
Weekjournaal  SDS
dinsdag 27 september 2005

Eerstvolgende competitiewedstrijd op 1 oktober:

SDS Viboa-

1e Periode

Klasse 1E

Uitslagen

24-september
Staphorst Holwierde  1  1--
PKC '83 SDS  3  0--
ASV Dronten Noordscheschut  1  0--
Oranje Nassau G SJS  4  1--
Viboa BCV  2  2--
HZVV CVVB  3  1--

Wed W G V Pnt v t

Ranglijst

Oranje Nassau G  4  4  0  0  12  11  1- 1
ASV Dronten  4  4  0  0  12  14  6- 2
PKC '83  4  3  1  0  10  12  2- 3
HZVV  4  3  1  0  10  13  3- 4
SJS  4  2  0  2  6  6  9- 5
Holwierde  4  1  2  1  5  7  6- 6
Staphorst  4  1  2  1  5  2  3- 7
Noordscheschut  4  0  2  2  2  3  5- 8
Viboa  4  0  2  2  2  4  10- 9
BCV  4  0  2  2  2  2  10- 10
CVVB  4  0  0  4  0  6  14- 11
SDS  4  0  0  4  0  0  11- 12

Programma 

1-oktober

SJS PKC '83-
CVVB Staphorst-
Holwierde Oranje Nassau G-
HZVV ASV Dronten-
BCV Noordscheschut-
SDS Viboa-

8-oktober

ASV Dronten BCV-
Viboa SJS-
Oranje Nassau G CVVB-
PKC '83 Holwierde-
Staphorst HZVV-
Noordscheschut SDS-



Voetbalnederland Weekjournaal dinsdag 27 september 2005

Topscorerlijst Klasse 1E

 7Cuneyt  Karakaya PKC '83 1

 6Joany  Ascherl ASV Dronten 2

 4Ruud  Cuntz ASV Dronten 3

 4Joost  Bekhuis HZVV 4

 3Peter  Langeland CVVB 5

 3Anne  Sybesma SJS 6

 3Neil  Judkins Oranje Nassau G 7

 3Ali  Farhad HZVV 8

 3Johan  Hamstra Oranje Nassau G 9

 2Marco  Hulst HZVV 10

 2Reamon  Knol HZVV 11

 2Freddy de Grooth PKC '83 12

 2André  Bolhuis Viboa 13

 2Matthijs  Benjamins Noordscheschut 14

 2Jeremy  Kasto Holwierde 15

 1Niklas  Hof Staphorst 16

 1Erwin  Huls Staphorst 17

 1Edwin  Roeters Oranje Nassau G 18

 1Henri  Bierling Viboa 19

 1Herbert van Brugge Holwierde 20

 1Pjotr  Rachmatow ASV Dronten 21

 1Jan de Boer ASV Dronten 22

 1Richard  Veldhuis SJS 23

 1Lucien  Kloetstra PKC '83 24

 1Hendrik Jan  Smit Oranje Nassau G 25

 1Loscar  Perez PKC '83 26

 1David  Eshuis HZVV 27

 1Martin  Santingh Noordscheschut 28

 1Martin  Oudman Holwierde 29

 1Marcel  Kuipers CVVB 30

Topscorerlijst zelfde klasse regionaal

 7PKC '83Cuneyt  Karakaya ZA 1E 1
 6ASV DrontenJoany  Ascherl ZA 1E 2
 5AGOVVJordi  Grobbee ZO 1F 3
 4Erica SCErwin  Sikkes ZO 1F 4
 4HZVVJoost  Bekhuis ZA 1E 5
 4TitanPeter  Koops ZO 1F 6
 4ASV DrontenRuud  Cuntz ZA 1E 7
 3CVVBPeter  Langeland ZA 1E 8
 3SJSAnne  Sybesma ZA 1E 9
 3Oranje Nassau GNeil  Judkins ZA 1E 10
 3Achilles 1894Giovanni  Slijngaard ZO 1F 11
 3SVBOMartijn  Korthuis ZO 1F 12
 3GRC GroningenFaisley  Maduro ZO 1F 13
 3HZVVAli  Farhad ZA 1E 14
 3Oranje Nassau GJohan  Hamstra ZA 1E 15
 3HoogeveenBrian  Leepel ZO 1F 16
 2Achilles 1894Casper  Goedkoop ZO 1F 17
 2ViboaAndré  Bolhuis ZA 1E 18
 2AGOVVMarvin  Dolion ZO 1F 19
 2HolwierdeJeremy  Kasto ZA 1E 20
 2NoordscheschutMatthijs  Benjamins ZA 1E 21
 2AGOVVJeroen  Gerritsen ZO 1F 22
 2Erica SCRichard  Berends ZO 1F 23
 2Erica SCJorik  Beukers ZO 1F 24
 2WVVGert  Nieboer ZO 1F 25
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Tegenstander voor de komende wedstrijd

