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De Treffer 
klupblêd fan fuotbalferiening SDS 

jiergong 30  nûmer 5       desimber 1999 
 

 
 

 

Bestjoer:     tillefoan: funksje: 
Tinus Hoekstra Skippersbuorren 15, 8734 GT Easterein 0515-331866       Foarsitter / sealf. 

Ferry Duipmans Koaifinne 16, 8734 HK Easterein 0515-332562       Skriuwer 
Popko Wijnia Hottingawei 23, 8731 AB Wommels 0515-332315       Ponghâlder 

Jacob Kooistra De Singel 13, 8734 HP Easterein  0515-332486       Wedstriidsekret. 

Dukke v/d Wey Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein 0515-332340       2e ponghâlder 
Sjoerd  Postma De Homeie 13, 8731 EC Wommels 0515-331985       Jongerein 

Bauke de Boer A. Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein 0515-332555       Reklame en  PR 

Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein  0515-332570       Relaasjebehear 
Roel Sijbesma De Singel 17, 8734 HP Easterein  0515-332186        Senioren 

Jongereinkommisje:    tillefoan: funksje: 
Sjoerd  Postma De Homeie 13, 8731 EC Wommels 0515-331985 Foarsitter 

Chris Postma Roede 29, 8731 CT Wommels  0515-332469 Skriuwer 
Enne J. Bruinsma De Singel 12, 8734 HR Easterein 0515-332013 Algemien lid 

Akke  Posthumus Fyns 7, 8731 CP Wommels  0515-332590 Algemien lid 

Matty Dijkstra De Singel 21, 8734 HP Easterein  0515-331600 Algemien lid 

Akkomodaasje: 
Sportpark “De Skoalleseize”, ‘t Heechhiem 11, 8734 GS Easterein, tel. 0515-331700 

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

Hans Kooistra De Singel 9, 8734 HP Easterein  0515-331560 

Sjouke Sjoukema Hearedyk 55, 8735 HP Itens  0515-332355 

Klaas de Haan A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein 0515-332182 

Konsul: 
Pier Faber ‘t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein  0515-331750 

Bankrelaasje: 34.95.01.033  Rabobank Easterein e.o. 

 

Korrespondinsje besoarging Treffer:    Tillefoan: 

Redaksje: Adres: tillefoan: 
Aant Hofstra Swingoerd 25 , 8731 CV Wommels 0515-332364 
Hinke Kuiper Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein 0515-332727 

Klaas Pompstra De Singel 14, 8734 HR Easterein         0515-331789 

Freddy Scheltema   ‘t Heechhiem 1. 8734 GS Easterein    0515-332791 
Meinte Wesselius   Trekwei 11, 8731 AA Wommels         0515-332431 
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Easterein:  Hinke Kuiper, Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein 0515-332727 

Wommels:   Fam. Postma, Roede 29, 8731 CT Wommels 0515-332469 

Itens/Hinnaard:   Fam. Boonstra,  Hearedyk 59, 8735 HP Itens 0515-332457 

Spannum:  Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum 0517-341532 

Winsum:  Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum 0517-341532 

Kûbaard:  Jinse de Jong, K Ynsesstrjitte 14, 8732 EM Kûbaard 0515-331738 

Oare plakken:  Hinke Kuiper, Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein 0515-332727 

Kontribúsje:  Senioren fjildfuotbal:   ƒ  101,00  it  healjier 

   Senioren sealfuotbal:   ƒ    72,00    it  healjier  

   Senioren fjild- en sealfuotbal:  ƒ  128,50    it  healjier 
   A- en B-junioren:   ƒ    82,50  it  healjier 

   C-junioren:   ƒ    69,00  it  healjier 

   D- en E-pupillen:   ƒ    56,50  it  healjier 
   F-pupillen:   ƒ    49,00  it  healjier 

   foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid in koarting   

Tagong wedstriden earste âlvetal ƒ 3,50 
Foar leden, sponsors en stipers is de tagong fergees. 

Stipers 

Stipers fan  ƒ 25,- (of mear) yn it jier, krije “de Treffer” fergees. Wurdt “de Treffer” mei de post 

opstjoerd dan freegje wy in  bydrage  yn de porti-kosten.. 

Klup fan 100 

Foar  ƒ 100,- yn it jier  wurde jo  lid. Jo ynlis wurdt brûkt foar de jongerein  fan SDS. Dêr  tsjinoer stiet 

dat jo ús klupblêd,  “de Treffer” , fergees tastjoerd krije en dat jo by kompetysje-wedstriiden fan ús 

earste âlvetal frij tagong hawwe. Foar  neiere  ynljochtings kinne jo skilje mei  Popko Wijnia  (till. 0515-
332315). 

Oanmelding nije leden: 
Aspirant jongereinleden  kinne foar in oanmeldingsformulier en foar  neiere ynformaasje skilje mei de 

skriuwer fan ‘e jongereinkommisje, Chris Postma (till . 0515-332469).  
Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme mei Roel Sijbesma (till. 0515-332186). 

Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in  kopy fan in  offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) 

ynleverje wurde. 
Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei Tinus Hoekstra (till. 0515-331866). Foar 

sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren foar de 

wedstriid legitimearje moatte, is ek nog in pasfoto nedich. 

 

 

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is: 

 

14 jannewaris 2000 

 
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden  
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nijiersresepsje             sibe makket           bolke wol  bestjoer 

begjin 2000                reizen foar neat       wer alles            docht saken 
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Fan de redaksje 
In jier lang komme 

wy no mei in nije 

Treffer. Foar ús 

gefoel in skitterend 

blêd. Wy as 

redaksje dogge it 

wier mei in hiele 

protte nocht. Foaral 

no’t wy ek in nije kamera - in digitalen 

- ha. Wy hoopje dat takom jier (2000) 

de Treffer wer 10 kear útkomme mei. 

De foarige Treffer soe in geweldich 

dik blêd wurde. Doe’t er dan ek troch 

de bus foel, ha’k wol tocht fan: no ja 

sa dik is hy ek wer net, it falt ta. Wat 

blykte no: de adfertinsjes stiene der net 

yn. Us oprjochte ferûntskuldiging oan 

de sponsors, dy’t yn dit blêd 

adferteare.  

Yn dizze Treffer in ferslach fan de 

sponsorjûn mei Foppe de Haan. In 

noflike jûn, dy’t goed besocht waard 

troch ús sponsors.  

Ek de jeugd lit goed fan him heare yn 

dizze Treffer. De rissultaten op it fjild 

fan C2 binne dan net sa goed. Mar 

harren prachtige ferslaggen dy’t fol 

positive reaksjes sitte, binne de muoite 

wurdich. 

Ek D-2 had twa ferslachjes ynlevere, 

dy’t in soad op elkoar lykje omdat se 

fan de selde wedstriid blike te wêzen. 

Dat der ek jeugd in ferslachje makket 

yn it Frysk (Evert-Jan Bakker) is 

opfallend en docht in diel fan de 

redaksje hiel goed. 

Dan wolle wy eltsenien dy’t ús holpen 

hat mei De Treffer (rûnbringe, 

stikjesskriuwe) wer tige tanksizze. Wy 

hoopje dat jim ek yn 2000 wer fan’e 

partij binne. 

 

Allegearre in noflike jierwikseling. 

 

                     HAK  

 

Fan it bestjoer 
 

Aan het einde van dit 

jaar, vlak voor de 

winterstop, wil ik 

nog enige informatie 

verschaffen omtrent 

bestuurlijke 

aangelegenheden. 

Halverwege deze competitie kunnen 

wij concluderen dat de sportieve 

resultaten over het algemeen  goed 

genoemd kunnen worden. Tijdens de 

jaarvergadering, die gehouden werd op 

1 december, namen Hinke Kuiper en 

Meinte Wesselius afscheid van het 

bestuur. Nogmaals wil ik deze mensen 

heel hartelijk bedanken voor hetgeen 

zij bestuurlijk voor onze vereniging 

hebben gedaan. Beide wens ik als 

redactielid van ons clubblad De 

Treffer veel succes. Voor de vacature 

relatiebeheer hebben wij de heer W. 

Twijnstra gevraagd om deze functie 

voor zijn rekening te nemen. Willem 

welkom in het bestuur en wij hopen op 
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een goede en sportieve samenwerking. 

Met wederzijds respect  en in goed 

overleg verlaat trainer Klaas Dijkstra 

na 5½ jaar van geweldige en sportieve 

samenwerking onze vereniging. Met 

volledige medewerking van spelers en 

begeleiders hopen wij aan het slot van 

het seizoen om op een waardige 

manier van Klaas afscheid te kunnen 

nemen. De opvolger is door 

slagvaardigheid van bestuur en 

technische leiding inmiddels bekend. 

Het is de heer Kees Jansen uit 

Leeuwarden. Nu nog trainer bij  

voetbalvereniging Workum. De heer 

Jansen zal dus met ingang van het 

volgend seizoen hoofdtrainer bij onze 

vereniging zijn, waar wij alle 

vertrouwen in hebben. Het goede 

huwelijk tussen hoofd-jeugdtrainer 

Rein van der Woude en het bestuur 

heeft er toe geleid dat het contract met 

twee jaar is verlengd. Hieruit blijkt dat 

het bestuur veel vertrouwen en 

waardering in deze persoon heeft. De 

onderhandelingen met andere trainers 

en grensrechters worden inmiddels 

voortgezet. Sportvrienden allemaal 

fijne feestdagen toegewenst en een 

gezond  2000             Tinus Hoekstra 

 

  

 

Verslag ledenvergadering van 

2 december 1999 
Op 2 december j.l. vond weer onze 

jaarlijkse ledenvergadering plaats. 

Alhoewel er naast het voltallige 

bestuur slechts 14 mensen de 

presentielijst tekenden, waren toch in 

ieder geval vertegenwoordigers van 

alle seniorenteams, van St. 

Skoalleseize en van het jeugdbestuur 

aanwezig. 

Na een openingswoord van Tinus 

volgden eerst enige verplichte 

oefeningen: notulen vorige 

vergadering, jaarverslag en financieel 

jaarverslag. De exploitatierekening 

over het vorige seizoen sloot overigens 

met een voordelig saldo van f  9.537.  

De begroting kreeg een uitgebreide 

behandeling omdat het bestuur enige 

nieuwigheden in petto had. Zo werd 

voorgesteld om vanaf 1 januari 2000 

de reiskostenvergoedingen aan 

chauffeurs bij de jeugd en de 

vergoedingen voor het wassen van 

sponsorshirts e.d. op declaratiebasis te 

laten plaatsvinden. Het idee werd 

positief ontvangen. Na enige discussie 

over de nadere uitwerking en de 

hoogte van de diverse vergoedingen 

werd het voorstel aangenomen. Het 

betreft in eerste instantie een proef.  

Omdat deze regeling uiteraard 

consequenties zal hebben op financieel 

gebied werd een contributieverhoging 

voorgesteld van 8% bij senioren en 6% 

bij junioren. Aangezien wij met onze 

contributies ten opzichte van andere 

verenigingen dan nog niet hoog zitten 

leverde ook dit voorstel geen 

noemenswaardige problemen op.  

Hinke Kuiper en Meinte Wesselius 

werden, als aftredende bestuursleden, 

nog even door Tinus in het zonnetje 

gezet. Hinke was 14 jaar bestuurslid. 

Ze was en is nog altijd bezig met het 

Treffergebeuren. Bij thuiswedstrijden 
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van het 1e elftal galmde haar stem uit 

de speakers over het veld en speelde 

zij vaak een rol bij de ontvangst van de 

bezoekende vereniging. Meinte was de 

man van de nieuwe ideeen. De naam 

“ledenadministratie” werd omgedoopt 

in “relatiebeheer”. Maar ook was hij 

voorzitter van de jubileumcommissie. 

Beide ontvingen het traditionele SDS-

klompje. 

Als nieuw bestuurslid werd benoemd: 

Willem Twijnstra 

Sjoerd Postma, onze jeugdvoorzitter, 

hield een bloemlezing over het 

jeugdgebeuren. De indrukwekkende 

urenberekening aan het eind van zijn 

betoog ontlokte onze voorzitter de 

uitspraak: daar was ook kost bij dat ik 

niet zo goed kan onthouden.  

In de rondvraag werd Skoalleseize 

voorzitter Jacob Plantinga de 

toezegging afgedwongen de douches 

in box 2 op korte termijn na te laten 

zien. Tinus kon melding maken van 

het feit dat een nieuwe hoofdtrainer 

voor het volgende seizoen  gevonden 

is in de persoon van Kees Jansen uit 

Leeuwarden. Op dat moment was nog 

niet bekend wat onze huidige 

jeugdtrainer zou gaan doen. Maar 

direct na de vergadering gaf Rein van 

der Woude te kennen te willen blijven. 

Hij werd direct voor  de 2 komende 

seizoenen vastgelegd. Er werd nog een 

discussie gevoerd over het wel dan 

niet aanwezig zijn van een 

jeugdtrainer bij de selectieprocedure 

van een hoofdtrainer. Afhankelijk van 

de situatie zal dit worden bekeken. 

Net na 10 uur was de vergadering 

afgelopen. Mooi op tijd om 

gezamenlijk nog even getuige te zijn 

van de 0-2 overwinning van 

Heerenveen  en de spectaculaire 

overwinning van Cambuur op Utrecht: 

4-3 (na 0-3 achter). Praatstof genoeg 

om nog even na te blijven. 

                                  Ferry Duipmans 

 

 

Van de skeids, 
Door Douwe D. Reitsma 

 

Wederom 5 meer 

keuze vragen 

over voetbalspel 

situaties. 

 

1.Een verdediger 

leunt in zijn eigen doelgebied op een 

medespeler en kopt de bal net voor  

een vrijstaande aanvaller over het doel. 

Wat beslist de scheidsrechter? 

A. Indirecte vrije schop en de 

verdediger wordt van het 

speelveld gezonden. 

B. Strafschop en de verdediger wordt 

weggezonden 

C. Indirecte vrije schop en de 

verdediger krijgt een 

waarschuwing 

D. Indirecte vrije schop 

 

 2. Op het moment dat een aanvaller 

de bal in het lege doel wil koppen, 

krijgt hij van een verdediger een 

correcte schouderduw, waardoor deze 

scoringskans verdwijnt. De 

betreffende verdediger had echter niet 

de mogelijkheid zelf de bal te spelen. 

Wat beslist de scheidsrechter? 

A. De scheidsrechter laat doorspelen 
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B. De scheidsrechter geeft de 

verdediger een waarschuwing en 

laat het spel hervatten met een 

strafschop. 

C. De scheidsrechter stuurt de 

verdediger van het speelveld en 

laat het spel hervatten met een 

indirecte vrije schop. 

D. De scheidsrechter stuurt de 

verdediger van het speelveld en 

laat het spel hervatten met een 

strafschop. 

 

3. Een verdediger, staande buiten zijn 

eigen strafschopgebied, maar binnen 

het speelveld, gooit een kluit modder 

naar een tegenstander op het moment 

dat deze, binnen het strafschopgebied, 

op het verlaten doel wil schieten. 

Daardoor mist de aanvaller de bal die 

nu door een andere verdediger alsnog 

weggewerkt kan worden. De enig 

juiste beslissing van de scheidsrechter 

is; 

A. Direct vrije schop en een 

waarschuwing 

B. Direct vrije schop en wegzenden 

C. Strafschop en waarschuwing 

D. Strafschop en wegzenden. 

 

4. De speeltijd begint op het moment 

dat; 

A. de scheidsrechter voor de 

beginschop fluit. 

B. De bal bij de beginschop een 

afstand gelijk aan zijn omtrek in 

voorwaartse richting heeft 

afgelegd. 

C. De aftrappende speler de bal bij 

de beginschop in voorwaartse of 

zijwaartse richting aan het rollen 

brengt. 

D. De aftrappende speler de bal bij 

de beginschop in voorwaartse 

richting aan het rollen brengt. 

 

5. In de rust wisselt partij A volgens 

de regels een speler. Als beide ploegen 

gereed staan voor de aftrap van de 

tweede speelhelft, beledigt de 

wisselspeler van partij A (die dus net 

in het speelveld is gekomen) de 

scheidsrechter. Hij wordt meteen van 

het speelveld gestuurd. Mag de 

wisselspeler worden vervangen als 

partij A nog niet alle wisselspelers 

heeft gebruikt? 

A. Nee, niet bij het begin van de 

tweede speelhelft. 

B. Ja, mits de belediging buiten het 

speelveld heeft plaatsgevonden. 

C. Dat mag. Het spel is nog niet 

hervat, dus de wissel is nog niet 

onherroepelijk. 

D. Dat mag, zolang de wisselspeler 

de bal nog niet heeft gespeeld. 

 

De antwoorden zijn te vinden in de 

rubriek Koart Nijs.
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Oan ’t wurd 

 

Sinds 1 december jl. 

maakt hij deel uit van 

het hoofdbestuur. Een 

mooie gelegenheid 

dus om in deze 

“Treffer” het woord 

te geven aan deze 

aimabele bankdirec-

teur uit Easterein. 

Ruim 50 jaar geleden 

werd Willem geboren 

in Gaast, waar hij ook zijn jeugd 

doorbracht. Na de middelbare school 

startte hij zijn loopbaan bij de ABN-

bank. Anderhalf jaar later (1967) 

besloot hij zijn carrière voort te zetten 

bij de Rabobank in Stavoren. Hij 

woonde in die tijd in een flatje in 

Sneek met zijn echtgenote Janke. 15 

jaar lang pendelde hij iedere dag met 

het boemeltreintje vice versa van 

Sneek naar Stavoren. Eind 1983 riep 

het bestuur van de Rabobank in 

Easterein sollicitanten op voor de 

functie van bankdirecteur. 

Uiteindelijk kreeg Willem deze baan. 

