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Twee korfbaluitslagen in bekerTwee korf
Oudega en HJSC wer-
den dinsdagavond ge-
slachtofferd in de
tweede bekerronde. De
zesdeklassers uit
Wymbrits kregen sa-
men niet minder dan
25 goals om de oren!
Hoofdklasser ONS
Sneek verloor op eigen
terrein van Blauw
Wit’34 met 1-2. WPB
daarentegen deed het
beter met 1-7 winst in
en op Beetgum.

DOOR:
SJOERD STIENSMA

SNEEK ,,Er zat geen Voskamp
bij”, refereerden ze in Makkum
aande tegenAlmereCity FC8keer
scorende spits van Sparta. Met an-
dere woorden: de arme doelman
Roald Buma van Oudega zag veel
verschillende doelpuntenmakers
van Makkum voor zich opdoe-
men. Trainer Jelle Kievit wilde
hem niks kwalijk nemen. ,,Mak-
kum was twee maten te groot.
Toen wij er in de tweede helft
doorheen zaten gaven hun nog
eens wat extra gas. Toen was elke
aanval haast kassa. En dat gaat het
hard.”

OokHJSC kijktmet weinig plezier
terug op een avondje bekervoet-
bal. De combinatie uit Hommerts/
Jutrijp werd in Harlingenmet12-0
afgeserveerd. De uitslag paste niet
op het scorebord grapte tweede-
klasser Zeerobben die het klasse-
verschil gretig in de score uitdruk-
te. Waterpoort Boys begon moei-

zaam in Beetgum. Na een 0-1 rust-
stand (doelpunt Robert Minks)
zorgde Herre van der Velde met-
een na de thee voor rust. En toen
vielen ze als rijpe appels, zei coach
Aalt de Wit. Van der Velde voerde
zijn totaal op tot drie, nieuweling
Hidde Breukelaar maakte er twee
en Minks voltooide de zevenklap-
per vol. Dat Gerrit Veenstra nog
wat terug deed was voor de statis-
tiek.
Woudsend klopte streekgenoot
Heegmet 3-0. Sander van der Vegt
opende de score in de eerste helft.
Na rust stelden Evert Roorda en

Jentje Michiel de Vries de eerste
bekerzege veilig voor de Woud-
senders die zaterdag met dezelfde
cijfers vanHeerenveense Boys ver-
loren. Heeg wacht nog op zijn eer-
ste doelpunt dit seizoen.

IJVC ging er net als zaterdag tegen
Zeerobben met 5-0 in, ditmaal bij
het piepjonge QVC. Volgens de
Staversen hadden ze de dubbele
cijfers moeten halen. Maar het
bleef tot opluchting van de bezoe-
kende IJlsters bij een handvol.
ONS Sneek liep onder leiding van
het nieuwe trainer Jan Vlap tegen

de eerste nederlaag op.Denog vol-
op experimenterende hoofdklas-
ser liet zich op eigen veld verras-
sen door eersteklasser Blauw
Wit’34 uit Leeuwarden. Martijn
Roosenburg, een van de nieuwko-
mers op het Zuidersportpark,
werkte voor rust de 0-1 achter-
stand weg. ONS kreeg meteen na
rust een tweede tegentreffer om
de oren en kon daar, ondanks en-
kele goede mogelijkheden geen
antwoord op verzinnen.
Nijland en TOP’63 speelden gelijk.
De Nijlanders mochten daarmee,
gezien de kansen van Workum in

de slotfase, het meeste gelukkig
mee zijn. Het bleef in Nijland 1-1.
De doelpunten kwamen op naam
van Klaas de Groot van Workum
en Remco Sybrandy. TOP stond in
Leeuwarden net 1-2 voor dankzij
treffers van Lars Bos en Atze Ats-
ma. In de slotminuten maakte Er-
win de Jong gelijk.

Na de 1-3 nederlaag tegen Rood
Geel stond Scharnegoutum ook in
zijn tweede bekerduel met lege
handen. InMarrumwarende twee
goals van de broers Marten en
Germ Borger beslissend.
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Doelman Albert van de Heide van Heeg plukt de bal uit de lucht voor de Woudsenders Harmen Bouwma (links) en Jentje Michiel de Vries gevaarlijk kunnen
worden. Op de achtergrond rechts Evert Roorda. Foto Simon Bleeker