Viboa

Winsum

Schouwerzijlsterweg 7A

9951 TG

Schouwerzijlsterweg

0595-443262

1 juni 1921

Plaats:

Adres:

Postkode:

Sportterrein:

Telefoonr:

Opgericht op:

Naam Comp Beker Oefen

Selectiespelers 

Leeftijd LaatstGescoord

Henri   Bierling  1 25 24-09-2005

Bram   Blom  25 05-04-2005

Mark   Boerema  28 06-11-2004

André   Bolhuis  2 34 17-09-2005

Erik   Everts  22

Luidolf   Faber  29 11-12-2004

Frank de Graaff  29 07-05-2005

Gerwin de Graaff  31 05-10-2002

Ronald ten Hof  28 10-11-2001

Roy   Kamps  1 20 24-09-2005

Dennis   Kauw  29 03-11-2001

Olivier van der Klei  30 05-02-2005

Arno   Niehof  23 13-11-2004

Ferdinand   Niehuis  26 06-03-2004

Robert   Pol  23 21-02-2004

Robbert   Slob 18-04-2004

Martin   Tillema  23 16-04-2005

John   Waninge  23 16-04-2005

Ronald   Werkman
 26.4
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Onderlinge competitieresultaten in thuiswedstrijden

27-04-1996 SDS Viboa  1  1- -

Gelijk

Gelijk 100,0%

Verlies 0,0%

Winst 0,0%

Total: 100,0%

Onderlinge resultaten in uitwedstrijden

 2- 4SDS-Viboa11-11-1995

Verlies

Gelijk 0,0%

Verlies 100,0%
Winst 0,0%

Total: 100,0%
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Resultaten van de tegenstander in het afgelopen jaar

24-09-2005  2  2Viboa BCVComp - -
17-09-2005  1  1Noordscheschut ViboaComp - -
13-09-2005  4  3Viboa Groninger BoysOefen - -
10-09-2005  4  1ASV Dronten ViboaComp - -
03-09-2005  0  3Viboa PKC '83Comp - -
24-08-2005  4  4Helpman ViboaBeker - -
20-08-2005  4  1Viboa Eems BoysBeker - -
13-08-2005  3  1GVAV-Rapiditas ViboaOefen - -
13-08-2005  2  2Omlandia ViboaOefen - -
06-08-2005  1  3Viboa Groningen FCOefen - -
14-05-2005  3  0Viboa Drachtster BoysComp - -
07-05-2005  1  2Heerenveense Boys ViboaComp - -
23-04-2005  3  4PKC '83 ViboaComp - -
16-04-2005  3  0Viboa HZVVComp - -
09-04-2005  2  4Viboa CVVBComp - -
05-04-2005  3  2Viboa Oranje Nassau GComp - -
02-04-2005  1  2Knickerbockers The ViboaComp - -
26-03-2005  2  2Viboa Leeuwarder ZwaluwenComp - -
19-03-2005  3  0Holwierde ViboaComp - -
26-02-2005  5  1Groningen FC ViboaOefen - -
19-02-2005  1  1ACV ViboaOefen - -
12-02-2005  0  2Fean '58 't ViboaOefen - -
05-02-2005  1  2Drachtster Boys ViboaComp - -
22-01-2005  7  2SIOS ViboaOefen - -
15-01-2005  4  1Viboa OmlandiaOefen - -
11-12-2004  3  1Flevo Boys ViboaComp - -
04-12-2004  3  1Viboa BCVComp - -
27-11-2004  1  2Viboa StaphorstBeker - -
13-11-2004  1  2Viboa Heerenveense BoysComp - -
06-11-2004  2  2CVVB ViboaComp - -
30-10-2004  4  2Viboa Knickerbockers TheComp - -
23-10-2004  2  1Leeuwarder Zwaluwen ViboaComp - -
16-10-2004  4  5Actief ViboaBeker - -
09-10-2004  3  3Viboa HolwierdeComp - -
02-10-2004  2  1HZVV ViboaComp - -
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Clubhistorie 

