrezen dan ook dat de rol als
coach van de heer Mulder is uitgespeeld. In een tijd waar zulke grote belangen op
het voetbalspel staan richting sponsor en het hondstrouwe publiek, zal er toch
gezocht moeten worden naar een ware leider!! (het bestuur was vanmorgen in
spoedzitting bijeen)
Later mocht Adrei er nog 5-4 van maken, waarna de heer Mulder nog een paar
prachtige kansen om zeep hielp, zodat deze persoon zowel als grens, coach en
voetballer jammerlijk faalde! Gelukkig floot de scheids niet al te laat af zodat we
snel aan de slag konden met waar we allemaal voor gekomen waren, het bezoeken
van de prachtige kantine.
Dit was dan ook de enige plaats waar Tom tot z'n recht kwam. Daar gingen ook
stemmen op om met Wim Haanstra naar het dolfinarium in Harderwijk te gaan om
te kijken waarom zeehonden wel een bal kunnen vangen.
De kirby van de week is voor Richard die zich helemaal het apelazerus heeft
gelopen en man van de wedstrijd is met 84 procent van de stemmen Henk omdat
hij als enige de tweede helft foutloos was.

OMMES!
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Heerenveen7 thuis tegen het altijd lastige Renado 3

22-8-2002

Vandaag trof ons het droevige bericht dat onze zeer zeer succes volle coach Kees
Auke reeds na drie wedstrijden, waar hij toch heel nadrukkelijk zijn stempel op
drukte, ons gaat verlaten. Hij kiest voor zijn maatschappelijke carrière i.p.v. de
onzeker toekomst bij Heerenveen 7 waar de ene na de andere coach wordt gewipt!
De inzameling voor het kado is mislukt omdat niemand van het team deze persoon
ooit in functie heeft gezien. Dus moesten we terug vallen op het zeer strenge
regiem van plaatsvervangend coach Tom.

Na een zeer strenge selectie bleven er precies 11 spelers over die capabel genoeg
waren voor de topper tegen Renado, de rest van de selectie thuis in tranen
achterlatend. De warming up was weer niks omdat het regende en daar wordt je
niet warm van! Ons grote keepers talent Wim Haanstra was zelfs zaterdag avond
niet in het uitgaans leven gesignaleerd daar hij zeer serieus voor de sport is gaan
leven en niet iedere week naar Harderwijk wil.
Dit hebben geweten! De ene na de andere onnavolgbare redding kwam op zijn
naam en alleen Wim hield ons op de been! De eerste goal van ons werd gemaakt
door Richard ondanks een driftig voor buitenspel vlaggende st-niekster grens en
mijn inziens had hij het bij het rechte eind. Echter onze onvolprezen scheids Japie
S te H had vanaf eigen helft met een ander invalshoek duidelijk gezien dat het 1lijn
was ,doelpunt dus! Het werd ook 2-0 door Richard die een mislukte voorzet het
doel zag inwaaien.(volgens hem zelf was het zo bedoeld ,ja,ja) Door wederom
uitstekend keeperswerk van Wim gingen we met een 2-0 voorsprong richting
pakjes Marlboro in de kleedkamer. Daar zat ook verloren zoon Robert die nog
steeds denkt dat hij met tennis verder kan komen dan met voetbal (ik denk dat de
tennis kantine langer open is en dat dat de doorslag geeft) Gelukkig voor ons is er
voor Jappie geen w.c.in de box zodat we fris aan de tweede helft begonnen. Echter
het zelfde als vorige week gebeurde weer, binnen 5 min scoorde de tegenstander 2
maal. Coach heeft vermoeden dat er in de pauze wat anders gerookt wordt, zo
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sloom beginnen we steeds aan de 2e helft. Gelukkig belande een bekeken genomen
corner die hoog bij de 2e paal had moeten komen (door Tom genomen) laag bij de
eerste paal waar onze buitenlandse aankoop Daan hem knap intikte! 3-2 Door
prima verdedigend werk van Jappie, Max, eddy, 50+ Sjaak en natuurlijk goalie
Wim, kwamen er geen tegen doelpunten meer. Het werd simpel 4-2 door een lobje
van zo'n 45 meter door Tom. Toch nog 4-3 aan het eind even voor de spanning,
maar good old Sikko redde ons door binnen een paar minuten 5-3 te maken! Japie
s. te H. snel afgefloten, zodat we in gestrekte draf naar ons bier toe konden.
De kirby van de week is voor Edwin, omdat we hem in de kantine sneller achter
zijn steeds weglopende kinderen zagen hollen dan ooit in het veld.
Man of the match met 100% van de stemmen was Wim Haanstra die nu zo in het
dolfinarium kan worden aangenomen!!

