
SDS - ONT door de ogen van invaller-doelman Marcel Terpstra 
“Ja, mei Terpie.” “Hey Marcel, Johan hier. Hoe is ie? Aan het werk of heb je wel even tijd 
voor dit telefoontje? Zoals je weet zit ONT met een keeperperikelen. Afgelopen zaterdag viel 
Rory uit na een half uur, moest invaller Hedzer met rood naar de kant en moest Eppie 
Hulzinga noodgedwongen de laatste 10 minuten op doel. Komende zaterdag hebben we dus 
een probleem, want ook Rein is vanwege werk afwezig. Als Rory niet op tijd fit is, bestaat de 
kans dat je moet keepen in ONT 1. Hoe lijkt dat?” “Bliksem, lijt it d’r sa slim hinne? No 
jonge, ot de club my nedich don stean ik d’r. Dizze wike mar efkes meitrene tink ik en hope 
dot Rory fit genoch is. Ik hoe ommers net perfoast te keepen mei myn 39 jier en it is ol wer 
eefkes lyn dot ik op niveau keept ha fansels. Ik sil thus eefkes oerlizze, mar rekkenje mar op 
my!” Gaandeweg de afgelopen week werd echter duidelijk dat Rory niet op tijd fit zou zijn en 
dat ik op doel moest. Debuteren op mijn 39e in de tweede klas, wie had dat ooit durven 
dromen. Ik hoop maar dat ONT 4 een vervanger voor me heeft, maar broer Gertjan zei dat het 
goed was dat ik het 1e zou gaan helpen. Goh, had ik nou achteraf vorige week maar bij het 1e 
op de bank gezeten, tegen ex-werkgever Heerenveense Boys. Dan had ik kunnen invallen en 
hadden ze hun voormalige keepertrainer nog even aan het werk kunnen zien. En dan had ik 
die zwetstrainer Hendriks nog een poepie kunnen laten ruiken. Maar goed, dat was vorige 
week, deze zaterdag gaan we all the way naar Easterein om te kijken of er wat te halen is bij 
SDS. 
“Trene mei de A-seleksje wie hartstikke leuk, mar no is it saterjemoanne en komt de wedstriid 
wol ferrekte tichtby. Ik haw ol trije kear poept, ik soe nog wol in kear wolle mar ik ha gjin 
materiaal mear. En Tineke seit de leste dagen dot ik sa sjagrijnig bin. No, dot sil don sa weze, 
mar se moat ek begripe dot san ynfalbeurt net niks is. It toske mar eefkes klear sykje en op nei 
Sportpark Douwekamp”. Bij mijn maten van ONT 1 aangekomen toch nog even gevraagd of 
Rory echt niet fit genoeg was. Ik wist natuurlijk het antwoord al wat zou komen, er restte niets 
anders dan aan de bak dus onder de lat te staan tegen SDS. De trainer had alle vertrouwen 
uitgesproken, en iedereen wenst me succes. Nou, dat zal ik nodig hebben. 
 
Volgens de verhalen is SDS flink gehavend. Niet dat ze zoals altijd nog kaatsers missen, maar 
de toch al niet brede selectie mist wel een paar potentiële basisspelers. Nou, dat scheelt weer 
denken we dan maar. Hopelijk kan Oebele met zijn kompanen de aanvallers van SDS zo ver 
mogelijk van mijn doel houden, ik hoef ze echt niet van dichtbij te zien.  We starten prima. 
Op onze rechterkant ligt veel ruimte en waar Jasper Drenthe eerst nog naast kopt na een snelle 
vrije trap van Hielke en Danny is het meteen daarna wel raak. Weer breekt Danny uit op 
rechts, zijn voorzet wordt ingekopt door Egbert maar de keeper redt. De rebound is voor 
Egbert, nu schiet ie tegen de lat maar Jasper kopt de tweede rebound in. Yes, een 0-1 
voorsprong in de 3e minuut. “Moai foaryn bliuwe, jongens!” En dat lukt. Hun nr.2 pakt geel 
omdat ie Teake niet kan afstoppen en hun nr.10 moet er al geblesseerd af. SDS laat het er niet 
bij zitten, maar wij voetballen beter. Verdorie, nu komen ze mijn kant op. Een vrije trap op de 
punt van de zestien. Gelukkig weet ik samen met Stefan en Danny de bal naast te werken. 
Pppfooeeii, dat ging net goed. We moeten niet zover terug zakken, daar komt alleen maar 
ellende van. Shit, weer een vrije trap aan de zijkant van het strafschopgebied. Hmmmm, lange 
kerels hebben ze hier, dat zal wel een hoge bal voor het doel worden. Daar red ik me wel mee. 
Maar wat doet ie nou? Die nr.6 schiet ineens op doel, laag bij de eerste paal. O nee, daar had 
ik niet op gerekend, de bal gaat onder me door en de 1-1 is een feit. Balen, dat had me met 
mijn ervaring niet mogen overkomen! “Kom op, Terpie! Neat oan de han jonge, wy meitsje 
sels ek nog wol in goal!” Gelukkig, de jongens zijn niet boos op me. En we blijven de 
bovenliggende partij. Egbert komt alleen voor de keeper maar weet niet te scoren. Toch nog 
een corner. SDS werkt de corner weg, maar Jasper staat weer op de goede plek en schiet via-
via de bal over de keeper in, 1-2. “Moai, it kin wer wot leye”! Wel jammer dat de scheids zo 



snel en vaak tegen ONT fluit, de duels zijn inderdaad af en toe stevig maar niet gemeen. 
Teake en Gerrit-Jan zijn echter al getrakteerd op geel, we moeten wel voorzichtig blijven.  
 