SeizoenKlasse P W G V Pnt V T Klasse P Wd W G V PntWd V T

Viboa SDS

2004/20051E  7  9  3  10  44  51- 30 2K  1  22  13  3  6  42 22 - 40  18

2003/20042L  1  14  5  3  44  27- 47 3B  1  22  17  1  4  52 22 - 57  26

2002/20031E  10  5  6  11  27  50- 21 3A  2  22  12  3  7  39 22 - 45  29

2001/20022L  1  15  3  4  44  22- 48 2K  10  22  4  7  11  19 22 - 28  48

2000/20012L  6  9  2  11  41  37- 29 2K  6  22  8  6  8  30 22 - 41  46

1999/20003C  1  18  4  0  79  17- 58 2K  8  22  7  7  8  28 22 - 36  40

1998/19993B  2  15  2  5  67  32- 47 2K  7  22  6  9  7  27 22 - 31  37

1997/19982L  11  6  7  9  33  38- 25 2K  6  22  8  5  9  29 22 - 38  48

1996/19972K  5  9  6  7  41  30- 33 2L  3  22  10  5  7  35 22 - 41  33
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Wedstrijdverslagen tegenstander

24-09-2005 Viboa - BCV 2-2 (1-1)
30. Roy Kamps 1-0, 34. Gerwin de Graaff 1-1 (e.d.) (rust) 68. Gerben de Bruin 1-2, 99. Henri Bierling 2-2

BCV voelt zich bestolen in Winsum (Gr)

Het venijn zat deze middag in de staart. Scheidsrechter Walters uit Nieuwe Pekela telde een beetje overdreven tien minuten 
blessuretijd bij, waarbij de negende cruciaal was. De ingevallen Anne Siete van der Wal werd onderuitgetrokken in 'de zestien', maar 
de scheidsrechter weigerde een penalty te geven en uit de hierop volgende aanval scoorde Viboa de gelijkmaker. 
Na de echecs van de laatste weken maakte BCV er tegen Viboa weer een echte wedstrijd van en het valt ze alleen te verwijten dat ze 
na de 1-2 voorsprong het karwei niet afmaakten. BCV-keeper Jelke van der Meulen (keelontsteking) werd vervangen door de jonge 
Hendrik van der Laan. Deze begon wat onwennig en weinig doortastend, maar herstelde zich naarmate de wedstrijd vorderde en wist 
door enkele uitstekende reddingen BCV voor achterstand te behoeden. Het eerste half uur was voor de thuisclub, maar John 
Waninge naast en kopballen van Robbert Slob en Luidolf Faber waren opgelegde maar gemiste kansen. BCV ontworstelde zich aan 
de druk en een mooie aktie van Gerben de Bruin kon door Willem Durk van Vaals niet worden afgerond. Een afgeslagen vrije trap 
van Hannes de Boer luidde een razendsnelle counter in van Viboa waarbij de BCV-keeper te aarzelend uitkwam om Roy Kamps het 
scoren te beletten, 1-0. Vier minuten later was het al weer gelijk, maar het eerste doelpunt van BCV in deze competitie kwam niet op 
hun eigen naam maar op het conto Gerwin de Graaff. Een fraai aangesneden vrije trap van Willem Durk van Vaals trapte hij 
onhoudbaar achter zijn eigen keeper Jimte Poelman, 1-1. BCV ging door, maar een voorzet van Roelof Koop werd door De Bruin op 
een haar na gemist en een fraaie aktie van Hannes de Boer kon door Cor de Jong niet langs Poelman gekopt worden.

Viboa begon het tweede bedrijf voortvarend en in een hoog tempo, maar het bleef bij kansjes voor Roy Kamps en enkele uitstekende 
reddingen van Hendrik van der Laan op inzetten van Tillema en Faber. In de 68e minuut keerde BCV het tij. Een vrije trap van Roelof 
Koop kon door Poelman niet klemvast gepakt worden en De Bruin was er als de kippen bij om zijn eerste competitiedoelpunt voor 
BCV in de annalen bij te laten schrijven. Viboa moest nu komen waardoor de BCV-voorhoede zeeën van ruimte kreeg, maar zelfs in 
man-meer situaties werd slordig en nonchalant met de kansen omgesprongen. Alleen een knap schot van Anne Siete van der Wal 
spatte op de paal uiteen. En dan krijg je in de voorlaatste minuut van de blessuretijd toch 
nog het deksel op de neus, toen Jorrit Sennema geen strobreed in de weg werd gelegd om de achterlijn te halen en zijn trekbal  door 
Henri Bierling keihard in de linkerbenedenhoek werd geknald, 2-2.

Viboa  2- 2BCV-

Door: BCV

24-09-2005

Geflatteerde maar verdiende overwinning asv Dronten.

Asv Dronten heeft met 4-1 gewonnen van V.I.B.O.A. uit Winsum. Met name de eerste helft kregen beide ploegen genoeg kansen om 
te scoren. Asv Dronten was uiterst effectief en wist 3 maal het net te vinden. De gasten lukte het niet om Martin de Jong te passeren. 
In de 2e helft waren er aan beide kanten ook voldoende kansen te noteren. Nu werden de doelpunten gelijkelijk verdeeld. Ondanks 
het feit dat asv Dronten 6 uit 2 heeft is er voor de trainersstaf nog voldoende werk aan de winkel. Met name de verdediging geeft te 
veel kansen weg waardoor de spitsen op de toppen van hun tenen moeten lopen.

