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De Treffer 
klupblêd fan fuotbalferiening SDS 

Jiergong 44  nûmer 4   juny 2014 
 

 
 
Ynternetredaksje:  Aant Hofstra: sds-nijs@home.nl  

    Willem Wijnia: info@vv-sds.nl 
Bestjoer:     tillefoan:    funksje: 
Douwe Dirk Reitsma Smidslân 11, 8734 HJ Easterein 0515-332500 Foarsitter 
Gida Heerma   Pipegaal 11  8731 DB  Wommels   0515-332227   Skriuwer   
Baukje de Jong  v.Eysingaleane 22, 8734 GD Easterein0515-852400 Ponghâlder  
Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Wedstriidsekretariaat 
Robert Schilkamp Hofkamp 33,  8731 BT   Wommels 0515-331816 Foarsitter jongerein 
Tina Wiegers  P. ten Bokumstrjitte 15, 8736 JG Reahus 0515-331365 Ledenadministraasje 
Bauke de Boer A.Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein  0515-332555    PR en Reklame 
Durk Okkema Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein 0515-333005 Sen./Technyske saken 
Oetze Paauw Skippersbuorren 11 8734 GT Easterein 0515-332094. Skoalleseize 

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Robert Schildkamp Hofkamp 33, Wommels 0515-331816 Foarsitter 
Bote Strikwerda Wyniastrjitte 10, Spannum 0517-342169 Algemien lid 
Thecla Klynsma Geins 32, Wommels                 0515-333037    Algemien lid 
Hans v.d. Schaar Hofkamp 6, Wommels                0626785381     Algemien lid 

 
Technyske Kommisje Senioaren vv SDS 

Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema 
Koördinator SDS 1, 2 en 3: Fakant 
Koördinator SDS 4, 5 en 6: Ids Boersma 
Koördinator sealfuotbal: Willem Wijnia 
Koördinator Froulju:  Geartsje Klaversma en Jildou Jorritsma                                   

 
Technyske Kommisje Jeugd vv SDS: 
Durk Okkema 0515-333005  Foarsitter 
Jan-Rinse Blanksma06-53803817  Skriuwer 
Durk Okkema 0515-333005  Coördinator A- en B-junioren 
Boudewijn Kramer 0515-852400  Coördinator C-junioren 
Theo Postma/Ferry Korbach…………………. Coördinator D-pupillen 

Folkert-Rients Velliga ……………. Coördinator E-pupillen 

(tegeare mei Robert Hoekstra 0515-331190)  
Tsjipke Okkema 06-18296720  Coördinator F-pupillen  

Redaksje: Adres:                                tillefoan: 
Tryntsje Bouma Pieter Coopmanstraat 29, 8701 BN Bolsward 
Bauke Dijkstra Griene Leane 17, 8734 GP Easterein 06-44057088 
Metsje Huitema Tywert 4, 8731 CL Wommels  0515-333295 
Sjoerd van Beem M.O.H.strjitte 10, 8731 AG Wommels 06-48713325 
Willem Wijnia De Homeie 27, 8731 EC Wommels   0515-331444 
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E-mailadressen:   
Foarsitter@vv-sds.nl  => Douwe-Dirk Reitsma 
Ponghalder@vv-sds.nl  => Baukje de Jong  
PRcommissie@vv-sds.nl  => Bauke de Boer 
Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl  => André Vink 
Ledenadministraasje@vv-sds.nl  => Tina Wiegers 
Sekretaris@vv-sds.nl  => Gida Heerma 
TC-foarsitter@vv-sds.nl   => Durk Okkema 
Foarsitter-jeugd@vv-sds.nl  => Robert Schildkamp 
Accomodatie@vv-sds.nl  => Oetze Paauw 
  

Sponsor- c.q. PR-kommisje 
Bauke de Boer   Shirtsponsoring  (PRcommissie@vv-sds.nl) 
Hendrik Engbrenghof Treffer en website    
Ype Tiemersma  Reklamebuorden en  Freonen fan SDS 
Pep de Boer  Administraasje 
Enne Bruinsma  Algemien lid 
 

Aktiviteitenkommisje:  fakant 
Wedstrydsekretariaat  
Senioaren: André en Tineke Vink, De Singel 30a, 8734 HR Easterein, tel. 0515-333134  
Jeugd: Pieter de Boer, Van Eysingaleane 23, 8734 GD Easterein tel: 06- 10018187 
Skiedsrjochterkoördinators: 
Auke Eringa Email a.eringa@hetnet.nl Tel 0515  33 26 49 
Friso Albada Email frisoalbada@home.nl Tel 0515 33 22 82 

Akkomodaasje: 
Sportpark “De Skoalleseize”, ’t Heechhiem 11, 8734 GS Easterein, tel. 0515-331700 
(SDSkantine@gmail.com) 

Fersoarging terrein: tillefoan: 
Andries Stuiver   A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein 0515-332872 

Fersoarging materialen: 
Klaas de Haan, Klaas Overal, Lolke Bouma en Willem Twijnstra  

Konsul: 
Pier Faber ’t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein 0515-331750 

Bankrelaasje: 34.95.01.033  Rabobank Sneek –ZuidwestFriesland. 

 
Ferienings nr KNVB:   BB BG 32H 

 
Korrespondinsje besoarging Treffer: Tillefoan: 
Easterein: Hester Hiemstra, Skoallestrjitte 10, 8734 GM, Easterein …………… 
  K. en H. Meijer,  Wynserdyk 19, 8734 GE Easterein 0515-332278 
Wommels:           Gelf Ykema, Klampe 4, 8734 GS, Wommels  06-12333448 
 Fam. Boonstra, Hofkamp 14, 8731 BV Wommels 0515-331615 
Itens/Hinnaard: Sjouke Sjoukema,  Hearedyk 55, 8735 HP Itens 06-25547253 
Reahûs/Turns:  Fam. Gerbrandy, Sanleansterdyk 24, 8736 JB Reahûs 0515-332910 
Spannum: Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum 0517-341532 
Winsum: Sybren Wassenaar, Hege Terp 13, 8831 XT Winsum 0517-341886 
Kûbaard: Auke Eringa, De Grits 14, 8732 EJ Kubaard 0515- 332649 
Hidaard: Harm Bergsma, Skoallestrjitte 46, 8734GN Easterein 0515-332476 
Oare plakken: Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels 0515-333295 
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Kontribúsje : Senioren fjildfuotbal:                                         € 61,15    it  healjier 

 Senioren sealfuotbal: € 44,05 it  healjier  
 A- en B-junioren: € 48,55 it  healjier 
 C-junioren: € 40,85 it  healjier 
 D- en E-pupillen: € 33,30 it  healjier 
 F-pupillen: € 28,90 it  healjier 
 Foar de jongerein jildt fanôf it twadde bern 20% koarting 
Tagong wedstriden earste âlvetal € 3,-  Dêr sit dan in programmaboekje bij. Foar 
leden, sponsers en freonen fan SDS is de tagong fergees.   

Freonen fan SDS 

Foar  € 50,- yn it jier  wurde jo lid.  Jo krije dêrfoar ús klupblêd, “de Treffer”, fergees tastjoerd en jo 

hawwe by kompetysjewedstriden fan ús earste âlvetal frij tagong. Foar nijere ynljochtings kinne jo 
skilje mei  Enne Jehannes Bruinsma  (till. 0515-332013). 

Stipers 

Mear ynformaasje by Enne Bruinsma (0515-332013) 

Oanmelding nije leden: 
Aspirant jongereinleden, aspirant senioren (fjildfuotbal) en aspirant sealfuotballers kinne 

harren oanmelde/ôfmelde fia de webside www.vv-sds.nl fia “oan-/ôfmelde”. 

Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) 
ynlevere wurde. 
By fragen kinne je kontakt opnimme mei Tina Wiegers (till. 0515-331365). 

Ôfmelde: 
Under de kop oan-/ôfmelde stiet ek de link foar as jim heleas ôfmelde moatte/wolle 
Allinich op dizze wize kinne jim ôfmelden wurde (dus net fia in lieder enz.) 
Hjirfoar binne twa data: foar 15 juny en 1 desimber. 
By te let ôfmelde moat der noch foar in heal jier betelle wurdde, dit is omdat SDS dan ek ôfdrage 
moat oan de KNVB. 

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgende nûmer is: 

septimber 2014 
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden. 
Leafst oer de E-mail. 
E-mail adres : detreffer@vv-sds.nl 
  

Fan de redaksje 
  

Hjir alwer de leste Treffer fan it seizoen. Yn dizze 
Treffer in soad omsjen nei it ôfrûne seizoen. Fan 
ferskeidene teams kinne jim yn dizze Treffer it 
seizoensferslach lêze en der is omtinken foar û.o. 
Maarten de Jong en Tarina Veenje dy ’t ús nei dit 
seizoen ferlitte sille.  
Genietsje der fan en mar in hiele noflike simmer 
tawinske! 
(WW) 

mailto:detreffer@vv-sds.nl
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Fan it bestjoer 
Het voetbaljaar zit er nu dan weer op! Of niet, want 
terwijl ik dit stukje schrijf zie ik een 
wedstrijdwijziging voorbij komen voor de A1 die 
alsnog een wedstrijd moeten spelen. Typerend voor 
het seizoen dat de A’s hebben gehad. Met 2 teams 
in de competitie heeft iedereen hard er voor 
gewerkt om elke week weer alle wedstrijden te 
kunnen spelen. Dan is het zuur om te merken dat 
tegenstanders een normaal competitie verloop 
frustreren. Want uiteindelijk zit iedereen op voetbal 
om elke week een wedstrijd te kunnen spelen. Top 
heren dat jullie hebben laten zien dat ook met 
smalle selecties een competitie gespeeld kan 

worden! 
In ieder geval is de B1 wel kampioen geworden. In dramatische 
omstandigheden moesten de laatste 20 minuten van het seizoen worden 
ingehaald. In een spectaculair waterballet zorgde zij voor het vierde 
kampioenschap bij de jeugd dit voorjaar. Na een aantal teleurstellend 
uitwedstrijden haalde zij hun sportieve gram. Gefeliciteerd mannen dat jullie je 
de kop niet gek hebben laten maken, en het op het veld hebben laten zien! 
Ook de MC1 had een succes te vieren. Doordat het digitale wedstrijd formulier 
gedurende het seizoen werd ingevoerd leek het erop dat de competitie voor 
deze meiden als een nachtkaars uit zou gaan. Afspraken met de bond leken 
boterzacht. Toch heeft iedereen zijn uiterste best gedaan om tot het einde te 
kunnen blijven ballen. Klasse dames dat jullie gewoon zijn doorgegaan met 
winnen! 
Zelfs de E3 werd dit voorjaar kampioen. Dat hadden na een dramatisch najaar 
nooit kunnen bedenken. Met enkele omzettingen bij de E3 en de E4 hoopten 
dat het spelplezier bij de E3 weer terug zou komen. Uiteindelijk werd E3 dus 
kampioen en werd E4 heel knap 2

