
Woudsend verrassen 

aan kop in derde klas | 

LEEUWARDEN - Verrassende uitslagen alom in de derde klasse A maaÉÜ 
grootste verrassing is eigenlijk nog wel de positie van Woudsend dat ploteM 
alleen aan de leiding gaat Zelf won Woudsend in en tegen Holwerd TŁSffi 
Drachtster Boys van de kop werd verdreven omdat de Drachtsters op eige 

klop kregen van de Knickerbockers Een ietwat onverdiende nederlaag dre 
de slotfase tot stand kwam De Groningers namen in de tweede helft e�ttl§j 
voorsprong maar toen de Boys zich eens ernstig gingen inspannen leek de wil 
in Drachten te zullen blijven 

J 

Dicky van der Wal zorgde voor 1-1 

en daarna was het een poosje alles 
Drachtster Boys wat de klok sloeg 
Van der Wal kopte nog eens tegen de 
lat’ 

en toen ebde het overwicht van de 

thuisclub weer weg Vijf minuten 
voor tijd soleerde Leo van Veen langs 
de Boys-verdedigers en bediende 
vervolgens de niet falende Jan Rosier 
op maat 

Verrassend mochten ook dº ’overwinningen’ ningen’ 
van IJVCen Bolswardia en op 

resp FC Wolvega en SC Joure genoemd 
worden sloeg in de 61ste en 63ste 
minuut plotseling haar slag via Arie 
Hoekstra en Germ Bootsma De laatste 
had voot rust voor de gelijkmaker gezorgd 

zorgd Op de zege van I JVC viel door 
niemand iets af te dingen Bolswardia 
onderschreef in Joure nog eens de 

zwakte van de uit de tweede klas gØdeg- 
.  radeerde Jousters De thuisclub nam 
door een benutte strafschop van Klaas 
Dijkstra wel even de leiding maar in de 

tweede helft kwam het er niet meer aan 
te pas Slootjes Sprink en Hoekstra velden 
den het vonnis en bezorgden daarmee 
Bolswardia de eerste overwinning 

Het duel tussen de beide debutanten 
SDS en BCV eindigde in het voordeel 
van SDS dat met een drietal invallers 

waarbij zich tijdens de wedstrijd Wouter 

ter Hylkema nog voegde technisch 
minder maar wel veel directer speelde 
dan BCV Klaas Okkema scoorde voor 
de thuisclub twee keer 

Vierde klassen 
Heeg-Zeerobben mocht men zonder 

der overdrijving gerust de topper in 

4A noemen De thuisclub kende een 
uiterst moeilijke beginen en slotfase 
omdat Zeerobben toen fel aandrong 
Rob van Barneveld liet in de 65ste 
minuut op een curieuze wijze de enige 

treiter aantekenen Zijn corner 
zwaaide dankzij de wind in ØØn keer 
in het Zeerobben-doel 

De Harlingers kwamen met die nederlaag 

derlaag op een tweede plaats en voelen 
nu de nete adem van zowaar Suameer 
en QVC in de nek Suameer profiteerde 
tegen Makkum in de tweede helft uitstekend 

stekend van devvrije trappen Zowel 
Rinze als Jan de Vries hadden succes 
uit die stilstaande situatie waardoor de 
1-0 achterstand omgebogen werd in een 
1-2 voorsprong In een sportief treffen 
versloeg QVC een mat spelend Delfstrahuizen 

huizen op eigen terrein Grote man was 
Piebe de Boer de Ruud Geels van QVC 
die zijn ploeg in de tweede helft van 1-1 
naar 1-3 tilde door twee keer raak te 
koppen 

CSL is Steffen van der Vlag de nodige 

dige dank verschuldigd De broer van 
FC Utrecht-speler Henk van der Vlag 
zorgt er de laatste weken voor dat de 
Stiensers weer wat in beter doen geraken 

ken Tegen Kootstertille scoorde Van 
der Vlag in een uiterst boeiend en goed 
duel twee keer De laatste keer acht 
minuten voor tijd bij een 2-2 stand toen 
duidelijk was dat de ploeg die het eerst 
scoorde winnaar zou zijn 

In 4B nog steeds een ongeslagen 
Zwaagwesteinde dat natuurlijk aan de 

leiding gaat In een grimmige en allerminst 

minst fraaie wedstrijd kwamen de pupillen 

pillen van Herman- 
Vreeburg pas in de 

slotfase tot beslissende acties Opvallend 
lend daarbij was de rol van Jelle Hiemstra 
stra die in de 75ste minuut mocht invellen 

vellen en een minuut later al succes 
had Een gouden wissel noemt men 
zoiets Een prima goal van Bate Bosma 
betekende 2-0 waarna Kollum via Bennie 
nie Kok drie minuten voor tijd nog eenmaal 

maal terug kwam 
Naaste belager van Zwaaewesteinrlp 

is op dit moment VEV "dat tegen 
Jistrum ook al pas in de slotfase orde op 
zaken stelde It Fean staat er ook aardig 
voor na de 2-0 zege op RWF It Fean 

speelde allerminst sterk maar ftjH 
maakte een nog minder goede H 

�Keiie Frankes en Harry FolSeS 
zorgden ervoor dat It Fean zijftdJH 
zege boekte 

- 

W 
ONT scoorde drie keer maar zeK 

was niet genoeg voor de overwinintØffl 
Opeinders hebben achterin problelÉ 
met de organisatie en daar profitejl 
dit keer Aduard uitstekend varafH 
vier keer raak te schieten fiºjN¨m 
ders hadden in twee minuten tw 
succes maar ONT haalde hŁïzljH 

kunststukje uit waardoor met 2-iöB 
rust werd In de tweede helft nam .C 

door Siep Boomsma die aan een 

overzichtelijke situatie een winsA 
vend einde maakte zelfs de leiding C 

zorgvuldig en vooral traag opereretjf 
ONT-verdedigers stelden Aduan 
staat nog twee keer raak te schietöJ 

3A 
’ 

Woudsend � 

5-8 IJVC 54 
Knickerb 5-7 BCV 5-4 

Dr Bbys 5-6 VVT 5 

SDS 5-6 Bolswardia 
’ 

5-3 

Wolvega 5-6 Joure W 
Holwerd � 

5-5 Hielpen 5-3 

4A 

Heeg 4-8 ’Balk ,« 
Zeerobben 5-7 Hardegar W 
Suameer 5-6 Kootstert W 
QVC 5-6 CVVO S 

CSL 5-5 Makkum "    ¥ 
Delfstrah 4-4 

4B ., 
Zw 5-10 Aduard *f 
VEV 5-8 ONT ** 

Br Boys 4-6 Kollum .  
*� 

It Fean 4-6 An juni ,£» 

Grijpsk 4-5 Jistrum H’ 

RWF 5-4 


