De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 30 nûmer 7
febrewaris 2000
Redaksje:

Adres:

tillefoan:

Aant Hofstra
Hinke Kuiper
Klaas Pompstra
Freddy Scheltema
Meinte Wesselius

Swingoerd 25 , 8731 CV Wommels
Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein
De Singel 14, 8734 HR Easterein
‘t Heechhiem 1. 8734 GS Easterein
Trekwei 11, 8731 AA Wommels

0515-332364
0515-332727
0515-331789
0515-332791
0515-332431

Bestjoer:
Tinus Hoekstra
Ferry Duipmans
Popko Wijnia
Jacob Kooistra
Dukke v/d Wey
Sjoerd Postma
Bauke de Boer
Willem Twynstra
Roel Sijbesma

tillefoan:
Skippersbuorren 15, 8734 GT Easterein
Koaifinne 16, 8734 HK Easterein
Hottingawei 23, 8731 AB Wommels
De Singel 13, 8734 HP Easterein
Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein
De Homeie 13, 8731 EC Wommels
A. Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein
De Ljits 1, 8734 HL Easterein
De Singel 17, 8734 HP Easterein

0515-331866
0515-332562
0515-332315
0515-332486
0515-332340
0515-331985
0515-332555
0515-332570
0515-332186

funksje:
Foarsitter / sealf.
Skriuwer
Ponghâlder
Wedstriidsekret.
2e ponghâlder
Jongerein
Reklame en PR
Relaasjebehear
Senioren

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

Sjoerd Postma
Chris Postma
Enne J. Bruinsma
Akke Posthumus
Matty Dijkstra

0515-331985
0515-332469
0515-332013
0515-332590
0515-331600

Foarsitter
Skriuwer
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

De Homeie 13, 8731 EC Wommels
Roede 29, 8731 CT Wommels
De Singel 12, 8734 HR Easterein
Fyns 7, 8731 CP Wommels
De Singel 21, 8734 HP Easterein

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

Fersoarging terrein en materialen:

tillefoan:

Andries Stuiver
Hans Kooistra
Sjouke Sjoukema
Klaas de Haan

0515-332872
0515-331560
0515-332355
0515-332182

A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein
De Singel 9, 8734 HP Easterein
Hearedyk 55, 8735 HP Itens
A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein

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

Bankrelaasje:
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Korrespondinsje besoarging Treffer:
Easterein:
Hinke Kuiper, Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein
Wommels:
Fam. Postma, Roede 29, 8731 CT Wommels
Itens/Hinnaard:
Fam. Boonstra, Hearedyk 59, 8735 HP Itens
Spannum:
Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum
Winsum:
Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum
Kûbaard:
Jinse de Jong, K Ynsesstrjitte 14, 8732 EM Kûbaard
Oare plakken:
Hinke Kuiper, Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein
Kontribúsje:
Senioren fjildfuotbal:
ƒ 101,00

Tillefoan:
0515-332727
0515-332469
0515-332457
0517-341532
0517-341532
0515-331738
0515-332727

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. 0515332315).

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:

17 maart 2000
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden
Leafst op skiif of oer de E-mail
E-mail adressen: hof.hol@planet.nl
meintewesselius@hetnet.nl
kjpvdz@freeler.nl
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Redaksjepraat
In de achterliggende weken
waren er op
bepaalde
tijdstippen op de
zaterdag al activiteiten te bespeuren op ons
sportcomplex “
de Skoalleseize”. Vanaf volgende
week zit voor iedereen de winterstop
er op en zal de gehele zaterdag weer in
het teken van voetbal staan. In dit
nummer staan de nieuwe competitieindelingen voor de B2 en C2 junioren
en de pupillen vermeld.
Daarnaast leek het ons ook wel aardig
om zo aan het begin van het jaar de
nieuwe ledenstatistieken te publiceren.
Ons ledenaantal is helaas wat achteruit
gegaan. Bij de senioren maar met

name bij de jeugdleden valt een
teruggang te bespeuren.
De teruggang bij de jeugd is
gedeeltelijk
te
verklaren
door
natuurlijk verloop ( een aantal AJunioren is doorgestroomd naar de
senioren). Triest is dat ook een deel is
vertrokken uit onvrede. De laatste
categorie vinden we vooral bij de B2en C2 –junioren. Ten opzichte van de
standaard teams worden deze teams
vaak wat verwaarloosd. Ondanks
verwoede
pogingen
van
de
jeugdcommissie slaagt SDS er maar
niet in voor deze teams voldoende
vrijwilligers te krijgen. Erg jammer
want juist deze jongens hebben dit zo
nodig.
(MW)

Fan it bestjoer
Aan mij de eer om de winterstop
vol te schrijven. Allemaal leuk en
aardig, maar dat is nog geen
geringe opgaaf want alles draait op
een lager pitje. Vorig jaar rond
dezelfde tijd wist ik nog te melden
dat er bij SDS in de winterstop
toch nog wel het een en ander
gebeurd, zodat er eigenlijk niet
van een stop gesproken mag worden.
Nu moet ik echter constateren dat het
hele
woord
“winterstop”
wel
afgevoerd kan worden, want er is in
geen velden of wegen enige winter te
bespeuren. Overigens kregen we
dankzij het zachte weer wel de kans
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om goed gebruik te
maken
van
de
ingelaste
inhaalwedstrijden,
waardoor nagenoeg
alle teams zonder
noemenswaardige
achterstand aan de
tweede helft van de
competitie kunnen beginnen.
Met name onze A’s hebben daarbij
een
uitstekende
startpositie
ingenomen. Iedereen alvast veel
succes, maar vooral ook veel plezier
toegewenst.
Ferry Duipmans.
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Sibe de Seefugel (13)
Op kursus
Jimme kinne wol tinke dat
wy hjir op Skrok efter
rinne mar dan hawwe jim
it mis. Wy kinne hjir ek ynternette en
dat doch ik dan ek. Ik wie de earste
fûgel dy’t in oansluting krige. Ik haw
as seefûgel krekt wat mear te fertellen
as al dy ljippen en ek as dy pear
skriezen, mar ik haw minder te
fertellen as Jelle de Boer. Dat komt dat
ik mei de tiid mei gean, want sûnt
koart stean ik net allinne oan de line
mar bin ik ek “online”. No wie ik
fansels net gelyk klear om goed te
ynternetten. Ik bin earst mar ris op
kursus west om te learen dat “surfe”
mear is as farre, om “del te laden” en
“yn te loggen”. Doe’t ik dan ek op it
Internet oan it surfen wie kaam ik in
oanbod fan kursussen tsjin. Ik tocht
oan SDS (Sibe de Seefûgel) en oan de
profesjonele wei dy’t sy ek ynslaan
moatte.
Ik haw mei help fan in delladen
program dan ek in swakte en sterkte
analyse makke fan SDS en kom derom
ek mei de folgende foarstellen om der
foar te soargjen dat it allegear noch
better wurdt.
Der moat in gediplomearde Logistyk
manager komme op HBU nivo. Hy
moat der soargje dat de ploegen
allegear yn de goeie klaaikeamer
komme, dat se it goeie fjild op geane
en dat se de goeie tsjinstanners treffe.
Hy moat ek de oantekening “kantine”
hawwe, sadat de frikandellen op it
goeie plak yn de keuken komme,
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it bier út de goeie taap komt en de
kuolkast ferantwurde fol en goed
ynladen wurdt.
It
bestjoer
sil
de
kursus
Praktijkdiploma
Operationeel
Management (POM) dwaan moatte.
Ik stel ek foar dat myn kollega
skriuwer Bolke op in kursus “Korte
verhalen en romans schrijven” giet.
Sjouke Sjoukema (hy wer) moat op in
kursus “Frans voor beginners” yn
ferbân mei it Peaske wykein (de A’s
geane nei Straatsbrug). Ek mei it each
op it Peaskewykein kin Tjeerd Dykstra
noch krekt op in kursus “Leider
Kinderopvang” en in fersnelde kursus
“Waskmasjine betsjinje”.
De ponghâlder Popko Wijnia sil op in
kursus “ Praktisch beleggen” moatte
omdat it net deklarearen der foar
soarget dat der jild genoch is.
De hiele Treffer redaksje dy moat
perfoarst op in kursus “Nederlandse
taal foutloos”.
Alle jeugdlieders sille op in kursus
“Kinderpsychologie” moatte wylst
alle oare lieders nei in kursus
“Stresscounselling” de problemen ek
de baas bliuwe kinne.
Der sille ek minsken op de kursus
“Detective” moatte foar it bespioneren
fan de tsjinstanners,
Foar de Treffer wurdt noch in
gediplomeerde
“Cartoon
en
Striptekenaar “socht.
En gelokkich: foar alle leden en âlders
dy’t ride is der ek in kursus:
Basisdiploma Declarant. Sels tink ik
der oan om op de kursus “ Een nul die
een tien wil zijn” te gean.
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Wedstrijdverslagen van de B1-junioren
Zeerobben B1- SDS B1
Om een beetje in het ritme te komen
voor de tweede helft van het
seizoen had de leiding
geprobeerd
om
enkele
wedstrijden te regelen. En
deze tegen Zeerobben was er
een van, een tegenstander die
iets hoger speelt en dus voor
wat tegenstand zou zorgen.
De wedstrijd werd op
kunstgras
gespeeld,
een
geheel nieuwe ervaring voor
de meeste spelers. Op het
kleine veld was Zeerobben in de begin
fase een stuk beter en kwamen dan
ook vrij snel op 1-0. In dit gedeelte
van de wedstrijd leek er op dat ze over
ons heen zouden walsen. Maar de
ploeg herstelde zich na een kwartier
knap. Ydo zorgde na een lange rush
vanaf het middenveld voor de 1-1.
Over en weer kwamen grote kansen
voor maar het veld bracht komische
situaties met zich mee. SDS kwam op
voorsprong na een lobje van Jacob
1-2. Maar net voor rust kwam de
tegenstander op gelijke hoogte 2-2.
Net als in de eerste helft begonnen de
Harlingers weer sterk, toch waren de
eerste kansen voor SDS. Dit
resulteerde in een penalty voor ons
welke door Tjeerd H werd gemist
maar door Cor in de herkansing werd
benut 2-3. Kort daarop kwamen de
Robben weer op gelijke hoogte naar
een vloeiende aanval over hun
rechterkant 3-3.
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De 4-3 valt kort hierop maar toch
weten we onze ongeslagen status te
handhaven. Na een trekbal van Ydo
maakt Arnold de 4-4. Dit is
tevens de uitslag.
SDS B1-Oosterlittens B1
De tweede oefenwedstrijd voor
de start van het seizoen, deze
was tegen Oosterlittens. Deze
ploeg speelt een klasse lager dan
ons, maar ja we zijn even bezig
en je kunt wat proberen. Maar
het neemt een hele boel papier in
beslag om alle kansen te vermelden
dus probeer ik het zo kort mogelijk te
houden. De 1-0 kwam op naam van
Tjeerd B en de 2-0 op naam van
Tjipke na te zijn aangeraakt. De
andere Tjeerd maakte de 3-0 , Cor
zorgde voor de 4-0 nadat het schot van
Tjipke
niet
afdoende
werd
weggewerkt. De ruststand van 5-0
kwam tot stand na een voorzet van
Arnold welke koel werd afgemaakt
door Tjeerd H. De tweede helft was
rommeliger dan de eerste helft toch
kwamen we op 6-0 door Cor. Ook de
7-0 kwam van Cor op aangeven van
Tjeerd H. Jacob maakte de 8-0 en de
laatste drie doelpunten werden
gemaakt door Tjeerd H. Die hiermee
een glas zuivere hattrick maakte.
Pluspunt van deze wedstrijd, Kuiper
op de rechtshalf geprobeerd en vooral
over de eerste helft waren we dik
tevreden.
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WZS B1- SDS B1
Eindelijk eens voetballen voor de
competitie, en meteen naar de grootste
concurrent van het seizoen. Ook deze
ploeg had in de competitie nog geen
punt laten liggen en ik had al vele
malen geprobeerd om ze te bekijken
maar steeds werd die desbetreffend
wedstrijd afgelast.
Toch wisten we wel wat van de
tegenstander, omdat we in de zaal al
tegen ze hadden
gespeeld. Daar stond
alles in het teken van
hun spits, een zeer
handige jong die het
ons wel eens lastig
kon maken. Het zou
een spannende en
emotionele
strijd
worden en vooral het
laatste hadden we te
danken aan een zeer
thuis
fluitende
scheids. De ploeg van WZS was
vooral iets fysieker ingesteld en zij
begonnen ook iets sterker aan de
wedstrijd. Toch waren wij aanvallend
ook gevaarlijk, maar na 25 minuten
spelen
kwamen
zij
toch
op
voorsprong.
Door een foutje achterin kwam de
linkerspits het strafschopgebied binnen
en liet zich na enig lichamelijk contact
makkelijk vallen. Dit buitenkansje
wed benut, 1-0. Na deze goal kreeg
SDS het beste van het spel, er werd
een inzet van de lijn gehaald en Tjeerd
B was dicht bij een doelpunt. Het
verschil, de scheids.
De Treffer nr 7