de
. Reuze jongens dat jullie hebben laten 

zien dat met kleine aanpassingen in de tactiek iedereen boven zichzelf uit kan 
stijgen. 
Bij de F-jes zijn we dit jaar met iets nieuws begonnen. We hadden goede 
verwachtingen en na een succesvol seizoen kunnen we stellen dat de mini-
league meer dan geslaagd is. Het was elke week weer een genot om al die 
ukkepukken te zien, die voetbalden als of de Champions League gewonnen 
kon worden. En het eerste team dat uit de minileague voortkwam, de F4, werd 
meteen kampioen. Fantastisch dat jullie bewezen dat niet alle begin moeilijk is. 
De F1 liet voor het tweede jaar op rij in de beker zien waar een kleine club 
groot in kan zijn. Met dit jaar als bekroning plaatsing voor de KNVB finale dag. 
En op de weg er naar toe mening club in vertwijfeling achterlatend. 
Fenomenaal heren dat jullie tweede zijn geworden van Noord Nederland! 
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Bij de senioren kon een kampioenschap niet uitblijven. Het tiki taka van het 5
de

 
kon natuurlijk maar tot één plaats op de ranglijst leiden, de bovenste. Met alle 
posities dubbel bezet en een surplus aan kwaliteit was de vraag niet of, maar 
wanneer. Fantastisch heren dat jullie hebben laten zien dat je op je oude dag 
nog heel wat kan bereiken. 
En dan de teams die tweede werden, subtoppers waren, de middenmoot 
bezette, wel eens een keer wonnen of in de laatste wedstrijd dat ene puntje 
haalden. Elke week weer vol enthousiasme naar training en vol goede moed 
naar de wedstrijden. Winnen is mooi, maar mooi verliezen geeft net zo veel 
voldoening. Even slikken en dan constateren dat je weer een hoop geleerd 
hebt om het volgende week weer beter te doen. Buitengewoon dat jullie elke 
keer weer een topprestatie op de mat neerlegden, ook al zat het even tegen. 
Het eind van elk seizoen staat ook in het teken van afscheid. Een speciaal 
woord van dank gaat naar de man die op geheel eigen (eigen-)wijze het eerste 
en de A1 de afgelopen 4 jaren heeft gecoacht en getraind. Met veel woord en 
gebaar en kunde en passie. Saai werd het nooit en vergeten zullen we je niet. 
Bedankt Jaap voor 4 mooie jaren. 
En tot slot, iedereen die dit seizoen mogelijk maakte zonder op zaterdag in het 
wit en zwart op het veld te rennen. Trainers, leiders, vlaggers, wassers, 
scheidsen,  schoonmakers, schrijvers, barista, bezorgers, bestuurders, 
maaiers, materiaalmannen en nog een hele hoop anderen. BEDANKT! 
 
Namens het bestuur en de jeugdcommissie, 
Robert Schildkamp 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst dropactie!!! 
 

Dit jaar was er weer de dropactie en net als 
de voorgaande jaren heeft iedereen hier weer 
geweldig aan meegewerkt!!  We hebben hier  
€ 2628,80 mee verdiend. Zo hebben we o.a. 
weer een leuke slotjûn kunnen organiseren!  
Iedereen die heeft meegewerkt “bedankt”.   
 
Jeugdcommissie SDS 
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SDS 1 seizoen 2013-2014 
Je zou het 
seizoen kunnen 
omschrijven als 
wisselvallig, 
weinig vastigheid 
en veel 
onzekerheid met 
wat van elftal er 
elk weekend 
paraat staat. Zelf 
zou ik het anders 
omschrijven. We 
zijn het seizoen 
begonnen op de 
snelweg, veel 
opties om af te 
slaan, er waren 
altijd meerdere 

opties mogelijk. Met een redelijk fitte selectie, een start in een nieuwe 
competitie, met daarbij zijn eigen uitdagingen, begonnen we de eerste periode 
goed. Met een 4e plaats leek er geen vuiltje aan de lucht. De 2e periode werd 
de snelweg ingeruild voor een weg, ruimtes werden kleiner, opties werden 
minder, het werd benauwder. De trainingsopkomst ging achteruit, blessures 
bereikten hun toppunt, een selectie dat tegen zichzelf voetbalde. In plaats van 
mee te kunnen doen in de top, werd het punten sprokkelen, veilig spelen. 
Soms goed voetbal, maar vaak een ergernis om naar te kijken. Net dat ene 
stapje te kort om een prestatie neer te zetten. Het resulteerde in een 11e 
plaats in de 2e periode. De derde periode was de vrijheid weg, motivatie 
bereikte zijn dieptepunt, met een beschamende trainingsopkomst van 3 
spelers als grootste dieptepunt. De laatste periode is voor mij dan ook de weg 
met eenrichtingsverkeer, het is geen mogen meer maar moeten, waarbij ik het 
einde van de weg als veilig spelen beschouw. Zodra we het einde bereikten 
was het gebeurd. Met een beschamende laatste plaats in de 3e periode werd 
het seizoen afgesloten. Met een eindklassering net boven de degredatiestreep 
en met de degredatie van vorig jaar, lijkt het in een achtbaanvaart achteruit te 
gaan. Laten we hopen dat we deze neergang volgend jaar kunnen verbreken 
en weer met trots naar onze club kunnen kijken. Hierbij bedanken we het 
publiek, bestuur en vrijwilligers voor de steun die ze ons dit jaar ook weer 
gegeven hebben. Sterk door samenspel, binnen en buiten het veld. 
 
Christiaan Plantinga
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SDS Vr 1 seizoen 2013-2014  

Ik doch efkes in greep út de froulju fan SDS, sa kaam ik by Neeltje út. Wat 
is der sa bysûnder west oan ôfrûnde jier by VR1 fan SDS?  
It like sa leuk oan it begjin fan it seizoen. Sels wie ik eerst blesseert oan myn 
ankel, mar wy hiene in leuke kompetysje yndieling wêr ‘t we echt wol wat mei 
koenen. In pear wedstriden winne, gelykspul en in inkele ha we ferlern. Krekt 
foar de winterstop stiene we op in moai tredde plakje. Spitichernôch goaide de 
KNVB wer de kompetysjes troch elkoar, wêrtroch we opiens de twadde helte 
fan it seizoen op ‘e nij begjinne moasten yn in heale kompetysje mei in pear 
oare/sterkere ploechen. Dit hat ús motifaasje en ús útslagen net goed dien 
hjirtroch we spitichernôch ergens ûnderoan eindige. Mar ien ding kin we wol 
sizze: we ha dit seizoen nea ferlen fan Tsjom! 

Spitich dat is sa eindigje moat. Mar der sieten ek persoanlike 
hichtepunten by. De lêtste wedstriid tsjin Mulier. Ja jim ha ferlen. Nee ik 
sis net mei hoefolle. Mar it bysûndere wie.. do hast skoart! Hoe fielde dat, 
dyn earste doelpunt by SDS? Ja, de westriid sels wie net sa'n súkses mar ik 
ha skoart! Eindelik, it earste doelpunt fan myn fuotbalkarriere by SDS. Dus 
kinst dy wol foarstelle dat ik euforysk oan ‘t juichen wie! Ik wit net mear hokker 
moves ik allegear makke ha, mar it skynt dat wol in grappich gesicht wie. 

Blykber sietest yn'e flow.. want in 
wike letter wie it wer raak. Hoe 
kaam dat sa? 
Ja, klopt. Opsich hie ik tsjin Mulier 
ek noch wol 1, 2 kansen hân, mar 
ik woe net sa rap yn'e 
topskoarderslist binnenkomme 
fansels. Mar in wike letter hie ik 
yn'e wedstriid tsjin Tsjom in 
ôfstânsskot dy't moai oer de keeper 
sa de goal yn gie.  
 
Hat Ralph de letste pear 
wedstriden ek skoart? Want krij 

it idee dat it te meitsjen hat mei jim ferhuzing? Jim komme no tichterby 
de griene fjilden te wenjen is't net. Hoe liket dat, bin jim al oer? 
No, nee. De rollen binne in bytsje omdraait, Ralph hat allinne yn in 
oefenwedstriid skoart en komt dus dit jier net iens foar yn'e topskoarderslist. 
Wy binne inderdaad krekt ferhuze nei Wommels, wer moai tichtby it fuotbal en 
ús freonen. 
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En hoe befalt it yn Wommels? 
Oant no ta best! We ha in heerlik plakje mei in beste tún, dat is wol iets wat wy 
misten yn Ljouwert. No kinne we mei it moaie waar lekker bûten fertoeve. 
 
As yn jim tún in baltsje traapje fansels! Wy tinke dat it der allinne mar 
better op wurdt, sa kin Ralph else woansdei moai meidwaan oan it WK. 
Wy sjogge jim folgjende seizoen graach wer werom by SDS!  

 
 
 
 
 
SDS VR 1 yn de nije 
sjurts mei de nije stiper 
Heibedrijf Gerbrandy 
der op!
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Ofskied nimme fan: Maarten de Jong 

Nei't Broer Wiebe de Ringh yn novimber 2013 syn 
funksje as trainer fan SDS2 spitich genôch 
dellizze moast, kaam Maarten de Jong yn syn 
plak. Nei ferrin fan tiid begûn de gearwurking 
tusken trainer en spilersgroep hyltiid better te 
passen mei as gefolch dat it 2e oant it lêst ta mei 
dy om'e priizen.  
 
Hoe bisto by SDS bedarre en wat wie dyn earste 
yndruk fan de klup, spilers en lieder Jeroen 
Brouwer? 
Ik ben benaderd door Bauke de Boer en mijn indruk was goed ik kende de club 
al. Jeroen is een waardevolle leider en de spelers waren altijd enthousiast. 
Wat wie dyn persoanlike doelstelling en hast dy helle? 
Doelstelling had ik niet, kijken hoe hoog we konden eindigen en daar ben ik 
tevreden over. 

Wat wie it hichtepunt fan it 
seizoen en wêrom?  
Hoogtepunt, dat spelers zich 
beter ontwikkelt hebben. 
En fansels wolle wy dan ek 
it djiptepunt witte. 
Jammer dat we geen 
nacompetitie hebben 
gehaald. 
Takomme seizoen gean 
der (wer) in oantal spilers 
fuort, it is dus mar goed 
dat se net promovearre 