Trainer Henk Nieuwenhuis had zijn opstelling ten opzichte van vorige week op twee plaatsen gewijzigd. De geblesseerde Marc 
Raaymakers werd vervangen door de van een blessure herstelde Jeroen van Leeuwen en  Amadoe Diallo startte in de basis ten koste 
van Johan Bosman. Daarnaast mocht Raymond Bos, dit seizoen voor het eerst, na een blessure op de bank plaats nemen. 

Asv Dronten en V.I.B.O.A. begonnen afwachtend aan de wedstrijd. De bedrukkende temperatuur was voor de meeste spelers meer 
een last als een lust. In de 6e minuut kreeg V.I.B.O.A. zijn eerste kans. Amadoe verloor op het middenveld een kopduel waardoor de 
bal in een keer door de slecht opgestelde verdediging van asv Dronten schoot. Roy Kamps was er als de kippen bij om de bal op te 
pakken en mocht alleen doorlopen. Het schot van Kamps werd op het allerlaatst nog iets geblokt door Jan de Boer waardoor de bal 
naast het doel van Martin de Jong vloog. In de 8e minuut kreeg asv Dronten een kansje. Amadoe speelde Joany Ascherl aan maar 
Ascherl kreeg de bal niet goed mee. Amadoe was er snel bij om de afgeslagen bal op te pakken en na wat gedraai schoot hij op het 
doel. Het schot was te onzuiver om doelman Poelman te verontrusten.

In de 20e minuut mocht keeper Martin de Jong zijn kunsten vertonen. Een afgeslagen corner kwam voor de voeten van Bram Blom 
die niet nadacht en hard inschoot. De Jong kon de bal met de vingertoppen naar de zijkant van het veld weg werken. In de 23e 
minuut kwam asv Dronten op een 1-0 voorsprong. Jan de Boer mocht van achter opbouwen en speelde prima diep op de weglopende 
Joany Ascherl. Ascherl, hij was weer uitstekend in vorm, dacht in de 16 meter niet lang na en schoot vanuit de draai diagonaal de 1-0 
binnen. In de 29e minuut mocht Ascherl al zijn vierde doelpunt van dit seizoen laten aantekenen. De verdediging van V.I.B.O.A. 
verdedigde totaal verkeerd uit en speelde Joany Ascherl in de voeten. Joany maakt zijn doelpunt op zijn Ascherls (kappen, draaien en 
passeren) af.

In de 29e minuut mocht Ascherl al zijn vierde doelpunt van dit seizoen laten aantekenen. De verdediging van V.I.B.O.A. verdedigde 
totaal verkeerd uit en speelde Joany Ascherl in de voeten. Joany maakt zijn doelpunt op zijn Ascherls (kappen, draaien en passeren) 
af.

Nog voordat de gasten van de schrik waren bekomen stond de 3-0 ook al op het bord. In de 30e minuut speelde Dennis de Brons de 

ASV Dronten  1- 4Viboa-

Door: ASV Dronten

10-09-2005
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bal diep in de hoek op…. Joany Ascherl. Deze speelde de bal met een subtiele voorzet voor. Een verdediger van V.I.B.O.A. kon de 
bal alleen nog verlengen naar de op de punt van de 16 meter vrijstaande Pjotr Rachmatow. Deze besloot om de bal in een keer op de 
slof te nemen wat resulteerde in een verwoestend harde pegel die kruiselings het doel van doelman Poelman in vloog.

Na dit doelpunt liet asv Dronten de teugels wat vieren. Hierdoor kregen de gasten enkele kansen. In de 35e bediende John Waninge 
spits Roy Kamps goed. Ondanks het feit dat Kamps buitenspel liep mocht hij doorlopen. Doelman Martin de Jong bleef goed kijken 
en kon het schot van Kamps keren. 

In de 39e minuut mocht V.I.B.O.A. op de 16 meter een vrije trap nemen. Deze werd rakelings overgeschoten door Luidolf Faber. Dit 
was de laatste kans voor rust.

Na de thee bleek de hoge temperatuur zijn tol te eisen. Beide ploegen hadden in het begin moeite om de spirit er weer in te krijgen. In 
de 57e minuut kreeg V.I.B.O.A. zijn eerste kans. Een afgeslagen voorzet werd opnieuw voorgebracht en spits Roy Kamps kreeg zijn 
hoofd eronder. De bal verdween met een boog via de bovenkant van de lat over het Dronter doel. Aan de andere kant mocht Jeroen 
van Leeuwen, in dezelfde minuut, aanleggen. Het schot van van Leeuwen was recht op doelman Poelman. 

