
Promotie Woudsend 
naar derde klasse 

iiJSˇˇSS ^^**4 Sneek werd 
«aterdagavond de beslissingswedstrijd gespeeld tussen Woudsend en Heeg 
met als ilfcet het kampioenschap van de noordelijke vierde klasse A zater- 

zatervoor 

voor üe rust werd er niet gedoelpunt 
ï« tett dupr arbiter Si de Baer iiït Nijlantf 

lantf redelijk goed geleide ontmoeting 
üeeg was technisch de betere ploeg 
maar Waudsend zette daar zeØx veel 
weïklust tegenover In de zŁvehclØ minuut 

nuut Jia de pauze 1-0 door Rudolf de 
Boer nadat de Heeg-doelman de bal uft 
ixn keihard door Douwe Beukensgenumen 
numen vrije 

trap niet onder kontrole 
had kunnen krijgen In de twintigste 
minuut werd het gelijk eri f -twee minuten 
ten later kwam ïfeeg zelfs al op 1ˇ2 

De Woudsend-defensie liet toen Pieler 

ler Speerstra volkomen vrij die daarna 
heel gemakkelijk raak schoot Pais in de 
laatste minuut kwam Woudsend rioe 
naiist Heeg De mee naar vpren 
ken aüsputzer Rintje vaii dŁf Köóï 
kopte toen tot tweemaal tófe in De 
w keer redde de Heeg-döelman 
maar toc-h kon Van der Kooi weer inkoppen 

koppen Nü evenwel belandde de bal 
legen de paal Toen was het Rudolf de 
Boer die de bal in een woud Van benen 
het laatste en beslissende tikje gaf :  2-2 

In dit attractieve kijkspel viel de beslissing 

slissing in de laatste minuut van de 

.erleging van een half uur Dürk Pieersnia 

ersnia van Woudsend was toen naar 
�edits uitgeweken waar hij er in 
ilaagde een Heeg-verdediging en de 
loelman met een Tob uit te spelen HØt 
vas Marinus Aalderink die de bal met 
iel h in het Heegdoel liep 3-2 Na 
ifJoop uiteraard dolle vreugde bij de 

ingen een bos bloemen en een krans 
’an bloemen 

’ 

VRIEZENVEEN - Hannes Lalopua 

pua komt het volgend seizoen weer 
uit voor de eerste divisieclub Heracles 

cles De spits van de zaterdag eerste 
klasser DETO uit Vriezenveen ging 
een verbintenis voor twee jaar aan 
Eerder kwam de 25-jarige speler uit 
voor Fortuna DQsseldorf 


