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Alles zit Minnertsga mee
,,Wat duorret diz-
ze helte lang!’’
Winnen van Kol-
lum was wel het
allerlaatste waar-
aan Minnertsga-
goalie Jorn Helder
zaterdag in de eer-
ste helft dacht.

MINNERTSGA 4
KOLLUM 1

JOHANN MAST

Een overwinning op het ei-
gen kunstgras leek voor
Minnertsga net zo ver weg
als een zege van Feyenoord

in de Champions League. Maar de
ene helft is de andere niet. De topper

in 3B tegen Kollum (4-1) was het be-
wijs dat voetbal rare uitslagen kent
en de bal rond is.

Kollum, vooraf de eerste achter-
volger van koploper ‘t Fean’58, ver-
loor een wedstrijd die het afgaande
op de eerste helft nooit had mogen
verliezen. Minnertsga had niets te
vertellen. Het was eenrichtingver-
keer naar het domein van aanvoer-
der Jorn Helder. De ervaren keeper
(dertig jaar, bezig aan zijn dertiende
seizoen) coachte continu, maar kon
niet verhinderen dat de Kollumer
armada steeds opnieuw voor hem
opdook.

Eenmaal slechts moest Helder in
die eerste helft buigen, maar bij Min-
nertsga hebben ze een grensrechter
als twaalfde man. Scheidsrechter
Van Tuinen keurde op diens advies
de intikker van Kollums topschutter
Joop Pijnacker af wegens buitenspel.
Dubieus. Pijnacker stond achter de
bal toen Benjamin Zondervan de as-
sist gaf en Zondervan zelf stond ze-
ker niet offside.

,,Diskutabel’’, vond zelfs Jorn Hel-

der. ,,Mar it kaam ús goed út.’’ Min-
nertsga strompelde met 0-0 naar de
rust en tapte in de tweede helft plots
uit een ander vaatje. Dat wil zeggen:
nadat Kollum opnieuw achteloos
met grote kansen was omgespron-
gen. Dan treedt doorgaans een oude
voetbalwet in werking.

Kollum-trainer Atze van der Wijk
(samen met Henk de Boer) riep nog
,,hy falt aanst wol jonges’’, toen Pij-

ZATERDAG 3B
nacker na 55 minuten op de paal
kopte. ‘Hij’ viel twee minuten later
inderdaad, maar aan de andere kant.
Herre de Vries bracht Minnertsga uit
een counter op 1-0. Pas toen leek
Kollum te beseffen dat alleen prima
voetballen – steeds werden de flan-
ken knap benut – niet tot resultaten
leidt.

De verdiende gelijkmaker van Ge-
rard van Zonneveld viel binnen vijf
minuten. Kollum dacht door te
drukken, maar rekende buiten de

veerkracht van Minnertsga. De
thuisclub stond dit seizoen even bo-
venaan, maar viel de laatste weken
door drie gelijke spelen wat terug.
Tegen Kollum ontbraken topscorer
Enno Kingma en Hendrik Kootstra,
die kaatsten op het WK in Colombia.

Zonder hen trokken Remco van
der Mossel en de snelle Jildert de
Vries de hoofdrol in de slotfase naar
zich toe. De eerste brak het Kollumer
verzet door de 2-1 binnen te koppen,
de tweede sloeg daarna nog twee
keer uit vlijmscherpe counters toe:
4-1. Geflatteerd, wist ook Helder.
,,Dat we twadde stean is prachtich, al
libje we wol wat boppe ús stân. Mid-
denmoat, subtop, dan dogge wy it al
hartstikke goed.’’

Kollum heeft andere plannen, on-
danks het derde verlies in acht duels.
,,Wy fuotbalje knap en kinne absolút
hege eagen goaie yn ’e tredde klas-
se’’, gelooft Atze van der Wijk. ,,Tsjin
’t Fean ferlearen we ek, mar dy spilen
we ek fan it fjild. Wy wanhoopje net,
it komt wol. Mar ja, om te winnen
moatte de ballen wol yn it bakje.’’

Minnertsga-doelman Jorn Helder: ,,Dat we twadde stean is prachtich, al libje we wol wat boppe ús stân.’’ FOTO HENK JAN DIJKS


