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Sint Anna op tijd wakker
RENÉ SMID

ZONDAG 2K

Om nou te zeggen dat ineens alles
lukt is overdreven, maar Sint Anna is
hard op weg zich te handhaven in de
tweede klasse.

De ploeg onderstreept dat met ze-
ven punten uit drie wedstrijden en
staat nu twee punten boven de geva-
renzone. Het al uitgespeelde LSC lijkt
er zondag alleen in het eerste half
uur zin in te hebben en stelt na het
eerste doelpunt voor de thuisploeg
enkel teleur. De 3-0 ruststand (twee
keer aanvoerder Gerrit Strikwerda
en één keer Frans Buurstra) leidt tot
veel gejuich bij de toeschouwers
langs de lijn.

SINT ANNAPAROCHIE Door een 4-0
overwinning op LSC is Sint Anna
bijna veilig in 2K. De eindsprint
lijkt het gewenste resultaat op te le-
veren.

Op 9 februari verloor Sint Anna
thuis met 1-6 van Olyphia en dat was
volgens Strikwerda een behoorlijke
klap. ,,Dan sta je daar in de stromen-
de regen op een bijveldje en lukt
niets. Nu ineens wel’’, zegt de aan-
voerder. ,,We hebben een tijdje ge-
probeerd het spel te maken tegen de
mindere ploegen, maar daar zijn we
niet goed in. We kunnen beter tegen-
houden en counteren.’’

Strikwerda moet het antwoord
schuldig blijven op de vraag waar
zijn ploeg plotseling de resultaten
vandaan haalt. ,,Het is heel gek en
vreemd dat het nu ineens lukt. Mis-
schien komt het door de extra druk.
Dat je wel moet winnen om mee te
blijven doen. Zeg het maar...’’

De tweede helft is het aanzien am-
per waard. LSC wil wel, maar creëert
helemaan niets en bij Sint Anna lij-
ken ze last te hebben van de vallende
ziekte.

De 26-jarige Gerrit Strikwerda er-
gert zich mateloos aan zijn ploegge-
noten, die bij elk duwtje gaan liggen.
,,Ach, verschrikkelijk. Je hebt echt
pijn of je hebt het niet. Door dat ge-
doe kun je gigantisch veel blessure-
tijd krijgen. Het is niet nodig en dat
vind ik echt wel een minpuntje.’’

Strikwerda, bezig aan zijn achtste
seizoen bij Sint Anna, schiet zelf in

de blessuretijd nog eens raak en
maakt daarmee zijn hattrick com-
pleet. ,,Twee keer met links ook nog.
Normaal gesproken gebruik ik dat
been alleen om op te staan.’’

Sint Anna speelt volgende week
tegen GAVC en verdedigt een voor-
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sprong van twee punten op Fries-
land, dat thuis mag aantreden tegen
het al gedegradeerde Wacker. ,,We
willen het liefst zonder nacompeti-
tie erin blijven’’, zegt voorzitter Ro-
nald Riemersma. ,,Al vergaat de we-
reld niet als we onverhoopt wel de-
graderen. In de derde klasse heb je
veel meer Friese ploegen. Dat is dan
weer goed voor de kantineomzet,
omdat er meer publiek op af komt’’,
zegt Riemersma lachend. ,,Maar
daar denk ik liever niet over na. We
zijn een relatief kleine dorpsclub en
het zou fantastisch zijn als we twee-
deklasser blijven.’’

Hoewel de verre uitwedstrijden
hem niet bevallen, is ook goudhaan-
tje Strikwerda gebrand op nog een
seizoen in de tweede klasse. ,,Er ligt
een prachtige accommodatie hier.
We willen een stabiele tweedeklasser
worden en ons publiek verdient dat
ook.’’

Gerrit Strikwerda, hier tussen Alex Jansen (links) en Martijn Zwaga, was belangrijk voor Sint Anna. FOTO HENK JAN DIJKS


