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Zege biedt IJVC mooi perspectief
IJVC won de topper bij Heerenveen (0-1) en heeft
de beste papieren
voor het kampioenschap. Promotie is voor Heerenveen niet aan de
orde en dat steekt.
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eide ploegen zijn voor de
aftrap al ruim twee jaar ongeslagen in competitieverband. Aan die reeks komt
voor Heerenveen deze zaterdagavond een einde. Na een verhitte
kraker blijkt een doelpunt van IJVC-

aanvoerder Rens Soenveld direct na
rust voldoende voor de winst.
De doelpuntenmaker – nog twee
treffers verwijderd van de titel ‘topscorer aller tijden van IJVC – is realistisch na afloop. ,,We hadden mazzel
dat ze de eerste helft niet scoorden.
Ze hebben de kansen wel gehad.”
Zelf is hij vlak na rust alert bij de
tweede paal om de 0-1 binnen te tikken.
Wat volgt is een tumultueuze
wedstrijd met acht gele kaarten,
waarvan twee voor Laurens Kuiper
(Heerenveen). Hij wordt in de 80ste
minuut weggestuurd, waarna een
opstootje zelfs nog even tot een korte onderbreking leidt. Soenveld kan
er wel om lachen. ,,Normaal moeten
wij het van onze voetballende kwaliteiten hebben, maar dat zat er vandaag even niet in.” Met strijd en inzet lukte het de jonge IJlsters ook om
de ervaren tegenstander in bedwang
te houden.
Waar en wanneer de ongeslagen
recordreeks van IJVC gaat eindigen?
,,Ik hoop nooit”, lacht Soenveld.
,,Maar het kampioenschap heeft
prioriteit. Het moet dit jaar gebeu-

Heerenveen-aanvoerder Bart Klapwijk (links) in actie tegen IJVC.

ren.” Hij weet net als zijn ploeggenoten dat de derde plek ook voldoende
is voor promotie. Heerenveen en
FVC, respectievelijk de nummers
twee en drie, stappen in de zomer
immers horizontaal over van de
zondag naar de zaterdag. Dat betekent dat zij in de eerste (of bij degradatie de tweede) klasse zaterdag instromen en de huidige zaterdagselecties uit elkaar vallen.
Promotie is dan ook geen thema

ZATERDAG 5A
voor Heerenveen, aldus aanvoerder
Bart Klapwijk. Hij koos drie seizoenen geleden bewust voor een overstap van zondag naar zaterdag. De
vijf klassen verschil nam hij voor
lief. ,,Het doel was om zo snel mogelijk een paar keer te promoveren.”
Sneek Wit Zwart gold als voorbeeld:
dat elftal klom in twee seizoenen
van de vijfde naar de derde klasse,
waar het nu weer om promotie meedoet.
De reacties van de zaterdagtak op
de horizontale overstap waren ge-

mengd, vertelt Klapwijk. ,,We hadden liever zelf de stap naar de eerste
of tweede klasse gemaakt.” Wat rest
is een laatste kans op het kampioenschap. ,,Ons doel blijft om het eerste
kampioenschap voor Zaterdag 1 in
de historie van de vereniging binnen te halen. Dat is na vandaag een
stukje lastiger geworden, maar gelukkig hebben we de return in IJlst
nog.”
Vanuit IJVC waren de reacties op
het KNVB-besluit juist positief.
Soenveld legt uit: ,,Soms wist je voor
de start van het seizoen al dat je geen
kampioen zou worden. SWZ won alle wedstrijden met dikke uitslagen.
Heerenveen werd de laatste seizoenen een beetje hetzelfde verhaal.”
Waar de toekomst van de zaterdagvoetballers van Heerenveen ongewis is, lijkt het perspectief van
IJVC stralend. ,,De hele club verdient
een kampioenschap”, zegt Soenveld.
,,We kunnen de komende tien jaar
met deze ploeg vooruit. Dat ziet de
jeugd ook. Zij krijgen een kans en dat
kan ze net dat zetje geven om bij IJVC
te blijven in plaats van naar een hoger spelende club te verkassen.”
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Be Quick blijft ondanks averij aan kop
LEEUWARDEN In de zaterdagse
TWEEDE KLASSE I leed koploper Be
Quick Dokkum puntenverlies tegen laagvlieger Veenwouden: 0-0.
Mark Bosma, eindverantwoordelijke van de Dokkumers: ,,We hadden
85 procent balbezit en zestien corners. We waren onzorgvuldig in de
eindfase. Voor Veenwouden een bonuspunt, voor ons twee te weinig,
maar we blijven wel aan kop.”
Joure kreeg in Zuidhorn met 3-2
klop. Joure-trainer Dick Schuurman
zag zijn elftal bijna een punt stelen:
,,Zij waren beter en hadden de meeste kansen. De nederlaag was terecht.
In de laatste minuut troffen we bui-

tenkant paal. Als die erin was gegaan
had ik de polonaise gelopen.”
Wolvega tegen Zwaagwesteinde
eindigde in 2-1. Winnende coach Friso Bakker vond zege te mager: ,,We
gingen rusten met 2-0, maar hadden
ruimer voor kunnen staan. In het begin van de tweede helft komen zij
snel terug tot 2-1 vanaf de stip en dan
moet je nog oppassen ook. Vervolgens kregen we weer veel kansen,
troffen we zelfs paal en lat, maar
daar bleef het bij.”
VVI zette VEV ’67 simpel opzij:
3-0. Bas Bijen, eindverantwoordelijke van de ploeg uit Idskenhuizen,
sprak over een ,,niks-aan-de-hand-