In de 65e minuut leek asv Dronten verder op voorsprong te komen. De net ingevallen Johan Bosman gaf een loepzuivere voorzet op 
de instormende Jan de Boer. De harde kopbal verdween als een granaat via de lat weer terug in het veld. In de 71e minuut viel de 
mooiste aanval van de wedstrijd te noteren. Jordi Grimm, ook net ingevallen, speelde Ruud Cuntz aan die op het juiste moment de in 
sprintende Joany Ascherl bediende. Ascherl omspeelde de keeper en schoot richting doel. Daar verdedigde Martin Tillema goed en 
kon de bal net voor de doellijn tot corner werken. 

In de 79e minuut kreeg Jordi Grimm een goede kans. Joany Ascherl bediende Grimm goed maar hij had de pech dat de bal luttele 
centimeters naast het doel ging. In de 83e minuut kreeg V.I.B.O.A. de verdiende eretreffer. Laks en onnauwkeurig verdedigen stelde 
André Bolhuis in staat om van dichtbij keeper de Jong te verschalken. Nadat Ruud Cuntz in de 88e minuut nog een dot van een kans 
had gemist was hij in de 90e minuut wel trefzeker. Een panklare voorzet van Joany Ascherl bereikte het hoofd van Cuntz die de bal 
via de grond het doel, voor de 4-1, inkopte. Dit was de eindstand.

Na afloop was iedereen bij asv Dronten het er overeens dat men, ondanks de overwinning, toch beter moet presteren. Af en toe gaat 
het te gemakkelijk en kan de tegenstander makkelijk aan zijn kansen komen. Volgende week mag men uit in Bedum tegen C.V.V.B. 
aantonen dat het ook anders kan.

Opstelling asv Dronten; Martin de Jong, Daniel Doezenjager, Jan de Boer, Dennis de Brons, Theo Scholten, Pjotr Rachmatow (76e 
Raymond Bos), Bouwe Zonnenberg, Ruud Cuntz, Amadoe Diallo (61e Johan Bosman), Jeroen van Leeuwen (65e Jordi Grimm) en 
Joany Ascherl.

Opstelling V.I.B.O.A.; Jimte Poelman, Ramon Kauw (71e Ronald ten Hof), Robbert Slob, Martin Tillema, Arno Niehof, John Waninge, 
Henri Bierling, Bram Blom, Roy Kamps (71e Rick Muller), Andre Bolhuis, Luidolf Faber (71e Jorrit Sennema). 

Scheidsrechter was de heer Van der Horn uit Buitenpost. 

Bijzonderheden: 

Gele/rode kaarten: Geen
Toeschouwers: ca. 250

Viboa verliest wedstrijd in 7 minuten.

Op een prima bespeelbaar veld in Dronten maakte Viboa het ASV Dronten lasig in het 1e gedeelte van de wedstrijd, met name spits 
Roy Kamps miste 2 opgelegde kansen oog in oog met de doelman, tussen de 23e en 30e minuut maakte ASV Dronten 3 goals 
waarbij Viboa doelman Jimte Poelman er niet goed uit zag. In de 2e helft misten beide teams vele opgelegde kansen waardoor het al 
gespeelde duel een open karakter had, met een hoofdrol voor ASV Dronten spits Joany Ascherl die nu al een pareltje is voor de 1e 
klasse E. Op het eind van de wedstrijd scoorden beide teams nog een keer door mooi uitgepeelde goals. 

ASV Dronten trainer Henk Nieuwenhuis vond de overwinning verdiend met name in de 1e helft was hij redelijk tevreden en de kansen 
prima afgemaakt zag worden, de 2e helft vond hij dat zijn team veel te veel met Viboa zijn spel mee ging. 

Viboa trainer Fred Hansen probeerde met een prima organisatie het ASV Dronten lastig te maken maar zag zijn t eam persoonlijke 
fouten maakten die doorslaggevend waren in de wedstrijd. 

Verslag met dank aan Gerrit Jan Knoops.

ASV Dronten  1- 4Viboa-

Door: Viboa

10-09-2005

PKC'83 wint haar eerste competitiewedsrijd met 0-3 van Viboa.

De wedstrijd Viboa tegen PKC'83 was een strijd tussen twee verschillend voetballende teams. Viboa dat het van het collectie  moet 

Viboa  3- 0PKC '83-

Door: PKC '83

03-09-2005
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hebben en zich zo snel mogelijk wil veiligspelen tegen PKC'83 dat een surplus aan individuele kwaliteit heeft en mee wil doen vooor 
de prijzen.

