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<p><span style="font-size: 12.16px;"><strong>Twee weken nadat Eastermar de stank van de
stjonkfabriek volledig terecht verspeelde aan goede buur Sumar kwamen de mannen van ASC
op bezoek. </strong></span><strong style="font-size: 12.16px;">ASC ging deze wedstrijd in als
de trotse nummer negen van de competitie. </strong><strong style="font-size:
12.16px;">Eastermar deed dat als de grijze koploper van de vijfde klasse C. </strong><strong
style="font-size: 12.16px;">Voorafgaand aan deze wedstrijd zou Max Dam zijn nieuwe van
Bouwe Boersma verkregen keepersmoffen tonen aan het grote publiek. Hij vroeg van zijn
achterhoede de gunst zo nu en dan eens een aanvaller te laten lopen zodat hij ze even goed
mocht testen. </strong><strong style="font-size: 12.16px;">Meteen na dit festijn begon Jille van
der Wal zijn was op te hangen in de kleedkamer, wegens de geboorte van zijn nichtje Lieke was
het drogen er thuis wat bij ingeschoten (Lokwinske Hessel, Amarins, Jille, Janette, Roelyn,
Harke en S�ne)</strong><strong style="font-size: 12.16px;"> </strong></p> <p><strong>In de
warming up raakte Jappie van der Bij tijdens het alom gehate positiespel ernstig geblesseerd
aan zijn knie. De heer Jonkman werd van zijn taak als warmtrapper van Wander Teakema
gehaald om per direct zijn eigen warming up te starten. Hij mocht starten als rechtsback, Jappie
z�n dood bleek Jurryt zijn brood. </strong><strong style="font-size: 12.16px;">Bij de wedstrijd
van het tweede (dat op het B-veld plaats vond) werd de daar uitblinkende Richard Brouwer
onmiddellijk met het nodige theater gesommeerd naar de kant te komen, hij moest per direct
aansluiten bij de A-selectie. </strong><strong style="font-size: 12.16px;">Nadat pupil van de
week Wander Teakema middels een solo waar David Neres nog een puntje aan kan zuigen de
openingstreffer op zijn naam had weten te zetten floot scheidsrechter T. Postma voor het begin
van de wedstrijd.</strong></p> <p><span style="font-size: 12.16px;">In de 18e minuut kreeg
Stefan Brouwer op eigen helft de bal in zijn bezit. Hij speelde J. Jonkman aan die de bal zo�n
twintig meter diagonaal de helft van de tegenstander op dribbelde. Vervolgens stuurde hij de op
scherp staande Johannes Couperus met een blits steekballetje diep. Couperus gaf de bal
middelhoog voor op de ingelopen Willem Veenstra: 1-0!</span></p> <p>In de 22e minuut
kwam ASC er andermaal met een lange trap op de proppen. Het leer bereikte de vrijstaande
Han Zwart die alleen op Max Dam af kon, Dam kreeg het helaas niet voor elkaar zijn
spiksplinternieuwe handschoenen tegen de bal te krijgen: 1-1.</p> <p>Tien minuten later
poogde Jonkman middels een ferme ingooi Johannes Couperus te bereiken, de linksback van
ASC doorzag dit slinkse plan en onderschepte met een kopbal en wederom was het Han Zwart
die het eindstation was van deze vlijmscherpe counter: 1-2.</p> <p>Vijf minuten voor rust
besloot trainer Marco van der Veen zijn aanvoerder naar de kant te halen voor Jelte Heidbuurt.
Waar hij eerder zijn team nog uit de brand hielp door in te springen op een voor hem
onbekende positie werd hij nu getrakteerd op een Aad de Mosje dat weinig te zoeken heeft in
de vijfde klasse.</p> <p>Door twee prachtige doelpunten van Jelmer Dijkstra (uit een
hoekschop en na een prachtige assist van Willem Veenstra) wist de thuisploeg de stand nog
wel om te draaien. Zo blijft het nog even koploper.</p> <p><strong>Op de diensten van
Richard Brouwer werd geen beroep meer gedaan en zodoende had ook hij een weinig
bevredigende middag. </strong><strong style="font-size: 12.16px;">Het tweede verspeelde na
zijn vertrek een voorsprong en mocht genoegen nemen met slechts �n puntje.</strong></p>
<p><strong>Zo bleven de drie punten in Eastermar maar was er geen sprake van een hosanna
stemming, volgende week wacht de uitwedstrijd tegen de gedoodverfde titelfavoriet van het
huidige seizoen: Noardburgum.</strong></p>
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