 

Willem is nu al 15 jaar een 

Eastereiner. In deze periode is hij in 

het verenigingsleven altijd erg actief 

geweest. Zo zat hij drie jaar in het 

bestuur van het dorpsbelang en zeven 

jaar in het schoolbestuur. Onlangs is 

hij na een periode van tien jaar 

afgetreden als bestuurlid van de 

Donia’s. Op dit moment is Willem 

bezig aan de tweede termijn (achtste 

jaar) als bestuurslid van “De 

Skoalleseize”. Zijn taak binnen deze 

club is penningmeester. 

 

Als ex-bestuurslid was ik op 

maandag 6 december in huize 

Twijnstra aan de Ljits 

aanwezig om de relatie-

administratie aan Willem over 

te dragen. 

Uiteraard heb ik die avond ook 

van de gelegenheid gebruik 

gemaakt hem te interviewen. 

 

Die nevenfuncties van jou,… werd je 

als bankdirecteur door het bestuur 

verplicht gesteld om op deze manier 

wat aan je netwerken te doen. 

Nee, wat dat betreft werd er geen 

enkele druk op mij uitgeoefend. Ik 

vind het prettig om op deze wijze 

sociale contacten op te bouwen. 

Daarnaast voel ik me als vader moreel 

verplicht, actief te zijn voor de 

organisatie waar mijn kinderen bij 

betrokken zijn. 

 

Moest je lang nadenken, toen Tinus 

je namens SDS vroeg voor een 

functie binnen het bestuur? 

Nee, Tinus had al in een veel eerder 

stadium, in de zogenaamde derde 

helft,  een balletje op gegooid. Ook in 

de kantine in de sporthal kwam dit 

onderwerp wel eens ter sprake. Toen 

hij mij formeel vroeg was ik dus al 

aardig aan het idee gewend. Toen 

bovendien bleek dat het niet ging om 

de functie van penningmeester hoefde 

ik niet zo lang meer na te denken.  

(vanuit de andere kamer merkt Janke 

licht verontwaardigd op: “hij had mij  

niet eens in zijn beslissing betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Twijnstra 
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Willem kwam thuis met de mededeling 

dat hij ook weer een nieuwe functie 

had aangenomen”.  

 

Heb je vroeger zelf ook nog 

gevoetbald? 

Nee, in Gaast was geen voetbal-

vereniging. Ik ben eigenlijk helemaal 

geen sportman. Toch kan ik als 

toeschouwer het spelletje best wel 

waarderen en ook met name de sfeer 

en de gezelligheid er om heen. 

 

Wat kan SDS van jou verwachten? 

Voetbaltechnische zaken laat ik graag 

aan anderen over. Daar heb ik niet 

zoveel verstand van.  Administratieve 

en organisatorische aangelegenheden 

liggen me veel beter. Ik denk dat ik 

wat dat betreft best wel een 

belangrijke bijdrage kan leveren. 

 

Wat verwacht je van SDS? 

……..(blijft even stil) Daar heb ik nog 

niet echt over nagedacht. Geen 

specifieke dingen. We zien wel. 

 

Waarom heb je deze functie dan 

aangenomen? 

Ik heb gekozen voor SDS omdat ik 

denk dat de cultuur en uitstraling van 

de club prima bij mijn karakter past. 

Geen wilde ideeën, maar nuchter en 

gedegen met beide benen op de grond 

staan. Langzaam maar zeker, vanuit 

een gezonde basis vooruitboeren. 

 

Nu we het over cultuur hebben, wat 

is het verschil tussen Easterein en de 

dorpen rond de ijsselmeerkust, waar 

je een groot deel van je leven hebt 

doorgebracht? 

Een Eastereiner laat niet zo snel het 

achterste van zijn tong zien. 

Verder valt het me op dat er soms een 

enorme verdeeldheid is die op 

momenten dat het er op aan komt 

zomaar over kan slaan in 

saamhorigheid. 

Voor mij persoonlijk geldt dat niet zo, 

maar ik kan me goed voorstellen dat 

het voor buitenstaanders lastig is om 

er tussen te komen. In het begin moest 

ik er overigens zelf ook wel wat aan 

wennen. 

In Starum en ook andere dorpen aan 

het IJsselmeer, wonen mensen die hun 

hele leven de strijd met de elementen 

hebben gevoerd. Dit rûge fiskersfolk 

heeft het hart doorgaans op de tong. 

En ook dat ligt mij wel. 

 

Wat zou je binnen de club willen 

veranderen? 

Ik ben eigenlijk niet zo’n veranderaar. 

Ik ben van mening dat mijn eerste 

inspanning moet zijn gericht op het 

behoud van alle goede dingen die 

SDS in de loop van de jaren heeft 

opgebouwd. Waar ik me wel voor wil 

inspannen is het samenwerken met 

andere verenigingen. 

(red. Willem is duidelijk geïnspireerd 

door Foppe de Haan) 

Bovendien zal ik me sterk maken 

voor stabiliteit binnen de club.  

 

In sportief opzicht betekent dat, dat ik 

een clubtrainer verkies boven een 

prestatietrainer. Een prestatietrainer is 

er voor de korte termijn. De 

prestatietrainer zal de plaatselijke 

sterspeler altijd opstellen, ongeacht 

zijn gedrag of inzet op de training. 
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Het zal hem niet uitmaken als dit op 

langere termijn zal leiden tot onvrede 

binnen de gelederen. 

 

Hoe ziet SDS er over 10 jaar uit? 

In het afgelopen decennium heeft 

SDS op alle fronten behoorlijk 

vooruitgang geboekt, maar voor de 

komende 10 jaar voorzie ik geen 

spectaculaire veranderingen. Sportief 

gezien zitten we volgens mij nu wel 

aan de top. Voor wat betreft de 

accommodatie denk ik dat het 

trainingsveld achter de sporthal  wel 

een facelift zal moeten ondergaan. 

Ook zal het rendabeler moeten 

worden gebruikt.  

Een deel er van wordt nu niet benut, 

terwijl wij er wel huur over betalen. 

 

Wat is je grootste zorg? 

Mijn grootste zorg is dat het legioen 

vrijwilligers zal uitdunnen. Ik zie het 

nu ook gebeuren in de kantine van de 

Skoalleseize.  

Het werk van de barmedewerkers 

wordt minder aantrekkelijk door het 

steeds kritisch wordende publiek. De 

mensen willen nu meer waar voor hun 

geld, hetgeen natuurlijk terecht is. 

Maar het is wel anders dan vroeger. 

Toen kon je wel eens een ietwat 

verpieterd kroketje opdienen en kreeg 

je nooit klachten over het 

schuimgehalte van het bier. 

Er stonden toen wel veel lagere 

prijzen tegenover. 

Je bent altijd goed gehumeurd en 

loopt voortdurend met een smile op 

je gezicht. Wordt je wel eens kwaad? 

Nee, ik ben eigenlijk nooit over de 

rooie. Ik kan goed relativeren en 

respecteer tot op zekere hoogte ook 

andere meningen. (Janke vanuit de 

andere kamer: “je bederft het bij 

Willem niet snel, maar als het dan wel 

gebeurd, komt het ook niet zo snel 

weer goed). Willem beaamt dit. 

 

Okay, dan zwak ik het wat af. Waar 

erger jij je aan? 

Ik erger me aan mensen die overal 

tegen aan schoppen (red. : Willem 

bedoelt hier geen voetballers mee), en 

commentaar leveren, maar zelf 

nauwelijks actief zijn. 

Ik kan ook niet tegen achterbaksheid 

en mensen die, als ze hun zin niet 

krijgen, meteen gaan dreigen dat ze 

hun portefeuille zullen inleveren. 

 

Tot slot: hoe belangrijk is de derde 

helft? 

Voor de binding en de saamhorigheid 

heeft de derde helft een heel 

belangrijke functie.  

 

Ik hoop dat u een redelijk beeld heeft 

gekregen (voor zover u dat nog niet 

had) van ons kersvers bestuurlid voor 

het Relatiebeheer. Willem, mede 

namens de Treffer-redactie wil ik je 

heel veel succes toewensen. (MW)
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Jaap Zijlstra 

 

It ljocht op …….. Marnetechniek 

 
Een van de snelst groeiende bedrijven 

in Wommels is het veelzijdige bedrijf 

Marnetechniek. Sinds 1991 is 

eigenaar Jaap Zijlstra bezig een 

totaalinstallatiebedrijf op te bouwen. 

Het nog jonge bedrijf was 

aanvankelijk gevestigd in de oude 

zuivelfabriek van Wommels. Door 

een steeds groter wordende 

orderportefeuille en door 

een  breed terrein van 

installeren bleek al snel dat 

het huidige bedrijfspand niet 

meer effectief was.  

Marnetechniek doet 

namelijk alles op het gebied 

van electra, gas en 

utiliteitsbouw. Men 

ontwerpt aan de hand van de 

eisen van de klanten  

installaties. Aan de hand van deze 

ontwerpen legt men de installaties 

aan.  

Ook kan men bij het bedrijf terecht 

voor periodiek onderhoud, met of 

zonder een afgesloten 

onderhoudscontract. Een andere 

kernactiviteit is onderhoud en 

reparatie. Door een uniek 

meldingssysteem kan men 24 uur per 

dag een verzoek om reparatie doen.  

Service staat namelijk hoog in het 

vaandel van Marnetechniek. Om deze 

reden is het bedrijf aangesloten bij de 

Vereniging Nederlandse 

Installatiebedrijven en Unie van 

elektronische ondernemers.  Met de 

aansluiting wordt tevens aangegeven 

dat de kwaliteit boven de kwantiteit 

gaat.  

Sinds 4 november 1999 heeft het 

bedrijf zich gevestigd aan de Lange 

Baan in Wommels. Door de 

bondenheid met Littenseradiel en 

Wommels is het nieuwe pand in 

Wommels gebouwd.  Een geheel 

nieuw bedrijfspand  met daarin 

opgenomen 

kantoorruimte, een 

werkplaats en een 

magazijn. Vanaf de 

“snelweg” Bolsward – 

Leeuwarden is het pand 

duidelijk herkenbaar. Ook 

timmert het bedrijf op de 

electronische snelweg. 

Op Internet kan men 

informatie opvragen op 

www.marnetechniek.nl 

Op dit moment werken er ruim 25 

enthousiaste mensen bij 

Marnetechniek. Met het 

ingebruiknemen van het nieuwe 

bedrijfspand is tegelijkertijd een 

nieuw logo geintroduceerd. De 

nieuwe auto’s zijn inmiddels al 

duidelijk herkenbaar gesignaleerd in 

de ruime omgeving van Wommels. 

Marnetechniek een bedrijf dat zelf 

klaar is voor het nieuwe millenium en 

waarschijnlijk “milleniumproblemen” 

van anderen kan  verhelpen. Wij 

wensen Jaap Zijlstra veel succes toe 

met die nog jonge bedrijf, dat in ieder 

geval profiteert van de drukte op de 

bouwmarkt. 
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De SDS league 
Er wordt in het Abe Lenstra-stadion 

de laatste tijd nog al raar op gekeken 

als S.C. Heerenveen een doelpunt 

tegen krijgt. Het blijkt namelijk dat 

enkelen van het thuispubliek zowel 

juichen bij de doelpunten van 

Heerenveen als bij die van de 

tegenstander. Uit een intern 

onderzoek van S.C. Heerenveen onder 

zijn “trouwe” supporters is gebleken 

dat dit wordt gedaan door deelnemers 

van de SDS-league. Zo werd er in de 

wedstrijd tegen Vitesse flink gejuicht 

bij een assist van Van Hooydonk. In 

dit geval ging het om de heren L.H. 

en M.W. uit W. en de heer R.S. uit E. 

Het gaat in deze drie gevallen om 

heren van middelbare leeftijd al 

zouden ze dit zelf graag anders zien. 

Het blijkt vaker voor te komen in het 

Abe Lenstra-stadion (o.a. de heren 

G.T., D. de J., S. van B., alias Al 

Bundy, en A.V., alias De Wipper). 

Ook blijken in de Amsterdam Arena 

(dhr. D.H. uit L.) en in het Cambuur-

stadion (de heren F. de H. en R.S. uit 

E.) deze problemen zich af en toe 

voor te doen. De KNVB heeft de 

SDS-league organisatie verzocht om 

te zorgen dat zijn deelnemers dit 

gejuich achterwege laten. Dit om 

verwarring in de stadions te 

voorkomen. Tevens zou er dan een 

speciale clubcard moeten komen voor 

SDS-league deelnemers. Bovendien 

zou er een apart tribunevak moeten 

komen voor SDS-league deelnemers.  

Vooral bij  S.C. Heerenveen lijkt dit 

op organisatorische problemen te 

stuiten. 

Foppe de Haan werd in oktober 

uitgeroepen tot coach van de maand. 

Ook uit de lezing die hij laatst hield in 

de kantine bleek Foppe veel verstand 

van voetbal te hebben. Wij als 

deelnemers van de SDS-league 

moeten onszelf echter niet 

onderschatten. Foppe de Haan doet 

mee aan de tegenhanger van de SDS-

league; de VI/Canal+ league. Hieraan 

doen nog 10 betaald voetbalcoaches 

mee. Foppe neemt hier een 

respectabele 5e plek in. In de SDS-

league zou hij met dit aantal punten 

echter “slechts” op een 10e plek staan. 

Gert Kruys (hoe kan het ook anders) 

staat in het prominentenklassement op 

de laatste plaats en zou in de SDS-

league een 47e plaats innemen. 

 

De eerste helft van de SDS-league zit 

er bijna op. De laatste 

competitieronde is in het weekend 

van 18 en 19 december. De eindstand 

van de SDS-league zal rond 23 

december in de voetbal-kantine 

hangen. Ook zal in sporthal “de 

Greidhoeke” de eindstand te vinden 

zijn. 

De “nieuwe” SDS league 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen… 

Deelnemers aan de SDS-league 

kunnen in de winterstop hun team 

wijzigen. 

Daarnaast zien we graag veel nieuwe 

deelnemers tegemoet. De kosten 

bedragen ƒ25,-. Een deelnemingsfor-

mulier is als losse bijlage bij deze 

Treffer gevoegd. Tevens is dit 

formulier verkrijgbaar in de kantines 
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van sporthal “De Greidhoeke” en 

sportcomplex “De Skoalleseize”. Op 

de achterzijde van het 

deelnemingsformulier treft u de 

spelerslijst aan. Dit formulier dient 

vóór 1 februari ingeleverd te worden 

bij Willem Wijnia, Popko Wijnia of 

Roel Sybesma of bij één van de leden 

van de “Treffer”-redactie. De tweede 

helft van de competitie begint op 2 

februari. Degene die nu al meedoen 

houden hun “oude” team als zij niet 

een nieuw formulier inleveren. De 

nieuwe stand van de SDS league vindt 

u elke donderdag in de 

voetbalkantine. 

 

U dient een elftal samen te stellen 

bestaande uit een doelman, vier 

verdedigers, drie middenvelders en 

drie aanvallers. U mag niet meer 

dan één speler per club opstellen. Met 

dit team speelt u voor de rest van de 

competitie. Tijdens het seizoen kunt u 

dus niet meer wisselen. 

Door mee te doen  steunt u SDS en 

heeft u kans op leuke prijzen!! 

 1e prijs :F250,- 

 2e prijs: F200,- 

 3e prijs: F150,- 

 4e prijs: F100,- 

 5e prijs: F50,- 

Tevens is er elke week een weekprijs: 

ƒ 25, -. Verzin ook een leuke naam 

voor je team. De meest originele 

naam ontvangt: ƒ 25,- 

 

Voor nieuwe deelnemers: 

Door ondertekening van bijgevoegd 

formulier machtigt u SDS om in 

maart 2000 een bedrag van F25,- van 

uw bankrekening af te schrijven. 

 

De puntentelling is als volgt: 

Doel. Verd. Mid. Aanv 

Per gespeelde wedstrijd (in basis):    2   2   2   2 

Per gespeelde wedstrijd (invaller):    1   1   1   1 

Nul tegendoelpunten      2   2   0    0 

Gestopte penalty  :      4   0   0   0 

Per assist  :       5   3   2    2 

Per gemaakt doelpunt :     6   4   3   3 

Per gewonnen wedstrijd :      1   1   1   1 

Per gele kaart :    -1 -1 -1 -1 

Per directe rode kaart:    -5 -5 -5 -5
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Stand SDS-league per 8 december 1999 

 
Nr Naam Woonplaats pnt

1 Robert Sijbesma Easterein 512

2 Jan Simon Jelsma Easterein 498

3 Robert Hoekstra Easterein 498

4 Piet Oppedyk Bolsward 496

5 Durk de Jong Easterein 493

6 Harmen Bouma Hidaard 489

7 Postrio Wommels 486

8 De Fynsters Wommels 485

9 Tjalling Hoekstra Easterein 481

10 Gerrit Terpstra Easterein 480

11 Hinke Kuiper Easterein 476

12 Dhr. G. v. A. Easterein 471

13 Roel Sijbesma Easterein 469

14 Trienus de Jong Lollum 468

15 The Champions Wommels 467

16 Lolke Hofstra Wommels 465

17 Hey Ho let's go Wommels 464

18 Popko Wijnia Wommels 463

19 Gearard Posthumus Wommels 463

20 Douwe Durk Reitsma Easterein 462

21 Minne Joustra Wommels 459

22 Hendrik de Jong Easterein 456

23 Sjoerd Boonstra Itens 455

24 Jurjan Groenveld Wommels 454

25 Bert Rienstra Easterein 453

26 Dukke van der Wey Easterein 451

27 Janko v/d Lageweg Beers 451

28 Jelle de Boer Easterein 451

29 Sibe de Seefûgel Skrok 450

30 Bas van der Wey Easterein 448

31 Johan Delfsma Wommels 447

32 Syb Overal Easterein 444

33 Peter Sijbesma Easterein 442

34 De Pommerans Wommels 441

35 Sjouke Sjoukema Itens 441

36 Al Bundy Wommels 438

 

 

 

 

Nr Naam Woonplaats pnt

37 Yde Walda Wommels 436

38 Rintje Schilstra Lollum 434

39 Harmen Stremler Easterein 433

40 De Spookrijders Itens 432

41 Marco Hoekstra Easterein 431

42 Ate Vellinga Wommels 431

43 Geeske de Jong Easterein 429

44 Wilco Overal Easterein 428

45 Feite de Haan Easterein 422

46 Ferry Duipmans Easterein 421

47 Douwe Hoekstra Loenga 421

48 Joukje Delfsma Wommels 420

49 Tinus Hoekstra Easterein 418

50 Klaas Kamstra Easterein 415

51 Bert Dykstra Easterein 410

52 Chris Houtsma Easterein 409

53 Syb Wesselius Bolsward 409

54 M.I.-Side Easterein 409

55 Enne Joh. Bruinsma Easterein 405

56 Richt Folkerts Wommels 405

57 FC Kweitneit Wommels 401

58 Jelle Bouma Oosterw. 400

59 Wytske en Romine Easterein 400

60 Ties Bruinsma Lollum 390

61 G. Bakker Easterein 386

62 Anne Stenekes Easterein 386

63 Buggy Wommels 386

64 Rein van der Woude Leeuwarden 382

65 Peedujee Wommels 380

66 Sjoerd Postma Wommels 369

67 Otto Folkerts Lollum 366

68 Sipke Hiemstra Easterein 352

69 Freddy Scheltema Easterein 336

70 Gatske Hiemstra Easterein 335

71 Sjoerd Feenstra Bolsward 293

 



 

De Treffer nr 5 15  desimber 1999  

 

Samar in wedstriid 

 
SDS 1 - Meppel 1  0 – 3  

Opstelling  op 4 december 
Doel  : Egbert Bootsma 

Verdediging : Gerrit Terpstra 
    Harm Stremler 

    Wichard Deinum 

    Wesley Hoitinga 
Middenveld : Minne S. Bouma 

    Gert-Jan Hiemstra 

    Anne Stenekes 
Voorhoede : Hendrik de Jong 

    Richard v d Weit 

    Robert Sijbesma 

De laatste thuiswedstrijd van SDS 1 in 

dit millennium was misschien wel de 

minste van dit seizoen tot nog toe. 

