
Overtuigende zege van ternaard op Ouwe Syl. 

Ternaard Zaterdagmiddag stond de ontmoeting Ternaard – Ouwe Syl op het programma met 

in de wetenschap dat Ternaard het altijd lastig heeft bij Ouwe Syl. Bij winst van Ternaard kon 

men een aardig gat slaan deze middag met Ouwe Syl. Trainer Kootstra,overigens in goed 

overleg met bestuur en spelers stopt aan het einde van het seizoen bij Ternaard, kon vandaag 

bijna over een volledige selectie beschikken, maar miste door één wedstrijd schorsing deze 

middag Teake Jan Keegstra. Op de bank begon hij met Arnold Kingma, Andries Vlasman, 

Diether de Jong en Gerwin Wiersma. 

 

Onder leiding van scheidsrechter Wassenaar uit St. Jacob, was het even over half drie als 

eerst één minuut stilte werd genomen door het overlijden van de vader van een speler van 

Ouwe Syl, en daarna Ouwe Syl mocht aftrappen. Maar het was Ternaard dat gelijk de aanval 

over nam en in de 1e min. al een prima kans kreeg als Jan Pieter Prins met een diepe bal 

Johannes Dijkstra weg stuurde die prachtig de bal aannam, zich om draaide, maar in plaats 

zelf te schieten legde hij de bal breed op Gosse Reinder Kingma die wilde uithalen, maar in 

een kluwen van benen niet tot een goed schot kwam. In de 5e min opnieuw een grote kans 

voor Ternaard als Danny Post prima vanaf rechts de bal voor bracht op Johannes Dijkstra die 

prima uithaalde maar de bal voorlangs het Ouwe Syl doel schoot. Zo creëerde Ternaard in 

het begin aardig wat kansen, maar stond het vizier nog niet op scherp. Maar in de 10e min. 

het eerste gevaar voor Ouwe Syl als Sjoerd Jan van der Mey in balbezit kwam en vrij voor het 

Ternaarder doel kwam, was zijn inzet te zwak en ging de bal naast het Ternaarder doel. Gelijk 

hierna was het keeper Anne Hellinga die ver uittrapte en de bal bij Jacob van der Veen kwam 

die hierna vanaf links de bal scherp voor bracht op de mee opgekomen Danny Post die 

snoeihard uithaalde en zo de 0 – 1 scoorde. In de 15e min. was het Johannes Dijkstra die de 0 

– 2 maakte uit een prachtige opgezette aanval van Ternaard dat heer en meester was. Zo 

kreeg Ternaard diverse mogelijkheden om de score te vergroten, maar liet de afwerking iets 

te wensen over na 20e min. voetbal eerste helft. Een smetje op de wedstrijd was in de 40e 

min. als ongelukkigerwijs Nutte Cuperus zijn tegenstander met zijn knie raakte even buiten 

het strafschopgebied van Ternaard en daarna rood kreeg van de goed leidende 

scheidsrechter Wassenaar en Ternaard met tien man verder moest. De toegekende vrije trap 

wordt naast geschoten door Ouwe Syl. Zo brak daarna de rust aan met een 0 – 2 voorsprong 

voor Ternaard. 

 

Na rust geen wijzigingen bij Ternaard dat weer prima geconcentreerd aan de tweede helft 

beon en in de 52e min. weer een prima kans kreeg door Gosse Reinder die echter zijn inzet 

naast het Ouwe Syl doel zag gaan. Gelijk hierna wisselde trainer Kootstra om tactische 

redenen Jacob van der Veen, en bracht hij Andries Vlasman voor hem in het veld. Maar het 

was Ouwe Syl daarna in de 55e min. dat een grote kans kreeg als een Ouwe Syl speler ineens 

alleen voor keeper Anne Hellinga verscheen en zou uithalen, maar het was keeper Anne 

Hellinga die pardoes op de bal dook en zo zijn doel schoon hield. Maar in de 70e min. was het 

Ternaard dat een prachtige opgezette aanval afrond in een doelpunt als uit een voorzet van 



Andries Vlasman, Gosse Reinder Kingma fraai de 0 – 3 inschoot. Zo bleef Ternaard 

oppermachtig en had Ouwe Syl weinig in te brengen, want in de 73e min. was het Gosse 

Reinder Kingma die met een prachtige pass Johannes Dijkstra weg stuurt die alleen door kon 

gaan en met een prachtige beweging de keeper van Ouwe Syl uitspeelde en daarna beheerst 

de 0 – 4 scoorde. De wedstrijd was gespeeld, en Ternaard kon rustig de wedstrijd uit spelen, 

want na 90e min. voetbal was het scheidsrechter Wassenaar die voor de laatste maal floot, 

en Ternaard een zeer verdiende overwinning behaalde op Ouwe Syl.  

thuis Mulier.  


