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08 oktober 2010
HEERHUGOWAARD - In de recreatie klasse, de DEZA
Selectwindowscup glipte CDV nipt langs van Dijk. Blijven de
Job Boys ongeslagen aan de leiding en hebben Banosol, van
Dijk, de Grontmij en Victoria het moeilijk. Zes sportieve
wedstrijden zonder kaarten wel tweemaal een eigen treffer.
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VIDEO

DEZA Selectwindowscup. Poule-D
De Job Boys blijven aan de leidingna de 4-1 zege op Kelfort United. Mike van Stralen
was uitsteken op dreef en prikte er drie achter Jeroen van Loenen. Ivo Swaag redde de
eer 4-1. SKA Bouw behaalde een moeizame 3-2 zege op De Grontmij. In de laatste
minuut knalde Hans Vriend SKA Bouw naar de 3-2 winst. Tot vijf minuten voor het einde
van deze aantrekkelijke wedstrijd ging de Grontmij nog aan de leiding. Richard Mulder
en Hans Vriend met zijn tweede treffer verstierde het feestje voor de Grontmij.
In een zeer sportieve en aantrekkelijke wedstrijd behaalde CDV een nipte 5-4 zege op
Van Dijk Borstelwerken. In deze gelijkopgaande wedstrijd tekende Michel Kuilboer voor
een hattrick. Coach Bram Smit van , van Dijk Borstelwerken vond een puntendeling
zeker verdient. Maar ook nu viel de treffer aan onze kant. Jammer. De jongen hebben
er hart voor gestreden maar komen net een stapje tekort. Bij Café de Amstel tegen Jos
Kamp waren twee eigen treffers beslissend voor de nipte zege. Eerst knalde Luke Bruin
de bal achter zijn eigen doelman Mathijs Kool. Remco Zuurbier bracht met zijn twee
treffers de marge op 3-0 voor Café De Amstel.
Ver in de wedstrijd wist ook doelman Frank Stravers de bal over zijn eigen doellijn te
werken. Deze treffer bracht Jos Kamp weer in de wedstrijd en via Koen Blokdijk en
tweemaal Mike van Doorene wisten zij zelfs een 4-3 zege uit het vuur te slepen. De
Latino`s wisten met Victoria Athletics wel raad. 6-1. Meest opvallende speler bij de
Latino`s was `s was Yerson Isaza met twee treffers. Snijder Sfeerverwarming behaalde
een ruime 6-1 zege op Banosol.
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De Job Boys gaan met 12 uit 4 aan de leiding. Gevolgd door Snijder Sfeerverwarming
en Jos Kamp Assurantie met 9 uit 4. Victoria Athletics verdedigen de 12e stek. Maar
ook De Grontmij, Van Dijk Borstelwerken en Banosol kunnen nog wel wat puntjes
gebruiken.
Volgende wedstrijden in deze poule. Woensdag 13 oktober in de Deimoshal.
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