Na ongeveer 10 minuten spelen werd de score opengebroken door Cuneyt Karakaya. Uit een diepe bal wist hij als een "duveltje uit 
een doosje" zijn directe tegenspeler te snel af te zijn en behendig de bal tegen de touwen te werken. In het vervolg de eerste helft had 
PKC'83 veelal balbezit en was Viboa onmachtig het spel naar zich toe te trekken.
Tot veel kan kansen kwam het echter niet. Buiten een spetterend schot van Loscar Perez op de kruising van ongeveer 25 meter 
kwam PKC niet en Viboa was zelfs niet bij machte in de buurt van PKC-goalie Riemsma te komen.

De tweede helft toonde overwegend hetzelfde beeld, Viboa wat wel wilde maar niet kon en PKC dat de kwaliteit wel tentoonspreidde 
maar niet effectief genoeg was. Het duurde dan ook tot de 83ste minuut voordat Loscar Perez scoorde. Een voorzet van de ingevallen 
Jonson Ernestina werd half ingeschoten door Pong Clementia. Loscar Perez was er echter als de kippen bij om de bal het laatste 
zetje over de doellijn te geven.

6 minuten later was er een geoliede aanval opgezet door Ruben Bermudez en Pong Clementia die doeltreffend werd afgerond door de 
laatste. Al met al een terechte uitslag waarbij opviel dat PKC nog niet het niveau haalt wat het in huis heeft, maar heel zakelijk de drie 
punten meenam uit Winsum.

Opstelling:

Riemsma, Venema (83 Jager), Venekamp, Groninger, Kloetstra, Bermudez, Bosma, Karakaya( 72), Asknes (7 Candan), Perez, 
Clementia
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Wedstrijdverslagen afgelopen week uit deze klasse

- -PKC '83 SDS  3  0

PKC'83 tegen SDS was een wedstrijd met een eenzijdig gezicht. Over de hele wedstrijd heeft SDS slecht 1 kans gecreeerd, die 
vakkundig werd verijdeld door PKC sluitpost Gerdo Riemsma.

PKC'83 had het aan zichzelf te wijten dat de uitslag niet veel hoger uitviel. De balsnelheid was te traag en te laat werd de diepte 
gezocht. Het duurde tot de 37ste minuut voordat Cuneyt Karakaya zijn zesde van het seizoen aantekende, na een blunder van de keeper 
van SDS.

5 minuten later was het linkervleugelverdediger, Lucien Kloetstra die de ruststand 2-0 op het scorebord bracht, na alweer een matige 
actie van de SDS keeper. De keren dat SDS op de helft van PKC'83 acteerde konden de eerste helft op 1 hand geteld worden.

De tweede helft viel er voetbaltechnisch en voetbaltactisch weinig te genieten bij PKC'83. De balhandelingssnelhed werd nog trager en 
er werd minder vanuit de taak gevoetbald. De toeschouwers hielden het nog uit langs de kant, maar hadden net zo goed een 
consumptie kunnen nuttigen in de kantine. 

De 3-0 die later op het wedstrijdformulier verscheen werd wederom door Cuneyt Karakaya gemaakt.
PKC'83 blijft door deze uitslag meedoen voor de bovenste plaatsen, maar vergat het doelsaldo op te schroeven voor een goede 
plaatsering in de 1ste periode.

Opstelling:

Riemsma, Groninger, Venema (80 Lisci), Venekamp, Kloetstra, Jager ( 71 Candan), Bosma, Haak, Clementia, Karakaya, Blanken ( 61 
Jonson)

Door: PKC '83

- -Viboa BCV  2  2

24-09-2005 Viboa - BCV 2-2 (1-1)
30. Roy Kamps 1-0, 34. Gerwin de Graaff 1-1 (e.d.) (rust) 68. Gerben de Bruin 1-2, 99. Henri Bierling 2-2

BCV voelt zich bestolen in Winsum (Gr)

