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Woudsend wint ‘derby’ tegen Sleat
DOOR:

Jan Stobbe
WOUDSEND
‘De slag om de
Sleattemermar’. Zo wordt de
wedstrijd tussen Woudsend
en Sleat ook wel genoemd.
Woudsend was zaterdag veel
slagvaardiger dan de gasten
en won verdiend. Daardoor
heeft de ploeg weer aansluiting gevonden bij de top, al
loopt IJVC er nog wel wat uit.
Er stond zaterdag voor beide
ploegen veel op het spel. Voor
Sleat was het zaak om ongeslagen te blijven, voor Woudsend was het belangrijk,
omdat bij verlies de achterstand op de koplopers fors
zou oplopen. ,,Er stond voor
ons inderdaad veel op het
spel, wij konden ons geen
verlies meer permitteren”,
aldus trainer Douwe Zeldenrust van Woudsend. Hij zag

zijn ploeg goed van start gaan
en Boy Wouda zorgde al na
vijf minuten voor 1-0. Sleat
nam daarna het heft in handen en kwam via Maurits
Flapper terecht langszij, 1-1.
Na rust deed Woudsend er
een schepje bovenop en had
het geluk aan haar zijde.
Sietse Jan Veldman passeerde
met een kopbal namelijk zijn
eigen doelman, 2-1. Daar
kwam nog eens een benutte
penalty van Coen Busscher
bij, 3-1, en toen was de buit
eigenlijk al binnen.
In de 80ste minuut zorgde
Wouda met zijn tweede treffer voor 4-1, waarna Jurjen
Pietersma nog iets terug
deed, 4-2.
Het slotakkoord was opnieuw
voor invaller Benjamin Acquah. Hij zorgde met een
schitterende knal in de

kruising voor de 5-2 eindstand.

Hielpen zakt naar laatste plaats

Hielpen is door de 3-0 nederlaag tegen Oudega afgezakt
naar de laatste stek in de
vijfde klasse A. Wido Amsterdam had vooraf al weinig
vertrouwen in een goed resultaat. ,,Het blijft een lastig
verhaal, nu misten we vanwege vakantie twee man en een
derde speelt alleen maar in
de thuiswedstrijden mee.
Verder zijn er wat blessures
en dan wordt de spoeling
dun.”
Zonder tot hoogstaand voetbal te komen pakte Oudega
de volle winst. Behalve een
paar kansjes in het begin had
Hielpen weinig in te brengen.
Pieter en Tsjerk Hoogterp en
Haintje Jansen zorgden voor
de doelpunten bij de thuisclub.

Bakhuizen pakt punt

Bakhuizen had het zondag
tegen het stugge Kuinre niet
gemakkelijk. Wel hadden de
gasten voor rust het beste van
het spel, maar door slap
verdedigen was het Kuinre
wat op 1-0 kwam. Vlak voor
rust zorgde Marco van Dam
voor de terechte gelijkmaker.
In de 57ste minuut was Van
Dam opnieuw alert na een
fraaie dieptepass van Jeroen
Witteveen, 1-2.
Lang duurde de vreugde niet,
want een minuut later werd
het uit een vrije trap al weer
gelijk, 2-2.
Beide ploegen kregen daarna
kansen, waarbij Van Dam
met een knal op de lat dicht
bij zijn derde treffer was.
,,Beide ploegen hadden na
afloop vrede met een punt”,
aldus leider Wopke Haantjes.

De Woudsend-spelers Jelmer Gerbrandy (4) en Ingele Bouwman proberen gezamenlijk Jurjen Pietersma en Kellen Cattell uit te schakelen.
Wietze de Vries kijkt toe hoe zijn maten het er vanaf brengen. Foto Jan van der Werf

