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De Treffer 
klupblêd fan fuotbalferiening SDS 

jiergong 30  nûmer 9                   maaie 2000 
 

 
 

 

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. 

 

 

 

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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Korrespondinsje besoarging Treffer:    Tillefoan: 

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: 

 

26 maaie 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 

 

mailto:hof.hol@planet.nl
mailto:meintewesselius@hetnet.nl
mailto:kjpvdz@freeler.nl
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Redaksjepraat 
 

Boppe!. Ja, dit ha we ôfrûne sneon al 

wer in pear kear oer it fjild galmjen 

heart. It keatsseizoen is wer útein 

setten. De earste kransen hingje oan’e 

muorre. 

Dit betsjut fourtdaliks ek dat it 

fuotbalseizoen ta in ein rint. De earste 

kampioen fan ús feriening is al huldige 

(side 16). De measte senioren-teams 

moatte noch ien wedstriid spylje. Foar 

it 1e alvetal is it fan belang dat dêr 

noch ien puntsje helle wurd. Dit hinget 

ek ôf fan de konkurrensje, dochs 

spylje mar op seker. Hast alle 

jongerein-teams ha noch trije 

wedstriden te gean. (side 20-22). 

 

Yn dizze Treffer wer moaie ferslagen, 

ferhaaltsjes en foto’s. Ús fotograaf is 

tige warber en is der in soad op út 

wêst. 

Wer Sibe (7) mei de kop ‘yn’e’ 

muorre fleant, fernuvert Bolke (9) him 

oer de peartiid yn‘e natoer. 

Aant hat yn petear west mei de nestor 

(10) fan it SDS-fuotbal en de oare 

‘âldmannen’ (11) binne dwaande mei 

kontraktbesprekkingen. Winst en 

ferlies stean ticht by inoar yn it 

bekeraventoer fan E1 (14) en Samar in 

wedstriid (16). 

Yn’e topscoorderslist (19) is it tige 

spannend en de skeids (27) hat wêr in 

pear nijsgjirrige fragen foar ús. De 

bruorren Kooistra (29) litte mear oer 

hun witte yn it Twaspan. 

 

Wy winskje jimme in soad wille mei 

dizze Treffer en hoopje 26 maaie op 

moaie ôfslutende ferslagen fan de 

teams!                                           (KP). 

Fan it bestjoer 
 

Al wer in stikje skriuwe foar de 

Treffer. Ik haw earst myn eardere 

stikje oerlêzen. Dêr ha ik al in soad 

fertelt oer myn funksje yn it bestjoer. 

 

Ik bin fierders ek noch belutsen by de 

kantine. De ynkeap fan’e boadskippen 

hjir út it doarp wurd troch my 

fersoarge. Sa as broadsjes bestelle en 

by Casper de oare dingen sa as 

koeken, tsiis en fansels noch folle 

mear. 

Dan draai ik ien kear yn’e fiif wiken 

bartsjinst mei Baukje Overal, Klaas de 

Haan en Willem Twijnstra. Wy ha 

altiden in bulte wille en fyne it noflik 

mei inoar. Foaral de neisit is foar ús 

wichtich. Wy prate dan oer fan alles en 

och wat. Inkele foarbylden:  

▪ De plakkers dy’t net nei hûs gean 

▪ De bêrn 

▪ De Eastereinders 

▪ It hjirneimels 

▪ De studzje fan bêrn en wat dat 

kostet 

▪ De auto’s en de benzinepriis 

▪ De frije tiid 

▪ Ensafuorthinne….. 

Sa komme wy soms wol wat let nei 

hûs, mar dan ha jo ek al een hiele 

middei oan it wurk west. En wat is dan 

in oerke eamelje. No 

wit jim wer wat 

mear fan myn 

funksje. Oant de 

oare kear. 

 

 

 

Dukke vd Wey. 
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Club van 100
 

Een jaar of zes geleden opperde 

voorzitter Tinus Hoekstra het idee een  

club van 100 op te richten. Het was 

Tinus opgevallen dat er inmiddels vele 

andere clubs SDS hierin voor waren 

gegaan. 

 

In sportkantines van omliggende 

verenigingen hangen vaak lange lijsten 

met namen van mensen die zich 

mogen rekenen tot de leden van de 

club van 100. 

