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Dorpsclub Oostergo danst op grens degradatie
Thuisduel met Opende eindigt onbeslist: 2-2
AMATEURVOETBAL
Rynk Bosma
Ee | Het was zaterdag een uitgelezen kans voor het in rood en geel
gehulde Oostergo uit Ee om tegen Opende concurrent GSVV in
de vierde klasse B te passeren. De
thuisploeg bleef op 2-2 steken en
mocht vanwege dat resultaat
centrale verdediger Johannes
Meinsma op het schild heffen.
Om het ietwat flatterend te zeggen:
de dans van een dorpsclub op de
grens van degradatie. Met tegenstander Opende in de luchtledige fase
van niks meer te verliezen en niks
meer te winnen. Toch peinsden de in
het zwart gestoken grensbewoners
van de provincies Fryslân en Groningen er niet over om de punten in
cadeaupapier te overhandigen.
Cees de Jong viert feest namens Oostergo, nadat hij in het thuisduel met Opende vlak voor rust de 2-2 heeft
gescoord. Foto: Jan Spoelstra

Dat de bewoners van Sportcomplex
De Streng een dorpsclub vormen is
natuurlijk een open deur, maar in

dit geval relevant omdat de personele problemen na twee jaar corona
vaak net even meer pijn doen bij een
dorpsclub. De bank van Oostergo
deed na een tweetal wissels denken
aan een ‘lange leegte’ want er zat
niemand meer.
Dat spits Willem Sikkema moest
uitvallen met een blessure was voor
middenvelder Jelle de Boer in zekere
zin een zegen. Na een periode van
blessures mocht hij het ietwat onwennig proberen op het middenveld,
maar na de wissel verhuisde hij naar
de spits. En daar kwam hij meer tot
zijn recht als een balvaste voetballer.
Bovendien oogde het middenveld
van Oostergo als een bushalte met
het bordje ‘tijdelijk buiten dienst’.
Aan routinier Halbe Mossel de taak
om dat met zijn fraaie traptechniek
in de diepte te compenseren.
De rentree na twee weken afwezigheid van Mossel zorgde achterin toch
voor het nodige evenwicht en dat
was ook nodig in de tweede helft. In

die periode leek het af en toe op het
‘beleg van Leiden’ en deed de defensie de naam Streng alle eer aan. Als
een keten van karakter, wilskracht
en geluk hield de defensie stand. Na
afloop was centrale verdediger Johannes Meinsma het ‘standbeeld van
de dag’ in Ee. Naar schatting vier
keer wist hij de bal van de doellijn te
halen, met als gedenkwaardigste
moment die bal in minuut 87. Niels
de Jong van Opende passeerde doelman Geert de Jong, maar week te
veel uit naar rechts, waarna het
schot een prooi werd voor Meinsma.
Merkwaardige aanvaller
Die kopbal binnenkant paal, twee
minuten voor het einde, verkondigde de boodschap dat scoren er niet
meer inzat voor de Groningers. Bij
Oostergo kraakte het fysiek al eerder
toen aanvaller Cees de Jong voortdurend aangaf last te hebben van de
hamstrings. De Jong is een merkwaardige aanvaller die niet alleen de
gelijkmaker van 2-2 maakte, maar

ook nog eens alleen voor de keeper
verzuimde de 3-2 te maken.

Ze moeten
mij altijd
drie keer
passeren
Cees de Jong

Nu heeft De Jong de reputatie dat hij
altijd ergens last van heeft en het
moment van wisselen altijd uitstelt
met ‘nog even’. Maar deze keer
moest hij zich echt laten vervangen.
,,Ze moeten mij altijd drie keer passeren’’, zo zei De Jong en dat heeft
alles te maken met zijn vorige club.
Enkele jaren geleden verruilde hij
Zoutkamp voor Ee en de linksback
van vijfdeklasser Zeester werd in Ee
een gewaardeerde aanvaller.
De Jong zal er volgende week ongetwijfeld weer bij zijn als de dans om
degradatie echt begint, met Gerkesklooster tegen GSVV. En ongetwijfeld zal hij halverwege weer ergens
last van hebben en bij een mogelijke
voorsprong zeggen: ‘nog even’. Want
echte karakters geven nooit op.
Oostergo - Opende 2-2 (2-2). 12. Dirk Jan Schreiber 1-0, 13. Roan Alssema 1-1, 35. Edwin Elzinga
1-2, 39. Cees de Jong 2-2. Scheidsrechter H. P. J. de
Wit. Gele kaart: Johannes Meinsma (Oostergo).