OMMES
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Heerenveen7 uit tegen het altijd lastige Jubbega 4

6-9-2002

Heden trof ons het droevige bericht dat onze nieuwe coach Gerrit Bel het reeds na
0 wedstrijden voor gezien houd! Het enthousiasme was er wat af toen de drank de
volgende dag was uitgewerkt. Ondanks verwoede pogingen van Marjan chicken
tonight is het ons niet gelukt om deze markante persoonlijkheid te behouden voor
de club. Moge het verder goed met hem gaan.

Coach Gerrit Bel
weer met beide benen op de grond na een avondje stappen

Vandaar dat de onvolprezen ex coach Mulder weer van stal gehaald om van het
stelletje nachtdravers een geoliede machine te maken! Gelukkig waren er weer vele
afmeldingen zodat het een abc tje was voor de coach. De geblesseerden; Jappie
verstuikte darm, Dick Bruin overreden door zijn eigen rollator, Adrei geveld door
een mysterieus Duits virus, Rick problemen met de zwaarte kracht, Ger moet
oppassen, Werkman zat om s' morgens 9 uur al in zn 'skyboksie, zodat er precies
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11 man overbleven. De stemming zat er voor de wedstrijd al goed in alleen wist
niemand na afloop meer waarom! Iets met trekvogels en pietie het parkietie.
Wederom zonder de gehate warming up, stonden uw helden om 10 uur klaar voor
de aftrap. Het werd zowaar 1-0 door een inkoppertje van Sicco (2 euro boete)
Nutters. Toen werd het 2-1 voor Jubbega vlak voor rust. De eerste zo gevreesde 5
min na rust werden glansrijk doorstaan en het werd 2-2 door een pennel van
Richard dus helaas geen boete. Door een klein misverstandje achterin verloren we
met 3-2.
De grote winst van de partij zat echter in de terug keer van Bennie de potvis Atsma
,die zich als een jonge god over de graszoden bewoog, zonder ook maar een
kilootje overgewicht ! Hij werd zelfs in de tweede helft een keer over de
middenlijn gesignaleerd!
Door deze actie krijgt Bennie gelijk de kirby van de week!
Door het keiharde werken van Robert en Tom achter de schermen, bent U als
eerste op de hoogte van de komst van een nieuwe coach (4e na 4 wedstrijden) en
wel onze onvolprezen barkeepster Simone!
Het is alleen nog even afwachten hoe deze reageert als de drank is uitgewerkt, dit
naar aanleiding van het verjaardagspartijtje van onze vaste chauffeur Lies welke op
de w.c. werd gevierd.
Man van de wedstrijd was Eddy omdat hij al 4 keer achterelkaar heeft mee gedaan
zonder te zeuren!