Vanaf het beginsignaal was Meppel de 

betere ploeg. Natuurlijk kon SDS 

enkele excuses aanvoeren omdat 

topschutter Jappie Wijnia en laatste 

man Floris Hiemstra ontbraken door 

resp. een blessure en een schorsing 

maar dat het zo stroef zou lopen had 

niemand verwacht. Vooral in de eerste 

20 minuten probeerde gelegenheids 

laatste man Wichard Deinum met de 

lange pass de voorwaartsen te bereiken 

maar dat was met de straffe  

wind onbegonnen werk. Door het 

hanteren van de lange bal werd vooral  

Gert-Jan Hiemstra te weinig in het spel 

betrokken. Ook de linkerkant met de 

“youngsters” Wesley en Anne kwam 

onzeker over. Toch was de eerste 

echte kans voor SDS. De voorzet van 

Robert Sijbesma werd door Hendrik 

de Jong op een haar gemist. Nog geen 

minuut later viel de goal dan 

toch....maar aan de “verkeerde” kant. 

In een scrimmage kon keeper Egbert 

Bootsma 2 keer redden maar was ook 

hij bij de derde inzet verslagen : 0 - 1. 

SDS probeerde daarna druk te zetten 

maar het bleef erg matig. Tot de rust 

konden we nog een mogelijkheid 

noteren van Richard van der Weit. De 

matchwinnaar van Noordse Schut 

schoof het leer net naast. Dat de stand 

na 45 minuten nog 0 - 1 nog op het 

scorebord prijkte was vooral de 

verdienste van Egbert Bootsma en het 

falen van de Meppeler spitsen. 

Ook de thee had geen heilzame 

werking. SDS wilde wel maar kon 

niet. Er pakten zeer donkere wolken 

samen boven de “Skoalle-seize”. 

Letterlijk en figuurlijk. Gert-Jan 

Hiemstra, enigszins gefrustreerd, 

beging een stevige overtreding die 

door scheidsrechter werd beloond met 

geel. De blonde middenvelder was het 

niet geheel eens met deze beslissing en 

gooide er enkele krachttermen uit.  

Dit was onacceptabel voor de “man in 

het zwart” en toonde daarom de rode 

kaart. SDS moest dus verder zonder 

hun beste man. Dit kon niet zonder 

gevolgen blijven en het was dan ook in 

de 65 minuut raak. De spits van 

Meppel kon, na weer een klutsbal 

situatie, bij de linkerpaal binnen 

tikken. Nog geen paar minuten later 

kon Egbert Bootsma weer vissen toen 

hij geen antwoord had op een schot uit 

de tweede lijn. Frank Krol mocht 

invallen voor Wesley Hoitinga en deed 

dit wel erg ludiek. Hij speelde in het 

oude vertrouwde KMA shirt!! Ook 

Syb Overal ( voor Hendrik de Jong) en 

Jan-Simon Jelsma ( voor Anne 

Stenekes) mochten even in de wei 

maar het mocht niet baten. Eindstand 0 

- 3. 
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Sibe de Seefugel (11) 
 

 

 

Stikem ôfsjen 
 

Mei in oantal ploegen fan SDS giet it 

net goed. Je hearre dan oan de kant de 

minsken tsjin elkoar sizzen: wisten wy 

fan te foaren mar hoe’t in kommende 

tsjinstanner spilet. 

Ik begryp ek wol dat it foar in lieder 

net te dwaan is om de kommende 

tsjinstanner te besjen. Sûnder dat ik 

my sels oerskat wist ik gelyk dat soks 

no krekt wat foar my wie. Ik flean 

efkes nei Easterlittens,  Boalsert of 

Snits, flean wat oer it fjild hinne, gean 

efkes op de kantine (at ik it kâld haw) 

of op it stek sitten. Dan jou ik myn 

eagen goed de kost en rapportear  

de lieder fan SDS. In goed idee fan 

my sels. Spitich dat men der neat my 

docht. 

Ik fleach nei Dronryp om F3 dêr te 

besjen. Ik rapportearde: Se fuotbalje 

op in klútsje en der leit romte op de  

flanken. Wat dogge de F-kes fan SDS 

at se tsjin harren fuotbalje: se 

fuotbalje ek op in klútsje, sa slim dat 

de bal betiden 5 minuten fanôf de kant 

net te sjen wie. Dronryp wint. 

Ik flean nei Blauhûs, besjoch dêr de 

E’s. Twa fan dy jonges hawwe grutte 

belangstelling foar fûgels en se 

rjochtsje alle oandacht op my. De 

tsjinstanner kin mei twa man mear 

maklik winne. 

Wat docht de lieder fan de E-s fan 

SDS at Blauhûs op besite komt: se 

jaaie my fuort omdat ik per ûngeluk 

ien op de kop skyt.  Blauhûs wint. 

Ik gean nei Boalsert, sjoch it 

wedstriidformulier fan de D’s en 

rapportear: der spylje twa jonges fan 

de Haas yn. Soks seit alles: dy moatte 

wetterfluch wêze.   

Wat docht de lieder fan SDS: Neat. 

Foar it tredde fleach ik nei Makkum. 

Ik  seach dêr in wat âldere ploech mei 

in oantal jonge hûnen. Ik rapportear. 

Hie gjin sin. Want se sieten net yn de 

poule by it tredde, mar by de 

feteranen!!  

Ik bin by de A-s fan Snits en hear de 

trainer sizzen dat se “mei in rút op it 

middenfjild spylje en dat ien mei de 

punt nei efteren” spilet. 

De lieder fan SDS hâldt net fan rutens 

en set skoppen yn. Trije giele kaarten. 

Der wie mar ien dy’t him wol wat 

oanlûkte fan myn kennis: it earste!  

Ik flean foar Klaas Dykstra (trainer 

fan it earste) nei St Jansklooster en 

Rouveen. Ik fernim dat se dêr noch 

nea  fan Jappie Wijnia heard hawwe. 

Ik rapportear dit oan Klaas, Eddy, 

Geert en Anne (te herkennen oan de 

jas COACH). No it rissultaat koe 

elkenien sjen. Jappie skoorde yn 

beide wedstriden 2 kear. Dat hy 

tuskentroch ek yn Warkum opsteld 

waard en noch 3 kear skoorde, hat 

neat mei my te meitsjen. Dat hat 

Klaas Dijkstra hielendal sels betocht.   
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Wedstrijdverslagen  
 

SDS 1 
6 november SDS-Rouveen 

Het was guur weer op het 

“Skoalleseize” complex zodat het voor 

spelers en publiek een koud middagje 

werd. 

Met de wind pal in de kop namen we 

vanaf de aftrap het heft in handen en 

lieten we de bal goed rond gaan. Dit 

had in de tiende minuut al succes toen 

Floris een perfecte voorzet van “lytse” 

Robert tegen de touwen kopte 1-0. 

Rouveen kon hier weinig tegenover 

stellen en al snel bleek dat we met 

deze tegenstander niet veel moeite 

zouden hebben, maar omdat wij als zo 

vaak de kansen niet wisten  af te 

maken bleef het oppassen voor die ene 

counter waar de gasten op loerden. 

Jappie en Robert waren een paar keer  

op eigen succes uit, in plaats van het 

leer even opzij te geven werd te vaak 

geprobeerd om uit een moeilijke hoek 

te scoren. Na de thee hadden we de 

wind in de rug en drukten we Rouveen 

terug in de eigen zestien, helaas waren 

de mooiste kansen wederom niet aan 

onze voorwaartsen besteed en zo bleef 

de krappe 1-0 lang op het bord staan. 

Het duurde tot vijftien minuten voor 

het einde toen de absolute uitblinker 

en “Man of the match” Floris Hiemstra 

een corner bij Jappie op de kop deed 

belanden en deze bal werd schitterend 

ingekopt 2-0.  De foutloos spelende 

Egbert moest nog een keer tot het 

uiterste om  een doelpunt te 

voorkomen en een keer had hij 

assistentie van Richard van der Weit 

nodig. We hielden de nul echter vast 

en wisten nog een keer te scoren. Het 

was Floris die weer een perfecte vrije 

trap bij Jappie wist te krijgen en die 

kopte opnieuw raak zodat de eindstand 

op 3-0 werd bepaald. Een terechte en 

uiterst nuttige zege omdat we nu 

aansluiting hebben gekregen met de 

kop in de twedde klasse K en een 

goede start maken in de tweede 

periode. 

 

13 november CVVO- SDS 

Op een zeer zacht en slecht 

bespeelbaar veld lieten we twee hele 

dure punten in Lemmer liggen. 

C.V.V.O. speelde bikkel hard en 

schuwde het fysieke geweld niet, 

daardoor kwamen wij niet echt in ons 

spel en mede doordat de 

scheidsrechter het heel kort hield en 

ieder voordeel affloot ontstond er een 

wedstrijd die nooit echt een wedsrijd 

kon worden. 

Wij hadden duidelijk het beste van het 

spel, maar het waren de gastheren die 

de score openden toen een afgeslagen 

bal vanuit buitenspel positie achter 

Egbert werd geschoten en de stand 1-0 

werd. 

Vanaf de aftrap trokken we de stand 

weer gelijk, het was Jappie die zijn 

negende seizoenstreffer binnen kopte 

en voor 1-1 zorgde. 

De tweede helft was precies zoals de 

eerste alleen begon de scheids nu met 

kaarten te strooien,een gele voor ons 

en vijf voor C.V.V.O. plus een rooie, 

dat speelde ons in de kaart en we 

kregen kans op kans om over de 
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gastheren heen te denderen. Zoals zo 

vaak dit seizoen bleek het scoren een 

probleem zodat we de 1-1 stand maar 

niet van het bord kregen. Het was aan 

Egbert te danken dat we in de slotfase 

geen doelpunt om de oren kregen want 

hij hield op formidabele wijze zijn 

doel schoon. Gert Jan knalde in 

blessuretijd nog een vrije trap op de lat 

en Hendrik raakte nog een keer de 

paal, dit waren de laatste wapenfeiten 

en toen de scheidsrechter afblies was 

er vreugde bij CVVO en teleurstelling 

bij ons. 

  

20 Nov S.D.S.-  Noordscheschut 

Een schitterende pot voetbal voor het 

talrijk opgekomen publiek, met S.D.S. 

als de best voetballende ploeg. 

Met name de eerste twintig minuten 

werd er zeer goed gevoetbald en 

kregen we kansjes via Robert en 

Hendrik, er werd echter niet gescoord. 

Noordscheschut werd een keer 

gevaarlijk via een counter maar door 

goed verdedigen van Wichard kon een 

doelpunt worden voorkomen. 

Een tegenvaller voor ons was dat 

Jappie tien minuten voor de thee met 

een kuitblessure naar de kant moest en 

niet verder kon spelen, Anne was zijn 

vervanger. 

Voor rust werd er niet gescoord zodat 

de logische stand 0-0 was. 

In de tweede helft kwam Richard in de 

spits en Anne op rechtsmidden en dat 

kwam ons spel ten goede. 

Richard speelde niet sterk maar was 

door zijn enthousiastme zeer 

nadrukkelijk aanwezig en hield toch 

twee a drie man bezig waardoor er 

voor anderen meer ruimte kwam. 

Uit een ouderwetse scrimmage wist 

Floris te scoren 1-0 en op dat moment 

een terechte  stand. 

Noordscheschut schakelde een tandje 

bij en wist tien minuten later de stand 

gelijk te trekken uit een dubieuze vrije 

trap 1-1. 

Met nog een paar minuten op de klok 

trokken wij massaal richting zestien 

van onze gasten om toch de winnende 

treffer te scoren, dit had succes, het 

was Gert-Jan die een bal in de zestien 

pompte en nadat Richard eerst over de 

bal heen maaide en hiermee iedereen 

op het verkeerde been zette, was het in 

de rebound wel raak door diezelfde 

Richard 2-1. 

De gasten probeerden nog een keer 

terug te komen, echter de solide 

achterhoede met Harm, 

Floris,Wesley,Egbert en Wichard gaf 

geen krimp meer en zo wisten we drie 

zeer belangrijke punten aan ons totaal 

toe te voegen. 

Op Zaterdag 27 November zijn we vrij 

waarna een week later de thuis 

wedstrijd tegen Meppel op papier 

staat. 

We sluiten de eerste competitieronde 

af met de lastige uitwedstrijd tegen de 

“Schuitemaker-Boys” in Oenkerk. 

Rest nog te vertellen dat we na een 

dikke vijf jaar afscheid gaan nemen 

van trainer Klaas Dijkstra, die naar de 

grote concurrent Balk gaat per 1 juli 

2000. 

Klaas veel succes bij je nieuwe club 

toegewenst en een ding is zeker wij 

pakken volgend jaar in ieder geval zes 

punten tegen Balk. 
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SDS twee, hoe gaat het daar 

eigenlijk mee 
 

ln tijden hebben er geen stukjes van 

SDS 2 meer in de Treffer gestaan. Op 

aandringen van onze fans is besloten 

om toch maar weer artikels in de 

Treffer te laten verschijnen over “het 

wel en wee van SDS twee”. 

 

We zijn het seizoen redelijk goed 

begonnen en de supporters zijn 

tevreden. Op 13 november staan we op 

een gedeelde 3e plaats. We spelen elke 

week met vrijwel hetzelfde team en 

het “blessure- spook” heeft zich nog 

niet laten zien. Tot we op 13 (hoe tart 

men het noodlot??) november thuis 

tegen BCV aan moeten treden. 

 

Deze wedstrijd kende gelijk al wat 

aanloopproblemen. De selectie leek 

voor de wedstrijd al aardig uit te 

dunnen. Vooral de “oudjes” lieten het 

afweten. Tseard Dykstra als eerste. 

Tseard moest met Mattie op een 

tweede “honeymoon” na 12½ jaar  

getrouwd te zijn. Zij gingen een 

weekend naar Maastricht. Marco  

Hoekstra (ús leider) heeft nog 

aangeboden om hem na het voetballen 

naar Maastricht te brengen. Dit mocht 

echter niet baten. Tseard kon er niet 

onderuit. Tseard bood wel aan om het 

hele weekend zijn SDS-sokken aan te 

houden. 

Remco Bervoets is een beetje de vaste 

blessureklant van SDS twee. Twee 

weken spele, twee weken blesseerd, 

twee keer traine yn’e maand, twee 

blessures per keer (“ik hèw wat last 

van myn enkel en’t skeurt in bitsje 

yn’e lies”) en Remco heeft twee 

kinderen. Oftewel een ideale speler 

voor SDS twee. Echter dus niet tegen 

BCV. 

Durk Okkema kon ook niet spelen. Hij 

had namelijk de week ervoor één van 

zijn twee dikke tenen gebroken. 

Hierdoor kon Durk niet meer dat 

speciale effect aan de bal geven zoals 

hij dat anders doet. 

Tenslotte misten wij ook Klaas Visser 

nog. Klaas was erg bang, nu de andere 

“oudjes” het af lieten weten, dat er 

spelers zouden zijn die hem met U aan 

gingen spreken of hem opa zouden 

noemen. Klaas had nog een klusje en 

was er helaas dus ook niet bij. 

Nu al deze “oudjes” er niet waren 

kwamen we op een gemiddelde 

leeftijd van 22½ jaar. Het leek wel een 

schoolreisje op de Skoalleseize met 

Auke Hiemstra en “good old” Lieuwe 

Meyer als begeleiders. Toch begonnen 

we ons “schoolreisje” tegen BCV niet 

slecht. Tsjomme Wijnia opende in de 

22e minuut voor SDS 2 de score. 

