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Ouwe Syl wijst Lions ’66 terecht: ‘Waar staat jullie club voor?’
MEINE STEGENGA

LEEUWARDEN Verbaal wangedrag
van enkele spelers van Lions ’66 3
overschaduwde volgens Ouwe Syl 2
de wedstrijd van afgelopen week-
einde. Met een statement nam Ou-
we Syl er openlijk afstand van.

Ouwe Syl-speler Anne Polstra
schreef het wedstrijdverslag, dat
meer over randzaken ging dan over
technische hoogstandjes. Het ver-
haal werd op de website van Ouwe
Syl gezet en op Facebook al ruim dui-
zend keer gelezen. Een citaat:

‘Medespelers, tegenstanders en
scheidsrechter: iedereen kreeg enge
ziektes toegeschreeuwd. En bij het
tikken van dit stuk vraag ik me op-
nieuw af: waarom hebben we die
wedstrijd eigenlijk uitgespeeld?’

,Sa’n wedstryd giet hielendal ne-
arne oer fansels”, aldus Polstra. ,,It is
gjin Champions League, sil ik mar
sizze. Ik hâld der in rare bysmaak
oan oer. Ik bin 42 jier, mar sa mâl ha
ik it noch net meimakke.” Hij begon

zijn verslag met: ‘Lions, waar staat
jullie club voor?’

Lions-voorzitster Selo Boxman
las het verhaal een dag later. ,,Ik
schrok”, bekent ze. ,,Sinds januari
ben ik voorzitster van de club en een
van de speerpunten was om Lions
positief op de kaart te zetten. Dat is
gelukt. Daar horen dit soort verha-
len niet bij. Het verslag zat vol emo-
ties, maar onze hele club werd in een
kwaad daglicht gesteld. Wat dat be-
treft had ik liever gehad dat men
eerst contact met ons had opgeno-
men.”

‘Er wordt een overtreding begaan
op een speler van Ouwe Syl. Een spe-
ler van Lions is het hier niet mee
eens. Hij pakt de bal en schiet deze
het naastgelegen weiland in. Hij
schreeuwt hierbij: kanker op man.
En vervolgens recht in het gezicht
van de scheidsrechter: kutmongool.’

De irritaties begonnen nadat Ou-
we Syl vroeg in de tweede helft op
voorsprong kwam. Fysiek bleef alles
binnen de perken, maar verbaal liep
het uit de hand. ,,Tsjin ús, tsjin de

skiedsrjochter en tsjin elkoar”, aldus
Polstra. ,,It wie de ‘Week van de
Scheidsrechter’, mar dêr fernaam de
bêste man neat fan. Hy waard rjocht
yn syn gesicht útskolden. Ik tink net
dat hy it oandoarde om in reade
kaart te jaan en dat kin ik my noch
foarstelle ek.”

‘Achter ons lopen twee spelers van
Lions; één ervan loopt met een ma-
xi-cosi in de hand. Zijn collega naast
hem zegt verstandig: we gingen er
soms ook wel wat hard in. De jonge
vader ziet dat kennelijk anders: we
hadden die kankerboeren veel har-
der moeten trappen. We hadden ze
de benen moeten breken.’

Na de wedstrijd was er geen tijd
om na te praten, hoewel een paar
Lions-spelers het gevoel van Polstra
deelden. ,,It giet ek net om de hiele
ploech hjer. In pear wienen sa best as
wat en foenen der ek wol wat fan.”

Polstra wijt het taalgebruik van de
Leeuwarders niet aan de verschillen
tussen dorp en stad. ,,De sfear yn it
fjild wie wol oars. As wy tsjin doarps-
ploegen spylje is it dochs wat ge-

moedliker, mar ik tink net dat ‘kan-
ker’ yn Ljouwert in normaal skeld-
wurd is. Hjir net yn elk gefal en dat
wolle wy graach sa hâlde.”

De oplossing ligt volgens Polstra
bij de club. ,,It begjint mei de opfie-
ding, mar as it dêr mis giet, moat de
club de spilers der op oansprekke.
Dy jonges ha wol it Lions-shirt oan.
Sy moatte ris goed yn de spegel sjen,
want dit gedrach moat fan de fjilden
ferdwine.”

De return in mei volgend jaar la-
ten Polstra en zijn teamgenoten in
ieder geval aan zich voorbijgaan.
,,Dat hawwe we mei inoar ôfpraat. Ik
fuotbalje dêr net en elkenien tinkt
der krekt sa oer.”

Boxman heeft inmiddels contact
gehad met het bestuur van Ouwe
Syl. Morgenavond staat een bijeen-
komst gepland. ,,Ik begrijp de fru-
straties, maar ik ken alle ins and outs
nog niet”, zegt Boxman. ,,De betrok-
ken spelers moeten zich melden,
want we hebben duidelijke gedrags-
regels. Pas als we iedereen hebben
gesproken, bekijken we wat we gaan
doen.”

Secretaris Teake Zijlstra van Ouwe
Syl is morgen ook aanwezig. Zijn
club plaatste, op verzoek van Box-
man, een bericht op de website.
Daarin werd benadrukt dat de ge-
beurtenissen van zaterdag slechts
een deel van de Lions-spelers betrof
en niet de hele club.

,,De raddraaiers verpesten het
voor de rest”, aldus Zijlstra, die als
leider van het tweede team zaterdag
op de bank zat. Dat de uitslag in het
voordeel van Ouwe Syl uitviel, was
voor hem een kleine pleister op de
wond. ,,Het blijft wel voetbal, hè. Op
welk niveau je ook speelt, je wilt win-
nen.”

‘Dy jonges fan
Lions moatte
ris goed yn de
spegel sjen’
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