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WOUDSEND BLIJFT ONGESLAGEN
WOUDSEND
. Na drie eclatante
overwinningen, waarin maar
liefst 29 keer werd gescoord,
stond Woudsend zaterdag voor de
eerste echte krachtproef. HJSC,
dat de laatste jaren steeds als winnaar in de duels met Woudsend
van het veld stapte, kwam op bezoek. Maar deze keer bleef de
thuisclub aan de goede kant van
de score en werd met 4-1 gewonnen.
Op de voorlopige topscorerslijst

van het district Noord staan twee
spelers van Woudsend hoog genoteerd. Bovenaan staat Coen Busscher met dertien goals, Boy Wouda staat met negen doelpunten
derde. “Beide mannen vinden gemakkelijk het doel en dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar
ik moet de hele ploeg een compliment geven, want het spel is ook
goed”, aldus trainer Richard Douwes, die bij Woudsend aan zijn
eerste jaar bezig is. Wat verder op-

valt is de goede conditie van de
ploeg, die zaterdag het duel in de
laatste twintig besliste. “Het staat
er conditioneel inderdaad goed
op, maar we doen daar ook wat
voor”.
Het gaat dus goed met Woudsend,
dat dit jaar eigenlijk maar voor
één ding speelt, namelijk de titel.
Doordat de zesde klasse komt te
vervallen ‘promoveren’ alle ploegen automatisch naar de vijfde
klasse. Er wordt dan ook niet om
periodetitels gespeeld, alleen voor
de kampioen is er een toetje. Die
mag namelijk met de andere kampioenen uit de zesde klasse om
een plaatsje in de vierde klasse
spelen. “Natuurlijk moet je zorgen dat je zolang mogelijk in de
strijd om de titel meedoet, anders
is het seizoen snel voorbij. En een
plaatsje in de vierde klasse, dat
zou natuurlijk heel mooi zijn”, aldus Douwes.
Gezien het spel van zaterdag lijkt
Woudsend inderdaad één van de
kanshebbers op de titel. Vanaf het
begin was de thuisclub de betere
ploeg, maar doelpunten bleven in
de eerste helft lang uit. Vlak voor
rust wist Boy Wouda toch het doel
te vinden, 1-0.
In de tweede helft kreeg Woudsend direct twee fraaie kansen,
maar beide keren ging de bal net
voorlangs. Het doelpunt viel pal
daarop aan de andere kant, toen
Jelte Raap schitterend uithaalde
en Brun Bergsma, die na jaren
blessureleed eindelijk weer het
doel kon verdedigen, passeerde.
Lang kon HJSC niet genieten van
deze treffer, want drie minuten later zorgde Wouda al voor 2-1. Daarna knakte er iets bij HJSC en kon
Woudsend het duel beslissen via
doelpunten van Wouda en Coen
Busscher, die dus weer zijn doelpunt meepikte.
Omdat ook Scharnegoutum won
moet Woudsend de eerste plaats
delen met deze club, maar is het
gat met concurrent HJSC na vier
wedstrijden al opgelopen naar vijf
punten.
Op de foto een fragment uit de 2e
helft. Er wordt 2-1 gescoord tussen de
benen van de keeper door. (Foto:
Frans Mulder).

