
 
 

Van Dijk Borstelwerken pakt eerste puntjes  

05 januari 2011  

HEERHUGOWAARD - De DEZA Selectwindowscup. Behaalde van Dijk borstelwerken haar eerste puntjes. Koploper 
Snijder Sfeerverwarming makte geen misstap. De concurrentie bestaat nu alleen nog uit de Latino`s welke een  ruime 
zege behaalde op SKAbouw. De Yob Boys verspelde kostbare punten bij Jos Kamp Assurantiën.  

 

DEZA Selectwindows-cup. Poule-D. 
Koploper Snijder Sfeerverwarming behaalde een nipte 3-2 zege op  Café de Amstel. Goulart Junior was weer de smaak maker. Hij 
tekende voor alle treffers bij Snijder. Een smet op de wedstrijd waren de gele kaarten voor Patrick Nauts en Patrick Oling. Café de 
Amstel kwam via  Patrick Oling op een 0-1 voorsprong maar moest uiteindelijk buigen voor de kwaliteiten van Goulart Junior.  
 
De Yob Boys kwamen via  Sebastiaan van Dijk op 1-0.  Binnen een minuut trok  Dennis Sinnige de stand gelijk. Ver in deze zeer 
aantrekkelijke wedstrijd tekende Koen Blokdijk voor de nipte 2-1 zege. Victoria Athletics kwam via Marco de Pater al snel op en 1-0 
voorsprong tegen Kelfort United.  Danny Valk trok de stand gelijk en bracht United ook nog op een 2-1 voorsprong. Via  Ivo Swaag 
en Erik Markering liep United uit nar een comfortabele 4-1.  
 
Mark Stam deed nog iets terug maar dat was onvoldoende om United zenuwachtig te maken. Ivo Swaag tekende voor de 4-2 
eindstand. SKAbouw had weinig in te brengen tegen de Latino`s. de zaalvoetbal demonstratie stopte bij 0-7. Yerson Isaza tekende 
voor een hattrick. De mooiste treffer kwam op naam van Dani Rubio die via een diagonaal schot lat en paal voor de 5-0 tekende. 
De ene aanval en treffer was nog mooier dan de ander. Banosol behaalde en 5-3 zege op CDV Communicatie.   
 
Jan Klercq bracht CDV op een 0-1 voorsprong via een prachtige treffer trok  Marco Banneberg de stand gelijk. 1-1. En dat al na 
drie minuten. Ronald Vogelzang bracht CDV weer op voorsprong 1-2. Hierna was het vooral Banosol wat de klok sloeg. Ramon 
van Velde trok de stand gelijk en deed ook de wedstrijd kantelen 3-2.  
 
Even was er nog een opleving bij CDV  met de tweede treffer van Jan Klercq 3-3. Remco Suurbier liet zien waarom hij de 
topscoorder is bij Banosol. Met twee zeer fraaie treffers bepaalde hij de eindstand op 5-3. Van Dijk Bostelwerken behaalde in een 
zeer leuke en sportieve wedstrijd de eerste seizoens zege. Met 4-1 werd het zeer wisselvallige Grontmij afgetroefd. Niels Ottenbros 
bracht van Dijk op 0-1. Danny van Dijk verdubbelde deze 0-2.   
 
Rogier van Drunen en zorgde voor de aansluiting bij de Grontmij 1-2. Martin de Haas bracht de marge weer op twee. 1-3. Waarna 
Danny van Dijk met zijn twee treffer de wedstrijd op slot gooide en de eerste punten binnen haalde. Dit werd gevierd als of de titel 
binnen was. Volgens Coach Bram Smit is dit nog lang niet aan de orde. Er wordt teveel individueel gespeeld. Er is nog een lange 
weg tegaan voordat wij titel aspiraties mogen hebben. 
 
Na deze wedstrijden wordt deze poule opgedeeld in een winnaars poule en een verliezaars poule. Naar schots voorbeeld. De 
volgende wedstrijden zijn op donderdag 27 januari. In de Waardergolf. 

 

Bron : http://www.webregio.nl 

 

http://www.webregio.nl/groot-alkmaar/zoeken/zoeken.aspx?zoekwoord=borstelwerken&zoekmachine=webregionl