binne, wat do? 
Ik denk dat het dan zeer moeilijk was geworden, maar aan de andere kant een 
een mooie uitdaging 
Wêrom bisto takomme seizoen net mear by SDS en wat giest dan dwaan? 
Ik sta wel open om trainer te blijven, alleen is lastig om de trainingsavonden te 
combineren, ik ga na v.v. Wispolia in Terwispel. 
As it keunstgers der net rap komt, dan spilet SDS oer in skoftke yn de 4e 
klasse, toch? 
Dat is moeilijk te zeggen, maar voordeel van kunstgras dat je altijd kan trainen 
en spelen dus goed voor de ontwikkeling van de jeugd. 
Hast der ek spyt fan dasto ea net mear trainersdiploma’s helle hast en 
bist noch fan doel om dy te heljen? 
Nee hoor, dat is een bewuste keuze geweest, wat ik metFoppe de Haan heb 
besproken, ik ken mijn kwaliteit en mogelijkheden. 
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Fynsto it terjochte dat fuotballers dy in stik of wat ynterlands spile 
hawwe 'samar'  in trainersdiploma krije? 
Dat is slecht maar een keuze van de KNVB, iedereen moet gewoon de cursus 
volgen lijkt mij. 
Wat is dyn doel as trainer? 
Ik vind het leuk om training te geven en uiteraard een periode of nacompetitie 
of direct promoveren is natuurlijk leuk. Probeer het maximale uit de spelers te 
halen. 
Hoe sjochsto de takomst fan klups as SDS mei leden dy't hyltiid minder 
tiid/nocht lykje te hawwen om harren 'folslein' op it fuotbal te rjochtsjen? 
Het is belangrijk dat er een goed jeugdkader en opleiding komt zodat je 
kinderen uit andere voetbalclubs aan je kan binden, dit kost tijd en geld. 
Hat de titel 'Mister Hearrenfean' in protte foardielen? 
Totaal niet hoor, is gewoon een 
mooie waardering. Misschien zou 
het voordeel kunnen geven maar 
dat hoeft van mij niet zo, zou het 
wel weer leuk vinden om als dat 
wel zo is weer wat voor sc 
Heerenveen te mogen gaan doen. 
Oer it SC Hearrenfan fan no: 
Hast fertrouen yn de struktuer 
sa't dy der no stiet? 
ze moeten op nul beginnen, dat 
kost tijd en is lastig omdat je ook 
mensen moet ontslaan, maar heb 
er wel vertrouwen in. 
Ast frege wurdst foar in funksje 
by de klup, bist dan beskikber? 
Ben per direct beschikbaar.  
Marco van Basten hat ea ris sein dat jonge spilers dy't de bal krekt 3 kear 
heech hâlde kinne, net samar fan klup wikselje moatte soene, wat is dyn 
miening hjir oer? 
De talentvolle spelers moeten zich ontwikkelen bij de club waar ze zijn 
opgeleid, ik vind dus dat ze pas op hun 20 of 21 jaar naar een andere club 
mogen worden verkocht. Sommige clubs investeren wel in jeugdopleiding 
maar houden er niks aan over, een vaste vergoeding bij vertrek lijkt me dan 
ook logisch. 
Wolst oars noch wat kwyt? 
Ik wil iedereen bedanken bij SDS voor prettige samenwerking afgelopen 
seizoen. De jongens van 2e en 3e top dat er altijd zoveel op trainen waren. 
En tot slot: juichen volgend seizoen. 
 
(SvB) 
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Scheidsrechters seizoen 2013 – 2014  
Langs dit schrijven willen we ook het 
scheidsrechterseizoen even de revue laten passeren. 
De scheidsrechterscommissie Auke Eringa en Friso 
Albada, hebben ook dit jaar zoveel mogelijk de 
scheidsrechterszaken behartigd. We kunnen niet 
zeggen dat het altijd even gemakkelijk is, waarbij 3 
weekeinden zonder problemen gaan, maar dan dat 
vierde weekend kom je scheidsrechters tekort omdat 
A’s, B’s,  MC1 en MC2 meisjes junioren tegelijk uit spelen, er iemand een 
familieweekend heeft, geblesseerd is of wat van reden dan ook. Laten we 
daarbij wel aantekenen dat iedere scheidsrechter dit jaar meer dan bereidwillig 
was zijn potje te fluiten, maar soms komt het allemaal ongelukkig uit. 
We kunnen wel stellen dat wij het een geslaagd seizoen hebben gevonden. 
We hebben ‘bijna’ alle wedstrijden van scheidsrechter kunnen voorzien, en dat 
is soms wel een klein wondertje te noemen. Het is volgens ons ook (bijna) niet 
voorgekomen dat iemand twee wedstrijden op een dag moest fluiten, tenzij op 
verzoek of dat wij het niet wisten. Vooraf aan dat seizoen was er grote zorg bij 
ons, omdat er nog nooit zoveel teams hebben ingeschreven voor de 
competities. Daarbij in acht genomen dat we slechts 2 teams in de A-Categorie 
hebben, welke automatisch een KNVB scheidsrechter krijgen toegewezen. 
Dus we moesten aan de bak en dat is gelukkig dankzij onze vereniging 
scheidsrechters zeer goed gelukt. Kritische noot is dat we als vereniging uit 
ons jasje groeien. Twee velden voor zoveel teams is gewoon niet wenselijk. 
Wij als scheidsrechters commissie hebben ook geen antwoord op dit probleem 
en wensen de ‘Skoalleseize’ in deze veel wijsheid toe.  
We hebben dit seizoen 8 nieuwe vereniging scheidsrechters kunnen 
verwelkomen die een opleiding bij de KNVB hebben gevolgd. Namelijk 2 BOS 
scheidsrechters, Tjerk vd Pol en Hans vd Schaar. En 6 pupillen 
scheidsrechters, Hans Bootsma, Arnout Meijer, Kees vd Horst, Luuk vd 
Schaar, Frank Bervoets en last but NOT least, Mark Klijnsma. Wij zijn zeer 
gelukkig met deze nieuwe scheidsrechters (Welkom!) en hopen dat zij vele 
jaren voor ons mogen en kunnen fluiten. 
Op dit moment heeft meer dan 90% van onze vereniging scheidsrechters een 
KNVB scheidsrechtersopleiding en daar scoren we in vergelijking met andere 
verenigingen zeer goed mee. Laten we stellen dat we hierdoor zeker niet 
achterover kunnen leunen. Onze huidige scheidsrechters willen we nog beter 
maken, door ze regelmatig te begeleiden en te voorzien van klus- en 
verbeterpunten. Hierdoor proberen we het niveau omhoog te krijgen. Dat dit 
niet altijd meevalt en dat we hierin nog verder moeten verbeteren is duidelijk, 
maar we werken eraan en hebben een goed idee waar we naar toe willen en 
hoe dat moet. Wij willen dus niet zeggen dat alles nu koek en ei is, maar onze 
scheidsrechters doen meer dan hun best om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk 
te begeleiden. Het mag wat ons betreft niet zo zijn dat wij thuisfluiten, dat 
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dragen we niet uit en wij staan  voor onpartijdigheid, en we weten dat wij als 
vereniging SDS de wedstrijden op eigen kracht willen winnen. 
Mocht iemand, of mocht je iemand weten die belangstelling heeft om te fluiten, 
dan ben je altijd welkom. Want als je denkt dat we vol zitten met 
scheidsrechters, dan is dat niet zo. We kunnen altijd meer mensen gebruiken. 
En wij staan dan klaar om je te begeleiden en je van een goede 
opleiding/instructie te voorzien. Ook als je bijvoorbeeld een KNVB opleiding 
wilt volgen, dan stimuleren wij dat alleen maar en staan wij in voor de kosten. 
Als je vragen hebt, dan kun je Auke of Friso altijd vragen. Als scheidsrechter 
binnen onze vereniging sta je er ‘nooit’ alleen voor. 
Voor volgend seizoen hebben we te maken met het spelregelbewijs. Dat 
betekend dat alle 2de-jaars B-junioren (geboortejaar 1998) een bewijs moeten 
halen dat zij de spelregels beheersen. De KNVB stelt dit verplicht. De sancties 
van de KNVB voor vereniging of speler/speelster zijn niet duidelijk. Wel is 
duidelijk dat de KNVB geen lichtzinnigheid accepteert. Wij denken aan 
sancties als uitsluiting van spelers of teams als er geen actie wordt 
ondernomen. Maar dit is door de KNVB niet uitgesproken, maar  we 
vermoeden dat dit gaat gebeuren. Wij als commissie gaan met alle 2de-jaars 
B-junioren aan de slag en gaan dit spelregel bewijs met zijn allen, persoonlijk, 
als team en als vereniging, proberen  te behalen. Wij helpen jullie en jullie 
staan er niet alleen voor. We gaan met zijn allen SDS hier mee verder helpen 
en zullen laten zien waar wij als vereniging toe in staat zijn. 
Goed we willen toch de scheidsrechters even noemen en van commentaar 
voorzien. We beginnen bij de dames, Nynke en Fenna Hoekstra, Evelien 
Hiemstra en Lysanne Wiersma. Deze dames floten regelmatig een potje en 
deden dat zeer goed en met zichtbaar plezier. Waarbij opvalt dat Lysanne een 
voorkeur had om de F2 te fluiten. We denken omdat haar jongere broertje in dit 
7-tal speelt, ermee te maken heeft. 
De A junioren, Pieter Sytsma, Lourens vd Pol, Foeke Reitsma en Wiebe 
Heeres. Deze vier heren stonden altijd klaar om te fluiten en deden dat zeer 
goed. Nog even te noemen dat Foeke al D-Pupillen wedstrijden floot op het 
grote veld.  
De B junioren, Inne Heerma, Yward Zijlstra, Gerwin Sybesma, Haptuma de 
Hoop en Matthijs Postma. Ook deze heren zijn prima in staat om een wedstrijd 
te leiden en te fluiten. Probleemloos floten zij dit jaar hun wedstrijden. 
Scheidsrechters die niet bij SDS voetballen of helemaal niet voetballen. Epke 
Boschma, Arnout Meijer en Remco Hylkema. Epke verschijnt bijna elke 
zaterdagmorgen dit seizoen op onze velden. Epke is een rustige jongen die 
een potje komt fluiten en met heel plezier. We zijn blij met Epke, want hij fluit 
goed en iedereen is tevreden over hem. Remco floot eigenlijk alleen de D en C 
pupillen. Remco blijft onder alle omstandigheden rustig, laat leiders/trainers 
schelden tot dat ze door hebben dat Remco toch niet gaat reageren en blijft 
stoïcijns zijn wedstrijden uitfluiten. Het is zijn stijl, die goed bij Remco past en 
door leiders/trainers van SDS zeer gewaardeerd wordt. Arnout ……… 
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sprakeloos. We denken dat woorden hier tekort schieten wat Arnout dit jaar 
allemaal gedaan heeft. Hij leidde met Tsjipke de minileague en floot daarnaast 
ook nog regelmatig een wedstrijd. Arnout heeft het fluiten in zich, heel 
natuurlijk en enthousiast, proactief en zo kunnen we wel doorgaan. Een 
prestatie voor een jonge man van deze leeftijd. Petje af! 
De volgende personen floten zo nu en dan eens een wedstrijd waarvoor onze 
dank: Sipke Hiemstra, Robert Hoekstra, Dirk de Jong en Douwe Reitsma. Als 
je deze namen leest dan twijfelt niemand eraan dat deze mannen een goede 
wedstrijd kunnen fluiten. 
Let wel, er zullen meer personen zijn die een wedstrijd hebben gefloten dit 
seizoen en niet genoemd worden. Ook zij natuurlijk bedankt voor hun inzet. 
 
