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Anne Polstra (links) en Hendrik Jan van der Meij balen nadat het Ouwe Syl weer niet is gelukt om te promoveren.
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Ouwe Syl snakt naar succes
SANDER DE VRIES
OUDEBILDTZIJL Was Ouwe Syl maar

net zo creatief binnen de lijnen als
daarbuiten. Ook volgend seizoen
voetbalt de club in de vijfde klasse.
Dat doet pijn.
OUWE SYL
ODV

0
2

De 0-2 van ODV, tien minuten voor
tijd, voelt voor Ouwe Syl alsof opeens de stekker uit de geluidsinstallatie van een dampend feest wordt
getrokken. De promotie en daarmee
het gedroomde afscheid van een geliefd trainersduo en een hele rits
routiniers, het verdwijnt in één klap
in het niets als de rauwe werkelijkheid doordringt op sportcomplex
De Nije Anwas.
Weer lukt het Ouwe Syl niet om te
promoveren. Weer wacht een seizoen ploeteren in de vijfde klasse, de
kelder van het amateurvoetbal, waar
geen club met ambitie wil zijn.

Groot is de teleurstelling bij spelers, trainers en publiek, dat massaal
naar de wedstrijd is gekomen. Werkelijk heel Oudebiltzijl is uitgelopen,
uitgerust met spandoeken en vuurwerk. ,,Geweldig dat we dat in ieder
geval wél hebben bereikt”, zegt trainer Rein Regnerus over de support.
,,In Oudebiltzijl zijn we weleens een
beetje cynisch, maar iedereen staat
nu achter het eerste elftal. Dat doet
me wel wat.”
Zichtbaar verslagen doet Regnerus zijn verhaal. Samen met Johan
Helfferich stond hij zeven jaar voor
de groep, een korte periode uitgezonderd. ,,We sprongen er opnieuw
samen in, omdat de club geen klik
met onze opvolger had. De vierde
klasse was het doel, maar daar zijn
we de afgelopen drie seizoenen niet
in geslaagd. Voor een sportman
voelt dat klote.”
Na een eindspurt in de competitie
én de voetbalshow een ronde eerder
in de nacompetitie – van Holwerd
werd met 7-0 gewonnen – weet ie-

dereen bij Ouwe Syl het zeker: tegen
ODV gaat het gebeuren. Regnerus:
,,Het is heel erg jammer dat we het
niet afsluiten met promotie. Ook
voor de vier oudere spelers die nu
stoppen. Iedereen gunde hen een
mooi afscheid.”
Toch verandert de sportieve sof
niets aan de ambities van Ouwe Syl.
Met de andere sportverenigingen
uit Oudebiltzijl, diende de club onlangs een aanvraag in bij de gemeente Waadhoeke voor een multifunctioneel nieuw sportcomplex. Kos-
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ten: 1,2 miljoen euro. Een enorm bedrag, maar de eigen financiële
bijdrage heeft Ouwe Syl al op de
bankrekening. De club was vorig seizoen immers landelijk nieuws met
een huizenloterij, die netto 350.000
euro opbracht.
Ook slim: de manier waarop de
shirtsponsor werd gestrikt. Waar
veel clubs hoofdbrekens hebben

over het vinden van een geldschieter, pakken ze dat in Oudebiltzijl anders aan. 9078 prijkt er pontificaal
op de borst van de spelers. Voor 90
euro en 78 cent – de postcode van
Oudebiltzijl – draagt iedereen een
sponsorsteentje bij. En o ja, tussendoor strikte Ouwe Syl nog wel ING
als rugsponsor voor 5000 euro per
jaar.
Vermoedelijk is Ouwe Syl de rijkste vijfdeklasser van Nederland.
,,Van zo’n club wil iedereen wel
voorzitter zijn”, zegt Natascha van
der Laan in de rust nog met een
kwinkslag. Een uur later, na een diepe zucht: ,,Wat is dit balen, zeg. Het is
zo jammer, deze wedstrijd, want op
alle andere vlakken was dit een super jaar.”
,,We waren niet goed genoeg”, erkent Regnerus. ,,Toch kijk ik terug op
een heel mooie periode, waarin we
een goede basis hebben neergelegd
voor de toekomst. We gaan de komende jaren nog wel wat van Ouwe
Syl horen. Zeker weten.”