7

Een bijna dezelfde situatie aan de
andere zijde in het strafschopgebied
maar wij krijgen geen penalty. Dan
scoort SDS maar deze wordt om
onduidelijke redenen afgekeurd, maar
we krijgen wel een penalty. Deze
wordt gemaakt door Jacob 1-1. We
beheersen eigenlijk de gehele tweede
helft, Henk schiet diagonaal op de
binnenkant van de paal. De 1-2 komt
op het bord na een voorzet van
diezelfde Henk, Albert Jan staat attent
bij de tweede paal. De scheids zorgde
weer voor verwarring om de goal niet
meteen goed te keuren. Hij loopt eerst
naar de grens toe die niet eens met zijn
vlag ophoog staat. De grens keurt het
doelpunt goed. De scheids blijft zijn
best doen om WZS te laten winnen
Het wordt 2-2. Hij schenkt ze een
Penalty, onterecht in de ogen van alles
wat SDS is. De spits die de gehele
wedstrijd onzichtbaar was ( dit kwam
door Ydo) maakt zijn tweede. Enkele
minuten later wordt een corner door
WZS slecht weggewerkt en haalt Ydo
op rand 16 meter uit 2-3. Maar deze
goal werd afgekeurd omdat er geduwd
zou zijn. Het SDS publiek achter de
goal begreep er niets van. Toch 8
minuten voor tijd maakt Jacob de 2-3
en deze kon hij niet afkeuren. In de
resterende minuten hadden Arnold en
Albert Jan nog de 2-4 en 2-5 op de
schoen maar de keeper deed goed mee.
Volgens de WZS leiding hadden we
verdiend gewonnen omdat we meer
voetbal in de ploeg hadden.

Bertus
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It gesach
Eartiids wie der respekt
foar
immen,
dy
bygelyks folle âlder is.
Immen dy in hege
funksje hat, plysjes, masters, ensfh,
mar hjoed de dei liket it wol oarsom.
Ik tink wol ris dat de (âldere) bern fan
tsjintwurdich net mear bybrocht wurd
wat de noarmen en wearden binne. De
âlders ha dêr miskien gjin tiid mear
foar want dy moatte sa noadich beide
wurkje en de bern, dy rêde harren
ommers wol. Respekt is der eins net
mear foar in skiedsrjochter en
grinsrjochter en dêrom sil’k earst mar
efkes útsykje wat in skiedsrjochter is.
It is de trije en tweintichste man op it
fuotbalfjild. Hy hat swarte klean oan
en draaft wat om de midden stip hinne.
It binne meastentiids fan dy eigenwize
mannen dy thús hielendal neat te
fertellen ha en harren ôfreagearje troch
it blazen op de fluit en om alles wat
moai is te ferbieden. Twa kear trije
kertier en dan kin hy der thús by de
frou/(meast)freon der wer in wike
tsjinoan.
Der binne ek skiedsrjochters dy ha in
griis shirt oan en dat binne guon dy ha
noch ambysjes. Dy wolle heger op en
rinne de earste fiif minuten wat
skruten om harren hinne te sjen. Dat
dogge se net foar it publyk mar om te
sjen as der ek in rapporteur oan de
kant stiet. Dus elk dy mei in
notysjeboekje nei in fuotbalwedstriid
sjocht is in rapporteur en dan rint sa’n
skiedsrjochter daliks mei in slach yn
de rêch oer’t fjild en fluit him de
longen út syn liif.
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Dan de skiedsrjochters yn in grien
shirt want dat binne de echten. Dy
miene dat hja thús en op it fjild de
baas binne mar it bliuwt by miene.
Dizzen hawwe ien foardiel dat hja
grien binne want se hawwe in
(s)kutkleur en binne ien mei it fjild.
Sjochst se net rinne en moast op it lûd
ôfgean wêr as hja binne.
De thúsfluiter rint meastentiids yn syn
eigen trainingspak en dat is de
skiedsrjochter dy yn de eagen fan de
útklup altyd ferkeard fluitet. Ik sjoch
se hjirre ek wol ris mar dat binne SDS
ers dy wol ris foar útfluiter útmakke
wurde want dy fluitsje meastentiids
tsjin SDS.
No bin’k in bytsje negatyf west oer
dizze mannen mar dat is as grapke
bedoeld want ik ha respekt foar dizze
minsken. Wat soe’t dochs moai wêze
as elk dat die. Gjin kommentaar jaan,
him net útflokke, de middelfinger net
opstekke, de hân net opstekke om
immen in kaart oan te smarren, net om
in yngoai/korner freegje wylst wol
wist dat hy net foar ús is, ensfh.
Noarmen en wearden, dus in bytsje
respekt foar de skiedsrochters. As de
senioren dêr no ris mei begjinne want
de jeugd sjocht dêr ek nei en nimme
dan noch wol ris wat oan en litte wy
dan begjinne dat elke spiler oan it ein
fan de wedstriid de skiedsrjochter en
de grinsrjochter de hân jouwt en him
betankje foar syn wurk.
Bolke
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Van de skeids
Door Douwe D. Reitsma

A.

B.

C.

D.
2.

A.
B.

C.

D.

Hieronder volgen
weer 5 meerkeuze
vragen om uw
kennis weer wat op
te vijzelen.

3.

1.

C.
D.

De bezoekende vereniging
in het amateurvoetbal begint een wedstrijd
met 8 spelers. Na 20 minuten in
de eerste helft valt een speler
geblesseerd uit en kan niet meer
deelnemen.
Wat
moet
de
scheidsrechter doen?
Hij staakte de wedstrijd, omdat
het minimum aantal spelers per
team acht is.
Hij laat doorspelen, omdat het
minimum aantal spelers per team
zeven is.
Hij wacht maximaal dertig
minuten en staakt dan de
wedstrijd.
Hij staakt direct de wedstrijd.
Een speler speelt na de rust
zonder scheenbeschermers. De
scheidsrechter ziet dit tijdens de
wedstrijd. Wat moet hij doen?
Hij wijst de speler op zijn
tekortkoming en laat doorspelen.
Hij zendt de speler van het
speelveld om zijn uitrusting in
orde te brengen en mag nadien
weer aan het spel deelnemen.
Hij zendt de speler van het
speelveld door het tonen van de
rode kaart.
Hij laat gewoon doorspelen.
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A.
B.

4.
A.
B.
C.

D.

5.