 

Een lid van de club van 100 is een 

veredelde donateur die tegen betaling 

van jaarlijks ƒ 100,- als tegenprestatie 

de Treffer ontvangt, gratis toegang 

heeft tot de competitie-wedstrijden van 

SDS 1 en een uitnodiging ontvangt 

voor de sponsor-avond. 

 

Een sponsor-avond is een informele 

avond. Onder het genot van een hapje 

en een drankje kunnen de aanwezigen 

gezellig met elkaar bomen over SDS, 

voetbal en overige zaken. Als het even 

kan nodigt het SDS-bestuur een 

interessante gastspreker uit. 

 

De eerste jaren beperkte het 

aantal leden zich tot een stuk of 

tien. De laatste jaren schommelt 

het rond de twintig. Een matige 

score als je het vergelijkt met 

andere verenigingen. 

 

Onze penningmeester en beheerder 

van de administratie van de club van 

100, Popko Wijnia (foto), nuanceert 

dit beeld enigszins. 

Popko maakt duidelijk dat de club van 

100 is opgericht om mensen die SDS 

willen steunen een extra keuze-

mogelijkheid te bieden. SDS kiest hier 

dus voor een defensieve benadering.  

 

Popko vindt het niet gepast dat een 

financieel kerngezonde vereniging als 

SDS hierin te opdringerig wordt. 

“Je moet niet vergeten, dat je 

voortdurend dezelfde doelgroep 

aanboort”, vervolgt Popko, “ik bedoel 

dan de mensen die ook al meedoen 

met de SDS-league, de verloting en 

het draaiend rad tijdens de 

thuiswedstrijden van het eerste elftal, 

kaarsenactie en grote clubactie” 

 

“en vergeet vooral ook niet al die 

vrijwilligers”, gaat Popko verder, “het 

is veel belangrijker om daar veel 

energie in te steken, die mensen zijn 

onbetaalbaar” 

Toch is het wel duidelijk dat SDS deze 

sponsormogelijkheid niet onbenut wil 

laten. Iemand die jarenlang actief lid is 

geweest (of vrijwilliger) en nu wegens 

omstandigheden niet meer in staat is 

op deze wijze een bijdrage te 

leveren aan de vereniging, moet 

je op zijn minst in staat stellen 

lid te worden van de club van 

100, zo luidt de visie van het 

bestuur. 

 

Voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met Popko Wijnia, 

telefoon nr. 0515-332315 

 

(MW).
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Nijs fan en foar de jongerein

 
 

 

 

 

 

 

Toernooien 

10 mei Schoolvoetbaltoernooi - aanvang 13:00  

27 mei Bolswardia "D-Ruiter-toernooi" (F1, F2, E1)  

27 mei vv Irnsum "Atje Keulen-Deelstra-toernooi" (D1, C1)  

3 juni vv Sparta '59 Deinum (E1) 

 

 
Reetcurven  

Als ouder zal het u de laatste tijd 

ongetwijfeld wel eens zijn opgevallen 

dat uw zoon met een pijnlijk 

achterwerk thuiskomt. 

Een verschijnsel dat vaak optreedt 

nadat zoonlief na schooltijd nog even 

een partijtje met zijn vriendjes heeft 

gevoetbald.  

 

Terugkijkend naar uw eigen jeugd zult 

u dit waarschijnlijk associëren met een 

omwonende die, nadat de bal voor de 

zoveelste keer in zijn tuin terecht is 

gekomen, de achterwerken van de 

jongens hardhandig laat kennis maken 

met de punt van zijn schoen. 

Niets is minder waar....... 

 

De pijnlijke derrière is één van de 

minder plezierige kanten (althans voor 

het slachtoffer) van het “reetcurven”. 

Reetcurven is het van een afstand van 

circa vier meter, de bal beurtelings 

afvuren op de kont van de verliezer 

van een spelletje “Engels voetbal”. 

 

Engels voetbal is een 

partijtje voetbal op 

één goal met eigen 

bedachte regels. De 

verliezer is vaak 

degene met de minste 

balvaardigheid. 

