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GOED WEEKEND VOOR WINNEND DE WALDE
JAN STOBBE .
BALK. Het was voor de Walde in
5Aeenprimaweekend. Zelfwon
het vanBoornbergumenzaghet
denummers 2 en 3, Blue Boys en
Foarut, onderuit gaan. Oever-
zwaluwen en Balk deden ook
goede zaken, terwijl Workum
via winst op Wolvega weer aan-
sluit bij de kandidaten voor pro-
motie.Minder verginghet de an-
dere ploegen uit de Zuidwest-
hoek. Alleen Sleat pakte een ver-
dienstelijk een punt bij
Leeuwarden, QVC, NOK, Hiel-
pen, Bakhuizen en Woudsend
gingen onderuit

Oeverzwaluwen-Be Quick D 3-0.
Oeverzwaluwen begon tegen Be
Quick D. gretig. In Dokkum
werd nog met 2-0 verloren, dui-
delijk was te zien dat de Kou-
dummers op revanche uit wa-
ren. De gasten werden vanaf het
begin onder druk gezet en Dani-
el Bennink zorgde al na tien mi-
nuten voor 1-0. Erwin Boersma
miste pal daarop de kans op 2-0.
Keeper Geert de Lange hoefde
voor de thee slechts één keer in
aktie te komen en deed dat pri-
ma. Na de thee zorgde Daniël
Bennink ook voor 2-0 en was de
wedstrijd gespeeld. Kansen op
eengroteuitslagwerdendoorde
Koudummers gemist, maar Ype
Haytema gaf de zege toch nog
wat meer glans door koppend
voor 3-0 te zorgen.
Makkum-NOK 4-1.
Er werd niet bijster goed ge-
speeld in Makkum, vooral de
tweede helft was van beide kan-
ten matig met veel overtredin-
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gen en een veel fluitende arbi-
ter. NOK kwam al in de eerste
minuut op voorsprong via Rem-
co Adema, maar Jesse Adema en
Jelle Hiemstra zetten Makkum
voor rust nog op 2-1. NOKwas na
de thee nog wel dichtbij de ge-
lijkmaker, maar keeper Nota
redde fraai. Uit een verre uittrap
van hem zorgde Feike Melchers
voor 3-1 en was de wedstrijd be-
slist. Vijfminuten voor tijd zorg-
de JelleHiemstra vanaf elfmeter
voor de geflatteerde 4-1 eind-
stand.
Wolvega-Workum 1-2.
Hetmoeilijk te bespelen veld en
de harde wind maakte het voet-
ballen in Wolvega er niet ge-
makkelijk op. Via Jelmer Jelles-
makwamWorkumnaeenkwar-
tier op 0-1, waarna Gerrit Hoek-
stra twee fraaie kansen miste.
Na een uitglijder in de defensie
vanWorkumkwamWolvega via
Erwin van Zwieten langszij, 1-1.
Na de thee kreeg de thuisclub de
wind in de rug en werd hetWor-
kum-doel via hoge ballen be-
stookt. Het was alle hands aan
dek voor deWorkummers,maar
ze kwamen er goed door heen.
Klaas de Vries zorgde voor op-
luchting door een kwartier voor
tijd verwoestend uit te halen,
1-2.Het alles-of-niets offensief le-
verde Wolvega, ondanks een
paar goede kansen, niets op.
De Walde-Boornbergum 4-3.
Binnen dertig minuten stond de
Walde via goals vanRinkeHiem-
stra 2x, Arno Glashouwer en
Wouter Bruinsma met 4-0 voor.
Er leek geen vuiltje aan de lucht
voor de koploper, die voor de
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thee ook nog een aantal kansen
verprutste. Vlak voor rust kwam
Boornbergum uit het niets op
4-1. Na de thee hetzelfde beeld,
maar Rinke Hiemstra, Ulco Stof-
felsma, Geert Hiemstra enWou-
ter Bruisma lieten opgelegde
kansen liggen. Toen Boornber-
gum ook nog een speler met
rood zag vertrekken leek de
winst definitief binnen handbe-
reik. In de 76ste werd het 4-2 en
negen minuten voor tijd ook
nog 4-3 uit een penalty. “Het
werd nog even billenknijpen,
maar we wisten de winst toch
vast te houden”, aldus een opge-
luchte trainer Henk van Hes.
Diens opvolger wordt Jo van
Gerven uit Tollebeek.