OMMES
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige RES 4

10-11-2002

Vandaag trof ons het droeve bericht dat onze nieuwe onvolprezen coach Simone,
het na 2 vrije zondagen en 2 afgelastingen voor gezien houd. Onze 4e coach van dit
seizoen (na 4 wedstrijden) nam dit moedige besluit zonder ons ook maar 1 keer in
actie te hebben gezien! Ze weet dus niet wat ze mist op deze heerlijk vroege,
koude, regenachtige zondag ochtenden! De heerlijke bierluchten, zweetvoeten en
het betere poep werk van Jappie zal ze nooit mee mogen maken. Dat het haar goed
mogen gaan in de burgermaatschappij.
Er is reeds een strenge sollicitatie procedure opgezet om alle nieuwe aanvragen
voor het leider schap in goeie banen te leiden. Indien geen eigen vermogen, reactie
niet gewenst!
Ondanks onze leider perikelen werd er ook nog gevoetbald en wel s’middags om
half 3 tegen het altijd....... juist! RES. Aangezien een deel van de selectie zonder
zich te hebben afgemeld bij de interim leider Tom, voor een zuip stage naar Berlijn
was afgereisd, kan de boete pot weer de nodige 2 euro muntjes tegemoet zien! Het
was good old Haanstra die Tieme Trampoline en Haye Haas van bed had
getrommeld zodat we zowaar 2 wissels hadden! Bij het inschieten bleek wederom
dat de vang netten achter de goal niet hoog genoeg waren voor onze welgemikte
schoten. We kwamen zowaar op voorsprong na een half gestopt schot van Tieme
waarna Tom de bal keihard in de kruising joeg! In de haast om de 2e treffer
verongelukte Adrei na een lange rush over zijn eigen maat 45 en had zijn bek vol
drek. Echter de 2e keer was het wel raak voor Adrei na een prachtige pass van
iemand van achteren. Het werd 3-0 door een prachtig schot onderkant lat van
Edwin,maar alleen de scheids zag dat het geen doelpunt was en bedankt! Bolsward
gesteund door hun 12e man (de scheids) kwam voor rust op 2-1. Het werd
uiteindelijk 2-2 en jammer dat de scheids nog zo lang extra liet door spelen om de
winst er nog uit te halen. Niks ten nadele van de spelers van RES want het was een
sportieve wedstrijd,
.De kirby van de week is voor Max die een waardig opvolger was voor Sjakie die
zijn 65+ kaart vergeten was en daardoor de bus miste.
Man van de wedstrijd was Jappie die als grens namens de FIFA , na van Basten
gehoord te hebben, als eerste de buitenspel afschafte zodat de tegenpartij steeds
aangemoedigd door Jappie mocht doorlopen!

OMMES
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Gorredijk 4
Het was zondag weer een ouderwetse Heerenveen 7 dag. Aangezien de zeer
talentvolle interim coach Tom zelf tot zaterdag niet in de gaten had dat er
gevoetbald moest worden en het zelf "zakelijk belangrijk"vond om naar Thialf te
gaan, stonden er s' morgens 8 helden klaar en geen scheids. Dit is natuurlijk 2 euro
boete voor de coach en ook voor Edwin van Carmen die zaterdag avond de hele
avond lallend alles over ons team wist te vertellen maar zelf pas s'middags om 5
uur wakker werd! Er zat niks anders op dan Robert op pad te sturen om hier en
daar wat spelers wakker te maken. Meint werd gewekt in de buurt van zijn
boerderij, hoewel kenners zeggen dat hij slechts 4 muren heeft gekocht, wat ook
niet klopt omdat met de eerste de beste bui 1 muur is weggespoeld! Maar volgens
Bron en Bruinsma is er best wat van te maken zolang hij blijft betalen.
Ook Meint 2 euro boete, evenals Haanstra die als een dood vogeltje ergens boven
de dracht is weggeplukt. Good old Max kan gelukkig terug vallen op een grote
familie zodat er een kwartier te laat toch nog 11 man (of wat er op leek) in het veld
stonden. Jaap kwam vermomd als scheids rechtstreeks uit z'n autootje (tis geen
jetta) het veld op gehold en kon het feest zowaar beginnen. We stonden dus al heel
snel met 1-0
achter maar waar de tegenstander niet op had gerekend was de terugkeer van Rick
'Big Diet" van Zoelen die de tijden van us Abe deed vergeten! Uit werkelijk alle
hoeken en standen wist deze persoon 4 keer te scoren! Dat is evenveel als al z'n
doelpunten van de afgelopen 43 jaar bij elkaar. Het wachten is op Foppe die Rick
voor een zacht prijsje over mag nemen.(Paar blaadjes bier) Bij rust was het 5-1
voor ons en vooral het verdedigende werk van Richard viel op omdat hij niet meer
mee naar voren kon vanwege alle glaasjes fris van de avond daar voor. Toch wist
hij uit 1 kans gelijk te scoren! De andere doelpunten kwamen op naam van Sicco,
Henk, Koen, Theun en Sietse, zodat het uiteindelijk 10-2 voor uw helden werd! Er
wordt nog steeds aan een nieuwe coach gewerkt, schroom niet te informeren voor
deze zeer lucratieve job! (tel 0619342354)
Man van de wedstrijd was natuurlijk Rick en de kirby van de week voor Max
omdat hij alleen de hele verdediging runde!
Voor alle fans,Adrei is voorlopig uit geschakeld met een stijf nekje en de rest ook,
daar hij dacht met 150 nog een autootje in te moeten halen op de Fok en daardoor
met een noodgang de bocht uit vloog en daarna dwars door de slagbomen ging
,met als resultaat dat hij vredig lag opgebaard in z'n eigen golfje achter het uitvaart
centrum!