Laten we de meer reguliere senioren scheidsrechters eens onder de loep 
nemen. 
- Andre Vink. Andre stond aan de basis van het idee van een pool van 
scheidsrechters voor de vereniging SDS. Andre heeft zich in het verleden hard 
gemaakt voor voldoende scheidsrechters en dat zij opleidingen genoten. 
Zonder Andre zijn inspanning en werk, zou het scheidsrechters bestand van 
SDS er nu niet zo goed voorstaan als het er momenteel voor staat. Andre floot 
dit jaar vele junioren wedstrijden en daar zijn wij zeer tevreden over. 
- Eddy de Boer was dit jaar de vaste scheidsrechter van ons vijfde elftal. Het 
lag niet aan Eddy zijn fluiten dat het vijfde kampioen werd (of niet werd), en het 
vijfde was maar wat blij met Eddy. Wij hopen dat Eddy volgend jaar weer het 
vijfde of misschien zijn ze dan wel het vierde(!) wil fluiten. 
- Jelle de Boer heeft door een heup operatie niet veel wedstrijden kunnen 
fluiten. Maar we kunnen Jelle een van de oude rotten in het vak noemen en 
zullen hem volgend seizoen nog vaak kunnen bewonderen. 
- Enne Johannes Bruinsma. Voor EJ was het seizoen net iets te lang. EJ mag 
graag fluiten. Als je hem vroeg, liet hij weten dat het fysiek eigenlijk niet ging, 
maar toch heeft EJ dit jaar veel wedstrijden gefloten omdat hij het zo graag 
doet. EJ heeft nu een nieuwe heup gekregen en heeft al aangegeven graag 
weer te fluiten als dat mogelijk is. Enne Johannes doe rustig aan want we 
koesteren de dag dat je weer kan fluiten. Enne Johannes fluit al 24 jaar voor 
SDS! 
- Tjerk vd Pol. Tjerk haalde dit seizoen de BOS opleiding met goede cijfers. 
Tjerk maakt goede vooruitgang. We nemen onze pet af voor Tjerk, want na het 
leideren van de D1 stond Tjerk vaak daarna te fluiten.  
- Hans vd Schaar. Ook Hans haalde dit jaar de BOS opleiding met goede 
cijfers. Voor Hans was het dit jaar nog drukker. Leider E4, speler van het vijfde 
en dus kampioen, jeugd bestuurslid en dan ook nog eens fluiten. ´Vrijwilliger 
van het jaar´, zou je zonder verkiezing zo aan Hans kunnen geven. 
- Jan Bouke Bouma. JB maakte dit jaar als scheidsrechter grote vooruitgang. 
JB floot wedstrijden die belangrijk waren, zoals A en B junioren in het einde vd 
competitie toen het om het kampioenschap ging. JB fluit strak, ziet alles en laat 



 

jiergong 44 nr 4 15 juny 2014 

niet veel toe als de wedstrijd er om vraagt. Dat is de grote winst dit jaar voor 
JB. Hij laat zien moeilijke en belangrijke wedstrijden te kunnen leiden. We 
denken zelf dat er nog meer vooruitgang in zit voor JB als hij ook de 
voordeelregel echt goed onder de knie krijgt in samenwerking met strak fluiten. 
- Dan blijven Auke en Friso over. We kunnen moeilijk iets over ons zelf 
schrijven, dus dat laten we aan een ieder over.  
 
Willen we toch even stil staan bij een droevige gebeurtenis dit jaar. Het 
overlijden van Stoffel Bouma. De afgelopen jaren heeft Stoffel vele wedstrijden 
voor ons gefloten. Stoffel deed dat op zijn geheel eigen wijze. Maar vooral met 
veel plezier en humor, en daar hadden spelers, leiders en trainers weinig 
moeite mee. Stoffel deed nooit moeilijk om op het laatste moment in te vallen. 
Sterker nog, we mochten Stoffel nooit voor donderdagavond bellen voor een 
wedstrijd voor komende zaterdag. Met veel plezier denken we terug naar de 
zaterdag dat Stoffel de D4 floot omdat Friso het tweede van Nijland mocht 
fluiten. Daarmee hielp Stoffel oud plaatsgenoot uit Hartwerd, Jehannes 
Bloemhof uit de brand. Hoewel het jachtseizoen was, kon en wilde Stoffel dit 
niet over zijn kant laten gaan. Achteraf is dit Stoffel zijn laatste wedstrijd 
geweest. Stoffel wordt door ons gemist. 
 
We willen onze scheidsrechters of degenen die iets te maken had met de 
scheidsrechters of commissie, bedanken voor hun inspanning en 
samenwerking! 
 
Voor volgend jaar. Behandel onze scheidsrechters en KNVB scheidsrechters 
met respect. Ze doen het ook voor hun eigen plezier en staan er niet voor het 
resultaat van 1 team. Mochten er incidenten zijn, dan kun je de 
scheidsrechterscommissie altijd vragen om raad en advies. 
 
Sluiten wij hierbij het jaar af. Wij hopen dat het volgend seizoen net zo 
voorspoedig loopt. Mocht je belangstelling  hebben om te fluiten, of vragen 
hebben, neem dan svp contact op met Auke of Friso. Voor andere vragen mag 
dat natuurlijk ook. 
 
Bij dezen wenst de scheidsrechterscommissie een ieder een plezierige zomer 
vakantie en periode toe! 
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Noppen  & Naaldhakken                 

 
oer froulju, fuotbal en oare wichtige saken 

 
 

Sa as jim op’e sds site miskien al sjoen 
ha, hat Tarina oanjûn te stopjen mei 
fuotbaljen by SDS. Sy sil namelijk nei 
Mulier. Ôfksienimme fan in klup wêr je 
in grut gedielte fan je libben by fuotballe 
ha, is net neat! Tiid foar my om mei 
Tarina yn petear te gean.  
 
Tarina, yn dyn jeugd hasto altyd al fuotballe bij SDS. Mei de jierren mei 
de froulju, op hoefolle jier komme we dan? 
 
Neffens my ûngefear 12 jier. Ik ha sa’n 6 jier by de jongens fuotballe, doe bin ik 
der ûngefear 2 jier tusken út west en dernei ha ik wer 6 jier by SDS fuotballe. 
Mar doe by de froulju.   
 
Hast yn dyn jeugd ek altyd as keeper oan'e bak west? 
Earst fuotballe ik, mar nei in oantal jierren kaam ik tusken de peallen telâne. 
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Hjir sjogge we Tarina yn ‘e wacht foar it penalty sjitten by de jongens. 
 
Wat is dy altyd bij bliuwn doe’st as famke bij de jongens fuotballe? 
We hiene altyd in protte wille tydens it fuotbaljen. Ik gie der altyd mei in soad 
sin hinne. Je beleve it as bern oars ha ik it idee. No bin ik mear bewust fan wat 
ik doch, froeger giene je gewoan nei fuotbal en dat wie it. Sa folle kin ik my der 
súver net mear fan herinnerje eins. 
 
Doe kaamdest samar wer werom by SDS, om't der in frouljusteam wie. 
Wat wiene se bliid mei dy! In echte keeper, maar ek een hiele goeien. Bale 
sy ek dast fuortgjist? 
Ik bin wat letter by de froulju kaam, omdat ik earst wol efkes klear wie mei 
fuotbal. Ik wie neat foar neat stoppe, ek omdat de oare famkes, sa as Agnes 
ek stoppe wiene. Doe waard ik neffens my troch Mirjam Bakker frege as ik 
miskien wer fuotbalje woe. Want se hiene wol hiel soad behoefte oan in keeper 
by it frouljusteam. Úteindelijk ha ik dochs wer hast 6 jier folmakke by SDS. Ik 
ha leuke tiden hân mei de froulju. Derneist tink ik wol dat der wat minsken bale 
dat ik fuort gean. Al ha ik it de lêtste tiid fan it seizoen ek roppen dat ik echt 
fuort sil.  
 
Wat makket eins dasto fuortgjist bij SDS? 
Nei 12 jier bin ik wolris ta oan wat oars. Ik bin klear foar in nije útdaging. En 
Mulier kin my dat biede. Ik ha altyd mei in soad wille fuotballe bij SDS, dus ik 
sil fêst  noch wolris om it hoekje sjen. Jim sille my dus fêst noch wolris tsjin 
komme! 
 
Ik wit dast altyd populair wiedest bij SDS, mar ek by oare klups. Bist in 
oantal keer frege om oer te stappen. Wat makke dat Mulier de trochslach 
joech? 
Mulier hy my al in oantal kear earder frege om by hun te komme keepen. 
Mulier as klup lutst my wol oan, allinne wie ik bang om dy stap te setten. 
Samar nei in oare klup en by myn fertrouwde SDS wei gean. Mar Mulier hat in 
leuk frouljusteam, fol mei enthousiasme en in hiele goeie ynstelling. Ik tink dat 
ik dêr no mear úthelje kin as by SDS en miskien kinne sy my better meitsje. 
 
Wat is dyn hichtepunt yn al dyn jierren bij SDS? 
Alle leuke geselliche 3

e
 helten yn de kantine fan SDS binne fansels allegear 

hichtepunten. As bern fûn ik it eartiids geweldich dat ik ‘pupil fan ‘e wike’ wêze 
mocht.  
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Miskien sjogge jim 2 lytse kopkes yn it swart-wyt klaait.. û.o. Tarina is hjir pupil 
 fan ‘e wike. 
 
Is der ek in djiptepunt wat dy by bliuwn is? 
Myn djiptepunt is de westriid tsjin Boalsert in oantal jier werom. Ik mocht foar it 
earst werris balje en kaam doe yn botsing mei de tsjinstander. Op dat momint 
wie it efkes in swart gat en sa hearde ik it famke skreeuwen en gûlen. Se 
moast ophelle wurde troch de amulance. Letter hearden we dat se har foet op 
4 as 5 plakken stikken hie. Dat wie doe wol efkes skrikke. Ik fûn it ek hiel erch. 
Mar ik bin in fûlen ien.. ik hâld net yn by in bal. Wol jammer dat it sa 
resultearde. 
 
Wat silst it meast misse bij SDS? 
De kantine en de gesellichheid fan de klup! 
 
Wolst fjirder ek noch wat kwyt?   
Tige tank foar al de moaie jierren bij SDS!  
 
En Tarina, do tige tank foar dyn iepenheid yn ‘e Treffer. Wy winskje dy in soad 
wille, gesellichheid en learmominten ta yn dyn nije team by Mulier. Derneist 
hoopje wy dast net faak fanút ‘e kantine út Wytmarsum nei Wommels yn ‘e 
sleat bedarrest en dast noch ris oan dyn âlde klup SDS tinkst. It giet dy goed!  
 