 

 

De Treffer redactie 

heeft een tip voor de slachtoffers 

(meestal dezelfde). 

Doe vooraf een stukje schuimrubber in 

je broek en laat hem maar zitten in het 

geval je daarna ook nog te laat thuis 

mocht komen. 
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Sibe de seefûgel (15) 
 

 

 

De muorre. 
Ik bin bliid dat ik in fûgel bin en gjin 

fuotbal. Dat hat net allinne te meitsjen 

mei it feit dat in fûgel aaien lizze kin. 

Dat hat ek te meitsjen mei it feit dat ik 

der net oantinke moat dat Andries my 

sneons oppompen giet. 

Dat ik net in fuotbal wêze wol hat 

lykwols it measte te meitsjen mei de 

muorre. 

Stel ik bin in fuotbal. Der wurdt hiel 

wat mei my omskopt, omgoaid en 

omkopt sa’n wedstriid. No fyn ik dat 

ik as fuotbal dêr net oer seure moat, 

want dan hie ik mar net in fuotbal 

wurde moatten. Dan hie ik  better in 

keatsbal wurde kinnen, dan kin je 

betiden hurde klappen útdiele op 

hannen, knoesten en mûzen fan de 

spilers.   

Werom nei my as fuotbal: ik bin bliid 

dat it skoft is. Mei de skeids yn de 

klaaikeamer en genietsje fan de rêst. 

Yn de wedstriid is der somtiden ek in 

rêstpunt. In fraaie traap. Spiler leit op 

de grûn en as bal wurd ik dan oppakt. 

Ik wurd aaid en ik wurd hoeden 

dellein. Noch in kear ferlein, efkes 

draaid, op in bultsje lein en ik lis 

rêstich te wachtsjen. It kin lang duorje, 

mar at ik dan it fluitsje hear, dan witte 

ik it: of ik krij earst in lyts tikje en 

dêrnei in gemiene traap of ik krij de 

gemiene traap yn de rêch gelyk. 

Op himsels net slim (want doelmannen 

dogge dat ek), mar de ein fan dizze 

reis is betiden hiel tichtby.  

Yn de muorre. It is hiel ienfaldich: ik 

lei oan de súdkant fan de muorre en de 

bedoeling is dat ik oan de noardkant ta  

rêst komme sil. Mar ja der stie in 

muorre. Mei gong helje ik dan ien 

ûnderút.  

It aardichste is lykwols de eangst dy’t 

ik sjoch yn de eagen fan de muorre. At 

ik as bal klear lis en ik sjoch nei de 

spilers dan sjoch ik se tinken: net tsjin 

my oan, dan der mar yn,  tink om myn 

holle, myn búk en myn spultsje. 

At ik as  bal it te sizzen hie dan fleach 

ik it leafst lans de muorre en yn it doel. 

Lekker tsjin it net oan; ik kom dan sêft 

ta stilstaan yn it net. En dat is hearlik. 

Der binne minsken dy’t sizze dat it 

krekt is of sjongt de bal der oer. Mar 

dat is net sa. 

At ik in fuotbal bin dan sjong ik net; 

dan wol ik  oh sa  graach in seefûgel 

(of noch slimmer: in oare fûgel) wêze . 

Dan soe ik sjonge as in frije fûgel. 

Ik soe as seefugel mei it Kleine Orkest 

sjonge wolle oer de muorre yn Berlyn 

en oer it fleanen fan east nei west. 

As fuotbal haw je ek al gjin rjochten. 

Wêr kinne je telâne: at je stikken binne 

kinne je noch terjochte  by Janssen 

Sport yn Snits mar oars is der neat. 

Nee dan ik: At my eat net oanstiet, dan 

nim ik gelyk kontakt op mei de 

greidefûgelkoordinator (wurdwearde 

52) en ik lis him út dat wy ús sels wol 

rêde kinne en dat hy net nedich is. 

Mar it is krekt of prate je tsjin in 

muorre: der wurdt net harke nei in 

ienfaldige seefûgel op Nêst 4, Eker 6, 

te Skrok. 
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It ljocht op in sponsor 
Janssen Sport Snits 
 

Yn dizze Treffer stiet krekt as yn alle 

oaren Treffers al hiel wat jierren lang 

in adfertinsje fan Janssen Sport. 