A.
B.

C.
D.

De doelpalen en doellat mogen
van vorm zijn:
Vierkant, rechthoekig, halfrond of
rond.
Vierkant, rechthoekig, halfrond of
ovaal.
Vierkant, halfrond, rond of ovaal.
Vierkant, rechthoekig, rond of
ovaal.
Wanneer kan de scheidsrechter
disciplinaire straffen geven?
Vanaf het moment dat hij het
sportcomplex betreedt.
Vanaf het moment dat hij het
speelveld betreedt
Vanaf het moment dat de
scheidsrechter fluit voor het begin
van de wedstrijd.
Vanaf het moment dat de bal
reglementair in het spel is
gebracht.
Een aanvaller speelt een indirecte
vrije schop 50 cm voorwaarts,
waarna een medespeler de bal op
het doel schiet. De bal wordt door
de doelverdediger over zijn doel
geslagen..
Wat zal de spelhervatting zijn?
Indirecte vrije schop voor de
aanvallende partij.
Scheidsrechtersbal wegens het
verkeerd uitvoeren van de
indirecte vrije schop.
Indirecte vrije schop voor de
verdedigende partij.
Hoekschop.

(antwoorden in rubriek Koart Nijs)
febrewaris 2000

SDS league
Hier is ‘ie dan!! De nieuwe stand van
de SDS league. Er doen nu 99 (!!)
teams mee. Er werd een prijs
uitgeloofd voor elke 100e deelnemer.
Deze kon (helaas) niet uitgekeerd
worden.
Na het verschijnen van de vorige
Treffer werd het mij nogal kwalijk
genomen dat ik niet had vermeld dat
Hinke Kuiper als enige vrouw in de
top tien stond. Voor mij was dit echter
geen reden om dit te vermelden. Ik
vind het immers heel normaal dat er
maar één vrouw in de top tien staat.
Bij deze heb ik het hopelijk recht
kunnen zetten. Helaas ben ik hierbij
wel genoodzaakt om te melden dat
Hinke nu bij de onderste tien staat.
De Lollumers zijn goed van start
gegaan in de nieuwe league. De vorige
keer eindigden zij bijna allemaal in de
onderste regionen. Nu gingen zij er al
vandoor met twee weekprijzen.
Tevens is de koploper (of is het
koploopster??) een geboren Lollumse.

slaapt met de hoofdorganisator van de
SDS league. Zij zou ingebroken
hebben in de computer met de SDS
league-bestanden en haar team
veranderd hebben. Dhr. T. d. J. wordt
in dit verband ook genoemd. Dit blijkt
namelijk een neef van haar te zijn. De
organisatie van de SDS league wil niet
op deze beschuldigingen ingaan. Zij
wil er echter wel over kwijt dat er
onmogelijk gesjoemeld kan zijn.
Tevens willen zij er wel over kwijt dat
er intern wordt bekeken of er iets van
deze geruchten waar blijken te zijn.
Tot dan blijft het pertinente onzin. Om
verdere problemen te voorkomen zal
hierbij het team van mw. R. F. uit W.
gepubliceerd worden.
Doel:
Verdediging:

Middenveld:

Aanval:
Er waren wat problemen met het
verschijnen van de nieuwe stand van
de SDS league. Er gingen wat
speculaties over malafide praktijken.
Er gaan namelijk geruchten dat de
winnaar van de weekprijs (dhr. T. d. J.
uit L.) een aanstaand zwager is van
één van de organisatoren van de SDS
league. Deze zou onder dwang er voor
hebben gezorgd dat hij minimaal in
aanmerking zou komen voor een
weekprijs. Ook gaan er geruchten dat
de “koploopster” (mw. R. F. uit W.)
De Treffer nr. 7
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Olyslager (GRA)
Peiremans (TWE)
Konterman (FEY)
Luypers (RJC)
Van der Gaag (UTR)
Lurling (HEE)
Knopper (AJA)
Galasek (WII)
Bosman (AZA)
Van Hooydonk (VIT)
Van Nistelrooy (PSV)

De harde kern van Cambuur is aardig
solidair met hun favorieten. Cambuur
onderaan in de KPN-telecompetitie en
de M.I.-Side onderaan in de SDS
league. Kan het nog schrijnender??
Sommige teams lijken nu al
uitgeschakeld
voor
een
hoge
eindklassering in de SDS league. Niet
alleen door het lage puntentotaal van
febrewaris 2000

de eerste twee weken, maar ook
doordat er geen verbetering lijkt te
komen. Zij lijken zich namelijk met
hele andere dingen bezig te houden
dan met voetballen. Rex the Hunter
(78e) zal zich immers meer bezig
houden met de Hoaljegânzen (91e),
Eend (23e) en misschien ook wel met
Sibe de Seefûgel (87e). De Dopper
(75e) zal pas in de Tredde Helte (60e)
scoren en niet in de eerste of de
tweede en Voetbal-Online (55e) en

zustermaatschappij Voetbal on gein
(26e) zijn nog niet bekomen van de
perikelen met de M.I.-Side (99e).
De uitslag van “wie heeft de leukste
naam in de SDS league” komt in de
volgende Treffer te staan. Mocht
iemand een tip hebben. Meld deze bij
ondergetekende.
W.W. (willemwijnia@planet.nl)

Stand SDS-league per 16 februari 2000
nr

Naam team:

Woonpl.:

pnt

nr

Naam team:

Woonpl.:

pnt

1 Richt Folkerts

Wommels

163

21 Tineke Meijer

Easterein

142

2 Trienus de Jong

Lollum

161

22 Robert Hoekstra

Easterein

140

3 Wij zien wel

Wommels

160

23 Eend

Itens

139

4 Enne Joh. Bruinsma

Easterein

158

24 Team zonder naam 2

Easterein

139

5 Ties Bruinsma

Lollum

156

25 Op hoop van zegen

Wommels

138

6 Tjalling Hoekstra

Easterein

155

26 Voetbal on gein

Easterein

137

7 De Fynsters

Wommels

154

27 Anne Stenekes

Easterein

137

8 Hey Ho let's go

Wommels

153

28 The Hammers

Easterein

137

9 Tinus Hoekstra

Easterein

151

29 Safety first

Wommels

137

10 Kanshebbers

Wommels

150

30 Roel Sijbesma

Easterein

136

11 Keep on rockin'

Wommels

149

31 Robert Sijbesma

Easterein

136

12 Real Barcoruna

Easterein

149

32 G. Bakker

Easterein

136

13 De Houtjes

Ferwoude

148

33 Postman United

Wommels

136

14 P. Kamstra

Hennaard

148

34 Geel Zw. gestr. Grins

Easterein

135

15 Peter Sijbesma

Easterein

148

35 Ponghâlder FC

Wommels

135

16 Chris Houtsma

Easterein

145

36 Harmen Bouma

Hidaard

134

17 Niet goed, geld terug

Easterein

145

37 S.C. Rico

Lollum

134

18 Hendrik de Jong

Easterein

145

38 F.C. Gearard

Wommels

133

19 Dukke van der Wey

Easterein

144

39 FC Kweitneit

Wommels

133

20 Lekker pù

Wommels

143

40 Het team

Leeuwarden

128
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Vervolg stand SDS-league per 16 februari 2000

nr

Naam team:

Woonpl.:

pnt

nr

Naam team:

Woonpl.:

pnt

41 Wilco Overal

Easterein

127

71 Jelle Bouma

Oosterw.

117

42 Yde Walda

Wommels

126

72 Al Bundy

Wommels

117

43 Bauke Dijkstra

Easterein

125

73 Jelle de Boer

Easterein

115

44 De Strykers

Wommels

125

74 Minne Joustra

Wommels

115

45 Itens United

Itens

125

75 De Dopper

Easterein

115

46 The Updikes

Bolsward

125

76 Tjeerd Dijkstra

Easterein

115

47 Janko v/d Lageweg

Beers

125

77 Douwe D. Reitsma

Easterein

114

48 Easpânne

Easterein

124

78 Rex the Hunter

Easterein

113

49 Peedujee

Wommels

124

79 CVV Oranje Nassau

Groningen

111

50 F.C. Knudde

Bolsward

123

80 Bert Rienstra

Easterein

111

51 Sjoerd Boonstra

Itens

123

81 Durk Okkema

Easterein

110

52 Jan Simon Jelsma

Easterein

123

82 Rein van der Woude

Leeuwarden

109

53 Feite de Haan

Easterein

122

83 D.W.T.

Wommels

109

54 De Eysinga's

Easterein

122

84 Dream Team

Wommels

108

55 Voetbal-Online

Easterein

120

85 Gatske Hiemstra

Easterein

107

56 F.C. Spannum

Spannum

119

86 Harm Bergsma

Easterein

107

57 Dhr. G.v.A.

Easterein

119

87 Sibe de Seefûgel

Skrok

106

58 Douwe Hoekstra

Loenga

119

88 De Boalserter Bikkels Bolsward

59 Ate Vellinga

Wommels

119

89 Hille Meyer

Easterein

99

60 De Tredde Helte

Itens

119

90 Syb Overal

Easterein

99

61 Otto Folkerts

Lollum

119

91 De Hoaljegânzen

Itens

99

62 F.C. Spaghettivreters

Wommels

119

92 Wytske en Romine

Easterein

99

63 Marco Hoekstra

Easterein

119

93 Team zonder naam

Easterein

96

64 The Champions

Wommels

119

94 Hinke Kuiper

Easterein

95

65 Bert Dykstra

Easterein

119

95 Jelte-Pieter Dijkstra

Easterein

93

66 H.J.P. Hidaard

Hidaard

119

96 Riv. Spo. R.

Easterein

90

67 G. Gerlofsma

Easterein

118

97 Klaas Kamstra

Easterein

88

68 Ferry Duipmans

Easterein

118

98 Sipke Hiemstra

Easterein

84

69 Andrew boys

Easterein

118

99 M.I.-Side

Easterein

76

70 Geeske de Jong

Easterein

117
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Wedstrijdverslag van de A1-junioren
SDS A1 - Blauw wit A2
Omdat Minnertsga A1 wegens
dispensatiespelers uit de competitie
was gezet begonnen wij de eerste
wedstrijd na de winterstop als
koploper van de 1e klasse C. En,
moeten de leiders van A1 hebben
gedacht, bij een nieuwe koploper hoort
een nieuwe aanvoerder. Dus werd er
voor de wedstrijd gestemd, en
"natuurlijk" viel de keuze op de (ook
in mijn ogen) beste gegadigde. We
feliciteren Jan Stenekes met de nieuwe
aanstelling als aanvoerder voor de rest
van het seizoen.
Nu naar de opstelling:
Doel:
Verdediging