(TB) 
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SDS A1 2013-2014 

Eind vorig seizoen werd er gevraagd of ik de A's wilde trainen en dan ook de 
cursus TC3 doen, dan had ik gelijk een stage plek. 
1x in de week de A1 trainen, 1 x in de week traint Jaap de Blaauw ze, en op 
zaterdag de coaching. En dan ook 1 x in de week de A2 trainen. 
Leuk, dacht ik, doe ik, en daar heb ik geen spijt van gehad, al viel het soms 
niet mee, want iedereen bemoeid zich er mee, alleen wordt er niets 
rechtstreeks gecommuniceerd maar altijd via een ander, en daar kan ik 
absoluut niet tegen...... 
Samen met Durk aan de slag, Durk de A2 en ik de A1, dat is wel perfect 
gelopen, weinig spelers voor 2 elftallen maar toch er in geslaagd om de A2 
redelijk veel wedstrijden te laten voetballen. 
Het niveau van de 2 elftallen verschilt enorm, maar dat neemt niet weg dat de 
boys van de A2 wel altijd veel plezier hadden tijdens de trainingen en 
wedstrijden, waarvoor jullie dank. 
Durk zal vast een stukje over de A2 maken, dus beperk ik me hier tot de A1. 
De A1 bestond dit jaar uit een mix van 2e en 1e jaars A's, aangevuld met, in 
onze ogen, een 5 tal talentvolle B's. 
De eerste  wedstrijden was er veel gezeur, maar vooral veel gescheld op 
elkaar, op de scheidsrechters op de tegenstanders en zelfs op de leiders van 
de tegenpartij. 
Ook waren er enkele met " vedette neigingen" , jaja, zelfs bij SDS A1 
voetballend in de 2e klasse. 
Dat moest als eerste veranderen, anders wordt het niks dit seizoen en wordt 
het absoluut geen team. 
Na 2 weken was iedereen tijdens de wedstrijd gewend aan elkaar en hadden 
de " oudere spelers"  door dat de jonkies toch wel goed waren en was de 
acceptatie een feit. 
Het gevloek en gescheld was tot een absoluut minimum gedaald en er 
ontstond echt een team wat in mijn ogen best wel eens ver kon komen deze 
competitie. 
De trainingsopkomst is perfect, zoals later blijkt, bijna het hele seizoen rond de 
95 %, en geregeld zelfs 100 %. 
Het zou een zeer "aparte"  competitie worden, gestart met 11 ploegen, al heel 
gauw nog maar 10, toen 9 en nu op het eind nog maar 7!!!!!! elftallen in de 
competitie. 
Halverwege het seizoen kwam de vraag van de boys om inloopshirts, staat 
netjes, is handig in de winter als het regent, en ze vonden " dat dat wel bij A1 
past". Helaas kon het bestuur niet aan deze vraag voldoen, de reden is te 
accepteren, maar weer dachten de boys, zie je wel, de A's hangen er maar wat 
bij, er wordt niks voor ons gedaan..... 
Dus zelf maar als " sponsor"  opgetreden en bij AP vd Veer 15 shirts met 
opdruk besteld, en wat waren ze er blij mee, prachtig om te zien. Hiermee 
creëer je een sfeertje wat nodig is bij deze jongens, en wat we nodig hadden in 
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de competitie, die steeds dramatischere vormen aan ging nemen. 
In maart hadden we nog maar 6 wedstrijden gevoetbald, en we moesten  er 
18!!!!! Drie x tegen elke ploeg. Dat is de reden dat ik op dit moment van 
schrijven nog niet weet of we kampioen zijn of niet....... 
Bij het lezen van dit stukje is het wel bekend......... We moeten nog 2 
wedstrijden, als we ze beide winnen zijn we kampioen en dat is echt een 
fantastische prestatie. We hebben een super seizoen gehad, weinig goals 
tegen dankzij een fantastische verdediging. Jelle en Martijn op de backs, 
onpasseerbaar, Jurjen een klasse voorstopper, soms ongeleid, maar altijd "te 
plak". Bouke een degelijke rustige sluitpost. 
Ruurd als laatste man, later door een blessure vervangen door Wiebe, beide 
grote klasse, zeer rustig maar altijd geconcentreerd. 
Wiebe, de penalty meester. 
Middenveld met Teun,Wiebe, Pieter W, Pieter S en Allert. Je ziet, de kwaliteit 
druipt er van af. Zeer creatief, soms briljant en soms even gemeen, een goede 
combinatie van klasse en vechtlust. 
Voorin Almar en Pieter de V, beide onvoorstelbaar snel maar weinig gescoord 
dit seizoen, maar o zo belangrijk met de voorzetten. 
En in de spits Lourens, absoluut de topscoorder (van heel SDS denk ik). Hoe 
hij het doet is soms " onnavolgbaar" maar een halve kans veranderd bij hem in 
een hele, en dus ook (meestal) in het net. 
Zo nu en dan aangevuld met Foeke, Remon of Jan Fokko uit de A2 en/of 
enkele zeer talentvolle B's. 
En dat was nodig, want op het laatst hadden we 4 langdurig geblesseerde, 
maar toch bleven we winnen...... 
Mannen, of we nou kampioen zijn geworden of niet, ik heb een fantastisch jaar 
met jullie gehad, zeer veel mooie wedstrijden gezien. 
Ook een paar slechte, maar ach, dat kan gebeuren, donderpreek en weer 
gaan met die banaan. 2 x van de mede titel kandidaat verloren, maar ja, in de 
eredivisie wordt je ook geen kampioen tegen de top drie, dus, wat is het 
probleem...... 
Als we afgelast waren, en dat was vaak, was het zeer opvallend dat bijna 
iedereen een plekje vond in een ander elftal, variërend van het 1e tot het 4e. 
Dat zegt genoeg over jullie kwaliteiten, maar dat wisten jullie zelf (en ik) ook 
wel. 
Als ik dit schrijf kunnen de B's ook nog kampioen worden, wat zou dat knap 
zijn, de A's en de B's kampioen, een compliment aan de begeleiding en de 
tc van de afgelopen jaren. 
Nogmaals, ik heb een fantastisch seizoen met jullie gehad, en ik hoop dat ik de 
meeste van jullie volgend seizoen nog rond zie lopen bij SDS, in welk elftal dan 
ook. Maar dat jullie een fantastische groep jongens en vrienden zijn, blijkt elke 
week een beetje meer.  
Super bedankt voor dit seizoen.  
Boudewijn Kramer.   
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SDS League 
It wie dizze edysje fan de SDS-League Sjoerd 
Rispens dy ‘t mei “Algemeen Fons” de earste priis 
pakte. Wy binne benijd wat Sjoerd der oer te sizzen 
hat.. 
 
Opstelling “Algemeen Fons” 
Zoet(PSV), Blind(AJA), Poulsen(AZ), 
Botteghin(GRO), Leeuwin(SCC), Falkenburg(GAE), 
Toornstra(UTR), Piazon(VIT), Pelle(FEY), 
Finnbogason(HEE) en Tadic(TWE). 
 
Opmerkelijk oan dyn team is dasto in hiel skoft mei 10 man fuotballe hast 
omdat Piazon(VIT) hast nea meidie. Hiesto der wol rekken mei hâlden 
dasto mei “Algemeen Fons ” earste wurde soest? 
Nee, want Poulsen levere ek neat open Piazon die dus nea mei. Hjirtroch hie ik 
dus eins mar 9 spilers en tocht ik yn de leste wiken noch wol te sakjen 
 
Hiest alris faker in priis hân? 
Jawol, de wykpriis wolris en de top tsien ek wol. 
 
Wat hasto op dyn trainingstaasje yn Las Vegas opstutsen dasto no 
earste wurdst yn de SDS League? 
It is alwer efkes lyn, mar neffens my: 
14 peuken 
1 klapsigaar 
3 middelfingers 
 
Wat wienen dyn toppers? 
Eltsenien útsein Piazon en Poulsen. 
 
Wat wie de grutte ferrassing yn dyn 
team? 
Ik tink Leeuwin. 
 
Giet dyn leafde foar Ajax ek sa fier dasto leaver gjin spiler fan PSV yn dyn 
team hast? 
As ik 11 spilers fan Ajax opstelle mocht dan hie ik dat fansels dien. Dan wie it 
allinnich al wat spitich dat ik myn 1

e
 priis dan mei 50 oaren diele moast. Dan 

mar ien fan PSV deryn……. 
 
Hasto dy al ynskreaun foar de SDS-WK-Pool? 
Hast…………… 
     (WW)                                
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SDS D1 2013-2014 

D1 was dit jaar een wereldploeg met ook nog af en toe goed voetbal. Rein en 
ik hebben genoten van de sfeer in de ploeg. Bijna geen gezeur op elkaar en 
leuke dingen beleefd. Vooral de ritjes naar de uitwedstrijden zijn een feest om 
mee te maken. Hoogtepunt was natuurlijk de reis naar Terschelling, wat een 
plezier voor de mannen. D1 was dit jaar ook de ploeg van de muziek, de gel, 
de hugs voor de wedstrijd, het verdriet om op een bepaalde positie te moeten 
spelen, de beautys van goals, de gemiste kansen, de tactische missers van de 
coaches, de rare coaches van de tegenstanders, de altijd dezelfde twee 
langzame douchers, de Roodhuisters, de kale Matties, de kapotte 
voetbalschoen, het altijd willen spelen, de doorbraak van verschillende spelers, 
de Axe-deo, alle andere deo's, de altijd wel wat vermiste kleding, de leuke 
scheidsrechters, de onnavolgbare scheidsrechters, de gelijke spelen, de 
trouwe H+M-side, de flexibele ouders, de girls langs de lijn, het leuke filmpje 
en nog veel meer. De resultaten na de winterstop waren wat minder als 
daarvoor, maar de tegenstanders waren beter, dus daar is iedereen alleen 
maar sterker van geworden. 
Jongens het was top om jullie leider te zijn! Marco en Ayanle bedankt voor de 
toptrainingen! SDS vrijwilligers bedankt voor de koffie op zaterdag, voor de 
gekalkte lijnen, het wedstrijdschema, de shirts, de treffer, de side, Twitter, het 
fluiten, de thee of limonade, de middelen om naar Terschelling te kunnen, de 
ballen, de mogelijkheid voor zaal- en kunstgras-wintervoetbal en verder alles 
wat we niet weten maar wat toch gebeurd.  
Mede namens Rein. Tjerk 
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SDS D2  2013 - 2014 

Foar de winterstop hie SDS D2 it aardich dreech. Foar it earst mei alve tsjin 
alve op it grutte fjild en eltse wike fuotbalje tsjin meastal twadde jiers D's. 
Fuotbaljend koene we goed meikomme mar fysiek moasten we it faak oflizze.  
Mei 5 punten ut 11 wedstriiden binne we op it 10e plakje eindigde (fan de 12). 
Yn it winterskoft hat D2 it KNVB sealtoernooi spyle. 
In oantal sneonen moast der spyle wurde yn 'e seal yn Ljouwert. Mei 21 
punten ut 7 wedstriiden (de folle winst) waarden de mannen hjir sawier 
kampioen. Yn it winterskoft is Jelle vd Hoek stoppe en syn plak is oernaam 
troch Jurjen Bouma. Yn de foarjiers kompetysje wiene we wat minder swier 
yndield en de mannen begongen hieltiid better te fuotbaljen. Noch hieltiid 
wiene de tsjinstanners (folle) grutter as us jongens, mar fuotbaljend wiene wei 
eins hieltiid de bettere ploech. Foar it kampioenskip kamen we krekt wat 
tekoart. We ferlearen yn Ljouwert de beslissende wedstryd tsjin de (lettere) 
kampioen FVC mei 2 - 1.  
Tegeare mei Ljouwerter Sweltsjes binne we eindige op it twadde plakje.  
Al mei al in prima seizoen foar SDS D2. 
It grutste part fan dizze jongens sil it kommende seizoen trochstrome nei de 
D1. 
De spilers dit it dit seizoen dien hawwe foar D2 binne: 
Jeffrey, Bartle, Eeltsje, Douwe Jan, Michael, Wiltsje, Ruerd, Luka, Tjitse, Anco, 
Stan, Tjerk, Arjen, Jurjen(foarjierskompetysje) en Jelle (neijierskompetysje). 
Theo Postma 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 