Foar my in reden om efkes binnen te 

wippen oan de tige smûke sportsaak 

oan de Gedempte Pol  nr 2 yn Snits. 

De famylje Teuwissen – Janssen stie 

my graach te wurd.  

Hja wisten te fertellen 

dat op dit selde plak 

de sportsaak begûn 

wie nei de oarloch. 

Foarhinne wie it en 

skuonmakkerij en in 

learhannel mar troch 

de opkomst fan de 

sportklups nei de oarloch (SDS 1947!) 

kaam der in merk foar in spesjaalsaak. 

Fuotbalskuon wie de wichtigste hannel 

yn de begjinjierren. No is dat noch sa, 

mar it is gâns feroare. Wêr’t er 

foarhinne gjin foarrie wie, is der no in 

grutte kar út net allinne fuotbalskuon 

mar ek út allegear oare dingen dy’t dêr 

by heare.  Sa fertelle de eigners dat sy 

net allinne ferkeapje oan partikulieren 

mar ek oan klups. Mei grutskens 

fertelle se dat sy mei SDS dochs wol 

in spesjale bân hawwe. Hja leverje al 

sa lang materiaal lykas ballen oan 

SDS. Ek  binne sy hast de ienige saak 

yn Nederlân(!) dy’t ballen repareare. 

Prachtich om te sjen yn de winkel is  

de kast mei de sjurtsjes fan alle 

fuotbalklups yn de Súdwesthoeke. En 

net allinne fan fuotbalklups mar ek fan 

oare ferieningen. Troch de sponsering 

fan teams wurde der wol minder 

standert sjurts ferkocht, maar ek dêr 

hawwe sy op yn spile. 

Janssen Sport levert ek gesponserde 

tenue’s. 

Om de fraach hokker merk 

fuotbalskuon it measte ferkocht wurde 

jouwe se oan dat it foarhinne Quick 

wie, mar no al jierren Adidas. “In goed 

merk dat tige funksjoneel is” sizze sy. 

De lêste jierren is ek de 

hannel yn supporters-

artikels tige grut. Fan de 

grutte klups yn Nederlân 

lykas Ajax, Feyenoord, 

PSV en Hearrenfean is 

fan alles te krijen. 

Hoewol fuotbal de 

earste sport is foar 

harren is ek it folleybaljen en de lêste 

jierren it darts wichtich. Fierders kinne 

je dêr ek telâne foar keatswanten en 

keatsballen. 

De winkel fan Janssen Sport is smûk 

en der is gjin romte om út te 

wreidzjen. Derom hat men in bewuste 

kar makke troch foar bepaalde sporten 

neat oan te bieden. Sa kin men foar 

hockey en tennis net terjochte by 

Janssen Sport. It motto fan Janssen 

Sport is ek: in goed produkt leverje 

oan in tefreden klant. De 

belangstelling dy’t de famylje Janssen 

foar SDS hat komt fansels ek fuort út 

it feit dat Theo Janssen, in broer, 

eartiids trainer wie by SDS. Wat 

harren foaral ek opfalt oan SDS dat de 

minsken fan SDS harren Frysk 

benaderje, ûndanks it feit dat se sels 

gjin Frysk prate mar wol ferstean.  

Janssen Sport hopet noch hiel wat 

minsken fan SDS yn de winkel te sjen.

 



De Treffer nr 9 9                                                maaie 2000 

Der mei tsjinwurdich ek neat mear

 
Bard der al wat 

dan krigest der in 

dikke boete op ta. 

Ik neam mar dat 

foarfaltsje yn dat 

fleantúch fan in pear moanne lyn. Yn 

dat fleantúch siet in troud steltsje en 

dy wiene noch like fereale op elkoar as 

tsien jier lyn, teminsten dat die bliken. 

Nei in pear alkohoalyske drankjes 

begiene se wat te kliemen en te frijen 

en ja, fan frijen wurdt men wol ris 

oars. Dan krije jin it wol ris waarm en 

dan geane der ek wol ris tefolle klean 

út. 

