
Dalen heeft goede zaken ge-

daan door in de vierde klasse 

H de uitwedstrijd tegen Gas-

selternijveen win-nend af te 

sluiten, 2-0. Het blijft daar-

door het spoor volgen..van SC 

Oranje dat zich uitstekende 

herstelde na de eerste neder-

laag van vorige week. In de 

streek-derby versloeg SC 

Oranje Weiteveense Boys met 

4-1. Bargeres verloor opnieuw. 

Ditmaal was Gieten te sterk, 2

-1. Titan blijft nog steeds op 

een punt steken. Van Hunso 

werd met 2-1 verloren 

Gasselternijveen-Dalen 0-2 

Dalen heeft Gasselternijveen 

duidelijk overrompeld. Na een 

half uur spelen stonden de 

gas-ten al op een 2-0 voor-

sprong. Gasselternijveen was 

niet meer bij machte daar iets 

aan te doen hoewel de druk 

behoorlijk werd opgeschroefd. 

Wim Veenstra opende na acht-

tien minuten de score. Harry 

Rui-nemans scoorde even later 

de tweede treffer. Hij strafte 

een enorme fout van de verde-

di-ging af. Ronnie Pouls speel-

de de bal terug, maar in de 

voeten van Ruinemans. De 

thuisclub drong daarna be-

hoorlijk aan. Vooral na rust 

werd van alles geprobeerd. 

Kees Dokter had de beste mo-

gelijkheid. Voor een leeg doel 

iepelde hij de bal over  

 

DALEN - Koploper Dalen 
uit de vierde klas-se H heeft 

voor het volgende seizcen een 
nieu-we trainer vastgelegd. Het is 
Herman Assen, de huidige trainer 
van Protos. 

Herman Assen naar Dalen 

Deel 5 

Daler Voetbalkrant 
Uit de oude Doos 

Terug naar  Seizoen 1987 -1988 met  Dalen  1  

februari 2009 

Dalen blijft in het spoor SC Oranje 

Assen volgt Willy Sprenger op, 
die momen-teel aan zijn derde sei-
zoen bezig is bij Dalen. Herman As-
sen is geen onbekende bij Dalen. Hij 
is ook al eens als jeugdtrainer werk-
zaam geweest bij de club. 
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Wat vind jij van: “”Uit de oude Doos””  Geef je reactie per Email siteredactie@vvdalen.com 

Stand:    

Dalen 9-15    Weerdinge 9-9 

SC Oranje 9-14    SVBC 9-9 

Gieten 9-13    Bargeres 9-5 

Hunso 9-11    Weitev.B. 9-2 

Gass.nijv. 9-11    Titan 10-1 

TEVV 9-10 
  

In de vierde klasse H nam 

Dalen de eerste plaats over 

van SC Oranje. Dalen won 

de uitwedstrijd tegen Weite-

veense Boys overtuigend 

met 4-0. SC Oranje verloor 

op eigen veld met 2-1 van 

Gieten. Bargeres onsteeg de 

degradatiezone door Titan 

met 2-1 te kloppen. Grootste 

overwinning in deze klasse 

was voor Hunso dat TEVV 

met 6-2 klopte. Gert-Jan 

Tent van TEVV en Jan Spij-

ker van Hunso werden na 

twee officiële waarschuwin-

gen door scheidsrechter 

Gringhuis uit het veld ge-

stuurd. 

Weiteveense Boys-Dalen 0-4 

In de eerste helft bleek nog niet dat 
er tussen Dalen en Weiteveense 
Boys een gat van maar liefst elf 
punten op de ranglijst gaapt. De 
gasten speelden wet iets verzorg-
der, maar door hun enthousiasme 
waren de Weite-veners zeker ge-

lijkwaardig. De beslissing vies in 
de 55e minuut. Albert de Jonge 
zette Dalen toen op 0-1. De thuis-
club kwam deze klap niet meer 
te boven. Dalen, waar trainer 
Sprenger aan het eind van het sei-
zoen vertrekt, dat tot deze wed-
strijd met 26 treffers al de produk-
tiefste ploeg in de vierde klasse 
H was kon zich na hartelust uit-
leven. Weiteveense Boys werd 
met de rug tegen de muur gezet. 
Het duurde ech-ter tot een kwar-
tier voor tijd alvorens de marge 
werd vergroot. Bert Gubler was 
daa ver-antwoordelijk voor. In de 
slot-f ase bepaalden routinier 
Harrie Ruinemans en wederom 
Bert Gubler de eindstand op 0- 4. 

 

Dalen neemt kop positie over 


