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Oeverzwaluwen overklast Blauw Wit
EDWIN FISCHER

KOUDUM – Zeventien jaar geleden behoedde Kees Jansen als interim-trainer Blauw Wit voor degradatie. Een herhaling lijkt niet
mogelijk.
Alle Blauw Witters die gehoopt
hadden dat Oeverzwaluwen de
provinciegenoot wel even zou helpen in de strijd tegen degradatie,
kwamen van een koude kermis
thuis. De Koudumers strijden immers volop voor een plaats in de
nacompetitie en wilden de punten
absoluut in eigen huis houden.
Zo ook Ype Haytema. De spits
met een Blauw Wit-verleden wilde
winnen. ,,As ik in blau shirt fan
Oeverzwaluwen oan ha, in oranje
fan ONS Snits of in shirt fan Blauw
Wit, ik wol de wedstriid winne.’’

Cadeautjes wenste ook Kees Jansen niet te krijgen. ,,We moeten het
zelf doen en ik heb na vorige week
(0-0 tegen Noordscheschut) wel
een goed gevoel. We hebben zelf
een paar kansen gehad en eigenlijk niks weggegeven.’’
Zijn goede gevoel was na negentig minuten weer helemaal weg.
Blauw Wit was in alles een klasse
minder dan de gastheren. De werklust, duelkracht, passing, kansen
creëren en kansen benutten,
Oeverzwaluwen was er de betere
in.
Al bleek dat vooral pas in de
tweede helft. In het eerste bedrijf
was Oeverzwaluwen nog wat zoekende. Toch kwam de thuisploeg al
na een kwartier spelen op voorsprong. Linksback Roald Haanstra
had in de eerste vijftien minuten
alleen nog maar verkeerde passes

gegeven, schold zichzelf terecht
ook met regelmaat uit, maar
maakte alles goed met een even
prachtige als onverwachte uithaal.
Blauw Wit-doelman Dennis Dijkstra keek versteend hoe de bal in
de kruising verdween.
De goalie was vervolgens vijf
minuten voor rust de gebeten
hond toen hij bij een voorzet te

ZATERDAG 1E

Oeverzwaluwenspits Ype Haytema (links) volgt de bal met oud-ploeggenoot Marco van der Borg van Blauw Wit’34.

laat uit zijn goal kwam. ,,Ik hearde
him kommen en wist dat’er te let
wie. Ik hoechde de bal allinnich
mar te skampen’’, lachte Haytema,
die koppend de 2-1 maakte.
Die voorsprong was weer terecht. Blauw Wit was immers uit
het niets op 1-1 gekomen. Dhirin
Sewgobind werkte een voorzet van
Erwin Alders af, zag Walte Veldman de bal recht naar voren stompen en kon de rebound vervolgens
makkelijk inschieten. Het was het
enige wapenfeit van de Leeuwarders, die dachten met 1-1 weer terug
in de wedstrijd te zijn. Dat bleek
een misrekening. ,,Ze hebben er
niet zo voor gestreden als Oeverzwaluwen wel deed’’, zei de vervanger van de zieke Sjoerd Jan Eppinga.
In een aantrekkelijke tweede
helft was de thuisclub verreweg de
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bovenliggende partij. Toch duurde
het tot de 78ste minuut voordat
die definitief beslist was. Arbiter
Dijkman verzuimde eerst een
strafschop aan Elmer Laagland te
geven, Ype Haytema stiftte de bal
op de lat en Elmer Laagland volleyde net over; pas daarna maakte invaller Boy Bruno met een verwoestend schot het verschil: 3-1.
En dus werd de confrontatie tussen Marco van der Borg en zijn
ploeggenoot uit een grijs verleden
een pijnlijke voor de Blauw Witter.
,,Ype is nog wel heel goed hoor. Hij
is slim, ziet het goed en wij konden
daar niks tegenover stellen. Zij zijn
gewoon meer kerels dan wij en
daar hebben we het op verloren.
Het is te hopen dat we er toch in
blijven, want we hebben hele goede jeugd. Maar op dit moment is er
meer kwantiteit dan kwaliteit.’’

