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Woudsend snakt naar het einde
Drie jaar geleden
miste VV Woudsend promotie op
een paar strafschoppen. Met nagenoeg dezelfde
selectie staat de
club nu onderaan
in de vijfde klasse
A. Wat is er loos?
JOHANN MAST

I

nderdaad, verzuchten Xander
van der Vegt (27) en Leo Visser
(32) deze zaterdagavond, kort
voor de voorlaatste competitiewedstrijd tegen VV Heerenveen:
het is alweer geen denderend seizoen geweest voor Woudsend. Twee
uur later lopen de twee voetballers
annex bestuursleden van de kwakkelende zaterdag-vijfdeklasser met
gebogen hoofd van het veld af. Wéér
een nederlaag, 5-2 ditmaal.
Iets na de winterstop stond
Woudsend nog vijfde. Weliswaar
met een flinke achterstand op plek
vier, maar het leek tenminste ergens
op. Sinds halverwege maart volgden
echter zeven nederlagen op rij. En
nu moet Woudsend, wil het niet
roemloos laatste worden, zien dat
het morgen op de slotdag in elk geval Bakhuizen of Blokzijl onder zich
houdt.
,,We snakken naar het einde van
de competitie”, zegt middenvelder
Xander van der Vegt eerlijk. ,,Het
loopt gewoon niet. Voorin hebben
we geen scorend vermogen, geen
killers.”
Aanvoerder Leo Visser, soms middenvelder en soms laatste man, vult
zijn ploeggenoot aan. ,,We spylje net
min mar skoare hast niks, dat is ús
grutste probleem. Ferjit ek net dat
wy mar in lyts clubke binne. Wy
hawwe fjirtjin reedlike fuotballers.

Woudsend-spelers Leo Visser (links) en Xander van der Vegt poseren voorafgaand aan de verloren competitiewedstrijd (5-2) tegen VV Heerenveen.

Binne dy allegear fit, dan dochst mei
yn de top-fiif. No binne ús beide keepers blesseard (Pieter de Vries en Wibout Reekers, red.) en stiet in folleyballer op goal: Jurjen de Jong.”
Trainer Hans Hamersma doet volgens de twee voetballers wat hij kan,
maar verlaat de club na één seizoen
en dat is wellicht het beste. Zijn opvolger, oud-eerste-elftalspeler Erik
Beuckens, kan komend seizoen mogelijk een nieuwe wind laten waaien.
,,De trainer kin de jonge jonges
net echt reitsje”, vindt Visser, die bezig is aan zijn achttiende seizoen in
Woudsend-1. ,,De klik mei de ploech

Eerst bijna
promotie, nu met
vrijwel dezelfde
selectie onderaan
is der net echt, dat is fan beide kanten ôffallen. As trainer ken ik Erik
net, mar hy wit wol wat der libbet yn
dit doarp. Ik tink dat we takom seizoen gewoan yn ‘e top-fiif spylje kinne. Ek omdat Boy Wouda, dy’t yn it
ferline in soad goals makke (140 tref-

fers, red.), der takom seizoen wer fol
foar gean wol. Him misse we no.”
Xander van der Vegt denkt dat er
drie jaar geleden iets in het team is
geknapt. ,,Het is lastig om de vinger
er precies op te leggen, maar toen
misten we tegen De Lauwers promotie op een paar strafschoppen. Daar
kregen we wel een tik van: wéér vijfde klasse, wéér dezelfde tegenstanders. De groep is sindsdien niet eens
zoveel veranderd, maar het lukt gewoon niet meer.”
Na de derde plek van 2015 volgden
een tiende in 2016 en achtste plek in
2017. En nu is het dus weer pet. ,,Je
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merkt dat het allemaal wel wat minder serieus wordt”, weet Van der
Vegt. ,,Zelf heb ik ook niet veel zin
meer om te trainen. Je speelt nergens meer om.” Immers: degradatie
is niet mogelijk.
Van der Vegt, spottend: ,,Dat zou
er óók nog bij moeten komen. Nee,
dat zou niet best zijn. Voor ons prestige móeten we zaterdag (morgen,
red.) thuis van Ens winnen.” Laatste
worden? Leo Visser reageert grimmig als hij ermee wordt geconfronteerd. ,,We wurde net lêste, dêr
hoechst net oer yn te sitten. De sfear
is noch altyd hiel bêst.”

