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Snakken naar goede serie
Een zucht van ver-
lichting bij Min-
nertsga na de eer-
ste zege in 2017.
De ploeg versloeg
zaterdag de bijna
zekere degradant
AVC.

MINNERTSGA 2
AVC 0

KRIST STOELWINDER

Tientallen jaren geleden
stond de wedstrijd tussen
Minnertsga en AVC te boek
als een echte derby. Tijdens

de Barradeelcup stond het langs de
lijn zwart van de mensen en was de
clash tussen beide ploegen dé wed-
strijd van het seizoen.

Inmiddels is dat anders. Het was
zaterdag relatief rustig langs de lijn
en de sfeer was lauw. Het zoet van de
overwinning smaakte echter niet
minder lekker voor trainer Oege van
der Mossel van Minnertsga. Na
maanden zonder winstpartij pakten
zijn mannen eindelijk weer eens
drie punten.

,,Dizze oerwinning is sa wichtich
foar it fertrouwen. Kinst in soad pra-
te, mar sa'n trijepunter makket it
ferskil”, vertelde Van der Mossel. Hij,
een echte clubman, nam drie weken
geleden het stokje over van Rinze
Werkhoven, die vertrok omdat ‘de
chemie met de spelers’ er niet meer
was.

,,Dêr binne trainer en spilers bei-
de skuldich oan”, vervolgde de 64-ja-
rige oefenmeester. ,,Mar foar my wie
it belangryk om dy jonges daliks wit-
te te litten dat se echt wol fuotbalje
kinne. It fertrouwen wie namment-
lik tige ‘broos’.”

Volgens doelpuntenmaker Herre
de Vries (20) werkt de aanpak van
Van der Mossel. ,,It fertrouwen
groeit stadichoan. Mar it giet útein-

lik om de punten. Winne is it bêste
medisyn. Omdat it ek noch om in
derby gie, is de oerwinning ekstra
lekker.”

Doordat de concurrenten ook
goede resultaten behaalden, blijft
het degradatiespook als het zwaard
van Damocles echter boven het
hoofd van Minnertsga bungelen.
,,Dêr moatte wy wol oan wenne. Fo-
arich seizoen strieden we om in plak
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yn de twadde klasse. No fjochtsje wy
tsjin degradaasje nei de fjirde klasse.
Mar it is dreech om oan te jaan wêr’t
it oan leit. Wy begripe der sels ek net
folle fan.”

Niet alleen het verschil met vorig
seizoen (waarin Minnertsga tweede
werd) is groot, maar ook het contrast
met de eerste seizoenshelft. Bij het
ingaan van de winterstop had de
club 19 punten, tot zaterdag kwa-
men daar slechts 3 bij. De zege op
AVC betekende een verdubbeling
van het puntenaantal dit kalender-

jaar. ,,It rûn foar gjin meter”, aldus
De Vries. ,,De klik mei Werkhoven
wie echt fuort. Boppedat misten wy
in oantal belangrike spilers troch
blessueres. Mar de oerwinning op
AVC moat gewoan it begjin fan in
goede searje wêze.”

Van der Mossel was het met zijn
controlerende middenvelder eens.
,,Foar de winterstop wûn dizze
ploech op in stuit fiif wedstriden
achter elkoar. Minnertsgea siet yn in
flow. Dêr moatte wy no wer yn telâ-
ne komme.” Als dat lukt, hoeft Min-
nertsga zich weinig zorgen te ma-
ken. ,,Wy hawwe foldwaande kwali-
teit om yn de tredde klasse fuotbal-
jen te bliuwen. Der is noch neat
ferlern.”

Momenteel staat de club op de elf-
de plaats. Dat is een positie die aan
het eind van het seizoen verplicht
tot play-offs tegen degradatie. ,,As
wy tsjin dy tiid goed draaie, meitsje
ik my ek net soargen oer dy wedstri-
den. Mar dan moat it goede gefoel
werom komme. Wat dat oanbelan-
get ha wy tsjin AVC in moaie earste
stap set.”

Herre de Vries schiet fraai de 1-0 binnen voor Minnertsga. FOTO HENK JAN DIJKS