Middenveld

Aanval

Jan Stenekes
Samme Overal
Jos Sonderland
Tjitte Jelle Verbeek
Luuk van Ruiten
Durk Yde Sjaarda
Frank Krol
Pieter Kamstra
Donnie Okkema
(60min:Klaas
Malda)
Minne Heeg
Harm Auke Dijkstra
(roepnaam: Henie)

En goedgehoorzamend als wij zijn,
gebeurde dit meteen en lag na 5
minuten de eerste bal al in het net. Met
als doelpuntenmaker Frank. Daarna tot
de 25e minuut controlerend gevoetbald
te hebben schiet Donnie de 2- 0
binnen. En in de 30e minuut was het
alweer raak. Dit keer was het een
kopbal!! van de drie turven hoge Harm
Auke, diezelfde jongen schoot in de
35e minuut een rebound binnen. Dit
betekende een 4 - 0 ruststand.
Na een goede eerste helft begon de
tweede wat minder. na 7 minuten
dacht Jos waarschijnlijk:" Laat ik de
gasten ook een doelpuntje gunnen," en
speelde de bal pal in de voeten van de
Blauw Wit spits. Die daaropvolgend
de keeper omspeelde en uit een
moeilijke hoek raakschoot.
Maar Minne herstelde het cadeautje
van Jos goed en scoorde de 5 - 1.
Daarna was het Frank die op een pass
van Minne er ongeveer 4 scharen
uitgooit, vervolgens over de keeper
heenwalst en bij stom toeval de bal in
de goal ziet rollen. In de 25e minuut
was het weer Frank die vanaf 20 meter
een vrije trap prachtig in het doel krult.
Een mooi slot van dit verslag, want
verdere noemenswaardigheden waren
er niet.
Jan Stenekes

Na het spreekuur van trainer Rein
begonnen we met veel vertrouwen aan
de wedstrijd. Rein had gezegd dat we
er gelijk vel bovenop moesten zitten.
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It ljocht op in sponsor…
Leanbedriuw Okkema
projekt is
It is op in freedtejûn dat ik
mei sa’n
nei de Okkema’s yn
twa jier
Easterein gean. Earst ha ik
ôfrûn.
fansels wol frege as hja de
Mar dan
hûn fêstsette wolle. Yn it
komt der
kantoar
fan’e
mannen
wol wer
Okkema, Tjerk en Hendrik,
wat oars
ha wy in noflik petear.
foar yn it
Yn 1950 hat harren heit
plak.
D. Okkema mei twa omkes it
Troch it jier hinne bestean de
leanbedriuw opsetten, dit neist
út:
In nije jarretank wurksumheden
it ko-melken. Yn 1983 binne
fanôf febrewaris: jarje
mei siidoanslúting, - dit kin no ek mei in
Hendrik en Tjerk der by yn
dat wie iets
kommen, dêrnei ha hja noch
sleepslang, dizze is 1
fantastysks. De
in jier mei Heit Okkema
kilometer lang, jo
oparbeide en yn 1985 ha se it boeren woene him kinne op dizze manier
spul oernommen. Doe hiene
graach besjen…. makliker op it lân
se 6 man personiel. No 15 jier
komme - dan mais, it
letter ha se 11 man fêst yn tsjinst en yn
kuilen, hea (eartiids 60 à 70.000 pak,
it heechseizoen binne dat der 15 à 16
no noch sa’n 5 à 6.000 yn it jier). Dan
man. Yn’e loads steane 11 trekkers, 3
yn’e simmer in protte grûnwurk (ek yn
kranen en 1 sjofel (dat is dan allinne it
túntsjes), dan it kuilen, kin op 3
grutte ark, der stiet fansels noch folle
manieren: rolpers, hakselje as mei de
mear, sa as de pers ensfh.) As wy ny
ladewein. Mids augustus begjint it
ark kochten dan kamen de boeren lâns
hekkeljen en mids septimber begjinne
om dat te besjen. Sa ek kochten wy in
se mei de mais wer fan it lân te heljen.
jarretank mei siidoanslúting, dat wie
Ek binne de mannen derby as der
iets fantastysks. In boer kaam lâns en
diken (betonpaden) oanlein wurde, sy
rûn der om hinne, beare fansels, hy
dogge dan it graafwurk.
pakte de siidoanslúting fêst en tilde
Dit wurk komt fia in oannimmer.
dizze op. Jim snappe wol wat der
Op myn fraach as hja nêst it wurk ek
barde. De man siet der ûnder de jarre.
noch oan ûntspanning dogge: Ja
Eartiids bestie it wurk foar in grut part
fansels, wy sitte beide yn it earste fan
út boerewurk, sa as jarje, de strontwein
it sealfuotbalteam fan SDS (Tjerk is
en hea. No sitte hja neist it boerewurk
keeper en Hendrik fuotballet). Wy
ek yn it grûnwurk. Dit hâld yn:
stean boppe-oan.!
bermmeane, hekkelje ensfh. Fierders is
der
in
soad
wurk
út
de
(HK)
‘Ruilverkaveling’
kommen.
Dit
De Treffer nr. 7
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Aldhannepraat

AVC V – SDS V 3-3
Foarôfgeand oan de wedstriid waard it
húske net besocht. Dêr hie men gjin
boadskip oan. Der waard in echte
opwaarmer dien dizze kear. Der wie in
grutte seleksje en dat hâldt it spul
skerp. AVC wie seker net minder. Nee
se wiene better. Mar de ferdigening
mei Jan van Asselt as lêste man hold
de holle der goed by. Healwei de
earste helte hie Jan de holle der
hielendal goed by. Hy kopte in
hoekskop prachtich yn. Fierder socht
Jan regelmjittich yn wurd en gebaar
tsjinstanners op: mei oare wurden Jan
woe de “men of de mets” wurde. By
de thee wie hy it al, sadat hy brûze
koe. Klaas Molenmaker wie seker net
in mindere ferfanger, mar ja ien “men
of de mets” is genoch. It waard 1-1. It
waard 1-2 troch Ferrie, it waard 1-3
troch Lolke.
Der wie noch 5 minuten te spyljen. It
waard 2-3 en op slach fan 5 minuten
oer tiid waard it 3-3. Fan sa’n
wedstriidferrin reitsje ik dochs wer
oan de skiterij.
Transfer perikelen.
Yn de winterstop wurde de earste
oerwegingen al wer makke foar it
kommende jier. Dat komt mei namme
troch it feit dat de fuotbalskuon, sûnt
desimber yn de plestikpûde yn de
garaazje, yn febrewaris ynienen in stik
âlder lykje en binne. Skimmel, skuord
lear en in ofgriislike stank dogge
De Treffer nr. 7
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meardere feteranen besluten om wer
nije skuon te keapjen. Want je hâlde
fansels sa midden yn it seizoen net op.
Tagelyk betsjut dit dat de skuon yn de
simmer noch sa goed as nij binne en
dârmei wurdt de basis lein foar wer in
seizoen. It wurdt oars at de knibbels
net mear wolle, wylst it gefoel noch
wol graach wol. Dan moatte je beslute
der mei op te hâlden. Samar, midden
yn in seizoen. It liket derop dat it
âldste noch fuotballende lid Age 61
net mear yn aksje komt. Age 61
(bynamme Gelf Eringa) hat noch in
oantal oare sportive hobbies (keatse,
trainer
kuorkebalploech
en
oargelspylje) en hy kin net alles mear
mei syn ûnderwilens wrakke knibbels.
Wy sille op in gepaste wize ôfskie
nimme dat hat hy fertsjinne.
Tagelyk komme der tal fan oanfragen
binnen fan takomstige spilers fan it
feteranenalvetal. Dat de technyske
kommisje fan SDS de kommende
moannen seleksjetrainingen halden
giet, is derom net te kearen. Wy riede
dyjenen dan ek oan de kommende tiid
in goeie kondysje op te bouen, mentaal
fit te wêzen en tige freonlik te wêzen
tsjin alle no spyljende feteranen, want
ek sy prate mei oer de takomst.
Teun Boonstra hat ûnderwilens foar in
jier bytekene en dat stiet ús tige oan,
net allinne fanwege de moppen.
Aant

febrewaris 2000

Ik ben Sicco van SDS F4
Ik ben sicco.
De vorigekeer hadden wij een toer
nooi.
Ik was fynoord en wy heb alles
verloren.
Ik hat 2 doel puntn
Ik hat de 6 prijs
Ik wil nooit meer fynoord zyn
fynoot boe boe boe! Fynoot boe boe
boe!

La France est tres cher. SDS
A1: beaucoup d’argent, tres
vite!!