Dat der dan noch wat seksuele 

taferielen plak fine, (de boete wie wol 

8000,--) fyn ik frij wat normaal. Sjoch 

mar ris yn de natoer want wat dêr op 

seksueel terrein plak fynt stekt ek net 

sa nau. Gean ris de natoer yn (nei it 

bistepark yn Emmen) en sjochst neat 

oars en dêr is ek net ien bist as mins dy 

der oars fan wurd. 

 

1. De baviaantsje mei harren bleate 

kontsjes dy geane ek net efkes stikem 

efter in beamke sitten om in wipke te 

meitsjen. Dy dogge it midden yn de 

groep en de oare apen en minsken fine 

soks machtich (se sjogge der fêst in 

gelikenis yn). 

2. Dan sjogge de bern in hynder stean 

en freegje heit as mem, wêrom hat dat 

hynder 5 poaten? 

3. Efter it glês binne ek twa oan ‘t 

wippen en as jimme jûns wer nei hûs 

geane binne dy twa skyldpodden noch 

oan de gong. 

4. De reeën, herten, geiten en bokken 

dogge de hiele dei oars neat as ûnder 

de sturt fan in oaren te rûken. 

5. De kninen roffelje 25 kear en 

tsjakka!! En fiif minuten letter sitte se 

der al wer op. 

6. De bollen ha eins net langer wurk 

(is de bolle der net dan docht de boer it 

wol) en kinne wylst moai sjen as der 

fierderop noch wat te fretten is. 

7. Sibe de Seefûgel  sil it wol stikem 

efter de “dug out” dwaan. 

8. De earken wippe omraak op de 

eintsjes en it falt my altyd mei dat der 

net mear fersûpt wurde. 

9. De miggen dogge it altyd op it 

behang (kinst moai twa yn ien kear 

slaan). 

10. De stikelbarchjes dogge it 

foarsichtich. 

 

It komt der op del dat al de bisten 

(útsein de mol want dy docht it ûnder 

de grûn) it sûnder skroom dogge en 

dat nimmen der raar fan opsjocht. 

 

As der dochs twa minsken sa gleon op 

elkoar binne dan moat soks oeral 

kinne. Der sille fêst grinzen wêze mar 

om my meie sy it wol dwaan yn de 

kantine. Wa net sjen wol sjocht mar 

fiif minuten in oare kant út. Dan stel ik 

wol foar om ek in boete te heffen op 

sokke steltsjes fan 8000,-- en dan mei 

om my elk wykein wol ien steltsje los 

want soks soe de kas goed spekke. 

 

                                             Bolke 
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Komende zaterdag wordt u 

verwacht in de wedstrijd tegen 

Oudega. U wordt dan opgesteld 

als rechtsbuiten. 

                              Het bestuur. 

Oan ‘t wurd 
 

Gelf Eringa 

Gelf Eringa, al mear 

as 45 jier feehanneler, 

oargelspiler, keatser, 

kuorkeballer, 

supporter fan 

Hearrenfean en 

….fuotballer by SDS.  

In plichtgetroue leafhawwer.  

It âldste fuotballende lid fan SDS mei 

syn 61 jier. Oant ferline simmer ta. De 

knibbel lit it ôfwitte. Derom hat Gelf 

Eringa besletten om it griene gers net 

mear te betreden as fuotballer. No ja, 

noch ien kear dan. In lyts bytsje syn 

ôfskiedswedstriid tsjin Res op sneon 6 

maaie. Derom kin it net útbliuwe dat 

wy Gelf efkes oan it wurd litte mei syn 

ferhaal oer hoe’t it begûn, hoe’t wie en 

hoe’t it no is. 

 

Hoe is it fuotbaljen by dy begûn? 

Nei de oarloch, sis mar 1949 of 1950 , 

doe wie ik sa’n jier as 12, wiene der 

moai wat jonges yn Spannum dy’t 

wolris meielkoar fuotballen. Der 

waard dan ek tsjin oare doarpen 

fuotballe. It wiene yn feite net echte 

klups mar dochs organisearden wy 

wedstriden tsjin bygelyks Tsjom, 

Wommels, Hylaard en Easterein. 

Ik fûn it prachtich en ik mocht al 

graach meidwaan mei de grutten. 

 

Hoe komme je as jongen út Spannum 

dan yn Easterein telâne? 

