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SDS heeft een wonder nodig
HARM POSTMA

EASTEREIN – ’t Fean’58 bracht een
onmachtig SDS zaterdagmiddag
tot wanhoop: 0-5. ,,Wy ha in wûn-
der noadich”, zei SDS speler Eric
Haitsma.

SDS was gewoon niet goed genoeg.
De ploeg uit Easterein oogde on-
machtig tegen elf uiterst gemoti-
veerde Feansters. Haitsma: ,,Wy
sizze wol dat we skerp wêze moat-
te. Mar dat wienen wy wer net.
Miskien binne wy gewoan net
goed genôch.”

Als je beste speler – middenvel-
der Haitsma scoorde zo’n beetje
als enige een voldoende – al roept
dat het elftal waarschijnlijk niet
goed genoeg is voor de tweede
klasse, dan lijkt het einde zoek. ,,Ik
tink dat wy in wûnder noadich
ha”, verzuchtte Haitsma.

Bij de trainer was het geloof in
lijfsbehoud vooraf ook niet zo heel
groot meer. ,,Als wij vandaag ver-

liezen dan zal het wel degraderen
worden”, zei Jaap de Blaauw. Na de
kansloze 0-5 paste hij zijn stelling
weer aan. ,,We moeten nog elf pun-
ten uit vijf duels halen. Dus we
hebben nog alle kans.”

Die overtuiging hadden de gas-
ten al toen ze zaterdagmiddag het
veld betraden. ’t Fean drukte SDS
vanaf minuut een terug op eigen
helft en combineerde er lustig op
los. De aanvallers Joost Nieuwen-
huis en Imani Mchimbwa waren
een plaag voor de thuisploeg.

Nieuwenhuis fungeerde als on-
grijpbaar aanspeelpunt en
Mchimbwa dartelde daar slim

voetballend omheen. De in Congo
geboren aanvaller toonde zich de
perfecte teamspeler. ,,De kop is
goed. Hy docht gjin domme din-
gen”, zei ’t Fean-trainer Minno van
der Werff.

Mchimbwa stond aan de basis
van de eerste twee goals en scoor-
de zelf eenmaal. ,,Iwani is goed as
hy de romte krijt. Dat krige hy
hjoed en hy joech de ballen op de
goeie mominten”, zei Nieuwen-
huis die na een klein half uur spe-
len de 0-1 maakte.

Toen Edbert Groen zes minuten
later de 0-2 scoorde en verdediger
Jan Ewoud Douwstra - ,,ja, dat wie
bewust” - voor rust met een prach-
tige stiftbal voor de 0-3 tekende,
was SDS mentaal geslagen. ,,Yn it
skoft hongen de kopkes al nei ûn-
deren”, vertelde Haitsma.

,,Ik koe net sjen dat sy hjoed
tsjin degradaasje strieden”, vond
Nieuwenhuis. ,,Us trener hie dat
net pikt.”

De Blaauw heeft echter weinig

mogelijkheden. ,,Hy docht der al-
les oan”, zei Haitsma. De Blaauw
mist ervaren spelers door langdu-
rige blessures en schorsingen en
de piepjonge vervangers komen
vooral fysiek tekort. Haitsma: ,,En
wy misse in echte lieder yn ús alve-
tal.”

Komende zaterdag moet SDS
weer een ervaren speler vanwege
een schorsing missen. Aanvoerder
Tsjipke Klaas Okkema veroorzaak-
te een strafschop bij een 0-5 stand
en kreeg daarvoor rood. SDS-doel-
man Marten Faber, vervanger van
de geblesseerde eerste keeper Jaap
Toering, stopte de penalty van Ar-
jan van Duinen overigens.

,,Wy binne noch lang net feilich
mar dizze wedstryd jout ús in prot-
te fertrouwen”, zei Van der Werff.
Zijn elftal staat, gezien de prima
wedstrijd van zaterdag, niet op de
plek waar het thuishoort. SDS ook
niet, volgens De Blaauw. Om dat te
bewijzen kan de club wel een won-
der gebruiken.

Met vallen en opstaan tracht Joost Nieuwenhuis van ’t Fean’58 (links) en zijn SDS-tegenstander bij de bal te komen. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF
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