
Waterpoort Boys 3 - SDS 4 

 

“SDS 4 pakt eerste prijs van het seizoen” 

SDS 4 speelt dit jaar in een zware competitie, misschien wel in een te zware 

competitie, heel misschien wel in de competitie des doods. Dit betekent dat er 

elke zaterdag hard gewerkt moet worden, dat voor elke bal 100% gevochten 

moet worden en dat er vaker een teleurstelling dan een vreugdemoment zal 

zijn. Maar de kop laten hangen heeft geen zin, instelling behouden en 

doelstellingen verleggen. 

De warming-up begon scherp, voor enkele spelers te scherp, dus hier en daar 

werd wat extra melk en suiker toegevoegd. De koffie in Easterein smaakt beter. 

Op het veld liep de warming-up ook goed, linies bij elkaar en het balletje werd 

lekker rond getikt. 

Toch was het WPB die vanaf het eerste fluitsignaal de betere ploeg was. SDS 4 

vertoonde bij vlagen effectief spel en kon zo nu en dan tot het 

strafschopgebied van de Sneekers komen, maar het was de thuisploeg die uit 

een tegenstoot de openingstreffer kon scoren. WPB had een oud en ervaren 

team, speelde controlerend en wist voor rust de voorsprong uit te bouwen tot 

3-0. 

Het Vierde was aangevuld met enkele jonge spelers uit het derde en dit deed 

het voetballend vermogen goed. Toch kon het uitspelende team niet 

voorkomen dat WPB in de tweede helft haar voorsprong uitbouwde. WPB 

maakte mooie doelpunten, zilveren wissel Achmed bracht met een 

buitennederlandse omhaal de bal voor het doel, waar deze achter de goed 

keepende Gert Jan Rienstra werd binnengeschoten. 

Bij de stand van 8-0 kreeg SDS een mooie aanval die eindigde met een actie van 

Broer Jacob binnen de zestien. In de clash tussen aanvaller, verdediger en 

keeper besloot de scheidsrechter te fluiten en de bal op de stip te leggen. 

Wouter Jan Postma mocht aantreden om zichzelf te vereeuwigen in het 

doelpuntenklassement, maar het mocht niet baten. Zijn inzet werd goed uit het 

doel gekeept. 



Het eindsignaal klonk na ruim 90 minuten en de eindstand betrof 9-0 (dankzij 

de SDS keeper geen dubbele cijfers). Vieze shirtjes en 0 punten in de tas voor 

SDS 4. Wouter Jan pakt de Clarence-sluier-trofee en daarmee is de eerste prijs 

voor het Vierde binnen.  

Dat er dit seizoen nog maar een hoop vreugdemomentjes mogen komen, want 

genieten van voetbal zit dit jaar in de kleine details. 
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