Het venijn zat deze middag in de staart. Scheidsrechter Walters uit Nieuwe Pekela telde een beetje overdreven tien minuten blessuretijd 
bij, waarbij de negende cruciaal was. De ingevallen Anne Siete van der Wal werd onderuitgetrokken in 'de zestien', maar de 
scheidsrechter weigerde een penalty te geven en uit de hierop volgende aanval scoorde Viboa de gelijkmaker. 
Na de echecs van de laatste weken maakte BCV er tegen Viboa weer een echte wedstrijd van en het valt ze alleen te verwijten dat ze na 
de 1-2 voorsprong het karwei niet afmaakten. BCV-keeper Jelke van der Meulen (keelontsteking) werd vervangen door de jonge Hendrik 
van der Laan. Deze begon wat onwennig en weinig doortastend, maar herstelde zich naarmate de wedstrijd vorderde en wist door 
enkele uitstekende reddingen BCV voor achterstand te behoeden. Het eerste half uur was voor de thuisclub, maar John Waninge naast 
en kopballen van Robbert Slob en Luidolf Faber waren opgelegde maar gemiste kansen. BCV ontworstelde zich aan de druk en een 
mooie aktie van Gerben de Bruin kon door Willem Durk van Vaals niet worden afgerond. Een afgeslagen vrije trap van Hannes de Boer 
luidde een razendsnelle counter in van Viboa waarbij de BCV-keeper te aarzelend uitkwam om Roy Kamps het scoren te beletten, 1-0. 
Vier minuten later was het al weer gelijk, maar het eerste doelpunt van BCV in deze competitie kwam niet op hun eigen naam maar op 
het conto Gerwin de Graaff. Een fraai aangesneden vrije trap van Willem Durk van Vaals trapte hij onhoudbaar achter zijn eigen keeper 
Jimte Poelman, 1-1. BCV ging door, maar een voorzet van Roelof Koop werd door De Bruin op een haar na gemist en een fraaie aktie 
van Hannes de Boer kon door Cor de Jong niet langs Poelman gekopt worden.

Viboa begon het tweede bedrijf voortvarend en in een hoog tempo, maar het bleef bij kansjes voor Roy Kamps en enkele uitstekende 
reddingen van Hendrik van der Laan op inzetten van Tillema en Faber. In de 68e minuut keerde BCV het tij. Een vrije trap van Roelof 
Koop kon door Poelman niet klemvast gepakt worden en De Bruin was er als de kippen bij om zijn eerste competitiedoelpunt voor BCV 
in de annalen bij te laten schrijven. Viboa moest nu komen waardoor de BCV-voorhoede zeeën van ruimte kreeg, maar zelfs in 
man-meer situaties werd slordig en nonchalant met de kansen omgesprongen. Alleen een knap schot van Anne Siete van der Wal spatte 
op de paal uiteen. En dan krijg je in de voorlaatste minuut van de blessuretijd toch 
nog het deksel op de neus, toen Jorrit Sennema geen strobreed in de weg werd gelegd om de achterlijn te halen en zijn trekbal  door 
Henri Bierling keihard in de linkerbenedenhoek werd geknald, 2-2.

Door: BCV

- -HZVV CVVB  3  1

Door Reinier de Boer

HZVV wint in tumultueus duel van CVVB

HOOGEVEEN – HZVV heeft in een matig en tumultueus duel met hekkensluiter CVVB uit Bedum een belangrijke, maar moeizame 3-1 
overwinning geboekt. HZVV had de grootste moeite met het defensief ingestelde CVVB en speelde de gehele tweede helft met tien 
man, omdat Edward Eshuis vlak voor rust van het veld gestuurd werd. Voor rust kwam HZVV op 1-0, maar na rust maakte CVVB gelijk. 
In een tweede helft waarin de opstootjes elkaar in rap tempo opvolgden wist HZVV heel knap met een man minder in de slotfase alsnog 
de kostbare winst te pakken.

De tweede helft voltrok zich in een vervelende sfeer met veel irritaties, opstootjes en scheldpartijen, waarbij arbiter van der Horn uit 
Buitenpost ogen tekort kwam om alles te kunnen constateren. Er gebeurde van alles en er ontging de ervaren arbiter nogal wat. Als de 

Door: HZVV
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scheidsrechter alles gezien had was het niet bij de ene rode kaart gebleven. Halverwege de tweede helft begon Van der Horn met gele 
kaarten te strooien, maar toen was het al te laat. De scheidsrechter mag zichzelf voor een groot deel verwijten dat de wedstrijd na rust 
hem uit de vingers glipte. In de eerste helft had hij zich blijkbaar voorgenomen geen gele kaarten te trekken en liet veel te veel toe. 
Daardoor gingen beide ploegen de grenzen verleggen en werd het een keihard duel, waarbij er van alles gebeurde dat weinig met 
voetbal te maken had. Aan de andere kant hadden beide ploegen het hoofd koel moeten houden, zodat het niet zo ver had hoeven 
komen. Tussendoor werd er ook nog gevoetbald en vlak voor tijd hield HZVV het hoofd het meest koel en kon het door twee treffers in 
vier minuten de uiterst belangrijke zege in de zak steken.
 