SDS A1 naar Frankrijk!!
In 1998 debuteerde SDS A1 op de
internationale velden. Zij speelden
toen een toernooi in Denemarken.
Vorig jaar, toen onze junioren
enigszins vertrouwd raakten aan het
internationale niveau, werd zelfs de
finale gehaald in België. In 2000 gaat
A1 op zijn Frans!
In het paasweekend gaan zij onze
clubkleuren hoog houden op het EuroSportring toernooi in Straatsburg.
En U kunt daarbij zijn. Reisleider
Sjouke Sjoukema heeft nog enkele
plaatsjes beschikbaar voor supporters.
Voor maar F 250,00 bent U 4 dagen
van huis. Dit is inclusief comfortabele
en zeer gezellige busreis, drie
De Treffer nr. 7

overnachtingen
plus
maaltijden.
Daarbij kunt U genieten van goed
voetbal (SDS A1 is koploper in de 1ste
klas) en van de prachtige wereldstad
Straatsburg.
Op paasmaandag zijn we weer thuis en
kunt U nog een stukje “Aaipop”
meepakken als U daar nog trek in
heeft. Supporters kunnen zich opgeven
bij Appie Posthumus of Freddie
Scheltema.
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Zo’n reisje Frankrijk kost een paar
centen.
Penningmeester
Appie
Posthumus heeft zijn begroting bijna
sluitend. Bijna sluitend want er zit nog
een klein gaatje in het huishoudboekje.
We spreken hier over “het gat van
Appie”. Dit gat moet nog worden
gedicht.
Natuurlijk is A1 zelf actief om geld
binnen te halen. Dit voorjaar wordt er
weer auto gewassen bijvoorbeeld.
Maar giften en donaties zijn natuurlijk
ook van harte welkom. Wilt U de reis
van A1 financieel ondersteunen stort
dan Uw gift op reknr. 3720.07.627,
Rabobank Wommels.
febrewaris 2000

SDS A1 - Klussenbus
Gaat U verhuizen?
Moet Uw tuin “zomerklaar”?
Is Uw loods een chaos?
Heeft U simpele werkzaamheden in
Uw bedrijf?
Bel Appie of Freddie en de SDS A1
klussenbus is al onderweg!!
SDS A1 is U ontzettend dankbaar!!!.

Datum
04-maart-2000
11-maart-2000
18-maart-2000
25-maart-2000
01-april-2000
08-april-2000
15-april-2000
22-april-2000
24-april-2000
29-april-2000
06-mei-2000
13-mei-2000
20-mei-2000

Wedstriiddei
3
5
4
2
1
7
8
inhaal/beker
inhaal
geen programma
10
9
6

Wedstriidschema
01
02
03
04
05

1-6
5-1
5-6
4-5
6-4

2-5
4-2
1-4
3-1
5-3

3-4
6-3
2-3
2-6
1-2

06
07
08
09
10

6-1
1-5
6-5
5-4
4-6

5-2
2-4
4-1
1-3
3-5

4-3
3-6
3-2
6-2
2-1

E-pupillen - beker!!
De E-1 pupillen van SDS
doen, als enigste team van
SDS, nog steeds mee in het
bekertoernooi.
Zaterdag 22 april 2000
spelen zij voor de beker in
en tegen Urk. Tijd volgt nog
Jongens, alvast veel succes!

Trainingen foar E- en F-pupillen!!
LET OP!!
Fanôf 28 febrewaris 2000 traine de E- en F-pupillen wer op it fjild.
De traningtiiden binne itselde as foar it winterskoft
Dag
Maandag

Team(s)
E1

Tijden
16:30

-

17:30

Box
3

Veld
A

Dinsdag

Keepertraining jeugd
E2 + E3

18:00
18:00

-

19:00
19:00

1
3

A
B

Woensdag

F4 + nieuwelingen
F1+ F2 + F3

13:30
17:00

-

14:30
18:00

3
2+3

B
B
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Yndieling foarjiers-kompetysje Jongerein 1999-2000

SDS B2 - 2e Klasse BP

SDS C2 - 2e Klasse BC

D-PUP 1 - Klasse DK

SC Franeker B2
Balk B2
Workum B2
QVC B1
SDS B2
Scharnegoutum B2

SC Franeker C3
Beetgum C1
Foarut C1
SDS B2
SC Berlikum C1
St Jacob C1

SDS D1
Oudega D1
WZS D1
Irnsum D1
Mulier D1
Oeverzwaluwen D1

10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00

8:45
10:30
9:30
9:30
9:00
11:15

11:15
9:00
11:45
10:30
11:15
8:45

D-PUP 2 - Klasse CR

E-PUP 1 - Klasse FP

E-PUP 2 - Klasse FT

Stiens D2
Blauw Wit'34 D4
SDS D2
Dronrijp D2
Mulier D2
LSC 1890 D3

SC Berlikum E1
SDS E1
St Annaparochie E1
RES E1
Bolswardia E1
SC Franeker E2

Zeerobben E2

10:00
12:15
11:15
12:00
9:45
9:00

10:00
10:00
10:30
11:00
10:15
10:00

WZS E2
SC Franeker E4
ONS Sneek E3
SDS E2

9:00
10:30
11:00
9:00
10:00

E-PUP 3 - Klasse GD

F-PUP 1 - Klasse AE

F-PUP 2 - Klasse AT

Woudsend E2
SDS E3
Scharnegoutum'70 E2
QVC E2
Oeverzwaluwen E2
Renado E2

ONS Sneek F1
SC Joure F2
IJVC F1
Mulier F1
SDS F1
LSC 1890 F2

Sneek F2
LSC 1890 F3
SDS F2
ONS Sneek F2
SC Joure F3
Workum F2

10:00
10:00
8:45
9:00
9:00
10:00

F-PUP 3 - Klasse AP
Bakhuizen F2
RES F2
SDS F3
Bolswardia F3
IJVC F2
Mulier F2
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10:15
10:00
8:45
11:15
9:00
11:00

10:00
11:00
9:00
10:15
10:00
10:00

F-PUP 4 - Klasse DZ
10:00
10:00
9:00
11:15
8:45
10:00

Stiens F5
Dronrijp F3
Makkum F2
Arum F2
SDS F4
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8:45
10:00
11:00
9:00
9:00
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PUZZEL–PAGINA- JEUGD
RAADSELACHTIG
1. Wie heeft poten, maar kan niet
lopen? Wie draagt voedsel, maar
kan niet eten?
2.

SPORT en SPEL
1. In welk land lag het oude
Olympia?
2. Hier zie je de olympische ringen.
Kun je ze de goede kleur geven?

In welke boom kun je niet
klimmen?

3.

Roept de koekoek voortdurend?

4.

Kun je honderd schrijven met zes
gelijke cijfers?

3.
4.

5.

Wie heeft altijd het laatste woord?
5.

Waarom zijn er vijf olympische
ringen en niet 4 of 3?
Hoeveel kilometer moet een
marathonloper afleggen?
Wat is de bijnaam van Ronald
Koeman?

SPELEN MET LUCIFERS

3. Neem 1 lucifer weg en leg
de andere zo, dat je weer 3
vierkanten krijgt
1. Kun je het varken laten omkijken
door 2 lucifers te verplaatsen?

2. De voorgevel van dit huis zit aan
de linkerkant. Verplaats 2 lucifers,
zodat de voorgevel rechts komt.

4. Maak een figuur met 3 vierkanten door
8 lucifers weg te nemen. Twee van de
vierkanten moeten even groot zijn
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Onsportief gedrag
Dit artikel is overgenomen van de
Stichting Sport, tolerantie & Fair
play Nederland en beschrijft vormen
van onsportief gedrag die helaas bij de
(jeugd)sport nog wel eens voorkomen.
Als ouder kunt u Fair-Play bij uw kind
stimuleren op verschillende manieren:
1) Leer kinderen om respect te hebben
voor alle betrokkenen bij de sport,
zoals: scheidsrechter, begeleiders,
teamgenoten en tegenstanders. Zonder
hen is een wedstrijd niet mogelijk.
Mopperen, schelden of anderen
uitlachen is daarbij niet aan de orde.
2) Probeer kinderen van jongs af aan
te leren dat ook scheidsrechters hun
best doen. Een sporter die het niet eens
is met de scheidsrechter kan het net zo
goed zelf fout hebben gezien. Er is
geen discussie mogelijk, de beslissing
valt zoals de scheidsrechter het zag.
Elke sporter hoort dit te accepteren.
Voorkom dat scheidsrechters voortdurend kritiek krijgen. Het beïnvloedt het
resultaat meestal niet en de spelvreugde wordt hiermee zeker niet groter.
3) Wees als ouder zelf het voorbeeld
voor Fair Play. Kinderen imiteren vaak
(bewust of onbewust) ouderlijk gedrag
en denken dat dat het juiste is.
Bovendien geeft uw correcte gedrag u
het recht van spreken om unfair gedrag
van anderen af te keuren.
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4) Topsport, waarmee kinderen door
de media geconfronteerd worden, kan
een negatief effect hebben op het Fair
Play-gedrag van de jonge sporters.
Leer hen dat sommige dingen die bij
topsport voorkomen niet goed zijn.
Leg hen ook uit dat onsportief gedrag
nooit goed te praten is, maar dat bij
topsport andere belangen meespelen.
5) Benadruk/beloon sportief gedrag
van uw kind, zoals een winnaar
spontaan feliciteren, als hij zegt dat de
ander verdiend gewonnen heeft, als hij
minder goede spelers helpt of als hij
toegeeft dat hij een fout maakte.
6) Grijp snel in bij onsportief gedrag
van uw kind. Leg uit waarom het
onsportief is en hoe het beter had
gekund. Argumenten hierbij kunnen
zijn dat een overwinning eigenlijk
alleen maar waarde heeft als die eerlijk
behaald is en dat rekening gehouden
moet worden met gevoelens van
mede- en tegenspelers en de leiding.
7) Leer het kind zich in te zetten voor
de vereniging. De vereniging steekt
veel tijd in de jonge sporters. De
vereniging moet als tegenprestatie op
de leden kunnen rekenen. Je kunt je
vereniging niet laten zitten door,
zonder goede reden, niet op te komen
dagen op trainingen of wedstrijden.
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Oan’t wurd.....
Anne Brouwer
Al sinds mensenheu-genis
staat hij, leider SDS 1,
langs de lijn. Petje op,
handen in de zakken en af
en toe laat hij zijn
stembanden trillen en
klinkt zijn herkenbare
stemgeluid
over
de
sportvelden. Hij
zag
spelers komen, hij zag spelers gaan.
Hij zag trainers komen en hij zag
trainers gaan. Hij incasseerde enkele
dieptepunten en vierde de vele
hoogtepunten. Abraham al lang
geleden gezien maar nog jong van
hart. Anne Brouwer een man met een
verhaal en dus tijd voor een interview.
Een telefoongesprek.
F: “Anne, mei Freddie”.
A: “Ah, Scheltinga”.
F: “Kinne wij moarn even in
interviewtje dwaan foar de Treffer?
Om healwei njoggen?”.
A: “Ja, dat past wol”.
F: “Of doch toch mar njoggen oere”.
A: “Moast it wol witte. Ik ha mear
interviews te dwaan!!”.
Anne, vertel eerst iets over je actieve
voetbal carrière.
Ik ben pas laat begonnen voetballen.
Ik woonde in Lollum en in Lollum
voetbalde men niet. Pas in militaire
dienst, ik was gelegerd in Suriname,
trapte ik voor het eerst in
verenigingsverband tegen een bal. Ik
speelde in MVV 4.
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Dat is niet die vereniging
uit Maas-tricht maar
MVV
stond
voor
Militaire
Voetbal
Vereniging. Terug in
Nederland ben ik lid
geworden bij Bolswardia. Daarna ben ik
overgestapt naar Mulier.
Met nog 13 plaatsgenoten speelde ik
toen in “Lollum United”. En dat team
stapte op een gegeven moment over
naar Stormvogels. Daar waren ze erg
blij mee. Zoveel leden hadden ze nog
nooit gehad!. En toen SDS. Ik heb
altijd thuis gespeeld. Thuis in
Wommels dan. Want zowel SDS 3 als
SDS 4 speelden in die tijd op het veld
van Wommels. Dat was mooi dichtbij.
Ik heb een keer de aftrap gedaan op de
fiets. Was ik de aanvangstijd even
vergeten.
Je bent laat begonnen met voetbal.
Spijt?
Ja, absoluut. Doordat ik laat ben
begonnen
mis
ik
gewoon
bassistechniek. Nu beginnen kinderen
met 6 jaar al met trainen. Toch kon ik
wel een balletje trappen. Ik moest het
hebben van inzet en van mijn snelheid.
Ook kon ik redelijk koppen en scoorde
ik makkelijk. SDS 2 was voor mij het
hoogsthaalbare door het gebrek aan
techniek. Ik heb ook nog een paar
seizoenen gekeept in de zaal. SDS
speelde toen in de hoofdklasse. Ik had
redelijke reflexen en vond het
schitterend werk.
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Hoe word je leider?
Ik ben leider geworden toen Hielke de
Vries trainer werd van SDS. Hijlke en
ik waren dikke maatjes. En dan sta je
in de kantine te praten met Tinus
Hoekstra en voordat je het weet sta je
langs de lijn en heb je de titel “leider”.