Tsjomme ontpopt zich meer en meer 

als de Andre Hoekstra, “de koning van 

de kluts”, van SDS 2 door dit maal 

met zijn rug te scoren. Tsomme heeft 

dit jaar namelijk met bijna al zijn 

lichaamsdelen al een doelpunt 

gemaakt. Even later in de wedstrijd 

leek het echter meer op de Brutil Hosé 

van SDS 2, door een bal die 22 

centimeter voor de doellijn lag over de 

goal te stiften. In de 33e minuut 

maakte BCV gelijk. Het bleef hierna 

1-1. Marco Hoekstra was tevreden 

over zijn “jonge honden”. 
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Een week later naar Lycurgus 

(Groningen!!). Marco had een bus(je) 

geregeld. SDS 2 rekende op een grote 

bus-taxi (20 man). Echter Marco had 

voor een grote bus (55 man!!) 

gezorgd. Dit namelijk n.a.v. een artikel 

in de vorige Treffer waarin werd 

gesuggereerd dat er veel kinderen 

(vooral “jonge famkes”) gek zijn van 

SDS 2 en geregeld komen kijken. 

Marco ging er vanuit dat deze fans 

allemaal wel mee wilden in de bus om 

in Groningen hun favorieten aan te 

moedigen.  

Waar Marco echter niet bij stil had 

gestaan was dat die oude man uit 

Spanje (Sinterklaas) aan zou komen in 

Easterein. De jonge aanhang gaf hier 

natuurlijk voorrang aan. Gelukkig 

hoefden de kinderen niet met 

gemengde gevoelens naar Sinterklaas, 

want de wedstrijd werd afgelast. 

 

Een week later werd de wedstrijd 

ingelast zodat we op 27 november echt 

naar Groningen moesten. Dacht SDS 2 

nu dat er een bus voor 55 man zou 

staan, bleek er nu een bus voor 25 

personen bij de Skoalleseize te 

wachten. Hier kon alles in volgens 

Marco. Alle spelers, de leider, de 

grensrechter, alle tassen, enkele 

supporters en twee kratjes bier. Wel 

moesten er dan twee man staan, maar 

dit was geen probleem want zij konden 

eventueel ook op de twee kratjes 

zitten. De vriendin van de leider kon 

dan niet meer mee. Marco had Lysbeth 

op zullen halen uit de Sneker Sporthal, 

zodat zij en Wytske mee konden in de 

bus. Marco had echter even met z’n 

ogen geknipperd in de Sneker Sporthal 

en hen niet gezien, zodat hij weer snel 

vertrok. Natuurlijk in ogenschouw 

genomen dat er maar weinig plaats 

was in de bus. Marco schrok zich dan 

ook een hoedje toen onder de 

wedstrijd in Groningen ineens Lysbeth 

en Wytske aan kwamen lopen. Zij 

waren met de trein vanuit Sneek 

gekomen. 

 

Er waren nogal wat afwezigen bij SDS 

2: Remco Bervoets, Klaas Visser, 

Durk Okkema, Jan Simon Jelsma en 

Willem Wijnia. Frank Rijpma zou 

eventueel wat later komen met de 

eigen auto. Dit werd echter een dure 

middag voor Frank.  

Frank voetbalde in Groningen alleen 

de tweede helft. Hij kreeg in die drie 

kwartier zijn 3e gele kaart van de 

competitie, zodat hij de volgende 

wedstrijd geschorst is. De gele kaart 

kost hem F35,-. Tel dit op bij de 

benzinekosten. Daar komt nog eens bij 

dat hij werd geflitst bij Dearsum (zo’n 

20 kilometer te hard gereden). Alles 

bij elkaar toch ongeveer: F200,-. 

Verder zei Frank best wel een leuke 

middag gehad te hebben (?!). 

 

Het was allemaal “prima” in orde bij 

Lycurgus. Het was alleen ietwat aan 

de koude kant in de boxen.  Eerst werd 

er nog gedacht dat de kachels het niet 

deden. Tot iemand zag dat er allemaal 

glas op de grond lag. Toen begreep 

men dat alle ramen in de box waren 

gesneuveld. Tevens moest er 

“gemengd” worden gedoucht. Op zich 

geen probleem als er een damesteam 

in de andere box had gezeten. Na de 

wedstrijd bleek echter dat er samen 
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met de tegenstander gedoucht diende 

te worden. 

 

Lycurgus heeft alles nog gewonnen in 

de competitie en het leek dan ook een 

zware dobber te worden om deze 

wedstrijd te winnen. De wedstrijd leek 

echter goed te beginnen. Er waren 

meer supporters út Easterein dan út 

Grùningen en de eerste kansen waren 

voor SDS. Soms heeft SDS 2 echter 

nog wel eens problemen met scoren. 

Lycurgus bleek hier minder problemen 

mee te hebben en stond bij rust met 2-

0 voor. SDS kwam in de tweede helft 

nog terug tot een 3-2 achterstand, maar 

kon niet meer voorkomen dat 

Lycurgus de drie punten in Groningen 

hield. SDS verloor met 4-2. SDS 2 

speelde echter goed met een “wirwar” 

aan spelers uit het 1e, 2e en 3e elftal 

van SDS. 

 

De supporters lieten zich het bier  na 

de wedstrijd rijkelijk smaken. Bier in 

de Groningse kantine voor 

“vooroorlogse” prijzen (F2,-), in 

“vooroorlogse” glazen (Amster-

dammers). Supporter Klaas Overal 

dacht later nog pinda’s bij een 

benzinestation te krijgen voor een 

“vooroorlogse” prijs (F1,75). Dit bleek 

echter het netto gewicht van de pinda’s 

te zijn en Klaas moest meer dan het 

dubbele betalen. 

Iedereen bleef nog even in de kantine 

in Groningen zitten. De buschauffeur 

zei namelijk nooit zo’n haast te 

hebben. Op een gegeven moment 

duurde het hem toch wel wat te lang. 

Het maakte hem anders eigenlijk nooit 

wat uit, maar vandaag was zijn vrouw 

jarig. 

 

Na deze wedstrijden zijn we toch wel 

weer iets gezakt op de ranglijst. Alle 

ploegen staan echter erg dicht bij 

elkaar. We hebben nog twee 

wedstrijden te gaan voor de 

winterstop. We hopen deze winterstop 

in te gaan in het linker rijtje van de 

stand. Want we staan liever onderaan 

in het linker rijtje dan bovenaan in het 

rechter rijtje. 

   WW 

 

SDS 3 
Heeg 2 – SDS 3     6-11-99 

 

De kraker tegen Heeg 2, deze koploper 

had vorige week onverwacht verloren 

van HJSC 2, ze zijn dus niet 

onverslaanbaar!  

Op een drassig veld en met 

regenachtig weer begonnen we aan de 

wedstrijd. Al snel bleek dat we deze 

middag ons beste beentje voor wilden 

zetten, goed voetbal en veel inzet. 

Toch kwamen we na 20 min. op 

achterstand, een foute pass op het 

middenveld werd afgestraft, van ruim 

35 meter zeilde de bal over Remco 

heen in het doel.  

Daarna had ook SDS bijna succes met 

afstandsschoten maar het lukte net 

niet. De eerste 5 minuten na de thee 

waren we niet scherp, doch daarna 

zetten we aan. Uit een corner van Peter 

kopte Sipke de 1-1 binnen 

( hoezo last van die boomlange 

voorstopper). Na 20 minuten 

onderschepte Jurjen een terugspeel 
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bal, omspeelde de keeper, keek om 

zich heen of  Peter vrijstond, ja die 

stond vrij, en heel beheerst schoot 

Jurjen zelf de bal tussen 2 Heeg 

spelers door in de goal 1-2.  

Heeg kwam nu opzetten en SDS moest 

verdedigen, voor elke meter werd 

gevochten en we kregen steeds meer 

hoop op een overwinning.  

In blessuretijd, corner voor SDS, bal 

gaat achter, snel genomen doeltrap, de 

bal valt tussen Jan en Wouter in, 

misverstand tussen deze twee en de 

spits van Heeg gaat er langs, Wouter 

probeert nog te redden met een sliding 

maar gretig gaat de aanvaller liggen, 

fuut, SHIT, KL.TE 

K.T en meer van dit soort woorden 

zijn te horen! De kantine stroomt leeg 

want Heeg krijgt een  penalty!  

Helaas voor ons gaat de bal er ook nog 

in, drie tellen later is de wedstrijd 

afgelopen en balend gaan we onder de 

douche.   

Man of the match: Christiaan 

Hoekstra, geblesseerd, maar wel  

mee om in de stromende regen 90 

minuten te vlaggen, klasse! 

 

 

SDS 3 – NOK 2       13 – 11 – 99 

 

SDS en NOK stonden samen op de 3e 

plaats,weer een topper dus. Na 1 

minuut scoorde Johan 

heel fraai 1 – 0. ( zie Bruggink jong 

Belgie – jong Nederland ). Toch waren 

we vandaag niet in  

goede doen, 2  balverlies achterin 

betekende 1-2 bij rust. Na de thee was 

het NOK dat de lakens  

uitdeelde, doch de 3e goal bleef uit. 

Johan was met een schot op de lat 

zelfs nog dicht bij 2-2. 

Een vrije trap vanwege hands van 

Remco ( bij het uitschieten zou hij 

buiten de 16 meter zijn gekomen)  

werd perfect ingeschoten 1-3. Met nog 

5 minuten te gaan kreeg SDS een 

penalty wegens hands, Sipke schoot 

niet goed genoeg in waardoor de 

laatste kans op een beter resultaat  

verloren ging, in de slotfase scoorde 

NOK nog een keer,  1-4.                                                          

Terug in de kleedkamer was er een 

lange discussie over wie de scheids 

terug naar Akkrum moest brengen ( 

met het openbaar vervoer zou hij er 5 

uur overdoen ). Er waren geen 

vrijwilligers ( waarschijnlijk als 

gevolg van de sexsuele geaardheid van 

deze persoon). 

 Het lot viel op Christiaan, deze 

verklaarde wel heen en weer Akkrum 

te willen rijden, doch geen auto te 

hebben waarop Friso hem spontaan de 

sleutels van zijn auto toegooide.  

Toch wilden we deze jongeman niet 

geheel onbeschermd op pad sturen, 

goede raad was duur. 

 Peter kwam met de oplossing, in zijn 

tas had hij nog een kuisheidsgordel, 

overgehouden aan een muzikaal 

optreden in Wommels in augustus j.l. 

Deze gordel deden we Christiaan 

achterste-voren om en het sleuteltje 

bewaarden we zelf. Met een gerust 

hart konden we toen een biertje gaan 

drinken en een uurtje later kwam 

Christiaan er vrolijk bij. 
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Leeuwarder Zwaluwen 8 – SDS 3      

20-11-99 

 

De ontvangst in Leeuwarden was weer 

beneden peil, op zo’n moment ben je 

blij dat je bij SDS speelt. Ergens in 

een uithoek van het sportcomplex 

waar de Zwaluwen hun 

thuiswedstrijden spelen moesten wij 

vandaag tegen de hekkensluiter.  

Voor de wedstrijd worden altijd de 

kostbare spullen verzameld, wat voor 

de een kostbaar is, wil een ander soms 

gratis nog niet hebben. 

Een opsomming van de 

“kostbaarheden”van vandaag: 10 

beurzen, los briefje 50, 12 horloges, 1 

trouwring, 3 oorbellen, 1 kettinkje, 2 

zaktelefoons, 1 pakje zware shag en 1 

onbekend voorwerp ( volgens onze  

linksback een hulpstuk op de late 

zaterdagavond na te veel bier?) 

 De wedsrijd werd met 0-2 gewonnen. 

 

Aldmannepraat  SDS V 
 

 

SDS V- Makkum V 3-4 

Lit my mar begjinne mei “de mên  fan 

de Mets”: Jelle de Boer. Net omdat hy 

wer twa kear skoorde en net omdat hy 

in beareparty spile. It hie mear te 

meitsjen mei de wize wêrop hy syn 

wikselbuert opfong. De hiele wike 

ynsteld gekonsintreard neitocht oer de 

rjochtsfoar fan Makkum en dan op ‘ e 

bank. No ja op ‘e bank. Just net. Jelle 

wol nea op de bank. Dan fluitet hy 

leaver in helte. Soks is klasse.  

De wedstriid gyng aardich gelyk op, 

mar waard eilaas ferlern. Doelpunten 

fan Ids (skitterend) Jan (attint) en Age 

34 (oerend hurd).    

 

RES V – SDS V 1-4 

Nei ôfrin fan dizze wedstriid hie ik der 

spiit fan dat ik begûn wie mei it 

útroppen fan “de mên of de mets” 

Want wa moast it wurde: Klaas Overal 

dy’t hearste as in foarst yn ‘e loft en 

op de grûn. Siem Kingma dy’t yn ien 

kear út in korner rekke skeat? Stoffel 

Bouma, dy’t yn de 10 minuten dat hy 

fuotballe beslissende dingen die? Roel 

Sybesma dy’t in prachtich doelpunt 

skoorde? Ids Boersma , dy’t âld betelle 

fuotballer Jan Ferwerda út de 

wedstriid spile? Jaap Jaarsma dy’t  

wer âlderwetsk skitterde sintraal op it 

fjild? 

Nee,  der mocht gjin diskusje wêze: 

Sjoerd Postma, dy’t net sa faak mear 

meispilet, mar no op in goed momint 

(wy stiene ûnder druk mei 2-1 foar) 

skoorde waard “de mên of de mets”.  

Swierbefochten oerwinning  mei 

doelpunten fan Siem, Ferrie, Sjoerd en 

Roel. 

 

SDS V- Mulier V 

Tjeerd Dykstra is in man dy’t normaal 

sprutsen yn it twadde spilet. Hy jout 

dêr lieding oan de ferdigening en oan 

de rest fan ploech. Dat lieding jaan sit 

him yn it bloed. Hy wurket net foar 

neat by de wetterlieding. Nei ôfrin fan 

de goeie en drege wedstriid dy’t wy 

wûnen mei 4-2 naam Tjeerd de lieding  

efkes: Jaap Boekholt is Men of de 

Mets,  neffens Tjeerd.Dat hie kind: 

Jaap hie it dreech mei de hege 

weidraaiende ballen en krige help at 

dat nedich wie (Sipke op de line en 
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Tjeerd op de line). It hie ek Roel  

wêzen kind ( 3 kear skoard) of Jan  (2 

½ ?? assist) of Aant (sûnt 3 jier wer in 

doelpunt) of Sipke of Ids of Jaap.  Der 

binne lykwols oare rigels dy’t 

meispylje: Wa stiet op it listke fan de 

lieder: Jurjen van der Wal dizze 

kear. In prachtige fuotballer dy’t syn 

plak op lofts mear as skjin makket, 

dy’t romte jout oan Jelle om op te 

kommen dy’t de ferdigening stipet at it 

nedich is en ek no wer it prima party 

spile. 

Sjoerd Postma fluite prima en dat it ek 

wat wurdich.                      Aant

 

 

SDS A1 
Bolswardia A1 – SDS A1 

We gingen om 9.15 weg. We waren 

daar om 9.37.58. We hebben ons 

omgekleed om 9.58.49. We liepen 

warm van 10.08.02  door een goeie 

warming-up van de aanvoerder. 

We gingen om 10.17.16 weer de box 

in. We gingen om 10.30.04 voetballen. 

We scoorden om 10.38.44. We 

scoorden weer om 10.50.58. We 

scoorden nog een keer om 11.00.58. 

We gingen de rust in om 11.00.58. We 

kregen in de rust een aantal 

aanwijzingen. We vulden de 

waterflessen weer. We gingen met z’n 

allen naar de wc. We gingen weer naar 

het veld. We hoorden vervolgens een 

fluitsignaal, begin tweede helft. We 

gingen naar voren en weer naar 

achteren. We gingen van links naar 

rechts. We scoorden weer om 

11.41.63. We scoorden weer om 

11.47.87. We scoorden weer om 

11.56.99. We scoorden de laatste om 

12.108.81. We wonnen de wedstrijd 

met 7-0. We gingen douchen en weer 

naar huis.  

Groetsjes + kusjes van  F.M.D.S.  

 

B1 
30 okt SDS B1-H’veense Boys B2  

8-0 

De wedstrijd zou de eerste in een serie 

worden waarin we gezien de stand op 

de proef  zouden worden gesteld. De 

voorgaande wedstrijden waren alle-

maal vrij simpel gewonnen, op die van 

Balk na dan. Maar deze serie, 

Heerenveense Boys, Workum, Frisia 

en tot slot de topper tegen WZS, 

zouden echt laten zien hoe we er voor 

stonden. Deze ploegen met Balk en 

SDS strijden om het kampioenschap. 

Met deze waarschuwing op zak 

begonnen aan het karwei, de 

ongeslagen status handhaven en dus de 

drie punten pakken. De eerste taak, de 

1-0 scoren en dan lekker achterover 

hangen en de wedstrijd uitcounteren. 

Na een hoekschop van Arnold knikte 

Albert bij de eerste paal in maar vond 

hierbij de keeper op zijn weg. Hierna 

waren de Boys in de aanval maar 

liepen hierbij eigenlijk gelijk in de 

counter van SDS, want na balverlies 

kwam de razendsnelle tegenstoot. 

Tjipke gaf gelijk een diepe bal op 

Albert die een zee van ruimte voor 

hem had, hij ronde de bal via de 

keeper af 1-0. Ook de tweede van de 

dag kwam op naam van Albert, in de 
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klust voor het doel ronde hij via een 

verdediger af 2-0. Arnold had de 3-0 

op de schoen op een diepe bal van 

alweer nr 10.  Tjipke schoot deze bal 

voorlangs. Na een kluts voor de goal 

weet Jacob de 3-0 te maken en maakt 

even duidelijk dat alle drie spitsen op 

scherp staan. En tot slot word de 4-0 

nog even voor de rust gemaakt, Albert 

maakt zijn derde van deze ochtend na 

afleggen van Jacob. In de rust werden 

enkele spelers gewisseld, wat op dat 

moment eigenlijk niet nodig was maar 

gelukkig heeft deze selectie maar 

weinig zwakke plekken. En de eerste 

helft ging eigenlijk naadloos over in de  

tweede helft. Want er werden nog 

enkele mooie goals gemaakt deze 

ochtend. De 5-0 werd gemaakt door 

Albert zijn vierde deze dag, nadat 

Jacob de bal klaar lag had Albert een 

lobje in huis. De 6-0 was de mooiste 

combinatie van de dag. Albert gaf de 

bal goed in de loop van Tjeerd H. mee 

die weer eens buitenom kwam. Deze 

op zijn beurt gaf hem goed voor op 

Jacob die hem beheerst afronde. De 

spitsen kregen zeer veel ruimte en 

maakten hier dan ook dankbaar 

gebruik van. Albert met zijn zoveelste 

actie maar ziet deze stranden op de 

keeper, in de rebound schiet Cor de 

7-0 binnen. Jacob Klaas zet ook een 

aanval op maar ziet zijn inzet 

voorlangs gaan. Maar de laatste goal 

komt van Cor,  in de categorie zeer 

mooi. Na een balletje binnendoor stift 

hij de bal subtiel binnen 8-0. Grote 

winstpunt vandaag de nul achterin, 

waar ze zeer geconcentreerd bleven 

voetballen. Zij hoefden niet zo nodig 

te scoren en bleven lekker sober 

spelen. Man van de wedstrijd Albert 

Jan.  

