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Snelle terugkeer dichtbij
In de titelstrijd
met Udiros kwam
Sint Annaparo-
chie gisteren op
matchpoint door
de onderlinge top-
per te winnen.

SINT ANNAPAROCHIE 3
UDIROS 1

Z
NIELS VAN MARLE

Zes weken geleden brak Jou-
ke Bosje een middenhands-
beentje in de warming-up
voor de wedstrijd van Sint

Annaparochie tegen Harlingen. Een
nachtmerrie voor elke keeper, want
er valt geen hulpstuk te bedenken
om de kwetsuur te omzeilen.

Wekenlang stond Bosje dus aan
de kant en, toeval of niet, ineens be-
gonnen de Bilkerts te prutsen. De
koploper kreeg klop van Harlingen,
Franeker en Friesland en de comfor-
tabele voorsprong op de ranglijst
slonk snel. Al bleek ook Udiros niet
foutloos in die periode.

Tegen FFS keerde Bosje terug on-
der de lat en prompt hield Sint An-
naparochie de nul en won. Ook te-
gen Udiros bewees de 24-jarige sluit-
post zijn waarde voor de ploeg. Zo
voorkwam hij al in de vierde minuut
een vroege openingsgoal van Udi-
ros, dat furieus van start ging in de
kraker tussen de nummers één en
twee, door met een katachtige reflex
een inzet van dichtbij naast te wer-
ken.

,,Een minuut later schieten wij de
1-0 wel binnen. Zo kan het lopen in
een wedstrijd’’, zei Bosje met een
lach van oor tot oor. Hij realiseerde
zich dat de middag voor zijn ploeg
een stuk vervelender had kunnen af-
lopen als Kevin van den Belt in die
openingsfase wel raak had gescho-

ten. ,,Het is een cliché, maar dan
wordt het een andere wedstrijd. Er
zit zo weinig verschil tussen beide
teams. Maar als wij op voorsprong
komen, geven we het zelden weer
weg.’’

Bosje hield zijn doel tot de zeven-
tigste minuut schoon. Pas toen capi-
tuleerde hij bij een prachtige vrije
trap van Van den Belt. Dat was ech-
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ter slechts de aansluitingstreffer van
de bezoekers, want Klaas Jan Bijlsma
had tussendoor al een verdedigings-
fout – de bottleneck van Udiros – af-
gestraft met een lage schuiver. De
23ste competitietreffer van Pieter
Jan Plat, kort na de 2-1, maakte snel
weer een einde aan de spanning.

Sint Annaparochie heeft, met nog
twee speelronden te gaan, vijf pun-
ten meer dan Udiros. Oerterp staat
op twee punten achterstand, maar
speelde wel al een wedstrijd meer.
Het kan dus eigenlijk niet meer fout

gaan voor de ploeg die vorig seizoen
nog degradeerde uit de tweede klas-
se. En dan rijst voorzichtig de vraag
of de zwart-witten daar volgend jaar
wel iets te zoeken hebben. Toch?

Bosje, zonder twijfel. ,,Natuurlijk!
We zijn dit seizoen verder naar el-
kaar toegegroeid. Zo’n jaar, met heel
veel overwinningen, is altijd goed
voor de sfeer. Winnen verveelt niet
en je leert dan ook sneller met el-
kaar. En boven alles: als sportman
wil je altijd hogerop.’’ Hij rekent er
op dat Sint Annaparochie het zon-
dag op eigen veld afmaakt tegen
Geel Wit. ,,Thuis zijn we ijzersterk,
maar dit geven we sowieso niet
meer weg.’’

Daar twijfelen ze bij Udiros ook
niet aan. ,,Sint Annaparochie is sim-
pelweg verder dan wij’’, was de be-
rustende constatering van coach
Willem Schokker. ,,Ze hebben meer
bagage en maken in zo’n wedstrijd
minder fouten. Voor ons is het zaak
om de boel nu op te laden voor de
nacompetitie. Wie weet wat we daar-
in kunnen.’’

Pieter Jan Plat en Jan-Dirk Faber vieren de zege van Sint Annaparochie. FOTO SIMON BLEEKER


