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WOUDSEND - Nauwelijks vijftien jaar was Durk Pietersma toen-ie debuteerde in het eerste 
elltal van zaterdag vierde klasser Woudsend Nu veertien jaar later staat hij er nog altijd op zijn 

vertrouwde stekkie in de punt van de aanval En hij denkt nog lang niet aan ophouden Waarom 
zou-ie ook trouwens Afgelopen zaterdag bewees hij zijn club weer een goede dienst door met twee 
gave goals zondag tweede klasser Heerenveen uit de bekerstr te wippen �Oanfalle en goals meitsje 
luidt het simpele motto van de geblokte voetballer 
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naar twee in en nadien heeft 
In de loop der Jaren heeft hij tfentall 

byhalden It leste jier wie’t yn elk gi 

tsjinstanners legt Dork Pietersma a 

Joare 
’ 

t niet weer verlaten 

hij tientallen doelpunten geseoord �De ha se net 
’t yn elk gefal net aafolle doe hiene wy iwkre 
letersma alt 

Zijn forse prodaktle ontging ook 
tal van andere verenifinren niet 

Zelfs in de betaalde sektorUeef Dork 
niet onopgemerkt Daarover Bert hij 
�Ik ha ien kear ris in oef enwedstriid 
mei it Hearrenfean spylje slid tajin 

Harkema lean ik Mar dat is doe net 

trochgien Se ha ofbelle Sa’n wedstriid 

striid wie wol aardich west mar of it 

ek wat wurden wie dat wit ik net Yn 

dy jierren hie’k ik noch wol de ambysjes 

bysjes om hegerop te spyljen No net 

mear Ik ha myn wurk njir yn Waldsein 

ein it is in gesellige club och dan 
feroarje jo net sa gau mear bekent 

hij eerlijk 

Maar ook in de amateursektor hebben 
andere verenigingen met Durk Pietersma 

sma gesproken over een �transfer Een 

jaar of zeven geleden heeft hij een 
onderhoud 

derhoud gehad met Gerrit Abma toen 

trainer van hoofdklasser Hubert Sneek 
�NØ der waard net oer jild praat Mar it 

fuotbaljen op snein spile wol mei Fan üs 

heit mochten wy op snein wol nei’t Fean 
ta te sjen mar hy woe wol graach dat wy 

moarns earst nei’t tsjerke gongen En as 

’t 
by 

Snits spilest dan wiest faak de hiele 
snein besteld mei it fuotbaljen dat it is 

dŒr neat wurden Ek Warkum hat d’r 

wolris oer sprutsen mar it sil no dochs 
wol W bliuwe Ik fuotbalje foar 
myn plesier In pear kear traine sneons 
efter de bal oanjeije en dŒrnei even nei 

Hindrik om in potsje bier 

Vorig jaar kon Woudsend het in de 

derde klas net niet bolwerken Maar het 

scheelde erg weinig Met maar liefst een 

score van achttien punten degradeerde 
de club en zoiets komt niet vaak voor 

Het illustreert in ieder geval dat in de 

klasse van Woudsend de clubs goed aan 
elkaar gewaagd waren Onder leiding 
van nieuwe trainer Sietse de Jong van 
IJsbrechtum 

(hij 
is de opvolger van Bertus 

tus Nijholt die vier jaar Woudsend 
trainde wil Woudsend proberen hel verloren 

loren gegane terrein dit jaar te herove- 

Aan een prognose waagt Durk Pietersma 

sma zich overigens niet �DŒr wurde jo 

no net sa fier hoe 

en mar yn it begjin stiene wy ün 
deroan Nei de winterstop wünen wy alve 

ve wedstriden achter mekoar De leste 

tsjin BCV gongen wy it skip yn Wy 
moasten doe m beslissingswedstrijd 
spylje tsjin Heech Yn de ferlenging 

wü- 
nen wy dy mei 3-2 

Voetbal is weliswaar de enige sport 
die Durk Pietersma beoefent het heeft 
maar een haartje beter gezegd een jaartje 
tje gescheeld of hij had een volstrekt andere 
dere sport gekozen �Ik bin in echte iishockeyfan 

hockeyfan De kunstiisbaan yn’t Hear- 