En het zijn niet alleen die 90 minuten
van zaterdag waar het om draait. Hij
kreeg het voor elkaar om een volle
dug-out nog voor de rust leeg te
krijgen puur door zijn gedrag. En daar
creëer je geen team van. Kortom hij
paste niet bij SDS. Daarbij had hij
privé wat problemen.

Je doet dit werk nu zo’n 10 jaar. Wat
is er zo leuk aan?

En de samenwerking
Dijkstra?

Ik houd gewoon van “het spelletje
voetbal”. Je staat letterlijk dicht bij het
voetbal. Het publiek moet achter de
reclameborden, wij mogen ervoor. Je
bent er veel meer bij betrokken. En ik
mag graag met de spelers omgaan. Het
is voor mij geen opgave om tijd en
energie in SDS 1 te steken. Ik stop niet
tenzij de jongens anders willen
natuurlijk.

Klaas is juist sociaal erg sterk. Hij ligt
nog steeds goed in de groep en kan
met iedereen door een deur. Wij
hebben vaak 2 keer in de week contact
en alles is bij hem bespreekbaar. Bij
uitwedstrijden, in de auto, nemen we
de spelers en de opstelling door.
Winnen we, dan hebben we
gesprekstof vanaf bijvoorbeeld Assen
naar Oosterend. Bij verlies zijn de
woorden op een hand te tellen.

met

Klaas

Welke trainers heb je naast je gehad?
Hielke de Vries, Gerlof Sloterdijk en
Klaas Dijkstra.
Omschrijf eens de samenwerking met
Hielke de Vries.
Hielke deed alles in overleg. Hij had
hetzelfde wat Klaas Dijkstra ook heeft.
Alles was bespreekbaar. Hij betrok mij
bij alles rondom SDS 1. Onze
samenwerking was zeer goed ook
omdat wij vrienden waren.
Hoe ging dat met Sloterdijk?
Dat was een heel ander verhaal. Gerlof
had veel verstand van voetbal maar
was sociaal niet sterk.
De Treffer nr 7
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Het crisis beraad over Sloterdijk op
een zondagochtend in het “Dielshus”
zal ik niet snel vergeten.
Ja, dat weet ik nog als de dag van
gisteren. Het gebeurde allemaal na de
verliespartij tegen ONT. De spelers
waren zijn gedrag meer dan beu en hij
werd uit de box gezet. Ik kwam
aanlopen vanuit de kantine en de
trainer van ONT waarschuwde mij. “Je
moet snel naar de kleedkamer want het
gaat daar niet goed”. Ik heb toen het
bestuur ingelicht dat wij een
vergadering zouden beleggen met de
eerste elftal spelers en leiding van SDS
2. Op die zondagochtend kreeg ik
telefoon van ene Valkema uit Sneek.
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Hij wist van de problemen met
Sloterdijk en hij vertelde mij over een
trainer uit Joure. Ene Klaas Dijkstra.
Die was vrij en had interesse. Op die
bewuste vergadering kon iedereen zijn
zegje doen en kwamen we tot de
conclusie dat de spelers geen
vertrouwen meer hadden in Gerlof.
Toen heb ik Tinus getipt over Klaas
Dijkstra. Drie wedstrijden hebben we
moeten
improviseren
zonder
hoofdtrainer en toen stond Klaas voor
de groep.
Wat is de invloed van een leider op de
selectie?
Eigenlijk moet je deze vraag stellen
aan de spelers. Ik vind het moeilijk om
hierop te antwoorden. Natuurlijk moet
een leider een beetje sfeer maken. Na
de wedstrijd moet het leuk en gezellig
zijn . De “derde helft” is daarbij
ontzettend belangrijk. Als er feest
gemaakt moet worden op het
trainingskamp in Noordwijk dan loopt
deze oude lul voorop en gaat als
laatste naar bed. Ook is enige
mensenkennis een vereiste. Harm
Stremler moet je op een bepaalde
manier benaderen en Jappie Wijnia
heeft weer een ander benadering
nodig. Jonge jongens geef ik wat meer
aandacht en soms moet je corrigeren.
Ook dat hoort erbij.
Trouwens nu ik toch “oan’t wurd”
ben. Ik vind dat de jeugd vaak negatief
wordt beoordeeld. In mijn beroep als
kastelein ga ik veel met jongeren om
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en dan zie je ook de positieve kant. De
jeugd is niks minder dan vroeger. Ze
doen het alleen iets anders.
Af en toe ben je nogal verbaal
aanwezig tijdens een wedstrijd. Laat
jij je snel leiden door emoties?
In het voetbal wel. Dat is beleving. Ik
durf wel te stellen dat wanneer
iedereen dezelfde beleving als ik zou
hebben we op dit moment 2 plaatsen
hoger op ranglijst zouden staan. Soms
wil ik het veld wel in stappen. Maar
iedereen is niet zoals ik.
Daarbij moet ik mij kunnen uiten.
Gelukkig laat Klaas mij vrij tijdens de
wedstrijd. Maar ik blijf altijd redelijk
en ga nooit over de schreef. Na de
wedstrijd moet je alles weer vergeven
en vergeten. Ik zeur ook nooit over
scheidsrechters na een wedstrijd.
Klaas Westra kwam vaak speciaal
even richting dug-out en zei dan:
“Brouwer, even
de bende wat
opporren”.
En dan bulderde ik wat en kwam er
vaak weer vuur in het spel.
Is het spelen in de tweede klas het
hoogsthaalbare voor SDS?
Nee, ik denk dat we nog een treetje
hoger kunnen. Ik vind dat wij op dit
ogenblik erg goed spelen. Misschien
wel het beste voetbal ooit. Deze groep
met wat talenten uit de jeugd zou niet
misstaan in de 1ste klas. Wie weet over
1 of 2 jaar al.
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Wat is jouw “Elftal van de Eeuw”? Het “Anne Brouwer SDS Dream Team”?
Egbert Bootsma
(alles er voor over!)
Gerrit Terpstra
(onverzettelijk)

Harm Stremler
(heeft alles)

Floris Hiemstra
(hoofdklasser)
Wouter Hijlkema
(te laag gevoetbald)
Gert-Jan Hiemstra
(geweldige inzet)

Robert Sijbesma
(fantastische techniek)

Jappie Wijnia
(koppie, koppie)

Wichard Deinum
(kritisch)

Peter Sijbesma
(helaas veel blessures)
Folkert Gorter
(helaas geen voetballer!)

Reserves:
Rudi Hobbenschot
(fantastische peer)
Douwe Schaafsma
(sneu afscheid)

Verder nog iets?
Nee, niet veel. Het gaat goed met SDS.
Vooral organisatorisch gaat het
perfect. Ik ben dan wel Wommelser
maar ik voel mij thuis in
Oosterend. Ik heb zelfs
weleens met de gedachte
gespeeld om naar
Oosterend te verhuizen.
Vooral de
samenhorigheid en
sportbeleving hier
trekt mij. Wommels
heeft wat dat betreft niet veel.

