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De vier kanonnen van Sint Anne
WARMING-UP AMATEURVOETBAL

Degradatie naar de
derde klasse en
toch meer publiek,
meer lachende ge-
zichten en veel
meer doelpunten.
Het kan in Sint An-
naparochie.

D
RENÉ SMID

Dertien wedstrijden, 52
goals. Sint Annaparochie
scoort er dit seizoen lustig
op los in de zondagse der-

de klasse. Spits Pieter Jan Plat heeft
er twaalf in liggen. Collega-aanval-
lers Klaas Jan Bijlsma en Timo Bijma
zeven. Aanvallende middenvelder
Jan Dirk Faber staat eveneens op ze-
ven doelpunten.

In Sint Annaparochie wordt daar-
om weer volop gelachen. Ook wan-
neer er bij windkracht zeven en met
harde regen, op een druilerige dins-
dagavond getraind moet worden.
,,De afgelopen jaren dachten we dan:
‘mogen we weer hoor, in de drek trai-
nen’’’, memoreert Bijlsma. Er ligt nu
een splinternieuw kunstgrasveld
waar dit seizoen voor het eerst op
wordt gespeeld en getraind. ,,De
voorgaande jaren gingen we op vrij-
dag op het kunstgras in Minnertsga
trainen bij slecht weer.’’

De degradatie kwam de club ei-
genlijk niet zo slecht uit, vindt het
kwartet aanvallers. Sint Annaparo-
chie speelde al enkele jaren in de kel-
der van de tweede klasse en verloor
afgelopen seizoen in de nacompeti-
tie met 4-0 bij DTD. Na vijf jaar was
degradatie een feit. ,,Maar er is nu zo-
veel plezier, dat is lang geleden’’, ver-
telt Klaas Jan Bijlsma. ,,Dit hadden
wij als spelers even nodig. De club en
de trainer Arnold Haanstra ook.’’

,,Misschien is het wel goed ge-
weest voor iedereen’’, beaamt top-
scorer Plat. ,,Het leeft nu ook meer
bij de mensen. Het is niet normaal
hoeveel supporters hier op een zon-

dag staan.’’ Faber, in de zomer over-
gekomen van LAC Frisia, schat het
toeschouwersaantal bij thuiswed-
strijden op zo’n driehonderd. ,,Bij
Frisia waren dat er vijfenzeventig tot
honderd. Dit is veel mooier.’’

Sint Annaparochie is na dertien
wedstrijden nog ongeslagen. Het
won elf keer en speelde tweemaal ge-
lijk. Trainer Haanstra kan daarnaast
putten uit een selectie van liefst 29
man, omdat de club dit seizoen geen
A1 heeft. Faber: ,,Dus als iemand ge-
blesseerd is, komt er wel weer een
ander in het veld.’’

Waar in de voorgaande seizoenen

‘Die degradatie
is misschien
voor iedereen
wel goed geweest’

scoren nog wel eens een probleem
was voor Sint Anne, wordt het doel
nu regelmatig gevonden. Plat: ,,We
moesten op onze tenen lopen in de
tweede klasse en creëerden wel kan-
sen, maar die gingen er toen niet in.
Je merkt nu dat je met tegenstanders

van een lager niveau te maken hebt.
We krijgen meer ruimte en mogelijk-
heden en scoren dus vaker.’’

Naast de aanvallers, hebben ook
centrale verdedigers Geert Scheer en
Theo Valk het op hun heupen met
respectievelijk vier en vijf doelpun-
ten. Bijma, met twintig jaar de jong-
ste van de aanvallers, scoorde vlak
voor de winterstop viermaal tegen
FFS (5-1 winst). ,,Hoe dat ineens kan?
Weet ik niet, misschien eens vroeg
op bed of zo?’’, grapt Timo Bijma.
,,We gunnen elkaar nu ook veel in de
voorhoede. Vorig seizoen kwamen
we niet heel vaak voor de goal en wil-

de je de kans zelf afmaken. Nu geef je
de bal eerder af, omdat je toch wel
vaak scoort als team.’’

Udiros is de laatste serieuze con-
current voor de titel in 3A. Sint Anna-
parochie gaat daarom ook vol voor
de titel en wil volgend seizoen in de
tweede klasse laten zien dat het
meer volwassen is geworden en dan
wél voldoende kan scoren. ,,We blij-
ven wel scherp hoor’’, verzekert Jan
Dirk Faber.

,,Ik heb al eens promotie meege-
maakt bij Sint Anne, maar een kam-
pioenschap nog niet’’, zegt Pieter Jan
Plat. ,,Dat lijkt me schitterend.’’

De doelpuntenmachine van Sint Annaparochie (vlnr): Timo Bijma, Klaas Jan Bijlsma, Jan Dirk Faber en Pieter Jan Plat. FOTO HENK JAN DIJKS


