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Kaatsen zit SDS in de weg
WOUT DE JONG

ZATERDAG 2I

FEANWÂLDEN – SDS vecht dit jaar
tegen degradatie. Mocht de club
de nacompetitie nog halen, is er
een probleem: vijf spelers heb-
ben kaatsverplichtingen.

SDS stond zaterdagmiddag na ne-
gentig minuten weer eens met le-
ge handen. Een rake kopbal in de
allerlaatste minuut van Wietse
Veenstra bezorgde het Veenwou-
den van Dick Sangers in een
slechte wedstrijd op een matige
grasmat de verdiende drie pun-
ten: 1-0.

Jacob-Klaas Haitsma (27) stapte
zaterdagmiddag teleurgesteld
van het veld. Zijn SDS hield lang
stand, maar moest zich in de slot-
fase toch gewonnen geven. ,,Ik
hie tocht dat we noch wol in punt-
sje pakke soenen, mar dan moat-
te je wol kânsen benutte.”

De tweede klasse I lijkt dit sei-
zoen voor SDS iets te hoog gegre-
pen. Er zijn eigenlijk nog maar
twee opties: rechtstreekse degra-
datie of via nacompetitie vechten
voor een laatste kans. Dat laatste
zou dan moeten gebeuren met
een sterk verzwakt team.

Feiko Broersma, Redmer Stri-
kwerda, Dirk-Yde Sjaarda, Erik
Haitsma en zijn broer Jacob-Klaas
verdedigen allen de clubkleuren
van SDS, maar kaatsen daarnaast
ook nog. Bij het laatste competi-
tieduel en in de eventuele nacom-
petitie moeten ze waarschijnlijk
verstek laten gaan. Tegen die tijd
is het kaatsseizoen weer aange-
broken.

,,It is elk jier itselde”, vertelt Ja-
cob-Klaas Haitsma, die net als
zijn broertje Erik in de eerste klas
kaatst. ,,Ik snap net dat de KNVB
en de KNKB net even by mekoar
sitten gean en hjir in oplossing
foar fine. Der binne hiel folle keat-
sers en ferienings dy’t der lêst fan
ha.”

Haitsma zegt dat kaatsen voor
gaat, ook nu SDS een zwaar sei-
zoen doormaakt. ,,Ik fyn it hiel
leuk om te fuotbaljen, mar ik

keats leaver. Mar it fielt wol krekt
as lit ik it team yn de steek.”

Erik Haitsma (25), die met Pie-
ter Bakker en Tjibbe Hansma
kaatst, is het met hem eens.

,,Do lûkst it hiele jier mei dizze
jonges op. Ik hâld fan fuotbal,
mar as ik it keatsen ôfsis, rin ik it
risiko op in boete. Of slimmer:
komt dielname oan de PC op it
spul te stean. Dat wol ik beslist
net.”

Jacob-Klaas Haitsma traint

door de week al eenmaal minder
bij zijn club. Wel heeft hij een
kaatstrainingskamp op Texel af-
gezegd.

Drees Haitsma (64) die langs de
lijn stond in Feanwâlden, begrijpt
de keus van zijn twee zonen wel.
,,Mar ik bemuoi my der net mei,
se moatte dat sels betinke. Se bin-
ne mear keatsers as fuotballers en
dêr bin ik wiis mei. Mar de klubs
meastal wat minder.”

Het SDS van trainer Jaap de
Blaauw logischerwijs ook. In de
eventuele nacompetitie moet de
club zonder drie basisspelers aan-
treden.

De broers Jacob-Klaas (links) en Erik Haitsma zijn er niet bij als SDS het vege lijf eventueel via de nacompetitie moet red-
den. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN


