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DALEN - Koploper SC 

Oranje van de vierde 

klasse H maakte geen 

fout. Op eigen veld 

werd TEVV met 5-0 

geklopt. Ook het op de 

tweede plaats staande 

Dalen haalde een forse 

zege, 6-0 te-gen SVBC. 

Jacob Uineken had 

met drie doelpunten 

een belangrijk aandeel 

in de score.    

 In Dalen was men het 
na afloop snel eens. De 
wedstrijd tegen SVBC 
was een van de beste 
die Dalen sinds jaren 
speelde. SVBC pro-
beerde het wel maar 
kwam geen moment in 
de wedstrijd. De thuis-
club speelde sneller, 
bewoog beter en was 
technisch een klasse 
beter. Naast Jacob Ui-
neken die drie doelpun-
ten voor zijn rekening 
nam was de jeugdige 
Bas Lambers de opval-
lendste speler bij Da-
len. De centrale mid-
denvelder die over een 
prima techniek beschikt 
grossierde in het geven 
van goede passes. De 
eerste helft werd dank-
zij twee treffers van 
Jacob Uineken met een 
2-0 voorsprong afgeslo-
ten. Na rust maakten 
Arthur Brand, Jacob 
Uineken, Henk Wester-
hof en Wim Veenstra 
het halve dozijn vol.6-0 

 

 

  

SC Oranje en Dalen 
scoren er lustig op los  

Oktober 2008 

Aan de spelers, trainer en begeleiding van de le selectie van 

de v.v. Dalen en hun echtgenotes of vriendinnen 

LS 

Zoals bekend gaan wij op 10 oktober a.s. voor een gezamenlijke "training" naar de bossen bij WEZUP  

Wij worden die avond om 19.30 uur verwacht bij Cafe WILLEM PERKAAN,waar de trainer onder het genot van een kopje 

koffie de spelregels zal gaan uitleggen. 

Er behoeft geen sportuitrusting te worden meegenomen, maar goede wandelschoenen zijn aanbevolen.  

Aangezien het ook in Wezup 's avonds donker is, kan een zaklantaarn gemakkelijk zijn. 

 Het vertrek vanaf Cafe Restaurant "CORNELIS" is om 19.15 uur.  

 

Stand:    

SC 
Oranje 

5-10 
Weerdinge
. 

6-5 

Dalen 6-9 SVBC 6-5 

Gieten 6-7 Bargeres 5-3 

TEVV 5-6 
Weitev 
boys 

5-2 

Hunso 5-6 Titan 6-1 

Gass.nij
v 

5-6   

Dalen-Hunso 1-1 

Dalen had het volkomen 
aan henzelf te wijten dat 
Hunso een punt mee 
naar Exloo nam. 
De ,gehele wedstrijd was 
Dalen sterker er werd 
echter verzuimd de sco-
re te verhogen. Vooral 
Henk Prins en Wim 
Veenstra toonden zich 
ware meester in het mis-
sen van kan-sen. Prins 
verscheen vier maal oog 
in oog met de doelman, 
maar faalde even zoveel 
malen. In de 25e mi-
nuut zette Bert Gubler 
Dalen op voorsprong. 
Hunso kwam geen mo-
ment in de wedstrijd en 
had amper kansen. De 
gelijkmaker werd dan 
ook door Dalen ge-

scoord. Gert Veenstra 
tikte de bal na een mis-
verstand met doelman 
Piet Knollema in eigen 

doel. 

Dalen gaat voor team building 

TEVV-Dalen 3-3 

0-1 Harrie de Jong, 

0-2 Jacob Uineken, 
rust, 

2-1 Henk Baas, 

2-2 Reind Meems,  

2-3 Jacob Uineken,  

3-3 Willie Kral. 

Een vlotter combinerend 

Dalen liep in de eerste 

helft eenvoudig van zijn 

tegenstander weg. In het 

tweede bedrijf tapte de 

equipe van oefenmeester 

Jan Waardenburg uit 

een ander vaatje, waar-

door Dalen nog zwaar in 

de problemen kwam.  
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