Wy moasten in kear tsjin it grutte 

Easterein en wy spilen 1-1. In wike 

letter makken twa bestjoerleden de reis  

nei Spannum. Sy kamen te freegjen at 

Gelf ek fuotbalje woe yn Easterein by 

SDS. Gelf en ek syn heit fûnen dat 

prachtich en sa waard Gelf lid. 

 

Hoe gie dat yn dy tiid? 

Ik moast altiten op de fyts nei 

Easterein om te trainen. Soms allinne, 

mar ek jierren mei Jan Strikwerda dy’t 

doe ûnder Winsum wenne. Hiel 

aardich wie ek dat wy dan troch de 

wike in briefke krigen mei derop de 

folgende tekst. 

 

Wat wie dyn plak en wat wiene dyn 

sterke punten? 

Yn de earste jierren wie ik wol ris 

rjochtsbinnen. Mar myn plak wie 

rjochtsbûten. Dêr haw ik hast altiten 

stien. Net allinne yn it earste, mar ek 

by de feteranen. Myn sterke punten 

wiene myn snelheid (net by de 

feteranen!) , ik wie kopsterk en ik hie 

in goeie foarset. 

 

Werom is fuotbaljen leuker as it  

kuorkebaljen? 

Ik wit net werom it no krekt leuker is, 

mar it is wol sa. Foar it fuotbaljen 

moast ik Spannum út. It kuorkebaljen 

die ik foaral ek omdat ik yn Spannum 

wenje en ik graach oan it doarpslibben 

mei doch. 

 

Do bist in echte doarpsman? 

Ja hielendal, in echte Spannumer ek. 

Ik haw 40 jier it oargel bespile, ik haw 
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keatst, kuorkeballe, yn it korps en 

toanielspile. Ik haw allegear 

bestjoersfunksjes (meast ponghâlder) 

hân. Want at it efkes minder gie, dan 

pakte ik it wer mei op want it gie my 

betiden oan it hert.  

 

Do koest alles goed kombineare? 

Ja, simmers op sneontemiddeis 

keatsen, it kuorkebaljen wie meast 

letter op de middei, it fuotbaljen wie 

winters en it oargelspyljen wie sneins. 

 

Is de lange sportkarriere ek faak 

ûnderbrutsen troch blessures? 

Nee, ik haw nea in blessure hân. Ik bin 

wolris groggy gien yn Aldegea, en 

waard jûns wekker yn de bedstee by 

minsken dêr. Ik haw thús noch wol 10 

dagen plat lein. 

 

Wat binne aardige dingen dy’st 

meimakke hast?  

It earste wat my te binnen sjit is myn 

ienige doelpunt dat ik sels net sjoen 

haw. It wie op in glêd fjild yn 

Makkum. Ik hie muoite om steande te 

bliuwen en wylst ik hast neast it doel 

wie, tikke ik de bal der op ien of oare 

wize yn. It kaam ta stilstaan by it stek. 

Ek aardich wie it foarfal mei Age 

Jansen. Wy moasten tsjin Sleat yn 

Wyckel. It wie kâld. Der wiene te min. 

Doe sei Age: ik wol wol mei, mar wol 

de mûtse ophâlde. 

 

Argewaasjes hast dêr ek lêst fan? 

Te faak ôfsizze, dêr hâld ik net fan. 

Gjin ynset toane: freeslik. Noch 

slimmer  fyn ik dat men te selssuchtich 

is, in bal oerspylje kin it skoaren 

makliker meitsje. 

 

Hichtepunten hawwe der fansels ek 

west? 

Ja, ik fûn de wedstriden tsjin Aldegea 

altiten hichtepunten. Mar fansels de 

kampioenwedstriid tsjin Aldegea wie 

fantastysk. Op dy houten tribune fan 

LSC siet it publyk mei klompen 

safolle lawaai te meitsjen, dat wie 

fantastysk. 

De bekerfinale tsjin Harkema mei it 

feteranen team (1996) wie skitterend. 

Wy winne dat en hawwe dêrnei in 

prachtich feest. 

 

Do hast ek in wisselende bynamme 

Fan Age 56 nei Age 61. Hoe sit dat? 

