
 Van een onzer sportmedewerkers 

Emmen - Aan de zegereeks van 

Sportclub Oranje is in 4H zondag-

voetbal een einde gekomen. De 

koploper die de eerste zes compe-

titiewedstrijden in winst omzette, 

verloor op eigen veld met 1-2 van 

Gasselternijveen. Dalen dat Barge-

res met liefst 7-0 versloeg, is SC 

Oranje nu tot op een punt gena-

derd.  

SC Oranje-Gasselternijveen 1-2 

0-1 Richard Hutten, rust, 1-1 Hank 

Klaassen, l-2 Koos Dokter. 

Doelman Erik Martijn vormde het 

grote struikelblok voor SC Oranje. 

Met een aantal schitterende reddin-

gen hield hij zijn ploeg op de been 

en luidde daardoor indirect de eerste 

nederlaag voor de thuisploeg in. Via 

een snelle counter trok Gasselternij-

veen vijf minuten voor het eindsig-

naal de ze);e naar zich toe. 

Dalen-Bargeres 1-0 

1-0 Bas Lembers, 2-0 an 3-0 Aaldert 

de Jorige, rust, 4-0 Jacob Uineken, 5

-0 Wim Veenstra, 6-0 en 7-0 Hank 

Prins. 

Een veel sterker Dalen liep Bargeres 

aan alle kanten voorbij. De thuis-

ploeg speelde uiterst gretig waar-

door de Emmenaren geen moment 

in hun ritme kwamen. Met goede 

combinaties en vlotte aanvals akties 

liep Dalen uit naar een hoge score. 

Dalen-Bargeres 7-0 

Dalen gelooft er blijkens de ruime 

zege op Bargeres helemaal in. Kop-

loper SC Oranje is tot op een punt 

genaderd: Ook de doelcijfers (23 

voor en 6 tegen) zijn er getuige van 

dat Dalen bezig is aan een sterk sei-

zoen. Tegen Bargeres kende Dalen 

een droomstart. Al na 17 minuten 

was het 3-0. Bas Lambers en Albert 

de Jonge (2) waren de schutters. 

Beide spelers debuteren dit seizoen 

in de hoofdmacht en doen dat ver-

dienstelijk. Bas Lambers die als 

centrale middenvelder speelt begint 

zich steeds nadrukkelijker als een 

echte spelbepaler te ontwikkelen, 

terwijl Albert de Jonge een gemak-

kelijk scorende spits is die het duel 

niet  schuwt.  De doelpun-
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tenmachine bij Dalen kwam pas na 

rust echt op gang. Jacob Uineken, 

Wim Veenstra en invaller Henk 

Prins met twee doelpunten zorgden 

voor de  7-0 eindstand. Bargeres 

kwam er geen moment aan te pas. 

 

Vierde klasse H: Titan-TEW afg, 

Weerdinge-Hunso 1-1, Dalen-

Bargeres 7-0, SC Oranje-

Gasselternijveen 1-2, Weiteveense 

Boys-SVBC 0-1 

 

Stand:    

SC Oranje 7-12 Hunso 7-7 

Dalen 7-11 TEW 6-6 

Gass.nijv. 7-10 Bargeres 7-3 

Gieten 7- 9 Weitev.B. 7-2 

SVBC 8- 9 Titan 7-1 

Weerdinge 8- 8   
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Wat vind jij van: “”Uit de oude Doos””  Geef je reactie per Email siteredactie@vvdalen.com 