06-11-99    Workum B1- SDS B1  1-3 

 

Een regenachtige zaterdagochtend in 

november tijd voor de streekderby  

tegen Workum. 

Net als bij het eerste is Workum altijd 

een lastige tegenstander. Alhoewel de 

resultaten meestal in ons voordeel 

uitvallen. We hadden twee reserves 

mee want Tjeerd H. was met de A 

junioren meer. Maar het was vooral 

koud die ochtend en op het bijveld had 

de harde en gure wind vrij spel. Dit 

was ook mede de reden dat beide 

teams niet aan goed voetbal toe 

kwamen. De bal werd vele malen 

gewonnen en verloren op het 

middenveld maar een goede aanval 

leek er niet uit te komen. Toch 

kwamen we vrij snel op 0-1, een 

voorzet van Cor die Albert verkeerd 

op zijn schoen kreeg. De bal belande 

voor Jacob zijn voeten die de bal hoog 

binnen knalde. In deze helft missen we 

nog enkele halve kansen, waaronder 

een knal op het kruis.Maar dan begint 

het noodlot toe te slaan, halverwege de 

eerste helft valt Albert uit. Hij krijgt 

een knietje in het bovenbeen en niet 

lang daarna valt Ydo ook nog uit. De 

leiding ziet zich genoodzaakt om de 

twee reserves al voor de rust in te 

brengen. Ook  Arnold raakt 

geblesseerd dit na een spreidstand die 

in de turnwereld een 9.8 opleverd. 

Maar hij moet door  omdat er geen 

vervanging meer is. De tweede helft 

begint goed voor Workum. Zij krijgen 

een vrije trap kado van de scheids.  
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Dit was een van de weinige fouten die 

de man maakte. Op het puntje van het 

strafschopgebied word de bal neer 

gelegd. De bal verdwijnt naar de 

tweede paal waar een speler van 

Workum helemaal vrij staat en de bal 

diagonaal in knalt 1-1. Bij deze actie 

zag onze verdediging er niet goed uit 

maar Marten was kansloos. Na deze 

goal waren we even van de kook maar 

naar 10 minuten was alles weer onder 

controle. Dit resulteerde in een 

hoekschop op rechts. Henk schoot de 

bal naar de tweede paal waar Cor de 

bal met de hand binnen werkte ( de 

hand van god, alla Maradona). 

Behalve de leiding was er maar een 

speler van Workum die het had gezien 

en deze zei niets. Het doelpunt werd 

dan ook goedgekeurd 1-2. Dit was pas 

de tweede fout van de scheids. Hierna 

kregen we nog enkele goede 

mogelijkheden. Cor die alleen voor de 

keeper voorlangs schiet, en dit puur uit 

de counters die we kregen ondanks dat 

bijna alle snelle spitsen ontbraken. De 

laatste goede aanval leverde de 1-3 op, 

na veel pingel werk van Jacob speelt 

hij de bal op Cor die op zijn beurt 

Arnold voor de keeper zet  en hem 

passeert met een stiffie. In deze 

wedstrijd werd het middenveld en 

vooral de verdediging op de proef 

gesteld, maar op de enige tegengoal na 

werden er geen fouten gemaakt. En dit 

ondanks de verschillende 

positiewisselingen. Dus bleven we de 

minst gepasseerde verdediging. 

13-11-99         SDS B1- Frisia B2  4-1 

Hier is helaas geen verslag van. Doel-

puntenmakers: Tjeerd H; Tjeerd B;                   

Albert Jan en Cor. 

 

SDS C1  
Nijland C1 – SDS C1   ( 3-1 ) 

 

Op doel Tjerk. Achterin Johannes D, 

Durk, Sjoerd, Jelte. Op het middenveld 

Doede, Mark, Bote. En in de 

voorhoede Albert-Jan, Erik, en 

Johannes T. 

We moesten zaterdag 30 oktober 

spelen in Nijland. We begonnen de 

eerste helft goed want we drukten en 

kregen goede kansen. Maar zo als 

gewoonlijk viel de goal aan de andere 

kant dus 0 –1. We hadden nog maar 

net de aftrap genomen, vielen aan en 

het was alweer 1 – 1 de maker was 

Johannes T. We stonden in de rust 1 – 

1 gelijk jammer genoeg want we 

moesten in de eerste helft al voor 

staan. De tweede helft dachten we dat 

we ze wel zouden pakken. Dat viel 

anders uit want we kwamen 2 – 1 

achter. En toen wilde het eerst even 

niet meer . Later kregen we weer wat 

kansen Toen werd er een actie 

uitgevoerd die belandde bij Arjan hij 

ging zelf verder en kreeg uiteindelijk 

een penalty mee. Durk onze 

aanvoerder zou de penalty wel even 

nemen, maar dat viel anders uit hij 

miste. Toen lukte niets meer en werd 

het zelf nog 3 – 1. 

   Bote 

 

Blauw-wit C1 – SDS C1 

 

Zaterdag 6 november rot weer het 

regende en waaide heel hard. Maar ja 

je moest toch nog een wedstrijd spelen 

tegen Blauw-wit. Het was een mooie 

wedstrijd. We kwamen al gauw voor 



 

De Treffer nr 5 27                                          desimber  1999  

 

door een hoekschop van Mark, Bote 

kon hem inkoppen en het was 0 – 1 en 

verder bleef de stand zo de eerste helft. 

Na de rust bleef het ook gelijk aan 

elkaar opgaan. Tot wij een strafschop 

tegen kregen, en ja hoor het was  

1 – 1 want Tjerk kon er niet meer bij. 

De laatste vijf minuten was het 

spannend en toen gebeurde het: een 

tegentreffer van een eigen speler 2 – 1 

achter. We wilden nog wel een 

gelijkmaker maken het lukte niet. 

 

Groetjes Albert Jan Kamstra 

 

Bolswardia C1 - SDS C1 

 

We speelden uit tegen Bolswardia. De 

opstelling was: Tjerk op doel, Jelte op 

rechtsachter, Durk achterste man. 

Sjoerd voorstopper, Johannes 

linksachter, op rechtsmid speelde 

Doede, Mark mid-mid en Bote 

linksmid, rechts speelde Jacob-Sjirk. 

Erik in de spits en ik (Johannes) links 

voor. De eerste helft was een slechte 

helft, er werd niet gecoacht door de 

spelers en niemand hielp zijn mannetje 

goed. Toch scoorden we. Mark gaf 

voor op Bote.Bote nam hem mooi aan 

en schoot laag in de linker hoek. 

Daarna kwam Durk naar voren met 

een mooie actie maar jammer genoeg 

schoot hij naast. Toen kwam Jacob-

Sjirk met een goeie actiemaar schoot 

in de handen van de keeper. In de rust 

werden Albert en Albert-Jan erin gezet 

ze kwamen op de plaatsen van Jacob-

Sjirk en Doede, Arjan kwam rechts 

voor en Albert-Jan kwam rechtshalf. 

In het begin van de tweede helft zette 

Arjan een mooie een-twee op met 

Albert-Jan vervolgens gaven ze hem 

diep op Mark, Mark gaf een goeie 

voorzet op mij en ik schoot hem met 

buitenkant rechts in de rechter hoek. 

Ongeveer een kwartier later gaf ik een 

steekpaasje op Erik, Erik nam de bal 

mooi mee, speelde de bal op iemand 

af, ik weet niet meer wie, kreeg hem 

terug en schoot hem in de rechter 

hoek. 

 

Johannes Tichelman 

 

SDS C2 

18 september:       SDS C2 – LSC 0-10 

We moesten negen uur in de box zijn 

en om half tien spelen. De wedstrijd 

begon en de eerste tien minuten waren 

goed, en kregen we een tegen goal en 

toen stonden we met 1-0 achter. We 

gingen met 0-4 voor LSC de rust in. 

En tweede helft heeft LSC er 6 goals 

bijgemaakt. En de eindstand werd 0-10 

voor LSC. Want ze waren gemiddeld 

een jaar ouder. 

Groetjes van Willem Visser. 

 

25 sept.: SDS C2–Franeker 0-18 

Op zaterdag 25 september moesten we 

om 9 uur voetballen tegen Franeker. 

Toen ik in Oosterend kwam in het 

kleedhok dacht ik wat een grote 

jongens. Toen we het veld op kwamen 

werden wij gelijk ingemaakt. De eerste 

helft verloren wij met 9-0. In de 

kleedkamer aangekomen was onze 

keeper Willem erg teleurgesteld en 

wou niet meer in de goal staan. De 

tweede helft heeft Pietrik gekiept en 

die heeft toen ook 9 ballen 

doorgelaten. Maar dat vond hij zelf 
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niet zo erg.             

Wieberen 

 

2 oktober : Zeerobben – SDS C2  7-0 

We moetsen uit tegen de zeerobben. 

Het waaide keihard. Een jongen uit 

ons team was zijn voetbalschoenen 

vergeten. Die moest op gewone 

schoenen. We begonnen niet goed met 

de wedstrijd we stonden heel snel met 

1-0 achter daarna stond het 2-0. Toen 

was het rust. Zij scoorden ook nog 3-0, 

4-0, 5-0, 6-0, 7-0. De wedstrijd was 

afgelopen en we gingen naar de 

kleedkamer. We gingen naar huis met 

een tevreden gevoel want de vorige 

keer was het 10-0 en daarvoor was het 

18-0. We maken vorderingen. 

Timen Vermeulen. 

 

9 oktober:              SDS C2 – WZS 1-8 

Het was een goed voetbal weertje niet 

koud maar ook niet te warm. Half tien 

moesten we. Na dat iedereenaanwezig 

was gingen we even een beetje 

inlopen. De keeper even inschieten en 

toe konden we beginnen. De opstelling 

was aardig goed verdeeld. WZS had 

de aftrap. WZS begon goed. Maar het 

doelschot werd geblokt door Freddy. 

De eerste aktie van SDS begon goed 

met een goeie paars van Timen naar 

Hjalmar die de mannetjes uit wilde 

spelen jammer genoeg lukte dat niet. 

WZS sloot heel snel aan en het schot 

was onhoudbaar voor de 

keeper(Willem). Tiemen en ik (Sytze) 

namen de aftrap, toen kwam er een 

beetje druk. Maar ik had 1 bal een 

beetje raar aangenomen en hij ging de 

andere kant al weer op. Iedereen werd 

uitgespeeld door de slimme truckjes 

van WZS. Zo werden er misschien wel 

domme fouten gemaakt en werd het 

voor de rust 6-0. Maar na de pauze 

kwam er pas echt druk bij SDS wij 

hadden steeds de bal. Toen werd er 

door Wiebe bijna een goal gemaakt. 

Het scheelde maar een tien cm. De 

druk werd groter maar de bal ging er 

steeds maar niet in. En WZS had ook 

weer een aktie maar de schoten op 

goasl en daar was het al zeven nul. De 

aftrap was goed en toen rolde de bal 

gemakkelijk in de goal. Hjalmar had 

hem gemaakt. De eerste goal in de 

competitie. En iedereen gleed over het 

veld. Achteraf had dat beter niet 

gekunt want ik moest de 

sponsorshirten wassen. Toen waren we 

ietsje te blij zodat we even niet 

opletten en toen kwam er nog 1 goal 

van WZS. Dat was dan ook de laatstste 

goal uit deze wedstrijd. Met de 

eindstand van 1-8.  

Sytze Verbeek 

 

16 oktober:       ONS  – SDS C-2   7-0 

Op deze koude zaterdagmorgen 

werden we verwacht in Sneek. Onze 

tegenstander zou zijn ONS. Tot nu toe 

hadden we nog niet gewonnen maar 

we gaven de moed niet op. Toen we 

het veld op kwamen zagen we al snel 

dat ook deze tegenstanders ouder en 

groter waren dan wij. Gelukkig hadden 

wij versterking gekregen van Doede 

Syszeling. De eerste helft speelden we 

erg goed. (zei de geleider in de rust) 

we kregen slechts 1 doelpunt tegen. 

De keeper deed een paar goede 

reddingen. Jammer genoeg konden 

onze aanvallers niet door de 

verdediging van ONS komen. Na de 
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rust ging het wat minder. Al gauw 

werd het 2-0 voor ONS. Wee gaven de 

moed nog niet op maar tegen zulke 

grote tegenstanders konden we niet op. 

Uiteindelijk verloren we met 7-0. Toch 

waren we niet ontevreden omdat we 

vooral de eerste helft goed spel hadden 

laten zien.            Ruurd 

 

SDS D2 

SDS D2 – Balk D2 (verslag 1) 

We wonnen de toss. Balk mocht af 

trappen. In het begin ging het niet zo 

goed. We stonden dan ook na een 

tijdje 0-1 achter. Maar na een tijdje 

begonnen we wat warm te draaien. 

Maar al gauw werd het 0-2 door een 

misverstandje tussen de keeper en een 

andere speler. Ik stond op keep en ik 

kreeg goed advies van Corné (onze 

keeper hij was net ge opereert). Even 

later werd er af gevloten en was het 

rust. We begonnen goed. Maar een 

paar vonden de scheidas een beetje 

stom doen met ingooien deden een 

paar hun voeten van de grond en dan 

vloot ‘ie af en deed het (heel dom) na 

maar na een tijdje kregen we een vrije 

trap die niels nam. Hij ging er in!! En 

later had Simon een hele mooie actie 

en schoot hem er ook in. Iedereen was 

heel blij. Maar het bleef jammer 

genoeg bij 2-2.         Arjen van Putten. 

 

Balk  D2 – SDS D2 (verslag 2) 

S’morgens om 8 uur vertrekken bij 

van der  velde. Om tien voor negen 

kwamen we in balk aan. Even in 

schoppen en daarna voetballen. We 

begonnen wat traag en al gauw 

stonden we met 0-1 achter. Daarna 

ging het beter romke had een mooie 

solo en speelde goed af. Met de rest 

van het team ging het ook goed. Maar 

door een misverstandje werd het 0-2, 

zo gingen we de rust in toen werden er 

wissels gedaan. En toen weer met een 

blij gezicht het veld op. We begonnen 

goed en gingen meteen op aanvallen 

over/. Onze tegenstanders zagen er zo 

van op dat ze wat ruiger gingen 

voetballen. Dus we werden wel een 

paar keer getekkeld. Ook gebeurde dat 

net voor het strafschopgebied en er 

werd gefloten. Niels nam de vrije trap 

en schoot hem mooi in, 1-2. Daarna 

kregen we veel kansen. En toen kreeg 

ik de bal en liep op de kieper af en 

schopte hem in het doel, 2-2 we waren 

allemaal heel blij. We kregen nog een 

paar kansen maar die gingen er niet in 

het bleef bij 2-2.                

Simon Kooistra 

 

SDS F1  
30-10-1999  WZS F1-SDS F1  1-8  

Met de auto gingen we naar Sneek. 

Daar moesten we voetballen tegen 

Zwart Wit. Het was een leuke 

wedstrijd. We konden ze makelijk aan. 

We hebben met 8-1 gewonnen. Top 

scoorder was Wietse met 4 

doelpunten. En Doede 1, Jarco 1, 

Ayandele 1. En Johannes 1 punt. En 

toen gingen we weer naar huis. Ludze. 

 

6-11-1999  SDS F1-Franeker F1  3-1  

Harde wind, regen en natte sneeuw 

waren de omstandigheden waaronder 

de spelers van de beide ploegen 2 x 20 

minuten in moesten spelen. Uit  

hadden we gewonnen met 7-2, maar 

vandaag gaf Franeker beter partij. De 

eerste helft eindigde in 0-0. In de 2e 



 

De Treffer nr 5 30                                          desimber  1999  

 

helft ging het letterlijk en figuurlijk 

voor de wind. Wytse opende de score 

met een prachtig afstandsschot. 

Franeker kwam toch langszij. Aan de 

zijlijn werd veelvuldig gewisseld en de 

“ijskoude spelers” door Gerrit 

(tijdelijk) in een warme jas geholpen. 

Het aanbod om gewisseld te worden 

was nooit zo groot geweest. De 2-1 

werd gescoord door Jan uit een 

scrimmage voor de goal, na goed 

doorzetten van Doede en Christiaan bij 

de achterlijn. In de slotfase bepaalde 

Wytse de eindstand op 3-1.            KP. 

 

13-11-1999  SDS F1-ONS F1  0-5  

De verwachtingen (bij de leiders) 

waren te hoog voor deze wedstrijd. 

Maar de 3e plaats (en misschien meer) 

was binnen bereik. De trainingen en 

wedstrijden van de laatste periode 

waren ook zo goed!! Hoe dan ook, het 

was de ‘slechtste’ wedstrijd van 

leiders en spelers uit het seizoen en 

zo’n wedstrijd zit er wel eens bij. Hard 

gewerkt werd er wel, maar er stond 

vandaag geen team. De overwinning 

van ONS dwingt ons terug naar de 4e 

plaats.                                             KP. 

 

20-11-1999  Frisia F1-SDS F1  3-2  

De laatste wedstrijd van de 

najaarscompetitie en niks te verliezen, 

dus lekker spelen. De winst die te 

halen viel was een overwinning op de, 

tot nu toe, ongeslagen koploper Frisia. 