It wie nei ôfrin fan sa’n bekerwedstriid 

yn 1996, doe’t wy yn de kantine 

sieten. Ajax spile yn de heale finale 

fan de Champions league en yn byld 

kamen de nammen fan de spilers  

mei de leeftyd. Yn it Ingelsk fansels 

Kluivert (age 18). It brêchje wie gau 

makke nei my. Age 56. En no dus Age 

61. 

 

Wat wiene dyn favorite meispilers yn it 

earste? 

Ik haw altiten prachtich fuotballe mei 

Meinte Sixma. Hy stie op lofts bûten. 

Hy soe se net allinne goed foarsette 

mar ek it spul nei de oare kant 

oersette. Ek spits Hielke Vollema dy 

lei mei tige goed. 

 

Hokker trainer is foar dy wichtich 

west? 

Dat wie Theo Janssen. Hy wie in man 

dy’t ûnder de jonges wie. Hy hie in 

positive benadering en hy wie fanatyk. 
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Fynt Pjirkje, dyn frou, dy ek in goeie 

fuotballer? 

Sy hat my net faak fuotbaljen sjoen 

dus ik kin my net foarstelle dat se dêr 

in miening oer hat. 

(út de keuken komt it lûd fan Pjirkje: 

do koest wol ferskriklik seure yn it 

fjild at it dy net nei de sin giet) 

Dêr hat se wol wat gelyk oan. Ik kin 

my mei namme ergerje oan lju dy’t 

wol better kinne mar net alles der net 

út helje. 

 

Binne der ea skouts west fan oare 

klups foar dy. 

Dat kinne je wol sizze: Easterlittens. 

Mar omdat it in sneinsklup wie koe dat 

neat wurde. Ik sport net op snein, want 

dan moat ik oargelspylje. 

 

De seizoenkaart fan Hearrenfean 

hokker wearde hat dy foar dy? 

Hearrenfean is foar my ferskriklik 

wichtich. Myn heit gyng der ek altiten 

al hinne, ik gie as jonge al mei en yn 

feite bin ik der hast altiten hinne west. 

Sûnt it nije stadion haw ik in 

seizoenkaart. 

 

Is soan Hindrik dyn opfolger? 

Nee, Hindrik is in oar soart fuotballer, 

hy kin hurd sjitte, mar hy is maklik en 

hy hat wat minder technyk. 

 

Mar syn humor hat er fan dy. 

Ik mei graach oer in grapke en in 

mopke. Hindrik de helte mear noch. 

Wy binne sfeargefoelich. 

 

Wat fynst fan it hjoeddeiske 1ste fan 

SDS? 

Se dogge geweldich har bêst, mar se 

binne net sterk genoch oan de bal. 

Dêrtroch sjoch ik te min fuotbal. En at 

ik trainer wie soe ik bepaalde spilers 

oars delsette. 

  

Werom bist nea trainer west? 

Ik wie wol trainer, mar dan by it 

kuorkebaljen. Jierren haw ik it earste 

en twadde fan Spannum traind. Dat ik 

net fuotbaltrainer wurden bin, hat te 

meitsjen dat ik yn it earste plak in soad 

foar it eigen doarp dwaan woe. En dan 

wie der net folle tiid mear. 

 

Tefreden oer dyn sportcarriere? 

Ja, absolut. 

 

Hoe fielt it no datst dit jier noch net 

mei dien hast? 

Earst fûn ik it ferfelend, en wie der 

noch wol wat hope. Mar ik haw my 

der by dellein. De knibbel wol net 

mear.  Ik train noch in ploechje jeugd 

by it kuorkebaljen en dat kin noch 

krekt. 

 

In grut ôfskie? 

Nee, net graach. Ik doch gewoan net 

mear mei. Dat is alles. Ik hâld net fan 

drokte. 

 

In jûn by Age 61 (Gelf Eringa) sitte, 

betsjut dat je hiel wat moaie ferhalen 

heare. Ferhalen dy’t net allinne moai 

binne, mar ek moai ferteld wurde. Gelf 

Eringa wie seker de lêste jierren in 

noflike fuotballer.  Hy hie oan in helt 

wol genoch. Mar oh wee at hy yn dy 

helt tefolle oerslein waard. Dan diene 

wy it net bêst. Dy Gelf, dy’t my altiten 

bybliuwt as de man dy’t sei, neidat 

wer in moaie stekbal jûn hie. ”Ik kin 

se net moaier jaan” . 

