
Tynaarlo sluit historie op sportveld
Tynaarlo af met zege op Harmsum
TYNAARLO - Iynaarto speelde zondagmiddag voor het
laatst op het huidige grasveld met de oude kantine. Om
met een goed gevoel afscheid te nemen van het verleden,
lag er wat druk op de thuisploeg. Dankzij een late goal van
Marcel Drent werd hekkensluiter Farmsum in de slodase
opzij gesdroven. Het betekende een historisdre overwirr
ning voor S.V.T. in een bijzonder sfeervolle ambiance aan
de Zuidlaarderweg.

door Arure Stroink

Het huidige complex gaat eraf in
Tynaarlo, en bovendien wordt het
oude veld ingeruild voor een nieu-
we. Een parkeerplaats komt erbij
voor de club met het groen-witte Io-
go, lvat gezien de oude situatie
geen overbodige h:xe is.
Tegen Farmsum moesten de man-
schappen van trainer Jan Hollan-
der er behoorlijk aan trekken om
een figuurlijke kroon op het verle-
den te zetten. Goudhaantje Drent
besefte maar al te goed wat er op
het spel stond het afgelopen week-
end. ,,We hadden tegen elkaar ge
zegd, het seizoen was afgelopen.
Maximaal een zesde plek of mini-
maal een achtste zou er voor ons in
zitten. Het was de laatste keer dat
we met die kantine zaten, met dat
veld. Deze moesten we wirunen zei-
den we tegen elkaar."

Besef
Ondanks dat besef, Iiep het voor
geen meter bij de gastheren. Of het
nou l«.vam door het weer, de mati-
ge tegenstander of iets anders, het
ging niet zoals men wilde. ,,Het
voetbal zat er in de eerste helft wel
in, maar de combinaties waren een
drama. Niemand was scherp, leek
het. Fout na fout bij ons; vooral de
steekpass kwam niet aan. Het ging
erg moeizaam, gelukkig ging dat
daarna beter", vervolgde de Ty-
naarleaanvoerder. ,$et *rg zó
stroef. De passes waren slecht, het
veld was stroef. Iedereen werkte
wel hard, maar het was frustre-
rend. We gaven niks weg, maar rre
creëerden ook helemaal niks. Er
l«vam spanning op te staan."

6Kom op nout
We hebben in de rust gezegd: Kom
op nou!Het was heel belangrijk dat
we rustig zouden blijven, en moes-

ten blijven voetballen. Dat we de
scherpte hielden. De passes gngen
daarna steeds beter, we kwamen
steeds vaker bij het doel. Het doel-
punt kon ook niet uitblijven", ana-
lyseerde de student journalistiek.
Pas in de slotfase kreeg Tlmaarlo
loon naar werken. Niet uit een
vloeiende aanval, maar door een
standaardsituatie werd de ban ge-
broken. ,,Op een gegeven moment
was er een wije bal in de 80e mi-
nuut of zo, die brachten we in hun
strafschopgebied. Ik kon hem net
verlengen, en de bal vloog in de
lange hoek", vervolgde Drent te-
genover Oostermoer.

Hall of Fame
De pas ZZ-iarrge speler kwam met
zijn doelpunt in de Hall of Fame te-
recht, iets wat hem persoonlijk
raakte. ,,We werden helemaal gek
hé, de druk viel van ons af. Ik had
een historisch doelpunt gemaakt,
maar dat besef kr,lram pas later. We
probeerden nog eentje erbij te ma-
ken, we gooiden achterin alles
dicht met vijf man. Uiteindelijk
bleef het bij 1-0, maar dat bleek ge
noeg."
De drie punten waren niet het be-
langrijkste voor Tynaarlo. Nee, de
positieve afsluiting van een tijd-
perk, dóór ging het om. ,,Voor ons
was van belang dat we wonnen op
dat veld met die kantine. Alles in

de kantine werd in de frituur ge-
gooid wat er nog in de wiezer was.
Bier was een euro, heerlijk in het
zonnetje gezeten. Het derde team
was er en het vierde team, een
paar van het tweede. Het was een
geweldige dag."

Symboliek
De voorzitter gooide een eerste
steen door een van de ruiten van
de kantine, een hilarisch moment
voor de vele aanwezigen. ,,Dat was
sSrmbolisch voor de afbraak van
het oude gebouw. Dat was super
mooi. We hebben genoten van de
sfeer. Er is nog een afscheids-
speech gehouden, en we zongen
nog het clublied."

Waqr boísen m heide, waar gïoen-
land k m zand.
Daar ligÍ or:rs Tgnaarlo in't schoon
Drmtheland.
Daar zíjn wij urmigd, nia door de
stand of aal,
Maar mkel gedreum door ideaal.

Dat S.V.T. groeimd mbloeimd,
Brmgt in ons Dorp zege der Sport,
Nia slechts in uoorcpoed,
ons allm boeimd, loopt ha soms te-

$il,
Wij blijumparaat.
Leiding m ledm tot eenheid oergroei-
ffid,
Dan zal de zegepraal lonm de daad.


