
Woudsend had er ook wel 35 kunnen maken 
Door Peter van der Meeren 

WOUDSEND - Zaterdagavond belde 
Edwin Reekers met 24 doelpunten 
topscorer van zesdeklasser Woudsend 

end met broer Arno om te horen wat 
zijn club had gespeeld Edwin is op 
wintersport en vloekte even toen 
Arno middenvelder en secretaris van 
Woudsend meldde dat tegenstander 
Cambuur ’69 drie keer had gescoord 
�Maar zei Arno in alle bescheidenheid 

heid �’t kon wat lije want wij hebben 
er negentien gemaakt 

Edwin Reekers dacht even dat hij een 
slechte telefoonlijn had maar hij had 
het goed gehoord Zijn ploeg had hem 
niet gemist Sterker nog aldus Arno 
Reekers voor het vijftiende seizoen 
actief in het eerste elftal van Woudsend 

end �Met Edwin erbij hadden we er 

waarschijnlijk minder gemaakt Hij is 

heel doelgericht zoals een spits hoort 
te zijn maar de jongens die nu voorin 

stonden gaven de bal telkens keurig 
breed 

Met 19-3 kwam Cambuur ’69 nog goed 
weg aldus Arno Reekers wiens neef 
Frank zaterdag topschutter was met 
vijf goals �’t Had net zo goed 35-5 
kunnen worden want we hebben handenvol 
denvol kansen gemist Cambuur heeft 
best een leuk voetballende oloee 

maar qua conditie en discipline zijn ze 
kwetsbaar De bond heeft plannen 
voor een zevende klas dat zou voor 
zulke clubs een uitkomst zijn 

Woudsend - dat in 14 wedstrijden 73 
doelpunten maakte - had in Leeuwarden 
den met 1-13 van Cambuur ’69 
gewonnen �Toch waren we zaterdag 
niet heel optimistisch aldus Arno 
Reekers �Het was de eerste wedstrijd 
na de 

winterstop Edwin was er niet 
en als die lui hun dag hebben kunnen 
ze het je knap lastig maken Ik zou 
met een kleine zege al tevreden zijn 
geweest 

Toen de 32-jarige Arno Reekers zelf na 

drie minuten de score opende en het 

na een kwartier al 3-0 stond begon de 

aanvallende middenvelder te 
beseffen 

fen dat de dubbele cijfers opnieuw 

haalbaar waren Woudsend stond bij 

rust met 8-1 voor en verslapte niet 

Op 9-1 ging de licht verkouden Arno 

Reekers naar de kant waarna hij in 

de dug-out nog eens tien keer kon 
juichen 

chen 

Onder andere om de treffer van Frans 

Hoekstra de doelman van Woudsend 

end Hij is de man voor de 
strafschoppen 

pen en bracht zaterdag zijn seizoentotaal 

totaal op 2 �Frans knalde vorig 
seizoen 

zoen zes keer raak vanaf de stip 

aldus Arno Reekers die naast neef 

Frank en zijn keeper ook Jentje 

Michiel de Vries (4 Jelle van Netten 

(4 Kees Grunstra (2 Rudolf 

Plantinga en Wiebe Hoekstra zag 
scoren 

ren 

Woudsend bleef door de opvallende 

zege in de race om het kampioenschap 

schap De ploeg degradeerde vorig 
seizoen en wil zo snel mogelijk terug 

naar de vijfde klasse Dat zou mooi 

zijn nu de club onlangs een nieuwe 

accommodatie in gebruik nam Maar 

Arno Reekers die in de ’gouden 
tijd’ 

met 
’kanon’ 

Durk Pietersma nog 
derde 

de klasse speelde weet dat de strijd 

nog lang niet gestreden is 

Het is een vreemde klasse waarin geen 
enkele uitslag vaststaat Zaterdag 

verspeelden 

speelden onze rivalen Flamingo en 

IJVC punten Wij hadden dus een 

beste dag maar aan de andere kant 

kun je beter negentien keer met 1-0 

winnen Maar goed we hebben ’s 

avonds een mooi verjaardagsfeestje 

gehad We hebben natuurlijk over 

m’n eerste kind een dochter van 

zeven weken gepraat maar ik moest 

toch vooral vertellen over die 19-3 

Zo’n wedstrijd speel je van je leven 

niet weer 