 

jiergong 44 nr 4 24 juny 2014 

Efkes Balje 

 
Steand: Harry, Pieter, Ferrie, Theo, Syb, Johan, Hendricus, Bonne. Op 
knibbels: Folkert Rients, Remon, Pieter, Klaas.  
Net op de foto mar meast wol oanwêzich: Remco, Wouter, Tjerk en Aant 
“Wij soene wat útfine moatte foar dy SDS-ers dy’t sneon net fuotbalje wolle of 
kinne mar sneons of oare dagen wol aktyf binne foar SDS”. Sa gie it  no al wer 
2 ½ jier yn in petearke tusken Durk O en Aant H.  Sa is it dus allegear begong 
en nei in stroef begjin is it no hielendal ynboargere bij SDS. Op in fêste tiid op 
freedtejûn komme se lâns (of net). Neat hoecht, it mei, it kin. 2013-2014 wie in 
prachtich seizoen mei gemiddeld sa’n 10 oant 12 man.  Sa lang it ljocht is 
wurdt de arena yn Wommels ynrjochte en yn de winterperioade wurdt yn 
Easterein striden om de oerwinning.  Foarop stiet dat wij elkoar fuotbalje litte, 
sadat wij allegear sûnder blessures fan it fjild komme. Je kinne der heechstens 
in oantal kniesde ribben oprinne mar dat kin likegoed âlderdom wêze. Mar wat 
wurdt der betiden dochs  in moaie striid útfochten tusken HInnaarders en 
Itensers, of tusken in Wouter en in Remco of in Johan tsjin in Theo.  Totaal sil 
der sa’n groep wêze fan in man as 20 dy’t ien of meardere kearen west 
hawwe.   
De formule is simpel: De hesjes wurde ferdield, der wurdt hast altyd in 
spannende partij spile en op in gaadlik momint wurdt der ropt ien, twa of trije 
winnende doelpunten, ôfhinklik fan it oantal dielnimmers en de grutte fan it 
doel, want dat is ek ferskillend.  Spitich dat Durk O. sels yn it begjin mar in pear 
kear meidwaan koe en op de fraach at it ea noch wat wurdt seit hij stefêst: “sa’t 
ik no bin net, mar sis nea nooit”.  Dat er folgjend jier sels in 60 plusser 
meidocht, wol net sizze dat wij oergeane nei it “rinfuotbal”sa’t dat oerwaait út 
Ingelân.  Efkes Balje is foaral ek Efkes Drave en dat dogge sommige oaren 
sûnder bal (ek best) mar wij dogge it leaver mei bal. 
Aant. 
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SDS-Look-a-likes(7) 
Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in 
blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst 
fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Wy binne hiel 
benijd. Mail jim SDS-Look-a-like nei DeTreffer@vv-sds.nl! 
 
Erik Haitsma as Rafael van der Vaart:

  
 
Jildert Hylkema as Dimitar Berbatov:   

   
 
Diitze Nauta as Diederik Samsom:  
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Vacature!!! 
 

Per november 2013 is het bestuur van vv-SDS al op zoek naar een 
wedstrijdsecretaris, dit omdat de huidige wedstrijdsecretaris na 8 jaar gaat 
stoppen. 
Als wedstrijdsecretaris maak je ook deel uit van het hoofdbestuur, draai je 
mee in het schema bestuurslid van dienst en werk je samen met onze 
jeugdwedstrijdsecretaris en de scheidsrechterscommissie. 
Veel zaken kun je via email en telefoon doordeweeks vanuit huis doen. 
Belangrijke eigenschappen of vaardigheden zijn: accuraat kunnen werken 
en beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden.  
 
Wij zijn op zoek naar een man, vrouw of zelf echtpaar om  ons bestuur te 
versterken! 
 
Voor informatie kunt u terecht bij: 
 Douwe Durk Reitsma, telefoon 0515-332500 (voorzitter) of 
Andre Vink, telefoon 0515-333134 (huidig wedstrijdsecretaris) 
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SDS-Klean 

 Wolle je ek yn SDS-klean rinne of in moaie SDS-tas of 

sa bestel dit dan op ús webside www.vv-sds.nl 
en druk op:  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Dit is der allegear te krijen: 
SDS-Tas: €33,- 
SDS-Rugzak: €31,- 
SDS-Trainingspak: €42,- 
SDS-trainingsbroek: €25,- 
SDS-Trainingsbroek kort: €18,50 
SDS-Sweater: €25,- 
SDS-Midjack: €47,50 
SDS-Trainingsshirt dry-fit: €21,50 
SDS-Polo: €21,- 
Op fersyk fan SDS leden kin der no ek losse 
trainingsbroeken besteld wurde.  
Binne jim fan plan noch SDS klean te keapen, skilje dan efkes nei: 
Douwe Dirk Reitsma(332500), want SDS hat wat SDS-klean op foarrie. 
Hjir kin efentueel ek past wurde. 

Sjoch foar al it aktuele  
SDS-nijs eltse dei op  

www.vv-sds.nl! 
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SDS E3: Na regen komt zonneschijn… 
Was het voor de winterstop nogal een herfstige vertoning voor E3, nadat er 
grondig was gesleuteld aan de team-indeling waren de laatste wolkjes 
verdwenen. In het nu volgende verslag de succes-story van de tweede helft 
van het seizoen van SDS E3….. 
Het begon op een avond waarin jullie leiders Popke Altenburg en Johan 
Hiemstra lurkend aan een kop koffie bekeken wie er  allemaal aan boord 
waren. Popke pakte een stuk papier, dacht even na en begon poppetjes te 
tekenen en schoof dit onder mijn neus. Toen ik het plaatje bekeek, kon ik niets 
anders doen dan grijnzend in te stemmen. Ja dit is het! Het had niet veel 
gescheeld of we hadden onszelf er bij getekend. Zowel Popke als ik moeten 
ons soms bedwingen om niet gewoon mee te doen (dat heb je met fanatieke 
leiders).  
Het team bestond uit: 
Jelte Spoelstra, Froukje Altenburg, Joop Altenburg, Gerbrand Kramer, Pieter 
Wijnia , Rico Kupers, Jasper Abma, Evie Bouma en Jens Hiemstra.  
Zonder trainers geen oefening en geen resultaat.  Gedurende dit seizoen 
hebben jullie training gehad onder leiding van Popke Altenburg (vaak 
maandagavond)  en  Hans Van der Schaar (vaak op woensdagavond). Twee 
keer training in de week van de toptrainers. Jullie trainden samen met E4. 
De eerste wedstrijd thuis tegen Scharnegoutum '70 E4 hadden we de 
vuurdoop. Zowel Popke als ik waren gelijk onder de indruk van jullie spel. 
Iedereen moest even wennen, maar toch wonnen we met 8-3. Tijdens deze 
wedstrijd ontpopte Jelte zich als uitstekende keeper, de plek waar hij ook de 
rest van het seizoen z’n mannetje stond. 
De tweede wedstrijd speelden we uit tegen SWZ E8 (VV SWZ BOSO Sneek) 
en wonnen daar met 4-1. Jens (altijd een extra setje Duracell batterijen bij zich) 
en Evie (een echte doorzetter die de tegenstanders tot wanhoop toe altijd 
tegenkwamen als ze richting de goal wilden gaan)  raakten achterin steeds 
beter op elkaar ingespeeld. 
De derde wedstrijd speelden we thuis tegen LSC 1890 E10. Het overspelen en 
“eerst bij de bal” wierp weer z’n vruchten af. Het middenveld met Rico, Froukje 
en Joop stond als een huis. Rico heeft een krachtig schot en Froukje en Joop 
weten elkaar goed te vinden en zorgen voor veel voorwerk. Het resultaat 
mocht er weer zijn:  10-0! 
Vierde wedstrijd: uit tegen Bolsward E7. Jasper, Gerbrand en Joop zijn veel 
voorin te vinden. Jasper weet steeds beter z’n plekje te vinden en weet dan 
ook nog even een goal te scoren! Deze spannende wedstrijd wonnen we met 
4-1. 
Wedstrijd nummer vijf:  uit tegen Scharnegoutum '70 E4. Gerbrand speelde 
weer eens de sterren van de hemel. Goeie techniek en een neusje voor goals. 
Later zal blijken dat hij de topscoorder wordt van E3. Pieter is ook goed op 
dreef. Net een diesel. Één keer op gang is hij niet meer te stoppen. Goed 
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overspelen en af een toe een goaltje maken. Deze wedstrijd wonnen we met 4-
1. 
De zesde wedstrijd. Op papier een  spannende wedstrijd thuis tegen  SWZ E8. 
We konden nu al kampioen worden. Popke had een geheim wapen 
geïntroduceerd: Mouwen opstropen. Bleek een gouden zet. Ook deze 
wedstrijd werd succesvol afgesloten. De tegenstander mocht pas naar huis 
toen ze met  11-3 voor de broek hadden gehad. Nog voor het einde van het 
seizoen was SDS E3 voor de andere ploegen niet meer in te halen. We zijn 
KAMPIOEN! Bloemen, een medaille en patat. Super goed gedaan! 
De zevende wedstrijd. Uit tegen LSC 1890 E10, de hekkesluiter.  We waren 
niet helemaal compleet door vakantie en ziekte waardoor er we spelers 
moesten missen.  Jens moest invallen bij E2 maar kwam tijdens de wedstrijd 
(nadat hij al een hele wedstrijd had gespeeld ) er toch nog bij.  Mocht even 
voorin spelen en scoorde zelfs. Toch was op een gegeven moment  de batterij 
leeg. Iedereen deed echt z’n best maar we hadden even onze dag niet.  We 
verloren met 3-2. Wel super sportief ons verlies gedragen en de tegenstander 
gefeliciteerd.  Ook dit hoort er bij! 
De laatste wedstrijd. Het hele team weer compleet  en gedreven om deze 
wedstrijd winnend af te sluiten als een waardig kampioen. We moesten thuis 
tegen Bolsward E7, de derde op de ranglijst. De vorm was weer terug en na 
een super spannende strijd floot de scheidsrechter  af. Eindstand 5-2. 
Wij zijn als leiders super trots op jullie. We hebben met veel plezier gezien hoe 
jullie soms boven jezelf uitstegen. Mooie goals, soms een tegenslag,  altijd 
positief. We hopen dat  we jullie nog lang op de velden van SDS zullen 
tegenkomen! Dank ook voor de trouwe supporters:  broertjes, zusjes, ouders 
en zelfs opa’s en oma’s.  Complimenten aan allen die er voor gezorgd hebben 
dat de tenues voor aanvang van de wedstijden weer spik en span waren.  Altijd 
weer spannend of 
ze niet gekrompen 
waren ;-)  Hans 
van der Schaar en 
Popke, bedankt  
voor het verzorgen 
van de training. 
Wij vonden het 
fantastisch! 
 
Jullie leiders 
 
Popke Altenburg 
Johan Hiemstra 
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SDS F1 yn de bekerfinaleronde 

Hjir hiene we it hiel seizoen foar wurke, de bekerfinale dei yn Haren. 3 earste 
klasser stiene op de rol foar SDS, Nieuw Buinen F1, RES F1 en Angelso F1. 
Sterke teams folgens de site's dy't we fansels stiekum al efkes screent hiene, 
mar us jonges hawwe ek in hiel best seizoen draait en ek lang om it 
kampioenskip mei dien mar uteinlik as 2e eindige! 
 
De dei begin al goed, mei skitterend waar. 42 man werfan 10 spilers, yn'e 
dubbeldekker  tegearre mei wat letter blykte us grutske opponent RES. 
 
Angelslo - SDS 
SDS moast as earste tsjin Angelslo. We begunen wat skruten, mar dat is net 
nij, mar dermei wol spannend. Foaral de oanfierder wie in sterke spiler en wie 
fysiek sterk. Kracht fan SDS is echt de snelle omskakeling en snel de spitsen 
oanspylje. Doede, Arjen en Redmer W diene dit geweldich en we krigen 
dermei ek us kansen. Redmer W makke dan ek al gau de 1-0 ut in skot fan 
Arjen dy't de keeper net halde koe. Yes!! De keeper stie oer it algemien wat 
fier foar syn goal en dit hie Doede al in pear kear sjoen, mar de doelpogingen 
wiene krekt net genoch. Redmer S hie dit ek sjoen en die ek in monsterskot en 
dizze gie sa heech dat dizze oer de keeper binne stuitte yn'e goal! 2-0. 
Yn'e 2e helte setten we it goede spul troch en makke Ate troch goed 
combinaasjespul de 3-0! Dernei wat yn tempo werom, en doe die Angelslo 
noch wat werom 3-1. Einstan. 
 
