
S.D.S 5 BEHOUDT ZIJN ONGESLAGEN STATUS EN DOET OPNIEUW GOEIE ZAKEN!!!!!!

Na de memorabele overwinning tegen Oudega stond zaterdag de wedstrijd tegen N.o.k op 
het programma in Oudermirdum! Deze tegenstander had vorige week tegen onze 
grote concurrent H.j.s.c gewonnen en daarom waren we zeer op onze hoede 
vandaag! Op het mooiste veld van Frysland begon onze tegenstander sterk en na vijf 
minuten werd tot grote opluchting van ons en onze vandaag zeer sterk keepende 
Bertus Boot op de paal gekopt. Wij waren gelijk gewaarschuwd en na zo'n vijftien 
minuten werden de mouwen opgestropen en kwam de eerste kans van Jappy. Maar 
de bal miste helaas kracht en richting. Een paar minuten later was het wel werk raak! 
Peter (die de mooiste voorzet van onze vereniging heeft) weet precies wat Jappy wel 
kan en lag de bal panklaar op zijn hoofd en het leer werd keihard door het net gekopt 
1-0. Na dit doelpunt zijn de mannen van N.o.k niet meer aan de bal geweest en 
begonnen we ons favoriete spelletje te spelen en werd N.o.k van het kasje naar muur 
getikt en het was wachtten op weer een treffer. Na weer een mooie aanval kregen we 
een corner en die lijde tot de 2-0 door de “koning van de kopbal” Jappy 2-0! En met 
deze stand gingen we thee drinken! We hadden vandaag een zeer sterke bank met 
onze nieuwe aanwins van dit seizoen (lytse) Robert S en de ervaren Harm Auke! 
Direct na het rust signaal kwam Klaas vd Weg melden bij de leiders dat hij gewisseld 
wilde worden omdat zijn vrouw Alie verkeerd eten had gemaakt en dat ie nu erg 
misselijk was! Jammer, maar deze vraag werd aangenomen en Klaas werd dus 
gewisseld voor Harm Auke en Jappy werd gewisseld voor Robert. Met deze wissels 
werd er aan de tweede helf afgetrapt en begonnen we waar we waren geeindigd met 
het creeren van kansen. Na tien minuten hebben gevoetbald in de tweede helft was 
het Robert die er 3-0 van maakt door de bal met een harde schuiver achter de 
doelman te plaatsen. Even later werd hij onderuit geschoffeld door hun aanvoerder en 
hij kwam gelijk verhaal halen bij deze man, hij moest bijna een trappetje erbij hebben 
om hem toe te spreken maar dit werd een stevige woordenwisseling! Dit keurde de 
scheids niet goed en ze moesten alle twee even 10 minuten afkoelen. Halverwege de 
tweede helf werd het 4-0 door een sublieme lange bal van onze (good old en oudste 
lid) Tjeerd Dijkstra (een kopie van de bal van Frank de Boer op Dennis Bergkamp in 
1998 tegen Argentinie) op Wichard, die vervolgens prachtig afrond door de keeper te 
verschalken met een bekeken lobje! Het was wachtten op de 5-0 en dat duurde niet 
lang, een mooie strakke voorzet van Peter werd in eigen doel gewerkt door de 
grootste zeur van Oudemirdum Douwe zonder achternaam! Wij geloofden het wel, 
maar de scheids dacht daar anders over en wilde nog even van zich laten spreken 
door 2 onterechte strafschoppen te geven in vijf minuten. De eerste werd over het 
vangnet geschoten en de tweede werd perfect ingeschoten 5-1! In de laatste minuut 
werd het ook nog 5-2, maar dit was voor de statistieken en kon het Vijfde weer drie 
punten bij schrijven en blijft daardoor ongeslagen na vijf wedstrijden te hebben 
gespeeld!! Wat voor de wedstrijd nog onze concurrent was speelde met 2-2 gelijk 
tegen Ebc en daardoor is het gat nu al VIJF punten!!! De route van de “platte kar” 
kan voorzichtig worden uitgestippeld en er kan worden nagedacht welke topband er in 
de kantine komt te spelen!!!! Volgende week moeten we in de knock out fase van de 
beker tegen de twee klassen hoger voetbalend Workum 4. Een erg lastig karwei maar 
wij zijn dit jaar voor niemand bang en zullen zeker in Workum onze huid zo duur 
mogelijk verkopen en hopen op misschien een stuntje!!!

Tot zaterdag 14.30 in Workum en schreeuw onze enigste senioren-team die nog in de beker zit na de 
overwinning!!!

Harm Dijkstra
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