Thuis hadden we goed gespeeld maar  

verloren met 3-1. Het begin van de 

wedstrijd was volledig voor Frisia. We 

werden “weggetikt” en konden alleen 

maar hopen op geen tegendoelpunten.   

 

SDS speelde wel met overgave en veel 

inzet. Het resultaat was een 

verrassende 1-0 voorsprong vlak voor 

rust, gescoord door Christiaan . In de 

2e helft was het strijd van beide 

kanten. Alles zat erin! Een prachtige 

pot zij het publiek!. Frisia wist nu wel 

te scoren en kwam op een 2-1 

voorsprong. Onze jongens gaven niet 

op maar bij 3-1 en weinig tijd meer 

werd het moeilijk. Christiaan maakt er 

nog 3-2 van! 

We kregen de complimenten van de 

tegenpartij voor het spel en 

sportiviteit. Dat was verdiend en een 

puntje ook, maar ja, dat is voetbal. 

Geweldig jongens!  KP. 

Statistieken najaarscompetitie 

Wedstrijden: Winst 5x, Verlies 5x, 

geen score 3x. Doelpunten:  29 voor 

en 27 tegen. Topscorer: Christiaan 8, 

Wytze 7, Doede 7, Jan 3, Jarco 2, 

Anton 1, Ayanle 1. 

Trainingen: opkomst 89%(10x). 

Vooruitgang goed! 

Succes in de zaal. Klaas en Gerrit 

 

F2 
F2 is kampioen wurden yn harren 

klasse. Yn de folgende Treffer komt 

de kampioenfoto en hooplik it 

ferslach. Al fêst fan herte lokwinske. 
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Tinus Hoekstra en 

Foppe de Haan 

Meinte Sixma toernoai 
Ik fyn it leuk op foeltbal en we ha in 

leuk toernoai han wij wiene 

Hurdegaryp en we moasten tsjin 

S.D.S., Warkum en Bolswardia. 

Ik wie by Jehannes Jakob Janna 

Christian Sikko Jos en noch twa 

jonges mar die koe ik net. De earste 

wedstriid moasten we tsjin Warkum en 

die hiene wij wûn mei 3-0 Jehannes 

Hazenberg makke twa kear in goal 

wêrfan in hiele moaie en Jakob van 

Wieren makke ek in goal. 

De twadde wedstriid hawwe wy fan 

Bolswardia ferlern mei 2-0 en de 

tredde hawwe wy gelyk spile. We ha 

de twadde priis wûn en krigen fan frou 

Siksma in prachtige medailje.  

Bolswardia hie de earste priis.

 

 

Foppe de Haan op besite yn Easterein. 
 

Woansdei 17 

novimber wie 

Foppe de 

Haan foar de 

twadde kear 

yn in oantal 

jierren op 

besite yn 

Easterein. Net  

mei in grutte 

seleksje, mar in prachtich ferhaal oer 

syn klup Hearrenfean.  

Foarsitter Tinus Hoekstra koe in seal 

fol sponsors, klup fan 100 leden  

bestjoersleden en Foppe de Haan in 

wolkom taroppe.  Wy as redaksje fan 

de Treffer hiene de taken neffens my 

goed ferdield. Klaas nei skoalle, Hinke 

in frije jûn, Meinte en Freddy in 

djiptepetear mei Foppe himsels en ik 

“in ferslagje fan de jûn”.  

Soks soe gjin probleem wêze moatte, 

want de Haan is  betiden in man dy’t 

de sinnen regelmjittich ûntsierd mei in 

oantal uh’s.  

Allinne dizze jûn net. Hast twa kear 

trije kertier slagge hy der yn om de 

minsken te boeien mei in entoesjast 

ferhaal oer syn klup, syn wurk, syn 

publyk en syn spilers.  Oan de ein fan 

de jûn wie myn skriuwblok fol en de 

pen leech. 

It is ûnmooglik om it ferhaal gear te 

fetsjen. Dêrom in oantal moaie 

útspraken fan Foppe de Haan, want hy 

wie tige iepenhertich. 

➢ Hearrenfean is in aparte klup. 

Hiele famyljes geane der hinne en 

12000 minsken geane der net 

allinne hinne om it fuotbal mar ek 

om it sosjale barren. 

➢ Foppe neamde de namme fan 

Bouke de Boer omdat hy dy op 

syn Fryske klompen ien fan de 

grutte foarbylden fynt. 

➢ Kommersje is moai mar ek de 

grutste bedriging op dit stuit 

➢ Troch de eardere haadsponsor 

haw ik leard soms “net de Haan te 

wêzen” 

➢ Posityf dat frouen ek mei geane 

nei it fuotbal: spesjaal dêrfoar 

hawwe wy Dennis de Nooyer 

oanlutsen. 

➢ De komst fan Tsjisse Wallendal as 

earste man dy’t yn tsjinst kaam 
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dy’t neat mei it fuotbal te meitsjen 

hie, hat de grutte ommekear west 

➢ Fan sponsors kinne je as 

organisaasje soms hiel wat leare, 

mar se moatte harren net bemuoie 

mei it belied. 

➢ Ik bin folle slimmer as earder. 

➢ Hearrenfean is de ienige betelle 

klup dy’t winst makket.   

➢ De kontakten mei oare 

(bûtenlânske) klups binne 

hartstikke wichtich. 

➢ Wy skoute benammen D spilers 

en soargje derfoar dat wy nei in 

earste seleksje fan 60 der 20 

oerhâlde. 

➢ Wy hawwe in fêste regel: Alders 

meie net seure. At der wat is mei 

de bern, moatte se it sels 

oandrage. 

➢ Alders moatte efter de bern stean, 

net der foar. 

➢ Opliedingskosten binne 1,5 

miljoen per jier. 

➢ Alle alvetallen hawwe harren 

fulltime trainer. 

➢ De gearwurking mei Finse, 

Noorse en Zweedse klups is hiel 

goed foar de ûntwikkeling fan de 

klup. 

➢ In Skandinavyske jonge giet der 

foar. De mentaliteit is geweldich. 

➢ De jeugd moat in kâns hawwe; net 

ien wedstiid mar in oantal 

wedstriden efter elkoar. 

➢ Denneboom is de bêste spits fan 

Nederlân yn syn leeftyd. Hy moat 

net miene dat er dat samar bliuwe 

kin. 

➢ De efterhoede en de as fan it fjild 

is foar eltse ploech fan grut 

belang. 

➢ De “Smeetsen en Jansmas” kinne 

foar in soad ûnrêst soargje. 

➢ Der binne twa fêste rigels: in 

dêdlik spulkonsept en dat wy mei 

teamsport dwaande binne. 

➢ Dat ik “soft” bin, is absolut net 

wier. Freegje dat Denneboom 

mar. 

➢ Tidens in wedstriid jout Foppe fia 

in ferbining mei de “rezjykeamer” 

oan hokker mominten op de 

gearfetting moat, dy’t hy de 

folgende dei mei de spilers 

analyseart. 

➢ Gert Jan Verbeek is in fantastyske 

keardel 

➢ Der binne op dit stuit 73 minsken 

yn tsjinst by Hearrenfean. 

➢ Spilers witte betiden net hoe grut 

it doel is. 

 Ta beslút joech Foppe de Haan noch 

wat antwurden op  fragen út de seal. 

At Hearrenfean op freed 27 novimber 

fan Cambuur wint dan komt dat 

wierskynlik troch de opdracht dy’t ien 

dizze jûn meijoech oan Foppe de 

Haan: 

Hy hie yn in wedstriid fan Cambuur-

Hearrenfean bywenne en as 

Hearrenfean supporter in rau aai op de 

kop krigen fan in Cambuursupporter. 

Dat Cambuur ferline jier ek noch twa 

kear gelyk spile hie, makke it noch 

slimmer. 

Opdracht oan de Haan: winne. 

De Haan sei ta dat hy dizze opdracht 

brûke soe as peptalk.   
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Trainers komme, bliuwe en gean (ek by SDS) 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De man dy’t giet !!     De man dy’t  komt!!   De man dy’t bliuwt ! 

 

 

 

 

 Keunst,….. dêr is gjin keunst oan  

 

Fuotballers op it 

fjild meitsje ek 

frjemde keunsten. 

Nim no Jappie Wijnia, sa as dy jonge 

koppe kin, dat fyn ik keunst. Sjoch, 

gewoan koppe kin elts wol mar om der 

jiers sa’n 20 ballen efter de keeper te 

koppen, dat is keunst. Ek Robert 

Sijbesma kin der wat mei want sa as 

hy mei de bal omgiet is’t krekt as hat 

hy der in stikje elastyk om. Keunstich 

is it ek fan Willem Wijnia want elke 

kear stean ik der op te wachtsjen dat 

hy ris stroffelje sil oer syn eigen hier. 

Keunst is it dit jier ek wer by de 

famylje Hiemstra want dy geane altyd 

foar de earste priis en dit jier dogge se 

wer mei en wer mei it oantal giele en 

reade kaarten. 

De treffer elke moanne fol sjen te 

krijen is ek in keunst want wêr fine jo 

no sokke healwizelingen dy elke 

moanne dêr in stikje yn skriuwe wolle 

en it is ek keunstich dat elke kear 

Sjouke Sjoukema in snjitter kriget. 

Kompliminten  oan al de lieders dit 

jier want it is elke wike in keunst om 

13 man op papier en yn’t fjild te 

krijen. 

 

Keunst op en om it fuotbalfjild is der 

dus genôch mar ryd/fyts ris troch de 

doarpkes fan littenseradiel en wêr is 

dan in doarp dy in keunstwurk hat? 

Der binne in pear doarpkes want in 

preemje A hûs te keap oanbiede foar 

6.5 ton, dêr is gjin keunst oan mar it 

jild der ek noch foar te krijen, dat is 

keunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klaas Dijkstra mei 

dochter 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kees Jansen mei 

Tnius Hoekstra 
 

  

  

  

  

  

   

 

 

 
Rein van der Woude 

  

  

 

 Rein van 

der  
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Itens mei syn moaie krúsing, is dat 

keunst? Ja, it is in keunst om der troch 

te kommen mei in frachtauto. In noch 

moaiere krúsing en dat is echt keunst, 

dat is it krúspunt Wommels by’t Reade 

Hynder. De gemeente Littenseradiel 

blykt hjiryn echte ambtners te hawwen 

dy tige keunstich oanlein binne. 

No wenje der noch mear keunstners yn 

Wommels want wa hie tocht dat der in 

plan komme soe foar in keunstiisbaan 

op de terp, sjochst it al foar dy? 

Midden yn de simmer in baantsje te 

lûken troch Wommels, miskien in nije 

sport, iiskeatsen as iisfuotbal en 

miskien ek in nije feriening foar 

iishockey, de “Jim Fleyers”. Ik tink dat 

der mar ien bliid om wêze koe en dat 

is net de foarsitter fan de 

ûndernimmingferiening, Durk, mar de 

Jimbar. Ik ha al heard dat de Jimbar as 

earste in sûkelarjemolke-tank op de 

tapperij kriget. Sonnema soe der ek 

wol bliid mei wêze want dan kinne sy 

ek ris yn Wommels sizze, “it kin wol”. 

 

Sjoch ris om dy hinne, úteinliks is it 

allegearre keunst en net sa fier ôf want 

trijekoart hat der ien en de oaren binne 

der hast oan ta, in keunstgebyt. Yn de 

nachtkastkes de keunstlullen, de 

keunstboasten (syliconen), keunst-

wimpers en nagels, keunsthier, ensfh. 

Neam de boeren, hja struie oars net as 

keunst dong (it hat ien foardiel, it 

stjonkt net) en in bolle hawwe sy net 

mear want hja wurkje no mei de 

keunst bolle (ynseminator). Noch 

efkes en hja ha allegearre 

keunstgreiden en dêr sit gjin fretten 

mear yn foar de bisten. Sjogge jimme 

him al stean yn’t lân, in opstoppe ljip, 

hazze, skries as seefûgel. Lokkich foar 

Siebe wennet de bio-boer net safier 

fan’t fuotbalfjild. 

 

Lit de skoalleseize de gemeente no ris 

in slach foar wêze en freegje ris in 

keunstner om in moai keunstwurk te 

meitsjen. Lit bygelyks de hear 

Willemsma út Easterwierum mar ris 

wat moais betinke. 

In keunstich stikje fyn ik sels. 

Bolke

 

 

 

Nijs fan’e jongereinkommisje
 

Kaarsenaktie 

De jeugd is al druk bezig geweest 

om de kaarsen voor S.D.S. te 

verkopen. Deze aktie levert altijd de 

nodige centen op en daar kunnen we 

leuke dingen voor de jeugd van doen. 

We willen graag dat het geld van de  

kaarsen zo snel mogelijk bij de 

leiders wordt ingeleverd. De leiders 

kunnen het dan bij de 

jeugdcommissie of Popko Wijnia 

inleveren. 

Leiders: Graag wel even een briefje 

erbij welk team het is. 
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Trainers en belangstellenden 

 

Helaas was er te weinig deelname voor 

een cursus annex workshop over 

zowel overspelen en dribbelen als ook 

over afronden. Beide avonden gingen 

dan ook niet door!!!! 

WIJ GEVEN DE MOED NIET OP! 

Daarom op verzoek: 

vrijdagavond 14 januari cursus 

trappen en dribbelen. Geef je op bij 

Enne J. Bruinsma (tel. 332013) of 

schrijf zelf je naam op het inschrijf-

formulier in dehal van de kantine. Dit 

kan t/m 8 januari! 

 

 

Tafelvoetbaltoernooi 

 

Het is de bedoeling om in de 

winterstop een groot 

tafelvoetbaltoernooi te houden voor  

alle jeugdleden van voetbalvereniging 

SDS. Dit houdt in dat ieder team 

bestaat uit 2 jeugdleden. Het team mag 

best bestaan uit een F-pupil en een C-

junior. De teams worden in gedeeld in 

een poule van 4 of 6 teams. De beste 

teams gaan over naar de superpoules. 

Uit die poules komen de finalisten. 

De organisatie is in handen van de A-

junioren van v.v. SDS. Voor het 

eventueel beschikbaar stellen van een 

voetbaltafel kan men kontakt opnemen 

met S. Sjoukema (0515-332355). 

Belangrijk: 

De kosten per persoon zijn F 2,50, dus 

F 5,00 per team (graag voldoen bij 

opgave). 

 

Het toernooi zal plaatsvinden in de 

kantine van SDS en wordt gehouden 

op 4 januari 2000 om 13.30 uur. 

Ieder team bedenkt zelf een originele 

naam voor zijn team. Graag twee in 

verband met dubbele namen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OPGAVE FORMULIER 

 

NAAM TEAM : ..................................................................... 

Reserve naam team : ............................................................... 

 

SPELER 1 : ............................................................................ 

 

SPELER 2 : ............................................................................ 

 

Speler 1 speelt in F, E, D, C, B, A. 

Speler 2 speelt in F, E, D, C, B, A. 

Aankruisen welk team 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Opgave formulieren inleveren bij: 

 

A.  Posthumus 

Fyns 7 

Wommels (332590) 

 

of    Inleveren voor 28 december ’99!! 

 

M.  Dijkstra 

Singel 21 

Easterein (331600) 

 

 

WINTER ACTIVITEITEN VOOR 

DE JEUGD 

 

Voor geen geld willen wij de   winter 

activiteiten voor de jeugd missen.  

Het is de sleutel om binding te houden 

met het  voetbal tijdens de vaak slecht 

weer periode.  

Door het niet tijdig vastleggen van de 

sporthal in Grou,  is het MFT toernooi 

allen opgezet voor de pupillen. 

De jongste voetballertjes (F-jes) spelen 

hun wedstrijden weer allemaal in de 

hal van Sybrandaburen op zaterdag    

van 9.00 uur - 12.00 uur op 4, 11 en 18 

december 1999 en 15, 22 en 29 januari 

2000.  

De D en E-pupillen spelen in Akkrum 

op 8 en 22 januari en in Easterein  op 

15 en 29 januari en 12 en 26 februari  

hun wedstrijden.   

De B en C-junioren van SDS en 

Oosterlittens onderling op 

respectievelijk zaterdagmorgen 8 en 

22 januari 2000 in Easterein. Elders in 

deze Treffer zijn de wedstrijd- 

schema’s afgedrukt. 

De A-junioren hebben een toernooi 

met de A-junioren  

van Irnsum, Grou en Berlikum in en 

georganiseerd door Easterein op 29 

januari 2000 van 19.00 tot 23.00 uur.  

Naast deze Mid Friesland Toernooi 

activiteiten zijn de jaarlijkse 

kerstzaaltoernooien voor pupillen en 

junioren georganiseerd op maandag 27 

december en donderdag 30 december 

1999. Alle jeugdleden zijn ingedeeld.  

Teams en wedstrijden zijn ook in 

deze Treffer te vinden. 

Tot slot zijn er nog de KNVB 

zaaltoernooien voor onze A1, B1, B2, 

C1, C2 en D1 in Sneek of Easterein in 

de periode 27 december 1999 t/m 6 

januari 2000. 

De indeling is bekend en gelukkig 

vallen  de wedstrijden niet tegelijk met 

onze kersttoernooien samen. 

