
Woudsend handhaaft zich in vierde klasse 

Door Johan HabekothØ 

WOUDSEND - Woudsend voetbalt 

balt ook het komende seizoen 

weer in de vierde klasse Voor het 

afdwingen van die zekerheid had 
de ploeg van aanvoerder Douwe 
Beukers maar twee van de drie 

feplande nacompetitie-wedstrijen 

en nodig 
Vorige week werd In Tweede Exloºrmond 

loºrmond met 11 gelijkgespeeld tegen 

gen TEW en zaterdagmiddag werd 
op eigen veld Zuldhorn met 2-1 verslagen 

gen Het gelijke spel Øn de overwinning 

ning waren goed voor het bijschrijven 

ven van drie punten en dat is in ieder 

geval ØØn punt meer dan Zuidhorn na 
twee nederlagen mogelijkerwijze nog 
bij elkaar kan voetballen En dus eindigt 

digt Zuidhorn ongeacht de resultaten 
op de derde wedstrijddag onder de 

Woudsenders 

Woudsend kan dus niet meer als 

laatsfe in de halve competitie eindigen 

terwijl de club die daar wel op terecht 

komt volgend seizoen zijn �heil in de 

onderbond moet gaan zoeken Drie punten 

ten uit twee degradatiewedstrijden is natuurlijk 

tuurlijk een uitstekend resultaat omdat 
de dreiging van het moeras van de on- 

ondØrbond 

dØrbond het spelletje er niet simpeler 
opmaakt Het zoeken van de gulden 

middenweg tussen de wil om te winnen 
en de angst om te verliezen is voor zowel 

Zeker omdat de tegenstanders uit 
Groningen en Drente volslagen onbekend 

kend zijn Tegen TEW maakte Woudsend 

end - achteraf bekeken - een verkeerde 
keuze Er werd te lang geprobeerd de 

kat uit de boom te kijken Met als gevolg 
dat de thuisreis werd aanvaard met ØØn 
in plaats van de zeker haalbare twee 
§unten in de knip Woudsend-trainer 
ytse de Jong had zijn lesje geleerd en 

dus startte Woudsend zaterdagmiddag 
met een sterk accent op de aanval Zuidhom 

hom kwam de eerste tien minuten dan 
ook niet op de helft van de thuisclub 
Toen de Woudsender openingsstorm wat 
luwde bleek Zuidhorn zich te ontpoppen 

pen als een niet onverdienstelijke counterploeg 

terploeg 

Frans Hoekstra moest een aantal keren 

ren handelend optreden vooral ook om- 

omdat 

dat zijn defensie een niet erg kordate 
indruk 

druk maakte Nadat Brant Bos Hoekstra 
in de 18e minuut tevergeefs van dichtbij 
onder vuur had genomen (als Brant Bos 
ook maar een zeer geringe portie voetbalkwaliteit 

balkwaliteit had bezeten dan was het 

duel ongetwijfeld veranderd in een debacle 

bacle voor Woudsend nam Zuidhorn 
halverwege de eerste helft een onverwachte 

wachte voorsprong Een ingooi van de 

Groningers werd door Jan Schultinga 
omgebogen in een prima voorzet waarop 

op een drietal bezoekers de hoek maar 
voor het uitzoeken had Abel Huizinga 
handelde van dichtbij het meest resoluut 

luut 0-1 

len of de keuze voor de aanval wel de 

juiste was geweest waardoor er wel regelmatig 

gelmatig op de Groninger helft werd 
gevoetbald 

voetbald maar zonder dat daar echt 

dreiging van uitging Een kwartier voor 
de thee kreeg Zuidhorn binnen een 

halve 

ve minuut een viertal opgelegde kansen 
Frans Hoekstra voorkwam dat het mo- 

moreel 

reel van zijn makkers de genadeklap 
zou krijgen Terwijl Brant Bos toen de 
basis legde voor de faam (als notoire 
kansenverknoeier die hij in het resterende 

rende deel van de wedstrijd zou opbouwen 

wen 

Als Sytse de Jong toen al recht op de 

hoogte zou zijn geweest van de volslagen 
afwezigheid van �doelpunteninstinct 

bij 
de Groninger aanvaller dan had hij 

Woudsend zeker minder vaak �aangemoedigd 

moedigd met de kreet �hingjen bhuwe 

we 

In de rust werden de Woudsender problemen 
blemen door Sytse de Jong van een (hopelijk 

pelijk pasklare oplossing voorzien �In 

de voorhoede moet meer agressiviteit 
komen We gebruiken veel te veel de 

hoge bal terwijl er bij Zuidhorn bomen 
van kerels staan We moeten proberen 
ze meer over de grond onder druk te 

zetten En de voorhoede moet nu en dan 
een bal terueleggen voor opkomende 
mensen als Bouwe Beukers of Rintsje 
van der Kooi Of wachten tot onze lange 
mensen van achteruit zijn opgekomen 

’ 

Al na zes minuten deed Brant Bos 

weer van zich spreken toen hij alleen op 
Frans Hoekstra af kon Waarbij het plan 

nipte de Friese doelman met een lob te 

verschalken Zelfs de term �niet heieeer 

eer voor de sconngspoging va 

voor de thuisclub nadrukkelijk te dringen 

gen Invaller AndrØ Hornstra miste op 

enkele meters van de Groninger doellijn 

lijn de bal op een haar toen hij met een 

soort pirouette trachtte te scoren 

De Jong greep in liet zijn ploeg achter 
’j » 	 rrA� r��Un on ctnnrHp laatste 

man Rintsje van der Kooi naar de frontlinie 

linie En toen kwam het gezegde dat de 

aanval nog steeds de beste verdediging 
is 

helemaal tot leven Een kwartier voor 

tijd onderschepte Jelle de Jong een 
foutieve 

tieve pass van Helmers maar zijn schot 

dreigde net voorlangs het Groninger 

doel te hobbelen Vlak bij de tweede 

paal kon AndrØ Hornstra Woudsends 

hoop op verlenging van het verblijf in 

Sytse de Jong gooide zijn 
eilijke voorzichtigheid nr foeilijke 

nei foaren dan mar ien keer 1 

neat Het had niets kunnen v 

ten voor tijd nou eens wel . .? 

werd alles toen Jelle de Jon 

ender doelpunt van dit seizoen J i 

De prima fluitende Langeland ult’i 
3en hield Woudsend daarna meteen < 

te spanning Hoewel Rintsje 
Kool na de tref f er van De J 

opzocht 

wer wat 

Het is voor Woudsend te hr 

seizoen weer volop mee kan drast 
Pietersma kampte de laatste ti1 

rugklachten en was ook in het duel j 

veel dat scheelt ... 