OMMES
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Heerenveen7 uit tegen het altijd lastige Oosterstreek 2
Het begint al een beetje te wennen dat het bijna niet mogelijk is om uit een selectie
van 21 man 13 bij elkaar te krijgen. Vol blijdschap zag de coach dat er om s'
morgens 9 uur al veel spelers in de kantine zaten! Van dichtbij bekeken bleken ze
echter allemaal van een ander team te zijn. Maar na een kwartiertje hadden we toch
zo'n 10 man bijelkaar. Het wachten was nog op Max die naar zijn verhuizing ietwat
problemen heeft om vanuit z’n nieuwe locatie het voetbal veld te vinden. Na een
telefoontje en de onvoormijdelijke 2 euro boete toch nog gekomen.
Heerenveen 2 had slechts 9 spelers zodat we een paar talenten van hun konden
leasen. Ook goalie Haanty greep zijn kans en vroeg ook de keeper van het 2e om
mee te doen omdat Wim ondanks 2 en een half uur slaap nog alles dubbel zag!
Wederom ook weer afzegging van Bennie"de potvis"Atsma wat volgens Jappie
kwam door een onlangs opgelopen levertraan vergiftiging! Aangekomen in
Oosterstreek waren de verwachtingen hoog gespannen. Richard op mid mid liep
overal, maar de enige die naar hem luisterde was de rechtshalf van de tegenpartij.
Zoals gewoonlijk kwamen we weer achter door een misverstandje achterin. Het
werd 2-0 door een listig overstapje van Eddy die deze beloond zag met een wissel
in de pauze. 2-1 door onze nieuwe spits Radjajoeijja!
3-1 voor Oosterstreek door prachtig afstand schot waarvan de verdediging dacht
dat hij toch niet zo ver zou komen, wel dus! Toch een aantal kansen waarvan het
afstand schot van Tom toch heel gevaarlijk was, dit schot werd nog net bij de
cornervlag binnen gehouden zodat er een gevaarlijke voorzet kon komen. Daarna
het gebruikelijke gekakel in de box, waar iedereen in 1 keer weer denkt te weten
hoe we moeten voetballen. De coach kon er gelukkig nog 2 euro boete uitslepen
omdat Eddy het niet eens was met z'n wissel, echter hij zat bij de coach in de auto,
die zichzelf 1 helft gaf, dus dan de mede passagier ook, samen uit samen thuis,
topsport is keihard! Na het missen van een 10tal kansen verloren we uiteindelijk
met 4-2
Ons mede leven leven gaat uit naar Robert, Henk en Jan die hun club in de steek
lieten om in Groningen een bobo wedstrijd te spelen en dus dit prachtige spektakel
gemist hebben.
Kirby van de week is voor Wim Haanstra omdat hij hard liep langs de zijlijn!
Man of de match was Jappie van Dam die op Sjaaks linksback positie een puike
partij speelde en ook omdat hij voor de wedstrijd niet heeft gepoept!