Iedereen (spelers en supporters) tot 

ziens bij de vele naar verwachting 

spannende en sportieve zaalvoetbal 

wedstrijden.                           SP 
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Teamindeling Kersttoernooi 1999 voor A en B junioren van SDS 

Op donderdag 30 december 1999 van 11.00 – 14.00 uur in 

Easterein 
Poule A   Poule B  

Team 1 = Arsenal  Team 1 = Herta BSC 

Jan Stenekes  Frank G.F. Krol 

Luuk van  Ruiten  Minne Heeg 

Auke  Bootsma  Cor van der Werf 

Ydo  Harkema  Tjeerd Breeuwsma 

Wieger J. vd Heide  Halbe S. Heeres 

Jacob Vissere  Gerlof Obed Veldstra 

Bard Wartena  Jonathan R. Gaastra 

     

Team 2 = Chelsea  Team 2 = Munchen 

Klaas Malda  Harm Auke Dijkstra 

Jos Zonderland  Doede J Okkema 

Tjeerd Halbersma  Henk Postma 

Jacob Tymersma  Hendrik Kuiper 

Alwin Terpstra  Kees Adema 

Wijbe Boumw  Gearard Posthumus 

Edwin de Jong  Douwe Jan Kersbergen 

     

Team 3 = Liverpool  Team 3 Dortmund 

Tjitte Jelle  Verbeek  Pieter Kamstra 

Samme Klaas Overal  Durk Yde Sjaarda 

Arnold Hoekstra  Marten Faber 

Albert Jan Joustra  Jacob Klaas Haitsma 

Tjipke Klaas Okkema  Rimmer Lankester 

Gerlof Jan Hofstra  Michel Ouwerkerk 

Wedstrijdschema 

Tijd Wedstrijd Uitslag 

11.00 – 11.20 Arsneal - Chelsea               -  

11.20 – 11.40 Herta BSC - Munchen               - 

11.40 – 12.00 Liverpool - Arsenal               -      

12.00 -  12.20 Dortmund - Herta BSC               - 

12.20 -  12.40 Chelsea - Liverpool               - 

12.40 – 13.00 Munchen - Dortmund               - 

Eindstand Voorronden 

 Poule A  Poule B  

1   1  

2   2  

3   3  

 Finales A en B junioren  

13.00 – 13.20 Nummer 3 poule A - Nummer 3 poule B  

13.20  - 13.40 Nummer 2 poule B  - Nummer 2 poule B  

13.40 – 14.00 Nummer 1 poule B  - Nummer 1 poule B  
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Teamindeling Kersttoernooi 1999 voor C junioren van SDS 

Op donderdag 30 december 1999 van 9.00 – 11.00 uur in 

Easterein 

     

     

Team 1 = AC MILAN  Team 1 = JUVENTUS 

Douwe Kool  Doede Sijszeling 

Marc Postma  Jacob Sjirk Joustra 

Jelte de Boer  Arjan Posthumus 

Erik Haitsma  Johannes Tichelman 

Tiemen Vermeulen  Willem Frankena 

Hjalmar Ruiter  Sybren Nauta 

Sytze Tseard Verbeek  Pytrik Hiemstra 

     

Team 2 = AS ROMA  Team 2 = BARI 

Durk de Jong  Johannes Dotinga 

Tjerk Okkema  Albert Jan Kamstra 

Bote Strikwerda  Sjoerd Rispens 

Halbe Klaas Overal  Ruurd van der Velde 

Wiebe Feenstra  Willem Hylke Visser 

Malcolm Feyten  Freddy Leistra 

Mitch Hoogervorst    

     

     

Wedstrijdschema 
Tijd Wedstrijd Uitslag 

  9.00 – 9.20 AC Milan - Juventus               -  

  9.20 – 9.40 AS Roma - Bari               - 

  9.40 – 10.00 AC Milan - AS Roma               -      

10.00 – 10.20 Juventus - Bari               - 

10.20 – 10.40 AC Milan - Bari               - 

10.40 – 11.00 Juventus - AS Roma               - 

     

Eindstand  
 Team  

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

Nei de Greidhoeke Easterein 

Easterein 

 

Fuotbal 

toernooi 
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Teamindeling Kersttoernooi 1999 voor D junioren van SDS 

Op Maandag 27 december 1999 van 14.30 – 17.00 uur in 

Easterein 
     

     

Team 1 = SDS  Team 1 = BOLSWARDIA 

Piter  Kool  Erwin de Boer 

Paul de Boer  Bernardus vd Meer 

Ralph Wariman  Jelmer Posthumus 

Douwe de Boer  Romke de Jong 

Simon Kooistra  Arjen van Putten 

Peter Hofstra  Stefan van der Weg 

Korne Boekholt  Steffen Bruinsma 

     

Team 2 = Workum  Team 2 = Balk 

Thierry de Vreeze  Harm Jan Sijbrandy 

Sven Schuitemaker  Redmer Strikwerda 

Bauke Dijkstra  Andrew Feyten 

Jildert Hylkema  Bart van Ruiten 

Gertjan Hessels  Ali Bregaj 

Robin Osinga  Arjen Zwerver 

Coen Rameau  Sybren Wesselius 

Niels Koster    

     

Wedstrijdschema 
Tijd Wedstrijd Uitslag 

14.30 – 14.55 SDS  Bolswardia               -  

15.55 – 15.20 Workum  Balk               - 

15.20 – 15.45 SDS  Workum               -      

15.45 – 16.10 Bolswardia  Balk               - 

16.10 – 16.35 SDS  Balk               - 

16.35 – 17.00 Bolswardia  Workum               - 

     

Eindstand  
 Team 

1  

2  

3  

4  

 

Wa wurdt de 

KAMPIOEN 
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Teamindeling Kersttoernooi 1999 voor E junioren van SDS 

Op Maandag 27 december 1999 van 12.00 – 14.30 uur in 

Easterein 
     

     

Team 1 = Groningen  Team 1 = Veendam 

Eeltje S. Postma  Vincent Wiersma 

Eric Terpstra  Igor Kaliowski 

Peter Stuiver  Jelmer de Boer 

Erik Koster  Thijs Jaarsma 

Andries Jelle Lanting  Ids de Boer 

Ane Beuckens  Jelle de Jong 

Jurjen Siebe Bakker  Freek Tichelman 

     

Team 2 = Zwolle  Team 2 = Volendam 

Sytze  Koositra  Bram Strubbe 

Tim Hoekstra  Gerard Y. Sijszeling 

Joep Voorthuis  Johan Postma 

Ewout de Boer  Albert Kalsbeek 

Remco Piek  Bauke Jan Plantinga 

Peter Jesse Sijbrandy  ??????? Heeg 

Jelte P Dijkstra  Rick Veffer 

Meile Kuiper    

     

Wedstrijdschema 
Tijd Wedstrijd Uitslag 

12.00 – 12..25 Groningen  Veendam               -  

12.25 – 12.50 Zwolle  Volendam               - 

12.50 – 13.15 Groningen  Zwolle               -      

13.15 – 13.40 Veendam  Volendam               - 

13.40 – 14.05 Groningen  Volendam               - 

14.05 – 14.30 Veendam  Zwolle               - 

     

Eindstand  
 Team 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

 

 

 

 

Âlders binne fan herte wolkom 

 

Pakes en beppes ek fansels. 
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Teamindeling Kersttoernooi 1999 voor F pupillen van SDS 

Op maandag 27 december 1999 van 09.00 – 12.00 uur in Easterein 
     

Poule A   Poule B  

Team 1 = Ajax  Team 1 = Heerenveen 

Doede Kooistra  Anton Rispens 

Elger G Turksma  Wytse van der Schaa 

Menno Eringa  Auke Bakker 

Arjan Hallema  Maarten Hardenberg 

Feiko Scheepvaart  Ewoud Stapersma 

Tjeerd de Vries  Broer Jacob Greidanus 

   Ludze Jan Holtrop 

     

Team 2 = Feyenoord  Team 2 = Cambuur 

Christiaan Plantinga  Johannes Hazenberg 

Jacob van Wieren  Harm Jan Kamstra 

Evert Jan Bakker  Jort Strikwerda 

Varlo Booms  Gert Jan Veenendaal 

Lars Schuitemaker  Marcel Veffer 

Sicco Scheltema  Gerrit Kooistra 

Jan Flapper  Andries Brinksma 

     

Team 3 = PSV  Team 3 AZ 

Albert Tiemersma  Wytse Lanting 

Ayanle Reitsma  Jarco K. Pompstra 

Bauke Jelsma  Christiaan Gaastra 

Kasper S. Reitsma  Thor Ejnar Ruiter 

Rutmer Braaksma  Janna Braaksma 

Jan de Boer  Germ Sandstra 

     

Wedstrijdschema 

Tijd Wedstrijd Uitslag 

 9.00  -   9.20 Ajax - Feyenoord               -  

 9.20  -   9.40 Heerenveen - Cambuur               - 

 9.40  - 10.00 PSV - Ajax               -      

10.00 – 10.20 AZ - Heerenveen               - 

10.20 – 10.40 Feyenoord - PSV               - 

10.40 – 11.00 Cambuur - AZ               - 

     

Eindstand Voorronden 

 Poule A  Poule B  

1   1  

2   2  

3   3  

 Finales F pupillen  

11.00 – 11.20 Nummer 3 poule A - Nummer 3 poule B  

11.20  - 11.40 Nummer 2 poule B  - Nummer 2 poule B  

11.40 – 12.00 Nummer 1 poule B  - Nummer 1 poule B  
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Mid Friesland Toernooi 1999-2000 

Voor de B- junioren van SDS en Oosterlittens 
 

Deelnemende ploegen: SDS 1B, SDS 2B, SDS 3B, SDS 4B, Oosterlittens 1B 

(teams in te delen door leiding op gelijke sterkte) 

 

Sporthal te Easterein op 8 januari 2000 

 

Wedstrijdschema: 

8.30 - 8.48 SDS 1B  - SDS 2B 

8.48  - 9.06 SDS 3B   - SDS 4B 

9.06 - 9.24 Oosterlittens 1B  - SDS 1B 

9.24 - 9.42 SDS 2B  - SDS 3B 

9.42 - 10.00 SDS 4B  - O’littens 1B 

10.00 - 10.18 SDS 1B  - SDS 3B 

10.18  - 10.36 SDS 2B  - SDS 4B 

10.36 - 10.54 O’littens  1B - SDS 3B 

10.54 - 11.12 SDS 1B  - SDS 4B 

11.12  - 11.30 SDS 2B  - O’littens 1B 

 

Mid Friesland Toernooi 1999-2000 

Voor de C- junioren van SDS en Oosterlittens 
 

Deelnemende ploegen: SDS 1C, SDS 2C, SDS 3C, SDS 4C, Oosterlittens 1C 

(teams in te delen door leiding op gelijke sterkte) 

 

Sporthal te Easterein op 22 januari 2000 

Wedstrijdschema: 

9.00 - 9.18 SDS 1C  - SDS 2C 

9.18  - 9.36 SDS 3C   - SDS 4C 

9.36 - 9.54 Oosterlittens 1C  - SDS 1C 

9.54 - 10.12 SDS 2C  - SDS 3C 

10.12 - 10.30 SDS 4C  - O’littens 1C 

10.30 - 10.48 SDS 1C  - SDS 3C 

10.48  - 11.06 SDS 2C  - SDS 4C 

11.06 - 11.24 O’littens  1C - SDS 3C 

10.24 - 11.42 SDS 1C  - SDS 4C 

11.42 - 12.00 SDS 2C  - O’littens 1C 

 

Organisatie: SDS 
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Mid Friesland Toernooi 1999-2000 

Voor de A- junioren van SDS, Irnsum, GAVC en Berlikum 
 

Deelnemende ploegen: 

Poule A      Poule B 

1. SDS 1A     1. Berlikum 1A 

2. GAVC 1A    2.  SDS 2A 

3. Irnsum 2A    3.  Irnsum 1A 

4. Berlikum 2A    4. GAVC 2A 

 

Sporthal te Easterein op 29 januari 2000 
 

Wedstrijdschema: 

 

 

19.00 - 19.15 SDS 1A  - GAVC 1A 

19.15 - 19.30 Berlikum 1A - SDS 2A 

19.30 - 19.45 Irnsum 2A - Berlikum 2A 

19.45 - 20.00 Irnsum 1A - GAVC 2A 

20.00 - 20.15 SDS 1A  - Irnsum 2A 

20.15 - 20.30 Berlikum 1A - Irnsum  1A 

20.30 - 20.45 GAVC 1A - Berlikum 2A 

20.45 - 21.00 SDS 2A  - GAVC 2A 

21.00  - 21.15 SDS 1A  - Berlikum 2A 

21.15 - 21.30 Berlikum 1A - GAVC 2A 

21.30 - 21.45 GAVC 1A - Irnsum 2A 

21.45 - 22.00 SDS 2A  - Irnsum 1A 

22.00 - 22.15 4de poule 1 - 4de poule 2 

22.15 - 22.30 3de poule 1 - 3de poule 2 

22.30 - 22.45 2de poule 1 - 2de poule 2 

22.45 - 23.00 1ste poule 1 - 1ste poule 2 

Organisatie SDS 

 

KNVB Zaalvoetbaltoernooi 
18 december 1999 Sporthal Easterein C2 + B2 van 12.30 uur 

27 december 1999 Sporthal WZS Sneek D1 van 9.00 tot 12.15 uur 

27 december 1999 Sporthal WZS Sneek C1 vanaf 12.30 uur 

29 december 1999  Sporthal WZS Sneek B1 vanaf 9.30 uur 

27 december 1999 Sporthal WZS Sneek A1 vanaf 12.45 uur 

 

  



 

De Treffer nr 5 44    desimber 1999  

 

 

Samar twa pupillen 

……Vincent Wiersma en Tim Hoekstra 

 

 

Dêr sit je dan mei je goeie gedrach. 

Striemin waar, kâld en dweiltrochwiet 

yn ’e dug-out. En ek noch in 

strieminne wedstriid sjoen. SDS 

ferlear kânsleas mei 3-0 fan Meppel. 

It publyk is al lang fuort en it wurdt 

hast tsjuster. Fierderop  skynt ljocht 

fan út ’e kantine. De rúten binne 

beslein. Stimmen binne dúdlik te 

hearren. It is krekt as hearre se muoike 

Akke der boppe út. 

 

Wèr bliuwt se no dochs. 

It wie noch wol san aardiche frou, 

muoike Akke fan de jongerein 

kommisje. “Pupil fan ’e wike wurde 

jimme”, sei se, “en dan meie jimme yn 

’e dug-out sitte en njonken de trainer 

stean. Yn it skoft hearre jimme dan in 

donderpreek fan menear Dijkstra en 

dat is best wol spannend. 

Jimme stean yn it programma boekje 

en jimme wurde neamd troch de 

speaker. Eins binne jimme hartstikke 

ferneamd. En mei die speaker (dat is 

Popko) is it ek laitsjen.  

Want as wy tsjin bûtenlânske klups 

spylje, sa as Meppel, sprekt hy de 

fryske tekst fan it programma-boekje 

út yn it hollânsk. En let mar op tsjin it 

wurd striker seit er “strijker”.  

En it hâld noch net op want nei de 

wedstriid krije jimme cola en patat”. 

 

It rûn wat oars die middei. Die 

“aardiche” frou fan ’e jongerein-

kommisje siet sels lekker yn ’e smûke 

kantine oan in neutsje en ljurkte 

tefreden oan har sigaretsje. 

Tsjin fiiven kaam it har yn’t sin dat se 

de pupillen fan ’e wike hielendal 

fergetten wie. 

Se stowde noch wol nei bûten, mar de 

mantsjes wienen al lang en breed 

fertrokken. 

 

De “Treffer”-redaksje hat oeral eagen 

en earen en wie hjir dan ek tsûge fan. 

 

Twa pupillen (moderne Remies), 

hielendal allinne oan harren lot 

oerlitten. In pracht ûnderwerp foar in 

kryst ferhaal. Hast krekt san klassieker 

as: “het meisje met de 

zwavelstokjes”en “Oliver Twist” 

 

Yn elts gefal woenen wy it jimme net 

ûnthâlde. 

Oh ja….eintsjebeslút hat Muoike 

Akke alles wer goedmakke. 

(MW)
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“SPAN” Postma uit Wommels 
 

Deze keer een vader (actief in jeugdbestuur etc.) en drie zonen (actief met 

voetballen) in het spotlicht. Natuurlijk bij een ieder bekend: Chris, Henk, Mark en 

Johan Postma. 

 

 

Chris Henk Mark Johan 

Wat is je geboortedatum? 

21 - 12 - 1954 24 - 12 - 1983 25 – 10 – 1985 13 - 4 – 1990 

Wat is je beroep / of op welke school zit je? 

Machineprogram

meur 

MAVO, klas 4 Atheneum, klas 3 Basisschool, 

groep 6 

Van welke muziek hou je? 

Rockballads, 

Stones 

Offspring Top 40 muziek House 

Wat zijn de hobby’s? 

Voetbal, vissen Computeren, 

vissen en 

tafeltennis 

Computeren, 

tafeltennis 

Computeren, 

vissen 

Naar welk TV-programma kijk je het liefst? 

Sportprogramma’

s, Baantjer 

Baantjer, De 

regenjas 

Big Brother, 

Studio Sport 

Tekenfilms 

Als de radio aanstaat, welke zender heeft dan de voorkeur? 

Top 100 

allertijden 

Radio 538 Radio 538 Nog niet 

Wat lees je? 

Misdaadromans, 

LC en VI 

Power Unlimited VI, Power 

Unlimited 

De tocht over het 

ijs 

Op vakantie, maar waar? 

Maakt niets uit, Terschelling Mallorca Belgische 
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Chris Henk Mark Johan 

lekker niksen Ardennen 

Wat is je goede eigenschap? 

Rustig en eerlijk Plichtsgetrouw en 

goed humeur 

Altijd op tijd en 

doorzettingsverm

ogen 

Nergens bang 

voor 

Wat is je slechte eigenschap? 

Soms te snel een 

oordeel klaar 

Slecht tegen 

verlies kunnen 

Ongeduldig Slecht tegen 

verlies kunnen 

Heb je ook een bijgeloof? 

Geen Geen Geen Geen 

In welk elftal speel je? 

Leider E2 B1 C1 E2 

Sinds wanneer ben je lid? 

Eerst lid, daarna 

donateur sinds ± 

1976 

1989 1991 1995 

Welke positie speel je? 

Links mid, links 

voor 

links mid, links 

voor 

Centraal op het 

middenveld 

links voor 

Wat is je sterkste punt in het veld? 

Koppen en 

linkervoorzet 

Goed schot, 

voorzet en acties 

Overzicht, goede 

pass en coaching 

Linker schot en 

koppen 

Wat is je speelvoet? 