SDS - RES 
Dit wie de te kloppen ploech dat hiene 
we yn de earste wedstriid al sjoen. Ek 
foarich seizoen hiene we fan dizze 
ploech 7-0 ferlern. RES begun dan ek 
hiel sterk, SDS stond erbij en keek erna. 
Jesmer stie wer in wereld pot te keepen 
mar wie tsjin de 0-1 fan RES net 
bestand. In pegel yn de linker hoeke. 
SDS wie net bij de les en kaam yn de 1e 
helte amper under de druk wei fan RES. 
Yn de 2e helte in donderspeech en de 
mannen in hart under riem en wat 
spunsen mei kald wetter op de holle. 
SDS naam it initiatief en krige  in pear 
beste kansen. Doede waard noch 
underut reage yn it strafskopgebied en 
dat wie in penalty wurdich, mar it bleau 
bij in vrije skop. Dizze gie krekt oer Ate hinne om yn te koppen. Dernei toch 
lean nei wurkjen de 1-1 fan Doede! 
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De beide teams goaiden alles yn'e striid en Arjen kaam der noch in kear 
allinich troch mar de keeper hie der krekt in foet tusken.... It fysiek fan RES wie 
dochs wat grutter as dat fan SDS en ut in korner waard dan toch mei in pruts 
goal 2-1. De wedstriid duorrre dochs efterof wol hiel lang, neffens  de Beppe 
fan Niels wol 10 minuten extra. Dus doch in extra kater oars hiene we it miskyn 
dochs noch op 1-1 halde kinnen. 
 
SDS - Nieuw Buinen 
Dochs wat reperatie wurksumheden, nei it ferlies, mar de mannen moesten 
noch in kear en it koe noch fansels. RES moast nei us ek noch in kear. We 
kamen ek hjir wer direct under druk mar hjir koene we beter utkomme. Wol 
kamen we vrij snel 1-0 achter. SDS hie no mear te ferliezen en sette goed druk 
en al gau foel de 1-1 troch Redmer W! SDS gie troch op syk nei de 2-1.! Troch 
dat SDS mei in soad nei foaren spyle de hiele tiid hiene de ferdediger Niels, 
Sjirk, it dreech. De oare ferdedigers Ate , jorrit en Gjelt  spylen te fier bij harren 
man wei en sa krige NB ek kansen op de 1-2. Dit barde ek noch ut in skot dy' 
t best keart waard troch Jesmer mar dizze stroffele en kaam ungelokkich del 
en liet de bal los mei 1-2 foar NB. 
Jesmer wissele, koe net mear fierder hjirnei en Redmer S op goal. SDS 
herstelde wer goed en sette no alles op de oanfal, mei 1 man achteryn. Dizze 
druk koe NB net oan en SDS makke de 2-2 troch Ate.  It spul gie no wol hinne 
en wer,wat in spanning,mar uteinlik troch in wereldskot fan Doede makken we 
yn de leste tel fan de wedstriid de 3-2! KLASSE. 
 
RES wun de leste wedstriid 
mei 6-1, RES de terjochte 
kampioen! Mar SDS F1 stiet 
op de kaart in klasse 
prestaasje 2e nei 10 extra 
beker wedstriiden, in unieke 
prestaasje foar F 1 en wat ha 
we in fantastische dei en 
seizoen han! Alle spilers en 
alders bedankt foar jimme 
ynset! Speciael oandacht foar 
de trainers, Harm en Tsjipke, 
sij ha der foar soarche dat de 
mannetsjes better wurden 
binne! We hawwe yn totaal 
20 competitie wedstriiden 15 
wun 1 gelyk en 4 kear ferlern. Dan noch de sealkompetysje dy't we 
ongeslagen as kampioen ofsluten! Al mei al in skitterend seizoen! 
 
FR 
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6 nije SDS feriening pupillen-skiedsrjochters 
Op twa jûnen yn maaie en juny hawwe in seis SDS junioren in kursus foar 
Knvb pupillen skiedsrjochter folge. De organisaasje wie dit jier yn mienskiplike 
hannen fan sv Mulier en vv SDS. Op 8 maaie wie de slútjûn en blieken de 
6 kandidaten fan SDS, 6 kandidaten fan Mulier en 1 kandidaat fan 
Easterlittens, allegear slagge te wêzen. De KNVB-dosint, Hessel Steegstra, liet 
wilens it diploma oerjaan witte, dat hy gjin twifel hat dat dizze famkes en jonges  
goede skiedsrjochters wurde sille.  
 

 
 
De SDS dielnimmers: Mark Klijnsma, Hans Bootsma, Kees vd Horst, Frank 
Bervoets, Luuk van der Schaar en Arnout Meijer mei harren diploma.  

Paskes ynleverje! 
Willen alle leiders, of jullie nou stoppen of doorgaan, de passen van de 
spelers inleveren in de bestuurskamer of bij ons door de bus gooien: 
  
Pastoar ten Bokumstrjitte 15  
Reahûs. 
  
Ledenadministratie SDS 
Tina Wiegers 
Jacob Hofstra 
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Wy Facebooke mei Stefan van der Velde  
Facebook wurd mei de dei populêrder, 
en ûndertusken binne hast alle SDS’ers 
wol op dizze online omjouwing te finen. 
Foar ús wurd it dus ek hieltyd makliker 
om fan alles te witten te kommen oer 
ien fan ús leden. Wij hoe de doar der net 
iens mear foar út. Gewoan thús mei de 
fuotten omheech, de laptop op skoat, in 
pilske yn de hân en de mûs yn de oare. 
It ienige wat it sa no en dan wol lestich 
makket is it finen fan in geskikte 
kandidaat. Mar gelokkich slagget dat 
eltse kear wol wer, sa ek dizze kear. 
Want wat is der no nijsgjirriger dan in 
nij lid. In fuotballer dy syn hiele jeugd 
bij SDS spile hat, en dy nei in lytse 
ûnderbrekking wer werom is op it âlde 
nêst. Hij skynt ien fan de grutste talinten út SDS 4 te wêzen. Wij 
facebooke mei Stefan van der Velde. 
 
It earste wat ús yn it each springt at wij syn side besykje is syn profielfoto. Foar 
dizze foto hat hij syn moaiste sneinse klean oanlutsen. En at jo sjogge dat sels 
dy klean swart/wyt binne, dan betsjut dat dat jo wol in echt SDS hart ha. We 
sjogge dat de foto ek goed yn de smaak falt bij syn freonen, sa hat hij al 29 
likes en sa`n 30 reaksjes op dizze foto. Yn dy reaksjes wurd der ek praten oer 
de saneamde selfie. Hjirby meitsje jo in foto fan josels en dy pleatse jo dan op 
internet. No at wij witte dat Stefan ek graach selfies meitsje mei sille we sjen at 
we noch in oantal fine kinne.  
Wij iepenje de pagina mei foto`s en sjogge in ferskaat oan selfies, helfies en 
onsies. Derneist fine we ek wat oare foto’s dy ús wat mear fertelle kinne oer 
syn libben. Sa sjogge wij dat hij op 13 maaie in nije auto kocht hat. In grize 
Mazda, in echte gezinsauto. Soe dat miskien betsjutte dat hij syn 
takomstplannen al hielendal klear hat? Dat hij oer in pear jier “Huisje, boompje, 
beestje” wennet? Dat kin natuerlik allinnich at hij in freondinne hat, wij sille snel 
sjen at we dêr ek wat oer fine kinne. We sjogge bij syn gegevens dat dizze 25 
jierrige single noch gjin freondinne hat. Dus foar alle SDS froulju dy noch opsyk 
binne nei in geskikte freon, en dy gek binne feestjes, filmkes, selfies en griize 
Mazda’s. Sjoch efkes op syn persoanlike side en lit miskien efkes in berjocht 
efter. Jo witte nea wêr it goed foar is. Mar wêz der wol snel bij. Want Stefan hat 
noch 248 facebookfreonnen, wêrfan ek in hiel soad froulju dy miskien ek wol 
efter him oan sitte. 
We scrolle noch efkes nei ûnder en komme noch wat nijsgjirrichheden tsjin oer 
Stefan. Sa sjogge we dat hij in fanatike Ajaxcied is, we hoopje dat de froulju 
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dat troch de fingers sjen wolle. Want oars kin 
hij de Mazda wol wer ynruilje foar in Fiat 
Panda. Der tsjinoer stiet dat Stefan gek is op 
feesten. Hynight, nacht fan Boazum, lekker 
outdoor, Exmorra ens. Gjin feest liket oan him 
foarby te gean. In feest is it bij him thús ek 
faaks. Sa hat hij it hûs al in oantal kear fol hân 
mei freonen. Wat ús derby opfalt binne de rare 
kado’s dy hij sa no en dan fan syn freonen krijt. 
Dizze kado’s ha allegear ek in moai plakje 
krigen op syn facebook side. Sa sjogge wij 
cd’s, kompjûterspultsjes, opblaaspoppen en in 
tydskrift mei doaske tissues foarby kommen. Wat dat allegear betsjut witte wij 
net, der mei elts syn eigen konklúzje út lûke.  
Wij ha Stefan al wat better kinnen leart oan de hân fan syn facebook side. Niks 
is dizze partyanimal en takomstich lieder fan SDS 4 te gek. Wij sille noch lang 
mei him neisitte kinne bij SDS. Mochten jim no ek nijsgjirrich wurden wêze, of 
miskien wol mear dan dat. Besykje dan efkes syn side, en stjoer him in 
freonfersyk. 
(BD)
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Wa is Robert Snodgrass ?!?! 

As skiedsrjochter hasto net soad fuotbal 
helden, …… mear…… moat ik sizze. Yn 
prinsipe fyn ik de measte topspielers mar 
neat. Robben in dukelaar, Rooney reklame 
foar hier implentaten, Ronaldo in 
glêde iel, Iniesta wol goed mar 
unopfallend, Suarez te gemien, Gerard net 
goed gut genôch, Sweinsteiger hat itselde 
shirt as Johan Postma, ensfh. ensfh. ensfh.  
Mar dochs bin ik ‘fan’ fan in fuotballer dy frij 
ûnbekend is. Ik kin sizze dat ik der net genôch 
fan krije kin en elke sneontejûn om healwei 12 
oere giet de TV op BBC 1 om 
‘match of the day’ te sjen. Myn spesjale 
oandacht giet dan út nei Robert 
Snodgrass fan Norwich City FC. De fraag is 

wêrom jo as skiedsrjochter fan dizze spiler ‘fan’ binne. Dat hat hiel wat útlis 
nedich. Dêrom it folgjende. Ta earste foel in spiler op dy elke sneon mear as 
syn bêst docht. Ta twadde is hy ‘fair’, fanatyk en earlik. En as hy ea reagearret 
op in tsjinstander, eigen spiler, trainer, publyk of skiedsrjochter, dan is dat 
terjochte. De man is net knap, earder ûnsjoch, syn spul is net briljant mar fêst 
net min, fierder docht hy ôfgryslik syn bêst om yn it belang fan it team de 
wedstryd oer de streep te lûken. Dêrby is 
hy ûnsichtber, in stille krêft, 
nea kleie, meie 
ferdedigje nettsjinsteande dat hy 
in fleugelspieler is, 100% ynset en as it 
kin makket hy it winnende doelpunt. 
Hy is net sachtsinig foar syn 
tsjinstanners en foar himsels, 
mar fair en sil nea immen mei opset 
wolle blesserje.  
 
