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Negen/twaalf/tweeduizendzeventien. Deze datum stond dikgedrukt in een flink aantal
agenda’s in het gebied met de netnummers 0511 en 0512. Dit om een drietal redenen:

1: Omdat er op de kerstmarkt bij Meerzigt Eastermar te Eastermar een magnifiek
optreden van Koardinaasje gepland stond, vooral de solo’s van @Martsje Mud waren om
over naar het ouderlijk huis te schrijven;

2: Omdat Floris Mols de hele vrijdag had besteed om tijdens deze kerstmarkt met een
prima erwtensoepje op de spreekwoordelijke proppen te komen. Saillant detail is dat
Floris zijn snert mede dankzij het bijbehorende weer al een half uur voor aanvang van de
kerstmarkt uit was verkocht. Zelfs liefje Cindy Hiemstra was te laat om hier foto's van te
maken.

Maar vooral reden drie was een reden van naam: de derby V.V.Eastermar - VV Suameer
stond op het programma. Beter bekend als:

‘De slag om Nedohl’

Omdat in de voorgaande edities vakkundig de stinkfabriek, Kinderopvang 't Krobbehiem
en Restaurant/Partycentrum Klein Zwitserland waren vergeven aan de winnaar van deze
pot was het nu de beurt aan Nedohl a.k.a. Stefan Erwin Venema om zich gewillig
kandidaat te stellen
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Venema, woonachtig op de Herenweg te Suameer maar getogen in en spelend voor
Eastermar, wilde zijn huid duur verkopen en besloot dat hij dit op neutraal terrein het
best kon doen. Hij verkaste daarom voor een nachtje naar onze oosterburen en zocht zijn
heil in Dortmund. Hij was hier te gast bij de uitzwaaiwedstrijd van ‘jij kan echt niet trainen
Petertje’ Bosz.

Leider Elverdink toverde de volgende 11 basisspelers uit zijn pet: Kersvers
winterkampioen Max Dam mocht de plaats van Gerrit-Jan Harmanni onder de lat
overnemen.

Voor hem stonden van links naar rechts: Sytse T., Sytze T., Mark de Vries en Jappie Vd
Bij.

Op het middenveld had Floris Mols de taak om de woest aantrekkelijke Jelte Wiersinga
en Kors Tadema in toom te houden.

In de luie spitspositie nam Oege van Dijk zijn plek in en werd geflankeerd door Mike
Okkema en Tjalf Jonkman.

Voordat scheidsrechter Filippus Hoekstra voor het eerst op zijn ietwat grote fluit mocht
blazen trok Sytze Teakema nog een boetekleed aan. Hoewel het hele team netjes om
12:45 uur aanwezig was op sportpark de Burgerkamp, kwam Sytze pas om 12:55 uur
aantoffelen. De boze blikken van zijn teammakkers jegens hem verdwenen nadat hij
verkondigde dat dit kwam doordat zijn muze Anne-Wieke Postma om 12:43 uur nog een
heerlijke knäckebröd met kaas voor hem had gemaakt. Oege van Dijk keurde dit goed
maar zette er wel een kanttekening bij: een knäckebröd is ook met een laagje jam en
daaroverheen een paar hageltjes slag prima te verorberen. Grootste voordeel hiervan
was volgens van Dijk dat je geen boter meer hoefde te kopen.

Om 13:30 uur precies was het dan eindelijk Filippus Hoekstra die zijn momentje pakte en een
ferm fluitgeluid wist te produceren.
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Dit kunststukje herhaalde hij driekwartier later in driefout. Het was tijd voor een peptalk en een
kopje thee.

In de rust kon teruggekeken worden op een eerste helft, dit gebeurde dan ook. Tevens
werd er vooruitgeblikt naar de tweede helft.

Verder was het taak voor Marten van der Veen om in de tweede helft nog 90 minuten te
voetballen. Hij kwam in het veld voor Kors Tadema. Jan Jochem Kootstra was eerder al
in het veld gekomen voor Tjalf Jonkman. Jonkman had er voor gekozen toch maar geen
handschoentjes aan te doen. Dit kwam hem duur te staan en werd in de eerste helft door
zijn eigen knie gevloerd.

In de 73e minuut was het dan eindelijk raak voor Eastermar, en hoe! De naar voren geschoven
libero Floris Mols speelde Jan Jochem Kootstra met een subtiel hakje aan die op volle snelheid
het doel van Sumar kon bestormen. Kootstra bleef uiterst koel en liet het net bollen. Een
doelpunt! Hiermee verstevigde hij zijn topscoorderstitel en komt een barbecue bij de familie
Kootstra wel heel dichtbij. Zin in, Freerk Kootstra!

Ontiegelijk zonde was wel dat Sumar dit ook al viermaal had gedaan.

Het zat er vandaag niet in voor Eastermar. Een collectief falen is een understatement. Dat
uitgerekend in deze derby de slechtste prestatie van het seizoen op de mat wordt gelegd
is jammer. Een extra bittere pil is dat sfeermaker Stefan Erwin Venema zijn eigen
overschrijfformulier kan indienen bij de KNVB. Dit betekend ook dat V.V.Eastermar op
zoek is naar een nieuwe penningmeester en tevens ledenadministrateur.
Belangstellenden kunnen zich melden bij kersvers Technisch Commissaris Sjoerd
Visser.

Langs deze weg wil ik Geale Tadema en zijn mokkeltje Thea Tadema nog van harte
feliciteren met hun 12,5 jarig huwelijk. Dit moeten velen van ons nog maar zien te
bereiken. Geniet nog even van jullie verdiende weekendje weg.
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Behalve Haije Veenstra komt niemand in de buurt van deze prestatie. Veenstra is al dik
25 jaar bij zijn meissie. Ze leerden elkaar kennen in de de nadagen van hun middelbare
schoolperiode. Nadat Haije 4 jaar lang ging studeren en zijn dienstplicht volbracht (ja zo
oud is hij al), besloten ze in de huwelijkssloep te stappen. Vervolgens kochten ze samen
een cactus. Deze is op de dag van vandaag nog steeds te bewonderen in hun
pastorieachtige stulpje en bedraagt inmiddels dezelfde lengte als neefje Cornelis
Hoogterp. Letterlijk een prestatie van formaat Haije, chapeau!

Bijna winterstop. Nog één horde. Volgende week komt V. V. Marrum 2 op bezoek in het
kader van de KNVB beker. Komt Eastermar weer een stapje dichterbij de Kuip?

Kom dat zien! Zestien twaalf tweeduizendzeventien. 13:30 uur, te Eastermar. Mooi man.

Kusje, nee doe maar twee,

Tjalf.
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