Links Links Rechts Rechts 

Kort maar krachtig: trainingen? 

Weinig Fanantiek Noodzakelijk Leer je veel van 

Op welke schoenen moet jij het veld op? 

Adidas Adidas Umbro Umbro 

Wat zijn je gewoontes voor de wedstrijd? 

Geen Geen Veters goed 

strikken 

Geen 

Wat is het mooiste sportmoment van jou? 

Kopdoelpunt 

vanaf de 16 m. 

(voorz. Appie) 

Schoolvoetbal 

gewonnen + 

winnende goal 

Beker Urk C1 - 

SDS C1 

1e 

competitiewedstri

jd kopgoal met 

snoekduik 

Herinnering mooiste sportmoment van een ander? 

Goal Marco van 

Basten tegen 

Rusland in de 

Kluivert 

winnende goal 

EC I finale 

Gullit EK ’88 

tegen Rusland 

Goal Bergkamp 

tegen Argentinië 

WK ‘98 
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Chris Henk Mark Johan 

finale EK ‘88 

Ooit last van Blessures? 

Knie en enkel Bijna nooit Nog nooit 

ernstige gehad 

Pols gebroken 

Waar ben je fan van? 

SDS (alle teams) 

en Roberto 

Carlos 

Claudio Lopez Davids SDS E2 en Batti-

gol 

Wat is je favoriete voetbalclub Binnen- en Buitenland? 

Ajax en Glasgow 

Rangers 

Ajax en Arsenal Ajax en Valencia Ajax en 

Fiorentina 

Heb je nog andere sporten waar je graag naar kijkt of zelf doet? 

Volleybal en 

kaatsen 

Tafeltennis Schaatsen en 

tafeltennis 

Schaatsen en 

kaatsen 

Waar heb je een hekel aan? 

Matennaaiers en 

onrecht 

Thuisfluiters Slecht spel van 

mezelf 

Verliezen 

Waar heb je bewondering voor? 

Mensen die 

positief blijven 

denken ondanks 

alle tegenslagen 

die ze te 

verwerken 

hebben 

Scheidsrechters Vrijwilligers Andries Stuiver 

Wat wil je nog kwijt? 

Ik hoop dat SDS 

nog lang op dit 

niveau blijft 

voetballen 

Nederland de EK 

in 2000 wint 

Dat Johan Cruijff 

ooit nog eens 

bondscoach 

wordt 

Mijn geld niet 
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Standen kompetysje 1999-2000 
De neijierskompetysje fan’e jongerein is ôfrûn en de einstânnen steane yn dizze 

Treffer. De stânnen binnen bywurke oan’t mei 4 desimber 1999. 

 

SDS 1 - 2e Klasse K         SDS 2 - Res. 2e Klasse C     
1 Balk 1 12 24  29 - 17   1 Lycurgus 4 9 25  32 - 12 

2 Heerenveense Boys 1 11 22  23 - 10   2 Zeerobben 2 9 16  33 - 20 

3 De Weide 1 11 18  26 - 23   3 Bolswardia 2 10 15  21 - 12 

4 SDS 1 12 18  24 - 25   4 BCV 3 9 14  23 - 23 

5 Noordscheschut 1 10 17  19 - 15   5 Workum 2 9 14  20 - 21 

6 CVVO 1 12 15  21 - 21   6 SDS 2 9 13  21 - 18 

7 Bolswardia 1 12 14  16 - 21   7 Friese Boys 2 9 13  22 - 26 

8 Workum 1 11 13  16 - 16   8 Leeuw. Zwaluwen 3 8 12  17 - 19 

9 FC Meppel 1 12 12  17 - 20   9 Be Quick D 3 8 9  12 - 19 

10 Trynwaldster Boys 12 12  16 - 28   10 Zwaagwesteinde 2 9 4  11 - 23 

11 SC Rouveen 1 10 11  15 - 19   11 Oeverzwaluwen 2 9 4  15 - 34 

12 VHK 1 11 10  22 - 29           

 

 

                 

SDS 3 - Res. 4e Klasse J       SDS 4 - Res. 6e Klasse V     
1 Heeg 2 11 26  47 - 11   1 SC Joure 3 7 15  20 - 12 

2 NOK 2 10 22  32 - 19   2 TOP'63 2 7 15  21 - 14 

3 Hielpen 2 10 19  27 - 18   3 Oudega 3 8 15  23 - 13 

4 SDS 3 10 19  20 - 16   4 CVVO 4 10 15  25 - 21 

5 Sleat 2 10 15  26 - 26   5 Makkum 4 9 13  30 - 29 

6 Balk 3 10 14  27 - 20   6 Lions'66 4 9 12  26 - 29 

7 Blauw Wit '34 6 10 14  25 - 25   7 SDS 4 9 12  26 - 29 

8 HJSC 2 11 13  35 - 31   8 Nijland 3 8 10  29 - 24 

9 De Walde 2 10 9  15 - 35   9 Waterpoort Boys 3 8 9  17 - 29 

10 Workum 4 11 9  16 - 33   10 Leeuw. Zwaluwen 13 9 9  29 - 36 

11 ONS Sneek 6 9 8  19 - 38   11 Blauw Wit'34 9 4 6  9 - 19 

12 Leeuw. Zwaluwen 8 10 7  21 - 38           

 

 

                 

SDS V1 - 7e Klasse A         SDS A1 - 1e Klasse C       
1 Workum V1 8 22  47 - 19   1 Harlingen A1 9 22  33 - 9 

2 AVC V1 7 19  39 - 13   2 RES A1 10 22  37 - 18 

3 Mulier V1 9 17  39 - 19   3 SDS A1 9 21  28 - 19 

4 SDS V1 9 14  27 - 23   4 Nijland A1 8 19  21 - 8 

5 Zeerobben V1 7 13  37 - 26   5 Minnertsga A1 9 14  21 - 15 

6 SC Franeker V2 8 9  13 - 19   6 Workum A1 9 11  20 - 19 

7 SC Berlikum V1 8 9  21 - 34   7 AVC A1 10 10  18 - 32 

8 Makkum V1 8 7  24 - 38   8 SC Berlikum A1 7 9  20 - 21 

9 SC Franeker V1 8 6  14 - 24   9 Makkum A1 8 6  10 - 25 

10 Scharnegoutum'70 V1 9 6  23 - 45   10 Bolswardia A1 8 5  10 - 23 

11 RES V1 9 6  21 - 45   11 Blauw Wit '34 A2 9 0  17 - 46 
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SDS B1 - 1e Klasse C         SDS C1 - 1e Klasse A       
1 SDS B1  8 24  43 - 8   1 Rood Geel C1 11 31  50 - 7 

2 WZS B1 7 21  57 - 15   2 CSL C1 10 20  39 - 16 

3 LAC Frisia 1883 B2 10 19  37 - 21   3 Blauw Wit'34 C1 9 19  24 - 14 

4 Balk B1 9 17  32 - 12   4 Dronrijp C1 9 18  31 - 29 

5 Sneek B1 8 15  28 - 28   5 Workum C1 10 18  17 - 15 

6 Heerenveense Boys B2 10 11  26 - 27   6 Harlingen C1 11 16  37 - 30 

7 Workum B1 10 11  26 - 27   7 Leeuwarden C2 11 15  22 - 24 

8 Scharnegoutum'70 B1 10 11  21 - 27   8 SDS C1  10 11  13 - 18 

9 Nijland B1 8 5  12 - 34   9 Leeuw. Zwaluwen C1 10 10  26 - 27 

10 GAVC B1 8 4  13 - 60   10 FVC C1 11 9  21 - 32 

11 Bolswardia B1 10 3  8 - 44   11 Nijland C1 11 8  14 - 36 

          12 Bolswardia C1 9 0  8 - 54 

                  

SDS B2 - 2e Klasse BG       SDS C2 - 2e Klasse AA   
1 Zeerobben B2 12 28  79 - 25   1 LSC 1890 C2 8 24  66 - 3 

2 Leeuwarden B2 11 25  54 - 22   2 SC Franeker C2 10 20  58 - 19 

3 Rood Geel B2 11 23  53 - 20   3 ONS Sneek C2 9 19  38 - 13 

4 LSC 1890 B2 11 21  65 - 20   4 WZS C2 9 16  29 - 31 

5 Blauw Wit '34 B2 10 12  24 - 53   5 Zeerobben C2 11 15  41 - 37 

6 SDS B2 12 10  28 - 79   6 SDS C2 9 4  11 - 67 

7 SC Franeker B3 10 6  26 - 59   7 Foarut C1 6 3  10 - 40 

8 SC Franeker B2 11 4  18 - 69   8 Bolswardia C2 8 1  8 - 51 

                  

D-PUP 1 - Klasse CM       D-PUP 2 - Klasse CN       

1 CVVO D1 10 28  62 - 14   1 Sneek D2 10 30  87 - 9 

2 GAVC D1 10 24  53 - 26   2 GAVC D2 9 21  43 - 15 

3 Balk D1 10 19  57 - 19   3 SDS D2 10 13  9 - 27 

4 WZS D1 10 9  23 - 50   4 WZS D2 8 9  14 - 30 

5 SDS D1 10 6  17 - 45   5 Balk D2 9 7  13 - 45 

6 Scharnegoutum'70 D1 10 3  12 - 70   6 Scharnegoutum'70 D2 8 0  3 - 43 

                  

E-PUP 1 - Klasse FP         E-PUP 2 - Klasse GJ       
1 Stiens E1 8 24  52 - 12   1 GAVC E2 10 30  69 - 25 

2 SDS E1 8 11  27 - 28   2 Bolswardia E2 10 24  67 - 15 

3 Rood Geel E2 8 11  19 - 24   3 SDS E2 10 12  28 - 46 

4 SC Franeker E2 8 9  25 - 32   4 WZS E2 10 11  18 - 38 

5 Blauw Wit'34 E2 8 2  13 - 40   5 Nijland E2 10 4  14 - 37 

6          6 Scharnegoutum'70 E2 10 3  13 - 48 

                  

E-PUP 3 - Klasse FN                 
1 ONS Sneek E3 10 30  71 - 8           

2 Rood Geel E4 10 24  78 - 18           

3 SC Franeker E4 10 13  24 - 33           

4 SDS E3 10 10  18 - 49           

5 Leeuwarden E4 10 9  18 - 51           

6 LSC 1890 E4 10 3  13 - 63           



 

De Treffer nr 5 50   december 1999 

                  

F-PUP 1 - Klasse GI         F-PUP 2 - Klasse AI       
1 LAC Frisia 1883 F1 10 30  63 - 8   1 SDS F2 8 24  65 - 4 

2 Zeerobben F1 9 17  36 - 17   2 GAVC F2 8 18  29 - 19 

3 ONS Sneek F1 10 16  31 - 24   3 Irnsum F2 8 9  20 - 25 

4 SDS F1 10 15  29 - 27   4 Mulier F2 8 7  18 - 48 

5 SC Franeker F1 10 7  11 - 51   5 IJVC F2 8 1  6 - 42 

6 WZS F1 9 0  8 - 51   6        

                  

F-PUP 3 - Klasse AE         F-PUP 4 - Klasse GF       
1 Sneek F3 10 30  94 - 4   1 Oosterlittens F3 9 22  46 - 15 

2 Irnsum F3 9 18  18 - 16   2 Beetgum F2 10 18  36 - 17 

3 SDS F3 10 18  32 - 19   3 SDS F4 10 16  28 - 29 

4 IJVC F3 8 9  12 - 33   4 Arum F2 10 13  27 - 33 

5 SC Joure F8 9 4  9 - 47   5 Foarut F3 9 11  9 - 16 

6 Scharnegoutum'70 F3 10 4  5 - 51   6 Blauw Wit'34 F7 10 4  12 - 48 

 

Standen kompetysje sealfoutbal 1999-2000 

SDS 1 - 4e Klasse AD (zaalvoetbal)   SDS 1 - 4e Klasse AG (zaalvoetbal) 
1 LSC 1890 3 11 27  53 - 31   1 Exstador 2 9 25  101 - 17 

2 Exstador V1 9 22  68 - 17   2 SDS 2 8 24  116 - 15 

3 Workum 9 9 21  50 - 27   3 Blauw Wit'34 8 9 21  84 - 36 

4 SDS 1 10 19  54 - 25   4 ZVF 4 9 20  73 - 25 

5 Nij Engwier 5 9 18  39 - 36   5 SUL 3 10 18  57 - 43 

6 RES 4 9 15  29 - 23   6 TOSS/Koude buro 1 7 12  49 - 35 

7 Workum V1 9 13  51 - 35   7 Foarut 3 9 12  42 - 57 

8 Nij Engwier 4 8 10  25 - 36   8 Friesland College 5 9 10  63 - 50 

9 Balk 4 10 10  37 - 47   9 Friesland College 6 10 7  50 - 63 

10 WZS 5 9 5  22 - 58   10 OSI'78 2 10 7  49 - 95 

11 RES 5 9 3  21 - 58   11 Comme Ci Comme Ca 6 8 0  8 - 153 

12 Renado 5 10 1  10 - 66   12 Cambuur'69 4 8 -1  17 - 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn de folgende Treffer dy’t ein jannewaris  

 

útkomt sil in eksklusyf petear fan de redaksje  

 

stean mei   Foppe de Haan. Meinte en Freddy    

 

hawwe mei nocht it ferhaal heard en skreaun. 
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Scorende kwaliteiten by SDS ? 

Tsjomme en Jappie ha tegearre de lieding. Mar se moatte nog 

flink oan’e bak om it resultaat fan Ferrie te ferbeterjen! Foar de 

winterstop is dêr  20 kear meer scoort as yn it seizoen 1998-1999. 

Meinammen de F-pupillen hawwe hjir oan bydroechen. 

It 1e en 4e binne beide mei trije spilers yn dizze topscoorders-list 

ferstjinwurdige. 
 

 Top 10 – Topscorer S.D.S. – Senioren 4 december 1999 

Nr Namme Oantal Team 

1 Jappie Wijnia     9 1e 

 Tsjomme Wijnia    9 2e 

3 Willem Tjalsma    6 4e 

 Johan Dijkstra    6 4e 

5 Hindrik Eringa    5 4e 

 Roel Sybesma    5 Vet. 

7 Hendrik de Jong    4 1e 

 Floris Hiemstra    4 1e 

 Johan Delfsma    4 3e 

 Ferrie Duipmans    4 Vet. 

Spilers mei score: 1 keer: 21 2 keer: 15 3 keer: 3 

        
Doelpunten per team-seizoen 1999-2000 

Team Neijier Foarjier Totaal Team Neijier Foarjier Totaal 

F2 65  65 SDS 4 26  26 

B1 43  43 SDS 1 24  24 

F3 32  32 SDS 2 21  21 

F1 29  29 SDS 3 20  20 

A1 28  28 E3 18  18 

E2 28  28 D1 17  17 

F4 28  28 C1 13  13 

B2 27  27 C2 10  10 

E1 27  27 D2 9  9 

SDS Vet. 27  27     

Seizoen Neijier Foarjier Totaal Topscorer Oantal Teams 

1998-1999 472 772 1244 Ferry Duipmans 24 22 

1999-2000 492  492 Jappie Wijnia  9 19 

Verschil 20 -772 -752   -15 -3 
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 Koart Nijs 

     

Antwurden fan de skeids 

1A,2C,3B,4D,5C 

 

Yn of foar de krante. 

De redaksje fan de Treffer wurket net 

foar de Ljouwerter krante , mar stiet 

wol gauris yn de Ljouwerter Krante. 

De hurde kearn fan de Bunnik side 

stiet altyd foar de Ljouwerter krante, 

maar hopet nochris yn de Ljouwerter 

krante te kommen. Fanút de Treffer 

soe soks kinne. 

 

Prijzen grote clubactie 1999 

Op de door SDS verspreide loten voor 

de grote clubactie 1999 zijn de 

volgende prijzen gevallen: 

- loten met de eindcijfers 58 :    f   25,- 

- lotnummer          669.264 :    f  100,-

Op de loten zelf staat vermeld hoe het 

prijzengeld kan worden geïncasseerd. 

 

Flater….! 

Meinte hie ús litte witten dat De 

Treffer dizze kear (novimber) in 

geweldich dik eksemplaar wurde soe. 

Doe’t De Treffer dan ek troch de bus 

foel, ha ik wol tocht fan: no sa dik is 

hy no ek wer net. Wat bliikte: de 

adfertinsjes stiene der net yn. In flater! 

Us ekskuses hjirfoar. 

 

Gezocht…. 

Bij B2 en C2 worden nog leiders (2e) 

gezocht. Wie voelt hier wat voor? 

Opgave bij het jeugdbestuur. 

 

Nieuwjaarsborrel 

Traditiegetrouw vindt er weer een 

nieuwjaarsborrel plaats. Iedereen is 

welkom op zaterdag 8 januari in het 

nieuwe jaar 2000.  

 

Vrijwilligersavond 

Alvast even noteren: 29 januari 2000. 

Persoonlijke uitnodiging volgt. 

It kearske 

Brandt der op de Hottingawei in 

kearske foar it rút, dan moatte jim 

Popko net steure. Hy is dan drok 

dwaande mei oare dingen. Dukke kin 

dit witte. Hja wie mei Popko nei in 

útwedstriid ta en hja soene noch efkes 

nei de kantine. Mar doe’t Popko troch 

Wommels hinne ried en it kearske 

brannen seach foar it rút, hat hy Dukke 

der yn Easterein útsetten en gong mei 

gang wer nei Wommels. Wat hâldt dit 

dochs yn? 

 

Wy stelle foar…… 

Mei yngong fan it nije seizoen hat 

SDS 1 in nije trainer. De 39 jierrige 

Kees Jansen út Ljouwert, no noch 

trainer yn Warkum, wurdt de opfolger 

fan Klaas Dijkstra. Kees Jansen hat 4 

jier triner fan Warkum west en wie 

fêrfoar lange tiid as spiler en koarte 

tiid as trainer aktyf by Blauw Wit út 

Ljouwert. It kontrakt is ûnderwilens 

tekenene.   
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