
De koploper in de vierde klasse 

H, Dalen, won dankzij een benut-

te strafschop in de laatste minuut, 

van Bas Lambers met 2-1 van 

Gieten. 

 

 Dalen-Gieten 2-1 

In de allerlaatste minuut haal-de 

Dalen de volle winst binnen. Na-

dat Gieten-speler Wim Vos de 

bal met de hand had gespeeld 

legde scheidsrechter Bakker de 

bal op de stip. De jeugdige Bas 

Lambers hield zijn zenuwen 

goed in bedwang en scoorde be-

heerst. Langs de lijn zorgde de 

treffer voor de nodige opwin-

ding. Over en weer werden er 

rake klappen uitgedeeld, maar 

spelers en begeleiders hielden 

het hoofd koel. Dat was ook lo-

gisch omdat er sprake was van 

een sportief duel. Dalen was in 

de openingsfase duidelijk sterker. 

Al in de zesde minuut resulteerde 

dat in 1-0. Nadat Jacob Uine-

ken en Albert de Jonge in kans-

rijke positie hadden gefaald 

liet Gert Veenstra zien hoe het 

wel moest. Op slag van rust 

kwam Gieten door een bekeken 

kopbal van Jan Kuiper op gelijke 

hoogte. In de tweede helft dic-

teerde Dalen de wedstrijd. Er 

was een constant veldoverwicht, 

maar doelrijpe kansen waren er 

niet. Door de benutte strafschop 

van Bas Lambers verstevigde 

Dalen zijn koppositie. Het niet 

spelende SC Oranje volgt met 

een wedstrijd minder op drie 

punten, terwijl het op de derde 

plaats staande Gieten nu op vijf 

punten achterstand staat.  

 

 

 

Dalen-Gieten 2-1 

1-0 Gert Veenstra, 1-1 Ri-

nus Laferte, rust, 2-1 Bas 

Lambers (penalty). 

In blessuretijd sleepte Dalen de 

niet meer verwachte zege in de 

wacht toen Bas Lambers vanaf 

de penaltystip mocht aanleg-

gen. Arbiter Bakker kende de 

strafschop toe omdat een pass 

van Bert Gubler met de hand 

door verdediger Wim Vos van 

Gieten werd onderschept. Aan-

voerder Freddy Pepping maakte 

zich zo boos over de beslissing 

van de scheidsrechter dat hij 

uit het veld werd gestuurd. Ook 

onder het publiek ontstond irrita-

tie. Er werden zelfs rake klappen 

Klappen na afloop van 
 Dalen-Gieten  
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Dalen bouwt voorprong uit 

uitgedeeld. Na afloop hadden 

supporters van Gieten het ge-

munt op de beer Bakker maar 

door kordaat optreden van het 

Dalen-bestuur werd erger voor-

komen. 
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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 
  