Volgens verwachting kwam CVVB voor een punt naar Hoogeveen en liet het de thuisclub het spel maken. De gasten wachtten af op 
eigen helft en hoopten op een uitval via de twee spitsen. HZVV wist vantevoren dat dit zou gebeuren, maar de thuisclub wist zich er 
geen raad mee. De aanvallen verliepen in een veel te laag tempo en de ploeg leed te veel balverlies. De spitsen David Eshuis en Ali 
Farhad konden de bal te weinig vasthouden en er was geen doorkomen aan. Na een half uur betekende echter de eerste kans meteen 
de openingstreffer en die ontstond uit een standaardsituatie. Na een corner van David Eshuis kopte Marco Hulst vanaf de strafschopstip 
schitterend in. Wie dacht dat hiermee de ban gebroken was en dat de treffer voor HZVV bevrijdend zou werken kwam bedrogen uit. Het 
tempo bleef te laag en de defensie van CVVB kwam geen moment meer in de problemen. Vlak voor rust sloeg onverwacht de vlam in 
de pan. Edward Eshuis wilde de bal aan de zijlijn gaan ingooien toen Remy van der Wal begon te duwen. Eshuis reageerde met een 
trappende beweging en kon vertrekken.

Na rust speelde CVVB met drie verdedigers en drie aanvallers en HZVV trok zich terug en gokte op de counter. David Eshuis kreeg een 
forse duw in de rug, maar weer hield Van der Horn de gele kaart in de zak. Een minuut later was CVVB dichtbij de gelijkmaker toen Elte 
Hofman oog in oog kwam met Patrick Wolbers, maar Hofman schoot over. Dat was een eerste waarschuwing, want drie minuten later 
lag de gelijkmaker al achter Patrick Wolbers. Gerwin Dijkstra legde de bal klaar op Sander Roorda, die Wolbers met een schuiver 
passeerde. Na de gelijkmaker bracht Harold Brunsting Vincent Tigelaar voor Ali Farhad. De fysiek sterke verdediger moest de 
CVVB-defensie in de problemen brengen. De overtredingen en irritaties namen in omvang toe en twintig minuten voor tijd besloot de 
arbiter gele kaarten te gaan trekken. Chris Woldhuis en Peter Langeland zagen geel na forse overtredingen, maar de wedstrijd werd er 
niet rustiger door. Een kwartier voor tijd kreeg HZVV haar derde kans van de wedstrijd. David Eshuis zette voor op Vincent Tigelaar, die 
doorkopte naar Marcel Smid, die de bal net iets te ver van zich liet afketsen, waardoor de goede kans verloren ging.

De sfeer bleef explosief en Van der Horn probeerde de vrede te bewaren, maar dat lukte niet. CVVB greep regelmatig naar 
overtredingen en dat wekte de nodige irritatie bij de thuisclub, dat zich vervolgens ook niet onbetuigd liet. Marcel Smid beging een 
overtreding op Hans Vos, die even later wraak nam, maar de arbiter zag er opnieuw geen geel in. Even later ging David Eshuis hard in 
op Vincent Tinga, maar weer trad Van der Horn niet adequaat genoeg op. Toen de wedstrijd leek te gaan eindigen op 1-1 kwam HZVV 
onverwacht toch nog op voorsprong. Marcel Smid schoot vanaf de rand van het strafschopgebied op doel en Vincent Tinga kreeg de bal 
tegen de hand. Van der Horn wees naar de strafschopstip en Joost Bekhuis stuurde doelman Martijn van der Wal de verkeerde kant op. 
Niet lang daarna ontstond het volgende opstootje toen Joost Bekhuis een overtreding beging op Eddy Koopman, die een hoofdwond 
opliep. Koopman wilde Bekhuis te lijf, maar werd tegen gehouden door enkele spelers. De trainers Rene Wollerich en Harold Brunsting 
verbaasden zich gebroederlijk langs de lijn over de beslissingen van de arbiter en er gebeurde nog steeds van alles achter de rug van de 
leidsman. In blessuretijd kon HZVV de voorsprong zelfs verhogen tot 3-1. Marco Hulst kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied 
en haalde vernietigend uit en daardoor werd hij de man van de match met twee belangrijke treffers.  

HZVV-CVVB 3-1 (1-0)
29. Hulst 1-0, 59. Roorda 1-1, 86. Bekhuis 2-1 (strafschop), 90. Hulst 3-1. 

Scheidsrechter: Van der Horn. Toeschouwers: 300. Geel: Van der Wal, Woldhuis, Langeland, Tinga, Vos (CVVB) Rood: E. Eshuis (HZVV)

HZVV: Wolbers; Mulderij, Blokzijl, Smid, Hugen; Rötgers, Hulst, Bekhuis, E. Eshuis; D. Eshuis, Farhad (63. Tigelaar). 

Man van de wedstrijd: Marco Hulst


