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Oeverzwaluwen pakt eerste punt bij VEV ‘67
Oeverzwaluwen heeft na zes speelrondes het
eerste punt in de competitie te pakken. Het werd
bij VEV 2-2. NOK blijft goed meedoen na de
winst bij Nagele, terwijl de Wâlde na de 1-1 bij
Tollebeek in 4A een stapje terug moet doen. In
5A verspeelde koploper Sleat twee kostbare pun-
ten tegen Woudsend en verloor Hielpen van het
sterke IJVC. Bakhuizen verraste op Terschelling
door met 1-2 te winnen.
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door met 1-2 te winnen.

VEV-Oeverzwaluwen 2-2
Het eerste punt voor Oeverzwa-
luwen in Leekwerd niet echt ge-
vierd, want het hadden drie
moeten zijn, daar waren vriend
en vijand het na de wedstrijd
over eens. In een matige eerste
helft nam Oeverzwaluwen een
0-2 voorsprong via een penalty
van Wout Klijn Velderman en
een doelpunt van Elmar Laag-
land. In de tweedehelft bleef het
matig en kreeg VEV opnieuw
geen enkele kans. Uit het niets
zorgde Robin Elderman zes mi-
nuten voor tijd voor1-2 en kreeg
de thuisclubweerhoop.Driemi-
nuten laterwas het ook al 2-2 via
de altijd gevaarlijke Age-Wim
van der Zee. Met een forse kater
reisde Oeverzwaluwen terug
naar Koudum.

Nagele-NOK 3-4
“Een aparte wedstrijd, waar we“Een aparte wedstrijd, waar we
in het begin van de eerste en van
de tweede helft achter de feiten
aanliepen”, aldus trainer Jan Ve-
nema. In die fase scoordeNagele
ook twee keer. Na een kwartier
zorgde Ad Withaar voor 1-0,
Menno Haga en Jelmer Dijkstra
zorgden er daarna voor dat NOK
wel met 1-2 kon rusten. In de
tweede helft kwam Nagele via
Withaar al na vier minuten
langszij, waarna NOK weer bij
de les was. Ook de tweede gele
kaart voor Erwin Rienstra deer-

de de ploeg niet, met tien man
zorgden Frans Wieger Pieters-
ma en Remco Andela voor 2-4.
Vlak voor tijd deed Sander Hei-
mens nog iets terug, 3-4.

Tollebeek-de Wâlde 1-1
“Hetwas van onze kant heelma-
tig, vooral collectief hadden we
een off-day”, aldus trainer Stef-
fenMuizelaar, die een veel feller
Tollebeek al na 12 minuten zag
scoren, 1-0. In de 35ste minuut
zorgde Geart Hiemstra na een
mooie aanval voor de 1-1 rust-
stand. In de tweede helft kroop
de Wâlde bij schoten op paal en
lat door het oog van de naald en
moest ook keeper Jan de Vries
nog een paar prachtige reddin-
gen verrichten omhet punt vast
te houden. “Meer verdienden
we ook niet”, aldus de trainer.

Sleat-Woudsend 2-2Sleat-Woudsend 2-2
Met maar liefst 150 toeschou-
wers langs de lijn en een lekker
zonnetje leek het eenmooimid-
dagje te kunnen worden in Slo-
ten. Dat werd het niet, omdat
beide ploegen matig speelden.
Via een prachtige vrije trap van
Johan Deinum nam Sleat in de
tiende minuut een 1-0 voor-
sprong. Tien minuten later was
het 1-1 toen de verdediging van
Sleat bij een hoge bal weifelend
optrad en ook keeper Klaas
Koopmans bleef staan. Arjan

Rijpkema profiteerde van het
buitenkansje. Daarna kreeg
Woudsend nog twee kansjes,
maar beide werden niet benut.
Het bleef in de tweede helft ma-
tig al nam Woudsend via Jentje
Michiel de Vries al na vier minu-
ten een 1-2 voorsprong.

Sleat zette wel aan, maar echt
uitgespeelde kansen bleven uit.
Maar de altijd gevaarlijke Johan
Deinum zorgde uit een moeilij-
ke positie wel fraai voor 2-2. Met
de 16-jarige Fedde Verbeek als
invaller probeerde trainer Van
Hes alsnog de winst te forceren.
Dat lukte bijna ooknog,want de

b-junior zorgde voor een paar
gevaarlijke situaties. Johan Dei-
numwas nog heel dichtbij bij de
3-2 maar schoot net voorlangs.
“Het was een terechte uitslag”,
aldus VanHes, die een aantal be-
langrijke spelers miste. “Theu-
nis Ykema,Maurits Flapper,Wil-
lemNicolai en keeper Johan Ste-
genga waren niet fit, terwijl er
nog meer spelers waren met
kleine pijntjes. En dat zijn juist
spelers die bepalend kunnen
zijn”.

IJVC-Hielpen 3-0IJVC-Hielpen 3-0
“IJVC is voor mij de grote kans-
hebber voor de titel in onze klas-

se”, zo vindt trainer Erik Beu-
kens. “Ze speelden tegenonspri-
ma. Ikmoet er bij zeggen datwij
ook goed partij hebben gege-
ven”. In de eerste helft scoorde
de thuisclub twee keer. In de
tweede helft bleef Hielpen goed
partij bieden maar had pech
toen de arbiter hands en daar-
mee een penalty voor Hielpen
over het hoofd zag. In de slotfase
profiteerde IJVC van het alles of
niets van Hielpen: 3-0.

Terschelling-Bakhuizen 1-2
“Het is altijd eenmooi uitje, een“Het is altijd eenmooi uitje, een
wedstrijd op Terschelling. En als
je daar dan ook nog wint, kan

e

het helemaal nietmeer stuk”, al-
dus trainer Piet de Winter. De
thuisclub scoorde na een kwar-
tier via hun beste speler. In de
tweede helft sloeg Balhuizen in
de 63ste en 65steminuut toe. Je-
roen Witteveen zorgde voor 1-1
na een fraaie actie van Sven
Schram. Die werd pal daarna in
de zestien neergelegd en Durk
Bosman zorgde vanaf elf meter
voor 1-2. “Het werd daarna nog
wel hectisch, maar keeper Lie-
kele Koopmans werd met enke-
le fraaie reddingen de man van
de wedstrijd. En bij een knal op
de lat hadden we het geluk deze
keer mee”.

Johan Deinum van Sleat kreeg in het duel tegen Woudsend extra bewaking. Hier proberen twee Woudsenders hem van de bal te krijgen. Ondanks de extra
mandekking scoorde Deinum twee keer in de derby, die in 2-2 eindigde Foto Simon Bleeker