‘Nog één speelronde en nog drie titelkandidaten over’
Wat is deze week het leukste,
spannendste en/of meest aansprekende duel op de Friese
amateurvelden? Vier prominenten uit de voetbalwereld bespreken wekelijks de voor hen meest
in het oog springende wedstrijd.
Dit seizoen zijn dat Johan Groote,
oud-speler van Cambuur en trainer van diverse gerenommeerde
Friese amateurclubs, VIOD-speelster Aafke de Hoek, Arent Bekhof,
oud-trainer van onder andere
Harkemase Boys en SWZ Sneek
en tegenwoordig internationaal
docent en scout voor de KNVB en
spits Age Hains Boersma van SWZ
Sneek (zm) en voorheen speler
van onder andere SC Heerenveen,
Veendam, en Harkemase Boys.
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Duel: SC Joure-Leeuwarder Zwaluwen
Klasse: Zaterdag 2I
Prognose: 1-3
,,Leeuwarder Zwaluwen en Broekster
Boys houden het tot
de slotdag spannend. Wie van de
twee wordt kampioen, wellicht op
doelsaldo? Joure staat solide vierde
en heeft er vooral belang bij dat
BCV de derde periode wint. Dan
neemt Joure de periode van de
kampioen over, of dat nu Zwaluwen is of De Broek. Ik verwacht
weinig problemen voor Zwaluwen.
Carlo (Rietdijk, trainer, red.) heeft
beste routiniers die de kar gaan
trekken. Ik denk dat de druk vooral
bij Broekster Boys ligt. Daar hebben
ze vaker last van, al hebben ze een
goeie ploeg. Het wordt spannend.”

Duel: Stiens-ACV
Klasse: Vrouwen 1B
Prognose: 2-1
,,Beide ploegen hawwe 46 punten, mar
op grûn fan it doelsaldo stiet ACV noch
krekt boppe-oan yn dizze earste
klasse. Om kampioen te wurden,
sille de froulju fan Stiens dizze
kampioenswedstryd winne moatte.
Stiens hat de lêste jierren hieltyd
meidien oan de neikompetysje,
mar promovearje siet der úteinlik
noait yn. Se sille it no net wer op in
‘toetje’ oankomme litte wolle. ACV
ferlear ôfrûne wykein met 1-3 fan
AZSV, wylst de titel by winst sa
goed as wis binnen west wie. It is
de fraach hokker effekt dy útslach
op de ploech hawwe sil. Ik tink dat
Stiens dizze kâns net lizze lit.”

Duel: Scharnegoutum-Makkum
Klasse: Zaterdag 4B
Prognose: 2-0
,,Een echte topper.
De op de tweede
plaats staande thuisclub, met twee punten achterstand,
gaat in dit laatste duel de strijd om
de titel aan met koploper Makkum.
Scharnegoutum heeft in het verleden een jaartje derde klasse gespeeld, tegenstander Makkum
heeft meer ervaring op dit niveau.
Het wordt spannend voor beide
trainers, Remco Bervoets en Tony
Hartman. De thuisclub verspeelde
afgelopen zaterdag kostbare punten, maar een slechte generale is
immers de voorbode van een prima uitvoering. Ik gok op dit gezegde wat de uitslag betreft.”

Duel: DwingelooJubbega
Klasse: Zondag 3D
Prognose: 1-2
,,Nog één speelronde
en er zijn nog drie
kampioenskandidaten over. DIO Oosterwolde moet
naar degradant Lemmer, gegarandeerd drie punten. Akkrum ontvangt het al uitgespeelde Mildam,
ook drie punten. Koploper Jubbega
treft Dwingeloo, het team in vorm
dat zich klaarstoomt voor de nacompetitie. De rood-witten kunnen
aan de bak. Op vreemde bodem liet
Jubbega het laatste halfjaar geregeld punten liggen, dus Oebele
Schokker moet met zijn ervaring
het team op sleeptouw nemen om
de rondrit op de platte kar veilig te
stellen.”

