WWS doet bijnaam ‘Wy Winne Selden’ alle
eer aan en verliest in thuisduel met Arum
voor de tiende keer op rij
WWS uit Wirdum wist zaterdag in de vijfde klasse A opnieuw die hatelijke nul
niet uit de ranglijst te spelen. Deze keer was middenmoter Arum de
scherprechter met 1-3.

Sytse Scheepsma van WWS weet zich omringd door Jorrit-Sjoerd Tolsma (l) en ,Tim Jaarsma (r) van het b ezoekende Arum, dat in
Wirdum met 1-3 aan het langste einde trekt. Foto: Simon Bleeker

Rynk Bosma •
Overigens toonde Arum zich een scherprechter zonder echte scherpte. Binnen een kwartier hadden de Arumers zich
verzekerd van een comfortabele 0-2 stand met dank aan hun beste man Dani van Eijk. Hij scoorde eerst zelf en
daarna via een handig overstapje gunde hij de eer aan spits Jeroen van Dellen. Terwijl het strafschopgebied van de
Arumer goalie Jesse Jordan Jaasma in die eerste helft een serene rust ademde die een vermetele ljip zelfs zou
kunnen verleiden tot het bouwen van een nest zonder kans op verstoring.
Niet geheel uit de lucht gegrepen overigens die vergelijking, want de in 1954 geboren Wouter de Vries herinnerde zich
als voormalige speler van WWS dat hij hier vroeger naar kievitseieren zocht. Zijn vader buork e toen op de boerderij
die tegenwoordig als MFC De Golle door het leven gaat. Ook een tijd dat de jeugd van WWS moeiteloos
stadsploegen uit Leeuwarden op de knieën kreeg.
Drie punten
En juist daar knelt het tegenwoordig bij de ploeg van de drie dorpen Wirdum, Wytgaard en Swichum. Je moet bijna
een afgestudeerde historicus zijn om te ontdekken wanneer WWS voor het laatst met drie punten van het veld stapte.
Dat was in oktober 2020 en het slachtoffer heette toen CVO uit Vrouwenparochie. Maar, zo stak de afscheid nemende

leider en materialenman Rein Postma de vinger op: ,,Yn febrewaris ha wy noch wûn fan ASC.’’ Weliswaar
vriendschappelijk, maar toch.
Die winst was een bevestiging van het verzoek aan de KNVB om te worden ingedeeld in de minder sterk geachte
vijfde klasse C. Tevergeefs echter, zodat de club gelaten wacht op een briesje in de zeilen voorwaarts. Want het is
volop tegenwind bij WWS. Sytse Scheepsma is aanvoerder en een van de weinige Swichumers. Hij woont overigens
nu in Wytgaard. ,,Der binne al in pear jier in soad jonge jonges dy’t net yn it earste spylje wolle, wol fuotbalje mar net
yn it earste. Te folle ferwachtings en te folle ferplichtings, sa sizze dy jonges.’’
Dertien man
Dus was het zaterdag krap met dertien man. Middenvelder Hinne Visser droomde diep in de tweede helft van een
‘bûtenkantsje’ alleen voor de keeper. De bal stuitte op en Vissers droom strandde in goede bedoelingen. Scheepsma
lachend: ,,Je skrikke fansels ek as je samar foar de goal komme. Ik leau dat wy fjouwer makke ha dit jier.’’ Visser: ,,Us
bynamme is net om ‘e nocht ‘Wy Winne Selden’. Wy ha gjin breedte yn ‘e seleksje, je hoege net te fjochtsjen foar je
plakje, je steane der dochs wol yn.’’
Voeg aan al deze tegenwind nog eens negen geblesseerde spelers toe en dan weet je dat je het als dorpsploeg
moeilijk gaat krijgen. Visser met een knipoog, want de nederlagen hebben geen grip op het humeur : ,,It komt
aansens noch safier dat wy moarns earst in rûntsje troch it doarp moatte foar de wiksels.’’
Kanariegele shirts
Toch laten de mannen in de zo mooie kanariegele shirts de veren niet hangen. De muziekinstrumenten van het
plaatselijke Zangduo Roel en Marty zijn al uit het busje geladen en gereed voor gebruik. En Scheepsma zegt vol
moed: ,,Wy litte ús net kenne. En dizze oprop soe ek wol moai wêze yn de krante: jeugd, bliuw by ús klup.’’
WWS - Arum 1-3 (0-2). 6. Dani van Eijk 0-1, 14. Jeroen van Dellen 0-2, 71. Wessel Hibma; 0-3, 83. Gerben Roorda
1-3. Scheidsrechter Peter Hannema. Gele kaarten: Sytse Jongbloed (WWS) en Jacob van Althuis (Arum).