Fan WIKIpedia it folgjende oer Robert Snodgrass 
Robert Snodgrass (Glasgow, 7 september 1987) is een Schots voetballer die 
bij voorkeur als vleugelspeler speelt. Hij speelt momenteel bij Norwich City. Hij 
is ook actief bij het Schots voetbalelftal. Snodgrass begon zijn profcarrière bij 
Livingstone, waar hij in vijf seizoenen 15 doelpunten in 79 wedstrijden scoorde. 
Op 30 januari 2007 werd hij enkele maanden uitgeleend aan het Schotse 
Stiling Albion. In juli 2008 tekende Snodgrass bij Leeds United. Hij debuteerde 
voor The Peacocks tegen Scunthorpe United. In vier seizoenen scoorde hij 35 
doelpunten in 168 wedstrijden voor Leeds United. Op 26 juli 2012 tekende 
Snodgrass een driejarig contract bij Norwich City. Die club betaalde 3,2 miljoen 
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euro voor de Schotse vleugelspeler. Hij maakte zijn Premier League debuut op 
de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen tegen Fulham. Op 1 september 
2012 scoorde hij zijn eerste doelpunt voor Norwich City tegen Tottenham 
Hotspur. Snodgrass debuteerde voor het Schots voetbalelftal op 9 februari 
2011 tegen Noord-Ierland in de het Britse Vierlandentoernooi, een toernooi 
tussen Schotland, Noord-Ierland, Wales en Ierland. Op 10 augustus 2012 
startte Snodgrass voor het eerst in de basiself in een oefeninterland tegen 
Denemarken. Snodgrass maakte het winnende doelpunt. De wedstrijd 
eindigde op 2-1 in het voordeel van de Schotten. Op 7 juni 2013 maakte hij het 
enige doelpunt in de Kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië in Zagreb. Door het 
verlies van Kroatië en de winst van België op Servië nam België een 
voorsprong van drie punten op de Kroaten. (Bron Wikipedia – “WWW”) 
  

Jawis, dat is net ferkeard. Dus 
tanksij Snodgrass wurdt België neffens my dit jier 
noch wrâld kampioen. Tink dêr mar ris oer nei. 
Boppedat is Snodgrass Skôts en lykas Friezen 
dochs in bytsje de underlizzende partij yn it lân 
wêr't hy wennet. Dochs kennen wy yn Fryslân en 
Nederlân,  

Snodgrass amper. Ja,… famylje, 
kollega’s en buorlju, etc., mar dy binne 
der ûnderwilens wol klear mei as ik der 
oer begjin. Dus no foar iens en altyd 
myn ferhaal oer Robert Snodgrass. En 
dan is it út en mei elkenien der sels 
oer oerdiele.  
Dat wiene de feiten. No kinsto sizze, 
asto ‘fan’ bist, wêrom hasto dizze spiler 
noch nea yn it echt sjoen? Dêrom, 
desimber 2013, teine ik tegearre mei sweager Wouter en Menno, en neef 
Remco rjochting Sunderland om de wedstryd fan Norwich City FC tsjin de 
lokale FC te besjen.  
As wy sneontemiddei betiid yn de trein sitte fan Newcastle nei Sunderland, 
begjin ik al oer Snodgrass. Ik sjoch myn tahjearders al tinken, dêr begjint hy 
wer. Neef Remco is der ûnderwilens oan wend en reagearret net mear en 
sjocht ferfeeld nei it fraaie lânskip fan Noord-Engeland. De wei nei it fraaie 
Stadium of Light is moai en ûnderweis nimme wy in broadsje hamburger by de 
stands. Iten en drinke, kinne hja goed yn Ingelân. As it mar fet en alkohol 
befettet. Yn it stadion oankommen besjen wy de  ‘Pitch’ en dy leit der prachtich 
by. Wat ‘keunstgers’ sil jo sizze, foar amateur clubs yn Fryslân in 
bittere needsaak yn Ingelân unbesprekber. En foar beide kin jo in soad 
arguminten ‘foar’ oanfiere.  
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De wedstryd sels is in draak. Hoewol wy fermeitsje ús 
prima. It publyk libbet mei, en yn Ingelân hawwe hja it net 
sa heech op mei spilers dy gjin ynset toane, te taktysk 
spilje of falt as in Dútser.  
 
Útslach 0 – 0, ……… sfear útslag 10 - 10.  
 
Wat opfalt, is mei 
namme Leroy Fer fan Norwich. Fer spilet fan ‘box-to-box’, wat hja graach 
sjogge yn Ingelân, en wy fine him goed. Wouter beoardielet him as ien fan de 
21 fan Louis. En petearen letter mei Jaap de Blauw, befêstigje dat Jaap de 
kwaliteiten fan Fer ek tige kin wurdearje. Noch efkes oer Snodgrass. Hy falt net 
op, mar Wouter hat him no better besjoen. Ek hy fynt it in gefaarlike goede 
spiler, dy altyd syn bêst docht. As der no in topclub yn Ingelân op syk is nei in 
goede , goedkeape en betroubere spiler, dan is  Snodgrass in hiele goede 
opsje. Ik persoanlik soe der hiel gelokkich fan wurde as Liverpool of Manu 
dit ‘koopje’ soe oanlûke. Spitigernôch is Norwich gedegradeert dit seizoen, dus 
it is te hoopjen dat der in Premiership club foar Snodgrass lâns komt. Mar 
lykas de minske Snodgrass is, sil hy der net om bale as hy 
mei Norwich folgjend jier yn de Championship spylje moat. Hy docht syn sin 
wol en syn wille sil der net minder om wêze. Foar it oare is Snodgrass troch de 
supporters fan Norwich as ‘Player of the Year 2014’ útroppen. Dat seit my 
genôch. Seker yn Ingelân. 
Wy wurde as lêste it stadion út smiten. Wy giene foar it ‘Half Price’  bier wat 
noch oer is en ferkocht waard nei de wedstryd. Werom yn Newcastle litte wy 
ús de hite Indiër hearlik smeitsje. De folgjende sneintemiddei nei 
de Shearer’s pub, dy no ‘10’ hyt. Wy binne ûnderwilens gek 
op Newcastle Brown Ale. Sels Remco docht mei, hoewol Remco 
gjin bierdrinker is. Mar wy hawwe Snodgrass sjoen en ik ried in eltsen ien oan 
him ek ris te besjen. Hy falt yn elk gefal op om syn opfallende namme.  
 
Noch in tip. At jo yn Newcastle binne, en jo komme de ‘Brown Star Inn’ kroech 
tsjin en jo ha toarst, dan; “troch rinne!”.  
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Doelpunten(makkers) 
 
Bij 298 doelpunten moasten wij in namme trochkrije. Dat giet fia de mûle, fia de 
what’s-app, fia de mail of fia twitter.   
It wie dit jier SDS 5 dat boppemjittich skoarde en it wie SDS 4 dat it net mar 
hiel min fine koe. 
 
 
  
  
  
  
Doelpunten dêr giet it om bij it fuotbal. Dat lêste tikje sadat de bal oer de line 
giet, of noch leaver tsjin it net giet. Op eigen krêft makken de 5 
seniorenalvetallen en it iene frouljus alvetal hast 300 doelpuneten. 
Grutte “lytse”man dêrbij wie Robert Sijbesma. Syn debútjier bij SDS 5 levere 
dêr yn alle gefallen al 29 doelpunten op. Doe’t SDS 2 en SDS 3 ek in berop op 
him diene stelde hij ek harren net teloar. Sa meie wij foar him it respektabele 
oantal fan 33 doelpunten bijskriuwe. Safolle doelpunten bij de kluptopskoarder 
dat is seker de leste 10 jier net foarkaam. Mar der wiene mear dy’t flink 
skoarden. Ayanle liet him ek goed sjen mei ek 1 doelpunt yn SDS 1, Pieter 
Kamstra, dy’t it ferline seizoen wat in minder skoaringsdrift hie, mar no 
hielendal werom is. Peter en Jappie meitsje diel út fan de suksesfolle SDS 5 
formaasje en mei 19 en 18 is dat in prima oandiel. De twa Hendrikken sille mei 
10 ek tefreden wêze. Mei 9 doelpunten is Dirk Yde de best skoarende spiler 
fan it flaggenskip fan SDS.  
En sa kinne jim de list trochnimme mei alle doelpuntenmakkers en kinne jim 
harren tenei respekt groetsje. Neist dizze jonges en famkes binne der ek noch 
fan spilers dy’t 1,2 of 3 kear skoard hawwe. Dy helden kinne jim allegear sjen 
op www.vv-sds.nl 
 
Doelpuntenmakkers 

namme 1 2 3 4 5 Vr1 tot 

Robert Sijbesma 
 

3 1 
 

29 
 

33 

Ayanle Barkat 1 13 8 
   

22 

Pieter Kamstra 
 

1 20 
   

21 

Peter Sijbesma 
  

1 
 

18 
 

19 

Jappie Wijnia 
    

18 
 

18 

Hendrik de Jong 
 

6 4 
   

10 

Hendrik Engbrenghof 
 

2 8 
   

10 

Dirk Yde Sjaarda 9 
     

9 

SDS 1 38 

SDS 2 49 

SDS 3 62 

SDS 4 15 

SDS 5 97 

Vr1 38 
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Sieta Tessemaker 
     

9 9 

Jelmer Posthumus 7 
 

1 
   

8 

Anne Stenekes 
 

5 2 
   

7 

Wytze Lanting 7 
     

7 

Dirk de Jong 4 1 1 
   

6 

Harm Auke Dijkstra 
    

6 
 

6 

Wichard Deinum 
    

6 
 

6 

Feite de Haan 
 

3 2 
   

5 

Hester Kingma 
     

5 5 

Jan Simon Jelsma 
    

5 
 

5 

Christiaan Hoekstra 
    

4 
 

4 

Jildou Jorritsma 
     

4 4 

Manon Travaille 
     

4 4 

Rick Hendriks 
   

4 
  

4 

De rest fan de list stiet op www.vv-sds.nl 
(AH) 
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 Aginda 
Wannear? Wat ? 

19-21-juny Wommelser Feesten 

21-juny Mar-a-thon Snits 

23-juny Nederlân - Chili 

26-27 juny Eastereiner Feesten 

27-29 juny  Graspop  

7-11 july  Spulwike 

13-july WK-finale 

18-20 july Welcome to the Village yn Ljouwert 

19 july  Start SKS Skûtsjesilen 

23-july Jongfeintenparij yn Easterein 

25-july Swarte Cross 

27-july Haadklasse keatsen yn Arum 

30-july PC 

6-aug Freule 

8-aug Start Eredivisie 

8-aug Cityrock-festival yn Ljouwert 

9-aug Into the Grave-festival yn Ljouwert 

15-17 aug Lowlands 

6-sep Start kompetysje 2014-2015 SDS 1 

13-sep Daan Boersma wurdt 50 jier! 

13-sep Greidhoek’ Festival yn Wommels 

 

Wy as Trefferredaksje winskje jim 
in aldernoflikste simmer ta!  

 