wedstrijd”, want ,,hoewel we de wedstrijd pas laat beslisten maakte ik me
geen moment ongerust, omdat we
niks weggaven en vooral uit de omschakeling genoeg creëerden.”
’t Fean kwam in en tegen Marum
tot een 1-1 gelijkspel. Feanster-trainer Minno van der Werf kon leven
met de uitslag. ,,We waren vooral de
eerste helft top tegen een prima tegenstander. Na rust kon het alle kanten op. De 1-1 was een terechte weergave van de krachtsverhoudingen.”
Stiens zette nummer laatst Nijland simpel opzij: 0-5. De winnende
coach René Dijkstra zag alle goals al
binnen het uur vallen. ,,Het was een

gemakkelijke middag en ik kon flink
doorwisselen.”
In de TWEEDE KLASSE J sleept
Oosterwolde tegen DESZ vlak voor
tijd een punt uit het vuur: 1-1. ,,We
begonnen goed en kregen in de eerste helft drie enorme kansen, maar
vergaten te scoren. Kort na rust deden zij dat wel”, aldus Oosterwoldetrainer Erik van der Meulen, die een
kwartier voor tijd – met succes – een
heel speciale supersub inbracht.
,,Martijn Wieldraaier was pas hersteld van een gebroken been en had
weinig getraind. Juist hij maakte een
minuut voor tijd gelijk. Dan moet je
erg tevreden zijn dat het zo afloopt.”

Workum de
winnaar na
domper SWZ
LEEUWARDEN Workum is de winnaar van het weekeinde in de zaterdagse DERDE KLASSE A, zonder te
spelen. Het duel met Willemsoord
werd afgelast, maar de ploeg zag
concurrent SWZ met 0-3 verliezen
van SVM. Door de eerste nederlaag
in de competitie zijn de Snekers de
koppositie kwijt. ,,Het viel voor ons
eens de verkeerde kant op”, zei verliezend trainer Carlo Rietdijk, die
volgende week de kraker speelt tegen de nieuwe koploper Workum.
Heerenveense Boys was op
schot. Trainer Klaas de Jong zag zijn
mannen met 0-4 winnen van SDS,
waardoor de ploeg in de laatste drie
duels in totaal negentien keer scoorde. ,,In prima oerwinning. Wy spylje
net goed, mar meitsje de doelpunten op de goeie mominten.’’
Makkum zette Oudehaske ook
met een marge van vier doelpunten
opzij (1-5). ,,We kwamen achter, maar
herpakten ons. Vlak voor de pauze
werd het gelijk en in de tweede helft
scoorden we nog vier keer’’, aldus
Makkum-trainer Ton Hartman.
,,Een gevecht tegen de klok’’,
noemde DWP-trainer Anne Have
het duel met Tonego. Ondanks een
aantal opgelegde kansen wist zijn
ploeg pas in de slotfase de enige treffer van de wedstrijd te maken (0-1).
CVVO-trainer Tjalling Bergstra
zag Laurens Visser voor rust scoren
en na de pauze een assist verzorgen
tegen Heeg. ,,En achterin stond het
goed, er kwam niemand doorheen.
Een fantastische 2-0 overwinning’’,
aldus de oefenmeester.
Oeverzwaluwen kon met meerdere afwezigen geen bevredigend resultaat boeken tegen Scharnegoutum (1-2). ,,We hadden nog wel kansen op de 2-2, maar helaas lukte dat
niet’’, aldus Ton Haarman.
In 3B was Leovardia de winnaar
van het weekeinde door een 2-1
overwinning op Minnertsga, waardoor Sander Hart’s manschappen
nog ongeslagen zijn. Het kwaliteitsverschil was groter dan de uitslag
deed vermoeden, zegt de trainer van
de koploper. ,,Wij verzaakten om vaker te scoren.’’
Anjum verloor verrassend van
laagvlieger Rottevalle (3-2). ,,Foar it
moreel wie dit een prima wedstriid’’,
vertelde de winnende trainer Marco
van der Veen. Zijn ploeg boog een
2-0 achterstand twee minuten voor
tijd om, waarna in de blessuretijd de
winnende goal vanaf de strafschopstip werd gemaakt.
Ook Twijzel werd het slachtoffer
van een stunt. Wykels Hallum won
met 1-4. Al voor rust was de spanning weg, toen een 0-3 stand op het
scorebord stond. In de tweede helft
zag Wykels-trainer Max Houttuin
zijn mannen standhouden. ,,Een terechte overwinning.’’
,,We hawwe de wedstriid goed
kontrolearre’’, vertelde Haulerwijktrainer Jelke Nijboer tevreden na de
3-1 overwinning op Ropta Boys.
Waskemeer was zaterdag de grote verliezer. De hekkensluiter verloor met 2-3 van Berlikum, terwijl
de degradatieconcurrenten Rottevalle, Wykels Hallum en Haulerwijk
dus wel succes boekten. ,,Wij waren
de terechte winnaar. We hadden
twee Onder19-spelers mee, die verdienen een dikke pluim’’, vertelde
Berlikum-trainer Wibo de Brouwer.
Veenhuizen won van Grootegast (3-1). Het subtopduel tussen Rijperkerk en ONT werd afgelast.

