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Friese vertegenwoordigers CSL en Woudsend hebben
Vierde
bij de zaterdagamateurs niet overleefd
klasser CSL had op papier de zwaarste tegenstander in de kampioen van de
eerste klasse B
het Asser SCV
De nederlaag bleef tot 1-3 beperkt Derde
klasser Woudsend
streed tegen het om het kampioenschap in de tweede
klasse vechtende Oranje Nassau Groningen De beslissing viel pas na het
nemen van strafschoppen ten voordele van ON
CSL-ACV 1-3 Het Asser ACV heeft dere kant wel raak Roei Wijbenga
in Stiens niet waar kunnen
maken dat kreeg uit een afgeslagen corner de bal
het drie klassen hoger speelt dan CSL
voor de slof en haalde uit waarna de bal
ACV was beter zeker op het technische in het uiterste hoekje verdween ACV
vlak maar tot een kat-en-muis-spelletje moest daarna wel weer komen
maar
kwam het niet omdat CSL met een
kon pas acht minuten voor tijd de
hoorlijke dosis werklust aardig overeind slissing
forceren
razendsnelle
De
eind bleef ACV speelde bovendien wat
Charly Kenter kreeg de bal van laatste
mat
Mede schuldig daaraan was ongetwijfeld man Rienk Riemersma in de voeten
twijfeld de vlugge openingstreffer van
geschoven en werd vervolgens op de
rand van het strafschopgebied gevloerd
de Asser eerste klasser Al na zes minuten
ten mocht
Bert Hooijer op het randje
Met de toegekende penalty wist Chris
van buitenspel doorgaan
waarna hij
Visser wel raad
beheerst de uitblinkende doelman Jan
de Vries passeerde
Woudsend - ON (Groningen 1-1
Voor de wedstrijd op zich viel het
ON wint na het nemen van strafschoppen
doelpunt veel te snel ACV nam gas terug pen
rug terwijl CSL door de vroege tegenslag
Woudsend is wat schlemielig uitgebekerd
slag nerveus begon te voetballen Het
bekerd In de negentig normale speelminuten
resulteerde in veel slordige passes
minuten ontliepen beide ploegen elkaar
waardoor de aanvallen van de thuisclub
weliswaar weinig de thuisclub had met
vaak al ver voor het strafschopgebied
kansen in het laatste kwartier voor
strandden CSL kwam voor rust dan
Durk Pietersma en Marten Hospes toch
ook maar ØØn keer enigszins gevaarlijk
de overwinning in de wacht kunnen slepen
voor het doel van Doede ter Veld vlak
pen
Het bleef evenwel 0-0 waarna de
voor rust toen Steffen van der Vlag
wedstrijd met twee keer een kwartier
naast kopte ACV kreeg wel kansen in
werd verlengd In de eerste verlenging
de eerste drie kwartier maar Ronald
tikte Rudolf de Boer van dichtbij in en
overigens
Manders
Jacques Someru (die
zette Woudsend daarmee op 1-0 Het
gens beiden aan het eind van dit seizoen
werd zelfs 2-0 toen Douwe Glashouwer
stoppen Bert Hooijer Hans Huisman
scoorde het doelpunt vond echter geen
Gerard de Roo en Charley Kenter konden
genade in de ogen van de scheidsrechter
den de goede richting niet vinden of
omdat hij met een gestrekt been inkwam
zagen het schot gestopt door doelman
Vlak voor het verstrijken van de
kwam
Jan de Vries die evenals Thomas Haan
eerste verlenging werd het toch nog 1-1
zijn
laatste
wedstrijd
gistermiddag
toen Boudewiin de Vries een corner met
ben
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al na tien minuten gevallen
Hans Huisman
man kreeg een voorzet van rechtsback
Gerard de Roo precies voor het koppie
en hoefde maar te knikken
0-2 De beste
te kansen bleven daarna opnieuw
voor
de Drenten
Hooijer Chris Visser Manders
ders en invaller Harm Rabbes - die de
geblesseerde Jan Schipper had vervangen
gen - schoten echter naast of over of
vonden opnieuw De Vries op hun weg
Na twintig minuten was het aan de an-

in de tweede verlenging nog winstansen
ansen Woudsend kwam echter niet
verder dan een kopbal van Douwe Glashouwer
houwer op de lat terwijl ON de bal nog
een keer op de staander deponeerde
Het draaide uit op penalty-scnieten en
daarin toonden de Groningers zich de
Woudsend miste
meesters
grootste
twee keer ON knalde vier keer raak en
hoefde de vijfde stafschop toen al niet
meer te nemen

Doelman Jan de Vries en CSL ruimt
op voor AVC’s spits Hans Huisman
vaarlijk kan worden Verder van links
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