
Ternaard wint met ruime cijfers van WWS en pakt eerste periode. 

Ternaard Koploper Ternaard ontving zaterdagmiddag op haar eigen sportcomplex “De 

Buorfinne” middenmoter WWS. Bij winst van Ternaard kon men de eerste periode titel 

pakken. Trainer Kootstra kon nagenoeg over een fitte selectie beschikken en miste alleen 

Nutte Cuperus wegens een blessure. Verder begon hij op de bank met Arnold Kingma, 

Gerwin Wiersma en Anthony Hoekstra. 

Het was even voor half drie als pupil van de week Dirk Hidde v/d Wal de wedstrijdbal 

aangeboden door SCHOORSTRA BOUW, aanbood aan scheidsrechter Atema uit Groningen 

die hierna floot voor de eerste helft en WWS mocht aftrappen en de eerste aanval kon op 

zetten. Maar vroeg storen van Ternaard leidde er toe dat Roel Hoekstra in bal bezit kwam en 

Johannes Dijkstra weg stuurde en alleen kon doorgaan richting doel WWS maar helaas zijn 

schot verdween naast het doel. De toon was gezet bij Ternaard dat gelijk druk naar voren 

zette en zowaar kreeg Ternaard binnen vijf minuten al drie op gelegde kansen. Maar in de 

11e min. was het dan wel raak als Danny Post goed naar binnen kwam en enkele 

tegenstanders uitspeelde en daarna de bal voor bracht waar in een kluwen van spelers Jacob 

van der Veen de bal in het doel wist te schieten en Ternaard op 1 – 0 bracht. In de 15e min. 

was het opnieuw raak als Jan Pieter Prins met een mooie pass Johannes Dijkstra bereikte die 

zich prima vrij speelde en uithaalde en zo Ternaard op 2 – 0 bracht. Zo bleef Ternaard 

domineren en kon WWS weinig uithalen, want in de 17e min. was het Jan Pieter Prins die 

goed door ging en de tegenstander de bal afnam en daarna de bal breed legde op de mee 

opgekomen Gosse Reinder die uithaalde en de 3 – 0 maakte. Ternaard bleef doorgaan met 

aanvallen, maar moest ook toezien hoe soms WWS er gevaarlijk uitkwam, maar door goed 

keepers werk van brandweerman Anne Hellinga die de hele nacht in touw was geweest, hield 

hij tot nu toe zijn doel schoon. Maar in de 31e min. was het opnieuw Ternaard dat toe sloeg 

en was het Jacob van der Veen die met een prachtige pass de bal diep speelde op Gosse 

Reinder Kingma die daarna de bal voor bracht op de inkomende Johannes Dijkstra die 

schitterend zijn tegenstander uitspeelde en kon uithalen en prachtig de bal achter de 

doelman van WWS schoot en zo Ternaard op 4 – 0 bracht. Op slag van rust moest keeper 

Anne Hellinga nog één keer handelend optreden als WWS even buiten het 

zestienmetergebied van Ternaard een vrij trap mocht nemen die goed werd ingeschoten, 

maar even zo fraai stopte keeper Anne Hellinga de vrije trap van de WWS speler. Zo ging 

Ternaard met een 4 – 0 voorsprong de rust in. 

Na rust bleef de licht geblesseerde Jacob van der Veen in de kleedkamer en kwam Arnold 

Kingma voor hem in de ploeg. Ternaard begon iets te afwachtend aan de tweede helft en 

moest Ternaard duidelijk nog in zijn ritme komen .Maar in de 50e min. was het dan wel weer 

raak als Jan Pieter Prins met een fraaie voorzet vanaf rechts Johannes Dijkstra bediende die 

koppend de 5 – 0 aantekende. In de 52e min. was het Danny Post die prachtig de bal mee 

nam en daarna de bal mee gaf aan Jan Pieter Prins die kan uithalen en zo de 6 – 0 scoorde. In 

de 55e min. was het slordig verdedigen bij Ternaard en de spits van WWS alleen voor keeper 

Anne Hellinga verscheen, maar keeper Anne Hellinga redde fraai op de inzet van de WWS 

speler en hield zo zijn doel schoon. Ternaard kwam er hierna snel uit en was het Danny Post 



die uit een voorzet vanaf rechts de bal in één keer op zijn schoen nam en onhoudbaar de bal 

achter de doelman van WWS schoot en zo Ternaard op 7 – 0 bracht. Hierna in de 64e min. 

wisselde trainer Kootstra Gosse Reinder, moest ook de hele nacht blussen, en maakte de net 

16 jaar oud geworden Anthony Hoekstra zijn debuut in de hoofdmacht van Ternaard, waarbij 

koud in het veld hij gelijk in de 65e min. scoorde uit een prachtige voorzet van Danny Post en 

zo de stand op 8 – 0 bracht. Wat een droom debuut voor de jonge Anthony. In de 72e min. 

wisselde trainer Kootstra ook nog Wietse Sipma en kwam Gerwin Wiersma voor hem in de 

ploeg. Het was WWS dat hierna een paar keer gevaarlijk door kwam omdat Ternaard slordig 

begon te worden en moest toezien hoe WWS speler Sytse Scheepsma in de 85e min. de 8 – 1 

kon inschieten, en zowaar in de 88e min. werd het uit een vrije trap voor WWS, omdat Teake 

Jan Keegstra ongelukkig een doorgebroken speler van WWS onder uithaalde net buiten het 

strafschopgebied en Teake Jan Keegstra met rood van het veld moest. Ternaard met 10 man 

verder waarna de vrije trap door WWS speler Remco Schuurman prima werd ingeschoten en 

zo de stand op 8 – 2 bracht. Verder liet Ternaard het niet komen, want na 90e min. voetbal 

was het de goed leidende scheidsrechter Atema die voor het einde floot, en Ternaard daarna 

een klein feestje kon vieren op de eerste periodetitel die men binnen haalde.              

uitwedstrijd tegen Ouwe Syl. 


