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- Surprise
die het toch al voortreffelijk
surprise in de derde klasse A Debutant Woudsend
doet versloeg zaterdag
in Drachten
nog wel koploper Drachtster Boys met 0-1 Friese Boys dat op de loer lag pro
Ook VVT bleef volop in
fiteerde dankbaar van deze misstap door op eigen veld Holwerd met 2-0 achter zich te laten
de race door uit van FC Wolvega te winnen
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De man
was Douwe Glashoudie de Drachtsters de wanhoopp nabijj bracht
Een slechte uittrap van de Boys-keeper toverde hii al na zes minuten in een
oal om
Woudsend speelde trouwens in die eerste helft gewoon beter Na rust
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Friese Boys had

overigens nogal wat
tijd nodig om Holwerd
op de knieºn te
krijgen Holwerd speelde voor rust beter
ter en had ook de beste kansen
Friese
Boys dartelde toen wat ongeorganiseerd
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Vierde klassen

Reiny Mijnheer schoffelde in zijn
de thee en de
eentje de top van de ranglijst in de
Boys veel beter
vierde klasse A aardig door elkaar Met
Na 25 minuten
had Jan Top na een
drie goals
was hij eerst verantwoordelijk
ea
g
voorzet van Auke van der Meer voor
lijk
lijke
voor de
d
41 zege van Leeuwarden
4-1
het eerst succes
Toen Bert Evers vervolgens
De voormalige lijstaanvoerder
op QVC
volgens vijf minuten later de tweede
nam overigens door Piebe de Boer wel
Boys-goal scoorde was de strijd beslist
seerd
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Onderaan was er bewondering voor
SC Kootstertille dat FC Meppel op eigen
gen veld een 0-2
nederlaag toediende
De thuisclub bakte er weinig van en
hoewel Kootstertille ook niet tot grote
hoogten

verdiende het
steeg
eindelijke zege vooral door het

de

uiteindelijke

enthousiasme

siasme waarmee het te werk ging In de
73ste minuut benutte Siebe Bos een wat
twijfelachtige penalty
terwijl
twee
minuten voor tijd Henstra vallend fraai
de tweede Friese treffer voor zijn
Rikus van der Boscn had
kening nam

rekening

eerder

de

paal

al

Wolter Jager

VVT

was

FC
bij
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Wolvega-

rust
Na
scoorde hij tweemaal en dat was genoeg
Wolvega
voor de eindzege van de gasten
vega maakte niets klaar Wiepie Veenstra
stra had
met twee treffers een groot
aandeel in de 3-1 zege van It Fean dat
eindelijk eens weer de oude vertrouwde
de

grote

eens geteisterd
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In
de
vierde klasse B een halve
misstap van BCV in en tegen Aduard
Tien minuten voor tijd trok Hylke de
Boer de stand gelijk BCV mocht met
dichtknijpen
dat 1-1 eindstand de handen
knijpen
omdat Aduard verzuimde
vanaf elf meter raak te schieten

Zwaagwesteinde

en

ONT

kwamen

al

met al iets dichterbij Zwaagwesteinde
had het krap tegen Drogenam
maar
waardoor
had tevens een flitsende start
door het binnen een dik kwartier al 0-2
stond ONT was veel dank verschuldigd
aan Hylke Vriezema
die twaalf minuten
ten na de rust het enige doelpunt voor

SDS
profiteerde
na
een serie misstappen
stappen dankbaar van de QVC-nederlaag
laag De Oosterenders wonnen zelf van
zijn rekening nam
Daarvoor zag Herman
Heeg door twee verdedigingsfouten af
man Pel tweemaal een doelpunt afgekeurd
te straffen
Voor rust onderschepte Piet
keurd
de Jong een foutieve teruespeelbal en
scoorde
In de
tweede helft kreeg de
Onderaan
speelde Veenwouden
een
Heeg-keeper een schot van De Jong niet
hoogst
ongelukkige wedstrijd tegen
onder controle waarna Lolke Okkema
Jistrum De beste kansen werden om
raak kon schieten
tot overmaat
van
zeep geholpen en
Delfstrahuizen wist geen profijt te
ramp leverde een scrimmage uiteindelijk
lijk ook nog een goal van Jistrum-spetrekken van QVC’s misstap maar CSL
algemeen erkend als de beste ploeg van
4A
kwam wel dichterbij In en tegen
Wietse Kooistra
Bijker op
Ier Rinze
was voor Broekster Boys de matchwinnaar
Hardegariip scoorden de Stiensers vier
keer
Stenen van der Vlag was met
winnaar tegen een niet slechter spelend
twee goals het produktiefst Onderaan
Zeerobben De beslissing viel pas vijf
verraste
HJSC met een 0-1 zege op
minuten voor tijd
CVVO Tsjerk de Boer werd matchwinnaar
winnaar door een trekbal van Thijs
Dijkstra naar behoren af te ronden

Jistrum-speIer