OMMES
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige L.S.C.4
Vandaag trof ons het droeve bericht dat er nog steeds geen nieuwe leider is
gevonden. Ook voor mensen die nog nooit een voetbal wedstrijd hebben gezien is
deze job beschikbaar. Het liefst hebben we iemand die niet gehinderd wordt door
enige kennis van zaken! Dit is namelijk met de huidige coach ook het geval.
Daar wij nog lichtelijk spierpijn hadden van de de zware winter training mochten
we een uur later beginnen, zodat een ieder met strakke buikjes en billen
ruimschoots op tijd aanwezig was in de box, waar we konden constateren dat
Robert eigenaar was van een nieuw bikini lijn en dat Tom ietwat te lang onder de
zonnebank heeft gelegen, dat Rick(jij van Zoelen!)op een positie wilde spelen waar
hij niet hoefde te lopen?!, dat jappie van 3 pakjes marlboro per dag naar 2 is
gegaan, dat overloper Daan naar het eerste is gegaan en als beloning lekker in het
tweede mocht spelen, dat de conditie van Adrei door zijn duitse vriendin alleen
maar slechter wordt, dat we nu ook echt een magere Rick in het team hebben (niet
jij van Zoelen!)
En dat Jaapie er weer sauna fris bij stond. Natuurlijk moesten we ook nog
voetballen, maar dat interesseert toch geen mens. Tijdens de warming up moest de
heer van Zoelen zonodig melden dat het beter was dat ondergetekende beter de eer
aan zichzelf kon houden en beter kon stoppen!!! Dit was gelijk 2 euro boete. Meint
had een goede w.up gedaan door s'nachts 3 uur uit een plaatselijk stoffig cafeetje 4
km terug naar mem te lopen. Ook heeft Robert nog 10 euro in de pot gedaan zodat
hij zondagmorgen 5 keer mag!
De wedstrijd tegen het altijd sportieve L.S.C. was ook nu weer leuk, aan elkaar
gewaagd, .L.S.C. een uitgebalanceerd team, met klein blond mannetje achterin en
met grote kale voorin en daar tussen in nog een paar. Toch moest dit team met de
mooiste kantine van Friesland er aan geloven. Door doelpunten van A3 (2) Henk
en magere Rick (niet jij van Zoelen!) werd het 4-2 voor ons De opmerking daarna
van de heer Mulder dat we het ook wel even zouden winnen met bierdrinken, toch
een sterk punt aan deze zijde, ging mis! Met excuus aan L.S.C. zijn wij eerder uit
de kantine vertrokken. Door een straffe drink training in te voeren hopen we zo'n
gevoelige nederlaag in de toekomst te voorkomen!
De kirby van de week gaat naar Ger omdat hij door zijn tomeloze inzet zo
ongeveer z'n eigen scheenbeen door midden schopte!
Man of the match, onze nieuwe held Rick, (niet jij van Zoelen!)die als debutant
een puike partij speelde en waar we nog veel plezier van kunnen beleven! (in de
kantine) Ons gezamenlijk medeleven gaat uit naar de heer Haspels die helemaal
naar het eerste is afgezakt!
U kunt hem opbeuren door een e mail te sturen naar;
l.o.s.e.r.laatonsmaarindesteek@omdatiknietterug.com
OMMES
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Gorredijk 4
Het was weer een prachtig tijdstip om te verzamelen, n.l. 9 uur s' morgens. Maar zo
tegen half 10 waren er zowaar 12 man om de verre reis te aanvaarden. En dat het
ver was bleek wek uit het telefoontje van Wim oink, oink, Haanstra die vroeg waar
Gorredijk lag! ?Aangezien Haanty toch nog als eerste was aangekomen, kon hij
uitgebreid gebruik maken van het toilet in de box zodat we danig aangeslagen aan
de derby moesten beginnen. Omdat het derde niet hoefde te spelen kwam Daan