Klaas en Eddy houden het niet meer
en komen het wedstrijdsecretariaat
binnen. Heerenveense Boys staat
zaterdag op het programma en er
moeten nog wat dingen worden
besproken. Anne is een en al oor en
het driemanschap heeft
het
over
spelers,
opstellingen
en
schaduw-wedstrijden.
Anne is weer bezig met
dingen die hij al 10 jaar
doet. En dat mag en
moet hij nog heel lang
doen.
(FS)
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Twaspan Bolke en Sibe
Us fêste kollumnisten Bolke en Sibe skriuwe no al foar de 13e kear harren stikjes
yn de Treffer. Tiid om ris neier kennis te meitsjen mei dizze twa persoanlikheden

Berne ……te……
Berop
Hobby´s
Bewûndering foar
Hekel oan

Favoriete SDS-man

Favoriete SDS-frou
Favoriete SDS spiler
Hekel oan
Grutste prestaasje

Grutste flater
Favoryte musyk
Favoryte artyst
Favoryte TV-programma’s

De Treffer nr 7

Bolke

Sibe

31 novimber 1998 te Emmen

Ik bin berne út sinnegloaren en
it sykheljen fan de see
Notoire maatskippy-krityske
moppermop
Spreuken en siswizen lêze:

Artyst (sirkus)
Dûnsje, keunskes dwaan en
stikjes skriuwe
Alle minsken en bisten (útsein
seefûgels)
Seefûgels

Sjoukema (dy soarget der
teminsken foar dat er genôch
te drinken en te iten is
Ik haw it net sa stean op
froulju
Robert Sijbesma (hy laket
altiid)
Seefûgels
Dat ik selekteard bin om
stikjes te skriuwen yn de
Treffer
Dat ik it oannommen haw
Paul de Leeuw (lekker
knuffelje)
Willem Twynstra (spitich dat
hy syn karrière misrûn is
Ik haw gjin tillefyzje
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Bolke
Stoffel Bouma, ik bin as de
dea dat er my noch ris deasjit
of deariidt mei de bus
Chris Postma

Te min keuze, út dy pear wol
ik net kieze
Floris Hiemstra
Hurde wyn
In sponsor op de kop skite

De nacht troch bringe mei
Jelmer de Skries
“Fûgel yn dy” fan Reboelje
Reboelje
Breedbyld mei Eelke Lok
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Tiidskriften
Kranten

Bêste boek
Bêste film

Iten
Drinken
Stamkafé
Fakânsje
Goeie eigenskippen
Minne eigenskippen
Politieke foarkar

Tinus of Enno
Ypma of Wassenaar

Douwe Durk Reitsma of
Sjoerd Postma

Liifspreuk

Gewoantes yn en om it fjild

Ambysje
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Bolke
Donald Duck
Spits (gratis), Frysk deiblêd,
Frentsjerter, Boalserter,
Ljouwerter en Snitser krante,
Wijd en Zijd ensfh.

Sibe
De Fleanende Krie
De Skrokker

Olie B. Bommel en Tom Poes
Der meie gjin bisten yn ´e
bioscoop

Jubileumboek fan SDS
Jonathan Livington Seagull

Hunnich

Wommelser wjirmen , en
buorkerij drop
Ja, graach
Usbar
Skrins
Beskieden
Te beskieden
Boereparty

Wetter en sûpe
Ik fiel my oeral thús
It is ien grutte fakânsje
Laitsje
Te lûd laitsje
Gjin. Se belove allegear sa´n
protte, mar der komt
meastentiids neat fan.
Wat binne dat….merken jonge
jenever?
Fuotbalje dy hjirre ek?

Sjoerd Reitsma en Douwe
Durk Postma kin ik wol.

Drank is in raar ding yn in oar
syn liif;
To bear or not two bear
Pisje, territorium ôfbakenje

Noch ris yn ´e Ljouwerter
krante te kommen, lyk as Sibe
mei syn ôfwaaide stikjes
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Foar it Frysk skriuwen Enno,
foar it neisitten Tinus
Beide:Wassenaar omdat hy
mei syn moaie rutsje pet út de
loft goed te sjen is, en Ypma
omdat dy fanut de loft goed te
hearren is.
Sjoerd Postma, dy fluitet
altiten nei my. Douwe Durk
docht dat ek wol, mar dy riidt
dêr earst foar nei Warkum,
Drachten of Balk.
As de kat fleane koe, wie der
gjin protter mear yn’ e loft
As ik oanfleanen kom, gean ik
earst efkes op it Ajakkes-boerd
sitten, skyt efkes en sykje de
lijte op.
In eigen Fryske side op
Ynternet, sadat men it
protteljen ek yn Afrika lêze
kin.
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Samar in wedstriid...
Berlikum A1 - SDS A1 3 - 3 / datum: 12 februari 2000
Opstelling:
Doel
Verdediging

Middenveld

Voorhoede

: Jan Stenekes
: Luuk van Ruiten
Tjitte Jelle Verbeek
Jos Zonderland
Samme Overal
: Pieter Kamstra
Frank Krol
Durk Iede Sjaarda
: HarmAuke Dijkstra
Minne Heeg
Klaas Malda

SDS A1, acterend in de 1ste klas
KNVB is een ploeg “on a mission”. Er
werd verwacht dat zij zouden moeten
vechten voor lijfsbehoud maar
ondanks de zeer smalle selectie (12
man!) staan zij fier aan kop en wordt
er stiekem gedroomd over het
kampioenschap.
De
eerste
competitiewedstrijd in deze nieuwe
eeuw werd een klinkende overwinning
(7 - 1 tegen Blauw-Wit) maar tegen
Berlikum liep het iets stroever.
Misschien lag het aan het voor Ajunioren wel zeer vroege tijdstip
(10.15 uur!) dat SDS uitermate slap en
nerveus aan de wedstrijd begon.
Berlikum, extra gemotiveerd tegen de
koploper, zat er wel vel op en liet SDS
geen ruimte. Al na 5 minuten had dat
resultaat. Een hoekschop werd slecht
weggewerkt en de Berltsummer spits
liet van dichtbij keeper Stenekes
kansloos. A1 werd wakker.
Heel langzaam ging de “Bildtse
Storm” iets luwen en kwam SDS beter
De Treffer nr 7
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in het spel. Hampie Dijkstra (vroeg
thuis vrijdagavond) had een paar
dreigende rushes en ook Frank Krol
had een behoorlijke kans. De
gelijkmaker viel halverwege het eerste
bedrijf. Een prachtige pass van Luuk
van Ruiten werd doeltreffend afgerond
door Minne Heeg. Even daarna liet de
voor de wedstrijd al geblesseerde
Heeg zich vervangen door B-junior
Albert Jan Joustra.
SDS opgelucht door die gelijkmaker
liet de concentratie iets verslapen en
Berlikum profiteerde direct. Hun
geblokte mid-mid met de uitstraling
van een 35 jarige poeierde raak van
zo’n 25 meter. En weer moest SDS
tegen een achterstand opboksen. Bijna
werd dat voor rust nog rechtgetrokken
maar het schot van Frank Krol na een
pass van Pieter Kamstra ging net over.
Na de thee met Donny Okkema voor
Tjitte Jelle Verbeek probeerde SDS
meer druk te zetten maar het spel bleef
nerveus. Er werd teveel balverlies
geleden en passes kwamen vaak niet
aan. Onverwacht viel toch de 2 - 2.
Donny Okkema rommelde zich door
de verdediging en zijn voorzet werd in
een klutssituatie door Albert Jan
Joustra tegen de netten gewerkt.
Nu ontspon zich een leuke en open
wedstrijd met kansen voor beide
teams. Toch wisten beide keepers hun
doel schoon te houden tot de 40ste
minuut.
Een verre hoge bal werd door laatste
man Josje Zonderland verkeerd
beoordeeld en uit de daaruit
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voortvloeiende chaotische situatie
schoot de Berlikummer spits raak. 3 2!
De SDS aanhang, Geert Dijkstra,
Folkje Verbeek, Klaas Krol, Harm
Bergsma en Sjouke Sjoukema konden
vrede hebben met de uitslag maar...”It
ain’t over till its over” zegt de
Amerikaan en dat spreekwoord paste
bij deze natte zaterdag. Nog een keer
werd de bal na voren gerost en
zorgden Donny en Albert Jan voor

paniek in de Berlikummer defensie.
De slecht verdedigde bal kwam voor
de voeten van Frank Krol en hij schoot
schitterend raak.
De scheidsrechter blies gelijk af.
Uitslag 3 - 3.
Aan het eind van deze competitie zal
blijken of er een punt is gewonnen of
dat er in Berlikum 2 punten zijn
verloren.
(FS)

Hoe zijn wij als leden van SDS nu eigenlijk verzekerd?
De KNVB heeft voor al haar leden in
het
amateurvoetbal
zowel
een
collectieve aansprakelijkheidsverzekering als een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Enige tijd
terug werd in de Treffer al wat
uitgebreider aandacht besteed aan de
aansprakelijkheidsverzekering.
Kernvraag bij dit soort schades is of de
schade toerekenbaar is. Met andere
woorden is er nagelaten maatregelen te
treffen om schade te voorkomen. Zijn
er bijvoorbeeld ballenvangers geplaatst, in welke staat zijn deze en hoe
hoog? Is dit niet het geval dan kan de
vereniging of de eigenaar van het
complex aansprakelijk gesteld worden
voor schade welke het direkte gevolg
is van de nalatigheid.
De ongevallenverzekering van de
KNVB is geen ziektekosten-verzekering.
Dit houdt in dat wanneer
voetballers tijdens het voetbal een
blessure oplopen en als gevolg
daarvan medische kosten moeten
maken, deze kosten geclaimd dienen te
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worden bij het eigen ziekenfonds of de
eigen
ziektekostenverzekeringsmaatschappij.
Als
de
eigen
verzekering, bijvoorbeeld als gevolg
van een eigen risico, niet uitbetaald,
dan kan dit eigen risico niet geclaimd
worden bij de KNVB verzekering.
Ook eventuele inkomstendervingen
zijn niet verzekerd onder deze
collectieve ongevallenverzekering.
De dekking van de ongevallenverzekering van de KNVB ziet er
momenteel globaal als volgt uit:
- 20.000 bij overlijden door ongeval.
-100.000 bij algehele blijvende invaliditeit door een geval voor
verzekerden tot 19 jaar.
- 50.000
bij algehele blijvende
invaliditeit door een geval voor
verzekerden vanaf 19 jaar.
- 500
geneeskundige kosten door
een ongeval (voor zover dit niet gedekt
wordt door de eigen ziektekostenverzekering/ziekenfonds).
1.250
tandheelkundige kosten
door een ongeval (eveneens eerst
febrewaris 2000

claimen bij de eigen ziektekosten
verzekering/ziekenfonds).Voor scheids
rechters geldt een uitgebreidere dekking. Schade aan brillen/contactlenzen
alsmede de gevolgen van de blessures
zijn hierbij tot op zekere hoogte gedekt
Mocht zich een schadegeval voordoen
binnen het clubgebeuren, waarbij
schade onstaat welke niet anderszins
verhaald kan worden, neem dan zo

spoedig mogelijk even contact op met
de secretaris van de eigen vereniging.
Ferry Duipmans

aantal

Ontwikkeling actief ledenbestand
350
300
250
200
150
100
50
0

Reeks1
senioren

Reeks2
Reeks3

jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan92 93 94 95 96 97 98 99 00