Rust, gelukkig, even bijkomen van deze emotionele achtbaan. Trainer Dennis benadrukt 
nogmaals dat onze verdediging de SDS’ers ver van ons en mijn doel moet houden. Tja,als er 
dan maar niet zo’’n vieze bal tussen mij en de verdedigers valt want dan moet ik ook nog 
sprinten met m’’n ouwe lijf. We zullen zien hoe het gaat. Gelukkig starten we weer goed. We 
houden SDS door goed aanvalspel redelijk op hun helft. Wellicht kunnen we de 1-3 maken en 
dan de wedstrijd afmaken. Geef SDS niet het idee dat er nog wat te halen valt, want dan 
rechten ze de ruggen en zijn we nog niet klaar. Teake schiet echter over en Hielke ziet z’n 
schot van 30 meter in tweede instantie pas door de keeper worden gestopt. Egbert dan, goede 
actie en knap vrijgespeeld. Alleen voor de keeper maar een schot met buitenkant rechts 
verdwijnt tot ontzetting van heel ONT naast het doel. De trainer brengt Patrick en Thomas 
voor Henk en Jasper. Verse krachten, nu moeten we het voetballend af gaan maken. De sterk 
spelende Teake speelt zich goed vrij op rechts en legt de bal panklaar op Patrick. Intikkertje. 
Maar wat, hij mist. Geen 1-3 en geen beslissing, dit was toch de uitgelezen mogelijkheid.  Als 
SDS daar maar geen moed uit put. Ja hoor, daar komen ze al. “Niet happen, Danny, voor je 
houden! Heel goed, prima jonge!” Danny probeert de voorzet van de linksbuiten te blokken, 
maar dat lukt niet goed. De voorzet waait echter over mijn doel heen, het gevaar is weer 
geweken. Maar wat gebeurt daar nu? Die linksbuiten doet alsof ie vreselijk is geraakt door 
Danny. Hij schreeuwt moord en brand, wat een Schwalbe. EN die scheids neemt het ook nog 
serieus. Wat, een penalty? Wat mankeert die man, die heeft toch betaald voetbalervaring, die 
heeft toch wel door dat dit geen overtreding is? Nee hoor, hij geeft ’m echt. Moet ik ook nog 
aan de bak en proberen deze strafschop te keren. Nou ja, niets te verliezen, pak ik ‘m dan ben 
ik de held. Ik duik naar rechts, maar de bal gat naar links. Jammer, 2-2 en nog een kwartier te 
spelen. Misschien kunnen we dan toch in ieder geval een puntje mee naar Opeinde nemen, 
heb ik in ieder geval niet verloren. We moeten nu consolideren maar we worden steeds 
onrustiger.  Dat krijg je er van. Hadden we het nu maar eerder afgemaakt. Maar, we krijgen 
weer grip op de wedstrijd. De onvermoeibare en beresterke Teake sleurt dat het een lust is. 
Wat een beste aankoop is dat zeg voor ONT. Egbert haalt de achterlijn en zet vanaf links 
voor, de bal belandt bij Teake maar zijn schot wordt gepareerd door de keeper. Maar, de bal 
springt terug en Teake kopt binnen, hoppa, 2-3! Dik verdiend dacht ik zo. Gelukkig is SDS nu 
gebroken en de te veel kaarten uitdelende scheidsrechter fluit af. Zo, gewonnen, geen clean 
sheet maar wat geeft dat. “Klasse Terpie,bedankt jonge, lekker man, mooie puntjes….”, de 
spelers en supporters slaan me allemaal op mijn schouders. Dat voelt toch wel lekker. Wie 
had dit scenario ooit kunnen bedenken? Maar gauw op naar De Pein, en even horen wat de 
andere teams gedaan hebben. 
 
Terug op Sportpark Douwkamp blijkt het 4e te hebben verloren, maar mijn dag kan niet meer 
stuk. Nog maar een biertje en nog maar eentje. “Tineke, gean do mar fest nei hus fanke. Ik 
tink dot ik hjoed wot letter thus kom. Ik bliuw nog eefkes hingjen. Sis de besite mar of don 
kinne we joun tegearre betiid op bed. Dot laket my oan wont ik bin sawol geestlik os 
lichamelik dwerstroch”. “Hey Terpie, nog in bierke…..?” 
 


