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Woudsend mist weer promotie naar vierde klasse

DOOR:
Jan Stobbe

WOUDSEND Bij Woudsend wil
men het zo graag: Na 25 jaar
weer eens acteren op vierde
klasse niveau. Maar men zal
minstens nog een jaartje
moeten wachten op tijden
van weleer, toen met bomber
Durk Pietersma in de spits en
laatste man Johan de Jong als
stevig slot op de deur menige
ploeg met angst in de benen
naar Woudsend kwam. Want
zaterdag ging het na een
spannende wedstrijd tegen
vierde klasser De Lauwers
opnieuw mis.
Trainer Douwe Zeldenrust
was na de wedstrijd een
teleurgesteld man. ,,We heb-
ben het niet vandaag, maar
verleden week laten liggen.
Toen kwamen we met 0-2
voor en die stand hadden we
vast moeten houden. Dan

hadden we het zeker gered,
vooral gezien de tweede helft
van vandaag, waarin we met
de wind in de rug opper-
machtig waren.”
In de eerste helft waren de
gasten beter en kwamen via
een vrije trap van Sander
Wilpstra op 0-1. Maar na rust
was het Woudsend wat de
toon aan gaf. Kansen kreeg
het genoeg, maar het gemis
van de geschorste Boy Wouda
was duidelijk te merken. De
meer dan verdiende gelijkma-
ker viel pas tien minuten
voor tijd en kwam van de
voet van Wytze de Vries, 1-1.
Daarna kwam het aan op
verlenging, waarin Woud-
send opnieuw de beste kan-
sen kreeg. Maar de bal wilde
er niet in en dus moest het
gebeuren vanaf de penaltys-
tip. En die serie zullen ze in
Woudsend niet snel vergeten.
Zeldenrust haalde namelijk

de Van Gaal truc uit: Vlak
voor tijd wisselde hij zijn
keeper voor de twee meter
lange Wibout Reekers, die
normaal in het tweede staat.
En Reekers deed wat er van
hem werd verlangd, hij stop-
te meteen de eerste penalty
van de Lauwers. En daarna
konden vijf medespelers het
karwei klaren. Maar na drie
pogingen, van Coen Busscher,
Julian van der Vegt en Red-
mar Zondervan was het al
over en uit. Ze misten alle
drie en omdat de Lauwers
daarna drie keer op rij raak
schoot blijft de ploeg uit
Warfstermolen vierde klasser.
Voor Woudsend rest weer de
vijfde klasse. ,,Dat is natuur-
lijk balen, maar we moeten
maar troost zoeken in het feit
dat de derby’s tegen Sleat en
HJSC ook volgend jaar weer
op het programma staan”,
aldus Zeldenrust. Actie voor het doel van Woudsend. Foto Jan van der Werf