Leden, onderverdeeld in categoriën (peildatum: 1 jan. 2000)
categorie
Aant.
categorie
Aant.
Senioren (veld)
94 C-junioren
28
Senioren (zaal)
6 D-pupillen
27
Senioren (zaal + veld)
11 E-pupillen
34
A-junioren
13 F-pupillen
38
B-junioren
27 Totaal:
278

Ledenstatistieken
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percentage leden

Wommels (37 %)
Easterein (32 %

16%
3%
6%

37%

Itens (6 %)
Kubaard (6 %)

6%

Spannum (3 %)
32%

Overig (16 %)

Standen kompetysje 1999-2000

SDS 1 - 2e Klasse K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Heerenveense Boys 1
Balk 1
De Weide 1
SDS 1
Noordscheschut 1
Workum 1
FC Meppel 1
CVVO 1
Trynwaldster Boys
VHK 1
Bolswardia 1
SC Rouveen 1

SDS 2 - Res. 2e Klasse C
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
12

28
27
21
18
18
16
15
15
15
14
14
11

31
32
29
24
21
18
20
21
17
28
16
16

-

10
17
26
26
24
16
20
23
28
32
25
26

29
28
22
19
17
15
14
13
12
11
10
9

52
37
32
21
32
28
28
36
19
23
27
18

-

13
21
23
27
26
31
22
35
35
39
44
37

SDS 3 - Res. 4e Klasse J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Heeg 2
NOK 2
Hielpen 2
SDS 3
Blauw Wit '34 6
Sleat 2
Balk 3
HJSC 2
De Walde 2
ONS Sneek 6
Leeuw. Zwaluwen 8
Workum 4

12
12
12
12
11
11
11
12
11
10
12
12
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Lycurgus 4
Bolswardia 2
Zeerobben 2
Workum 2
Friese Boys 2
BCV 3
SDS 2
Leeuw. Zwaluwen 3
Be Quick D 3
Oeverzwaluwen 2
Zwaagwesteinde 2

10
11
10
10
10
10
11
11
11
11
11

28
18
17
17
16
15
15
13
12
7
5

37
22
35
25
25
24
25
18
16
19
15

-

12
12
22
23
28
24
22
28
22
40
28

18
18
18
15
13
9
9
7
6
6

25
33
27
21
28
19
31
26
11
14

-

15
13
19
9
19
25
39
26
36
34

SDS 4 - Res. 6e Klasse V

SDS V1 - 7e Klasse A
1 Workum V1
2 AVC V1
3 Mulier V1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TOP'63 2
SC Joure 3
CVVO 4
Oudega 3
Makkum 4
SDS 4
Leeuw. Zwaluwen 13
Nijland 3
Blauw Wit'34 9
Waterpoort Boys 3

7
8
10
8
8
8
9
8
6
8

SDS A1 - 1e Klasse C
9 25
9 23
10 20

50 - 21
47 - 16
42 - 19

30

1 SDS A1
2 Nijland A1
3 RES A1

10 25
9 22
10 22

38 - 21
25 - 8
37 - 17
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4
5
6
7
8
9
10
11

Zeerobben V1
SDS V1
SC Franeker V2
SC Berlikum V1
Makkum V1
Scharnegoutum'70 V1
SC Franeker V1
RES V1

8
11
9
10
10
10
10
10

16
15
12
12
8
7
6
6

44
31
18
23
30
26
16
22

-

29
28
20
38
48
48
32
50

10
9
10
10
10
10
10
11
11
9
10

30
24
20
19
18
11
11
11
6
5
4

54
75
38
37
35
26
26
21
12
12
17

-

10
18
15
21
35
27
27
43
47
42
68

SDS B1 - 1e Klasse C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SDS B1
WZS B1
LAC Frisia 1883 B2
Balk B1
Sneek B1
Heerenveense Boys B2
Workum B1
Scharnegoutum'70 B1
Nijland B1
GAVC B1
Bolswardia B1

4
5
6
7
8
9
10

Harlingen A1
SC Berlikum A1
Workum A1
AVC A1
Bolswardia A1
Makkum A1
Blauw Wit '34 A2

8
8
9
10
9
9
10

19
10
10
10
7
6
3

31
23
19
16
11
12
20

-

8
25
19
31
27
27
49

12
12
12
11
11
12
12
12
11
12
12
11

34
28
22
21
20
19
15
12
11
11
8
0

53
34
22
38
39
40
23
27
13
30
15
8

-

7
15
18
34
20
31
27
34
21
35
39
61

SDS C1 - 1e Klasse A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rood Geel C1
CSL C1
Blauw Wit'34 C1
Dronrijp C1
Workum C1
Harlingen C1
Leeuwarden C2
SDS C1
Leeuw. Zwaluwen C1
FVC C1
Nijland C1
Bolswardia C1

Standen kompetysje sealfoutbal 1999-2000
SDS 1 - 4e Klasse AD (zaalvoetbal)

SDS 1 - 4e Klasse AG (zaalvoetbal)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LSC 1890 3
Exstador V1
Workum 9
RES 4
SDS 1
Nij Engwier 5
Workum V1
Nij Engwier 4
Balk 4
WZS 5
RES 5
Renado 5

18
14
16
17
16
16
16
13
14
14
13
15

37 94 - 65
34 96 - 30
34 102 - 54
31 77 - 47
29 78 - 42
29 62 - 55
26 81 - 61
17 40 - 58
14 53 - 63
8 32 - 86
3 29 - 82
1 16 - 117

Exstador 2
SDS 2
ZVF 4
SUL 3
Blauw Wit'34 8
TOSS/Koude buro 1
Friesland College 5
Foarut 3
Friesland College 6
OSI'78 2
Cambuur'69 4
Comme Ci Comme Ca 6

Top 10 - Topscorer S.D.S. - Senioren
Nr
1

Namme
Jappie Wijnia
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16
14
15
16
16
13
15
15
17
14
14
15

43
42
38
30
27
21
20
18
13
10
20
0

158
238
109
116
123
101
119
70
88
63
27
15

-

35
23
39
61
88
57
73
117
106
152
209
267

18 febrewaris 2000
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Team

9

1e
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2
4
6
8

Tsjomme Wijnia

9

2e

Johan Dijkstra

6

4e

Willem Tjalsma

6

4e

Hindrik Eringa

5

4e

Ferrie Duipmans

5

Vet.

Roel Sybesma

5

Vet.

Floris Hiemstra

4

1e

Hendrik de Jong

4

1e

Johan Delfsma

4

3e

Koart nijs
Oplossing puzzel jannewaris
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Baan
Stuiver
Spits
Effect
Erelid
Beenhakker
Stam
Kappen
Enno
Overal

Het woord in de vet omrande hokjes
luidt: BUITENSPEL

Antwoorden Van de Skeids
1B; 2B; 3D; 4B; 5D

Problemen incasso contributie
Wegens automatiserings problemen bij
Agridata is de incasso van de
De Treffer nr 7
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contributie over de tweede helft van
het seizoen 1999/2000 enige maanden
vertraagd. Naar alle waarschijnlijkheid
zal de contributie in de maand april
worden afgeschreven.

Workshop Rein v/d Woude
De laatste workshop van Rein
(onderwerp: blessurepreventie) gaat
wegens te geringe belangstelling niet
door.

Gelukkig heeft hij meer verstand van schilderen
Zaterdagmiddag 5 februari werden de
inwoners van Oenkerk opgeschrikt
door een ijselijke gil. Het geluid kwam
vanaf het voetbalveld, waar de
Trynwâldster Boys een competitieduel speelde tegen SDS 1.
Inzoomend op de plek des onheils
bespeurden we midden op het veld een
spartelende Wichard Deinum. Striker
Anne Brouwer was inmiddels al
onderweg.
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Vanaf de kant was goed te zien hoe hij
een spuitbus uit de tas pakte, die hij in
een draaiende beweging richtte op het
gekwetste bovenbeen van Wichard.
Al redelijk snel gebaarde Anne van
afstand dat er gewisseld moest
worden.
Wichard kreupelde het veld af en
Anne nam zijn positie langs de lijn
weer in.
Terwijl hij bezig was zijn materialen
in de verzorgingstas weer wat te
ordenen vroegen een paar toeschouwers hem hoe ernstig het wel
niet was met de ongelukkige Wichard.
“Ik denk niet dat er iets gebroken of
gescheurd is”, antwoordde Anne,
“maar z´n been was wel hartstikke
blauw,…. zo blauw heb ik het zelden
gezien”. “Dan maar wisselen, ik neem
geen enkel risico”.
Anne, die in het dagelijks leven
kroegbaas en schilder is, zag toen hij
vervolgens in zijn tas keek, dat er een
spuitbus met blauwe verf tussen de
bussen perskindol lag.
“aha die miste ik al”, mompelde
Anne…
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