ook nog even kijken en te genieten van het hoogstaande spel. Voor w.up hadden
we wederom geen tijd, maar iedereen was nog redelijk los van de drank van de
avond ervoor. Robert was zelfs nog zo los dat ie graag eerst even ernaast wilde.
Van de eerste helft heeft hij echter niks gezien omdat hij meer oog had voor de
vrouwelijke coach van de tegenpartij dan voor ons oogstrelende voetbal. Al
redelijk snel stonden we met 2-0 voor door Edwin van Carmen en wederom een
simpel intikkertje van Tom. Met een 2-2 stand gingen we naar de Marlboro's , waar
de lucht nog steeds niet helemaal zuiver was van Haanty zijn actie! De tacties weer
sterk opererende coach dacht Sicco en Tom te moeten wisselen, zodat we een
draak van een 2e helft zagen met een verbale hoofdrol voor Meint, die alles weer
anders zag dan de zeer correcte grens. Einde 5-3 voor Gorredijk in een zeer
sportieve wedstrijd, zodat we eindelijk aan het bier konden. De kirby van de week
is voor Haanstra omdat hij steeds de bal van ver achter de goal moest ophalen en
later net deed of hij geblesseerd was. Man van de wedstrijd was niet aanwezig.
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Aengwirden 1,2 en 3
Uw onvolprezen leider werd zaterdag gebeld met het verzoek om de wedstrijd van
zondag naar dinsdag avond te verplaatsen,daar de tegenstander maar 5 man op de
been kon brengen. Dat ze dinsdag wel genoeg man hadden was ons al snel
duidelijk. Bij ons rees dan ook het donkere vermoeden dat dit niet alleen spelers
van het 3e waren. Maar vooruit , geheel in stijl van Pierre de Coubartin begonnen
we onbevangen aan dit heroïsche duel daar onze tegenstander stijf onderaan stond.
Zoals altijd was onze selectie op het moment van de aftrap ongeveer compleet.Van
een warming up kon geen sprake zijn gezien het noodweer buiten.We bleven dan
ook zo lang mogelijk stijf tegen elkaar aan staand in de box, leuk idee dat dinsdag
avond voetbal. Vlak voor aanvang konden enkele helden nog net voorkomen dat
Haanstra de w.c.zou gaan bezoeken,om ons voor de wedstrijd al de genade klap te
geven! De storm en regen trotserend gingen we toch maar ballen. Onze
tegenstander ging er hard in en in onze ogen had de scheids wel eens vaker op zijn
fluitje had mogen blazen, maar waarschijnlijk deden de lipjes het niet zo goed door
de kou. We kwamen zowaar op 1-1 door een loepzuiver schot van Rick (wederom
niet van Zoelen!) Door een paar listige overstapjes van onze verdediging gingen
we met een 3-1 achterstand de rust in, waar Tom met een lamme schouder werd
achter gelaten. Richard kwam de gelederen versterken en dat hielp. Toen
ondergetekende onder de douche vandaan kwam stond het 4-4 door een e.d. en
wederom Rick en A3. Helaas moest ik toen de grensrechter positie overnemen van
onze enige fan Sjorrit die veilig onder een heineken paraplu dook en mij alleen in
de siberische omstandigheden achterlatend. Het werd 5-4 voor Aengwirden
waarvan de grens natuurlijk weer de schuld kreeg. Toen er ook nog een balletje
tussen Haanty zonnebank bruine beentjes doorging zijn we maar gestopt. Moesten
eigenlijk nog 10 min voetballen, maar zagen geen bal meer.
De kirby van de week gaat naar Sicco die dacht zowel als laatste man en als spits te
moeten fungeren!
Man of the Match was Rick natuurlijk en een eervolle vermelding voor Sjorrit!
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