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Afgelopen zaterdag stond voor Oostergo een wedstrijd op het programma tegen de koploper van de 4de klasse B,
namelijk Kootstertille. Een elftal met veel kwaliteit en een getalenteerde hoofdtrainer namelijk Pieter Santema. Oostergo
was dus gewaarschuwd en moest deze middag kort in de mandekking en de mouwen opstropen.

Oostergo trainer Sjoerd Rozema en leider Iko Miedema hadden een goed plan bedacht. Kootstertille laten voetballen en
vervolgens snel counteren, om zodoende kansen te creëren.

Dat plan bleek te kloppen. Kootstertille had het balbezit en Oostergo kwam er af en toe gevaarlijk uit via o.a. Lieuwe
Sijtsma. Zo ook in de 25 ste minuut. Wederom een snelle counter waarbij Lieuwe Sijtsma de verdediging van
Kootstertille te snel af was. Met een beetje geluk kreeg Lieuwe de bal ook om keeper Anco Uitterdijk heen en voor het
lege doel was het een koud kunstje om de bal binnen te tikken. Een 1-0 voorsprong voor Oostergo en dus een
achterstand voor koploper Kootstertille. Kootstertille moest nu komen om te proberen de achterstand om te buigen. Ze
gingen meer op de aanval spelen en kregen kansen, maar steeds was het keeper Riemer Hoekstra die een sta in de
weg was.

Na de thee hetzelfde spelbeeld. Kootstertille het balbezit en Oostergo loerend op de counter. En steeds meer kreeg
Oostergo het besef dat er misschien deze middag wel 3 punten waren te behalen tegen de koploper. Punten die
broodnodig zijn voor onze hoofdmacht in deze fase van de competitie. In de 75ste minuut werd Lieuwe Sijtsma onderuit
gehaald. De scheidsrechter gaf een vrije trap. Lieuwe baalde van de zoveelste overtreding dat hij natrapte. De
scheidsrechter had toen maar 1 keuze en dat was rood.

In de laatste minuut een triest einde van de wedstrijd. Uit een te korte ingooi van een Kootstertille speler ontstond er een
duel tussen Kootstertille doelman Anco Uitterdijk en Oostergo speler Arjen Raap. Arjen Raap was net eerder bij de bal
en de bal rolde over de doellijn. 2-0 voor Oostergo en de scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd. Wat veel
toeschouwers niet goed hadden gezien, maar wat wel degelijk gebeurde is dat keeper Anco Uitterdijk zwaar geblesseerd
bleef liggen en zijn hand omhoog stak voor hulp. Oostergo aanvoerder Halbe Mossel ging naar keeper Anco Uitterdijk en
zag dat het been er niet goed uitzag. Gelukkig stond verpleegkundige i.o. Jelmer achter het doel en kon direct eerste
hulp verlenen. Jammer dat een Kootstertille-afgevaardigde deze hulp eerst niet goed inschatte en dacht dat Jelmer
foto&rsquo;s en filmpjes ging maken. Maar Jelmer belde natuurlijk de ambulancediensten, zodat deze z.s.m. naar het
Oostergo-sportpark konden komen om keeper Anco te helpen. Het publiek van Oostergo reageerde op de actie van de
Kootstertille-afgevaardigde, omdat hij de telefoon uit de handen van hulpverlener Jelmer sloeg.

Wanneer je dit akkefietje niet hebt meegekregen, zou je zo maar eens kunnen denken dat het publiek van Oostergo
reageerde op de geblesseerde keeper.

Natuurlijk heeft Oostergo een trouwe en fanatieke aanhang, maar is er altijd respect voor een geblesseerde speler, en
zeker voor de ongelukkige Anco Uitterdijk, die zijn scheenbeen en kuitbeen heeft gebroken, na het onfortuinlijke duel.
Vanaf Oostergo wensen we Anco dan ook een goed herstel toe en heeft deze wensen door middel van bloemen namens
de spelers EN supporters van VV Oostergo bij de keeper van Kootstertille laten bezorgen.

http://www.vvoostergo.nl
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