Hielpen-SSS 2-3.
Hielpen leverde een knappe eer-
ste helft afmaar doelpuntenma-
ken bleek moeilijk. Wel zorgde
Dirk van Tuinen uit een vrije
trap voor1-0maar SSS kwam via
een counter rap weer langszij.
Verder dan een knal op de lat en
een bal die door een verdediger
van de doellijn werd gehaald
kwamHielpen voor de theeniet.
Na rust hetzelfde beeld maar
ook nu stonden lat en paal suc-
ces in de weg. Niels van der Kooi
leek de winst veilig te stellen
(2-1) maar moest pal daarop met
rood naar de kant. Door gemor
onder de toeschouwers besloot
de scheidsrechter een rustpauze
van tien minuten in te lassen.
Hielpenwas daarna van de kook
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en kreeg in de slotfase nog twee
goals om de oren.
Leeuwarden-Sleat 2-2.
Een wedstrijd waarop de
scheidsrechter een groot stem-
pel drukte. In de 7de minuut
werd JohanDeinumgrofneerge-
haald maar de dader kreeg geen
rood. Leeuwarden nam uit een
zeldzame counter de leiding.
Teun Bijl leek daarna voor 1-1 te
zorgen maar een verdediger
sloeg de bal met de hand uit het
doel. Opnieuw keek de arbiter
de andere kant op: geen rood en
geen penalty. Sleat protesteerde
heftig maar Leeuwarden profi-
teerde via een snelle counter,
2-0. Na de thee zette Sleat de
schouders eronder en Pieter
Vlugter zorgde voor de aanslui-
ting. Toen Johan Deinum ook
nog voor 2-2 zorgde leek Leeu-
warden rijp voor de sloop. Dei-
num trof echter voor een leeg
doel de paal. Pal voor tijd brak
Deinum op snelheid door en
werd hij in de zestien opnieuw
hard onderuit geschoffeld. De
arbiter deed weer of hij niets ge-
zien had en liet doorspelen. “We
speelden vooral de tweede helft
knap maar met zo’n scheids-
rechter kun je niet winnen. Jul-
lie zijn bestolen, zo meldde ook
de leider van de tegenpartij en
dat zegt genoeg”, aldus leider Ie-
be van Dijk.

Lions-Woudsend 3-1.
Woudsend werd voor de wed-
strijd danig op de proef gesteld.
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Het verhaaltje in het program-
mablad bij de thuiswedstrijd te-
gen Lions over Heerenveen en
Cambuur had blijkbaar kwaad
bloed gezet bij de Leeuwarders.
“We kregen voor het eerst in ja-
ren bij Lions een programma-
blaadje in handen gedruktmaar
alle spelers bij Woudsend heet-
ten Abe Dood. Niet netjes na-
tuurlijk. Toenwe uit de kleedka-
mer kwamen stonden veel sup-
porters, misschien van Cam-
buur, ons op te wachten met
brandende Romeinse toortsen.
Er heerste een grimmige sfeer
en onze jonge spelers waren
blijkbaar geïntimideerd, want
het voetbal leek voor de thee
nergens op”, aldus leider Alex
van der Vegt. Lions nam voor de
thee een 2-0 voorsprong en hoe-
wel Woudsend met goede be-
doelingen uit de kleedkamer
was het binnen een minuut na
de rust ook al 3-0. Xander van
der Vegt zorgde twee minuten
later voor 3-1maar verder kwam
Woudsend niet.

Bakhuizen-Dronrijp 0-2.
Twee persoonlijke fouten bete-
kenden de nekslag voor Bakhui-
zen. Hans van Dam en keeper
Sierd de Ridder gingen voor de
thee in de fout en dat bezorgde
Dronrijp een 2-0 voorsprong.
Bakhuizen was na de rust wel
sterker maar verder dan een
knal van JeroenWitteveen op de
lat kwam de ploeg van Jappie
Booi niet.
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