De derby tussen Sleat
en Woudsend was eenzijdig. Vanaf het begin
was Woudsend veel
feller en won uiteindelijk gemakkelijk met
0-6.
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Een dikke uitslag viel er
ook te noteren bij Black Boys-Bakhuizen, waar de Snekers een
dreun van jewelste uitdeelden,
8-1. De verrassing van de dag
kwam uit Willemsoord, waar de
nummer één van 5A onderuit ging
tegen het laaggeklasseerde Hielpen.

Balk pakt punt in Bedum

Balk startte sterk in Bedum en
nam via Bauke Lyklema een 0-1
voorsprong. Daarna werd het heft
uit handen gegeven. Bedum kreeg
een overwicht maar achterin
stond het bij Balk prima. Pas een
kwartier voor tijd kwam Bedum
na slecht uitverdedigen verdiend
langszij. ,,De 1-1 wie terjochte,
mar wy krigen dernei noch twa
prima kânsen”, aldus trainer

Woudsend veel te sterk voor Sleat
Germ de Jong. Harry Deinum zag
zijn inzet via de binnenkant van
de paal en de rug van de doelman
naast gaan en Johannes Altena
raakte de lat.

,,Na rust was de spirit bij ons eruit
en Berlikum kon niet beter. Het
enige hoogtepunt was de 3-0 van
Remco Andela”, aldus trainer Jan
Venema.

waarna Edwin Pluister iets terug
deed. In de slotfase profiteerde
Workum van de ruimte via Attema en Buma, 2-6.

Oeverzwaluwen-Viboa
doelpuntloos

De Wâlde wint topper

Op papier leek Sleat-Woudsend
een topper, op het veld kwam dat
er niet van. Woudsend was namelijk veel te sterk voor de Sleattemers, die gehandicapt aan het duel begonnen. Stan Kuipers, Roelof
Ykema en keeper Johan Segenga
ontbraken in het elftal van de
thuisclub. Of een compleet Sleat
het beter had gedaan is moeilijk te
zeggen, maar nu werd het vanaf
de eerste minuut afgetroefd.
Woudsend speelde geconcentreerd, won de meeste duels en
had voorin in Boy Wouda een
goudhaantje. Hij scoorde al na
tien minuten na een mooie actie
en tien minuten later liep Roel Altenburg een scherpe voorzet van
Wouda achter zijn eigen doelman.
In de 30ste minuut zorgde hij ook
nog voor 0-3 nadat hij drie Sleattemers passeerde.
Na rust probeerde Sleat het wel
maar viel de treffer aan de andere
kant. Julian van der Vegt kopte

In Koudum vielen geen doelpunten maar toch was het een aardig
duel om te zien. Beide ploegen
kregen kansen maar het was niet
genoeg voor doelpunten. ,,Door
de 0-0 blijven we aanhaken. Eén
keer winnen en je staat zomaar
een paar plaatsen hoger. Zaterdag
staat de wedstrijd tegen Noordscheschut op de rol en dat is weer
een drie-punten wedstrijd”, aldus
trainer Daniël Schmidt.

Prima eerste helft NOK

NOK speelde tegen Berlikum een
prima eerste helft. Al na zeven minuten werd het 1-0 via Jelmer Dijkstra. Drie minuten later schoot
Harmen de Jong de thuisclub vanaf de penaltystip naar 2-0. Simon
Smink, Remco Andela, Dijkstra en
De Jong hadden NOK daarna voor
rust al in veilige haven moeten
brengen maar misten de kansen.

De Wâlde kwam na 20 minuten
via een vrije trap van Jouke Jan de
Vries op 1-0. Daarna leunde de
thuisclub op de hechte defensie
waardoor Minnertsga een overwicht kreeg. De gasten waren echter niet bij machte bressen in de
defensie te slaan. ,,Dat we verdedigend gingen spelen had ook te maken met het uitvallen van Wiebe
Rein Kuiper. Ik moest de boel omzetten en ook daardoor werd Minnertsga in de wedstrijd geholpen”,
aldus trainer Martin de Jong, die
sprak van bonuspunten.

QVC verliest derby

QVC startte goed en kwam al na
vier minuten op 1-0 via Wieger
Zwaan. Maar Workum reageerde
sterk en na een kwartier later was
het via Sjerp Hofman en Jurgen
Buma al 1-2. Rein Attema zorgde
voor de 1-3 ruststand. Via Jordy
Heeres werd het ook nog 1-4

Woudsend te sterk voor Sleat

raak na een perfecte voorzet van
Wouda. Die zorgde zelf fraai voor
0-5 en kreeg een publiekswissel
van trainer Douwe Zeldenrust.
Vanaf de kant zag hij Coen Busscher voor de 0-6 eindstand zorgen. ,,Wij hadden ze vanaf de eerste minuut bij de strot”, zo liet een
tevreden Zeldenrust weten. ,,We
zaten er bovenop en lieten Sleat
geen moment in de wedstrijd komen. En de grote verrassing kwam
na de wedstrijd: Willemsoord verliest van Hielpen. Het kon voor
ons niet beter, we staan weer bovenaan”. Wouda zelf liet het allemaal rustig over hem heen komen. ,,Het ging inderdaad lekker
en het is mooi dat je belangrijk
voor het team kunt zijn. Verder
maar afwachten wat er gebeurt, ik
zit in ieder geval goed in mijn vel”.

Hielpen verrast Willemsoord

Hielpen zorgde zaterdag voor een
daverende verrassing, al wist trainer John Dekker dat het mogelijk
zou zijn bij Willemsoord te winnen. ,,Het gaat bij ons lopen en als
je er bovenop zit raken ze daar
snel geïrriteerd. Zeuren, vrije
trappen uitlokken

enzovoort. En dan heb je kansen”
Hielpen zat er vanaf de eerste minuut dan ook fel bovenop en
kwam via Rik Kroon verdiend op
0-1. Na rust schakelde Willemsoord een tandje bij maar de Hielpers bleven knokken voor elke
meter. Na de 1-1 van Rony Berkenbosch leek de thuisclub alsnog de
winst te zullen pakken. De paal
stond echter succes in de weg. In
de 80ste minuut zorgde Rik Kroon
met zijn tweede treffer voor een
vervroegde Sinterklaas suprise.
Trainer John Dekker was na afloop
opgetogen. ,,Mijn spelers hebben
hun stinkende best gedaan en dan
is het goed dat je drie punten
pakt”.

Dreun voor Bakhuizen

Bakhuizen liep bij Black Boys een
forse dreun op, zo vindt trainer
Jappie Booij. ,,We begonnen slap
en kwamen in de eerste helf
slechts één keer tot een doelpoging”. Black Boys scoorde in de
eerste helft drie keer uit een dood
spelmoment. Na rust ging het wel
wat beter met Bakhuizen. ,,Maar
na een foutje van de doelman
werd het 4-0 en was het bij ons
over-en-uit en scoorde Black Boys
nog vier keer”. Steven van der Pal
redde de eer van Bakhuizen vanaf
de penaltystip.