(AH). 



De Treffer nr 9 13                                                maaie 2000 

Aldmannepraat 
 

Mulier V – SDS V 3-1 

Undanks it feit dat it útrûn op in 

ferliesparty, kin it ferslach wol op 

normale letter grutte. 

Der waard seker net min spile en de 

kans op 2-2 wie ek dûdlik oanwêzich. 

Dat it 1-3 wurdt krekt foar de ein wie 

foar harren in opluchting foar ús de 

ein. Chiel Kampman skoorde. 

 

SDS V – Frjentsjer V 10-1 

It is al moai wat jierren lyn dat de 

veteranen mei dûbbele sifers in 

tsjinstanner fersloegen. Sneon 8 maart 

wie it safier.At it no kaam fan dy 

fantastyske mop fan Theun of fan it 

feit dat Frjentsjer wat swak wie, der 

waard mar raak op los skoord: Jelle 

(dy’t eigenlik it smoar yn hie omdat hy 

net fluitsje mocht), Ids , Jurjen, Chiel, 

Jan,  Koos (2) en Ferrie (3). 

 

Makkum V – SDS V 4-6 

Wat kin it fuotbaljen moai wêze. 

Elkenien koe frij fuotbalje. Gjin 

koppeltsjes. Der wiene gjin 

oertredings mar wol doelpunten. 

Makkum kaam mei 2-0 foar. Wy 

kamen op 2-6. Makkum kaam werom 

op 4-6. Doelpunten fan Chiel (2) Ids 

(2), Roel en Aant. 

 

SDS V- Frjentsjer V 3-1 

Al wer in goeie wedstriid wist de 

korrespondint te melden. It siet efter 

goed ticht en dat is de basis wit 

eltsenien. Doelpunten yn de earste 

helte fan Hindrik (Lytse Age 34), fan 

Ids (hy alwer?). Yn de twadde helte 

wiene de tsjinstanners folle better, mar 

gelokkich skoorde Ferry Duipmans de 

befrijende treffer ien minút foar de ein. 

Jelle de Boer hie syn krigen: hy mocht 

fluitsje. Hy die dat sa goed, dat hy 

takom jier wol wer ris mei. 

 

Kontraktbesprekkingen 

Sa’t ik lêst al skreaun, der wurdt al 

omraak foarút sjoen nei it nije seizoen. 

Komme der nije spilers by? Wy binne 

lykwols earst dwaande mei de 

kontrakten dy’t ôfrinne en ûnderwilens 

ferlingd binne.  

Sa hie elkenien syn eigen winsken. 

Om in yndruk te jaan , bin ik sa frij om 

inkele ûnderhannelings ûnderdielen 

nei bûten te bringen. 

Ids Boersma woe graach bliuwe 

hoewol hy ek oanbiedings hie fan alle 

klups yn ús kompetysje en foar alle 

posysjes en it âlvetal, mar oan syn 

eask wie dat hy takom jier net wer 

allinne traine woe, koene wy 

foldwaan. 

Jaap Boekholt woe in pear nije 

wanten: oare jierren hie der allinne 

tsjin Warkum wanten nedich, mar der 

wiene no te folle tsjinstanners dy’t op 

it doel skeaten. Hy krige de tasizzing 

dat hy nije wanten keapje mocht (op 

eigen kosten) 

Teun Boonstra: At Gelf ophâldt woe 

hy noch wol in jier bliuwe, want hy 

woe ek graach in jier de âldste wêze. 

Dêrneast woe hy alle sneonen op syn 

minst twa moppen fertelle. 

Jelle de Boer: Hy woe syn besteande 

kontrakt graach mei 5 jier ferlinge. 

Dêr wie al yn opnommen dat hy op it 

fuotbalfjild it hiele jier aaisykje mei. 

 Aant. 
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“Schip SDS E1 strandt in Urker haven” 
 

22 april 2000. In het bekerduel van 

Urk E1-SDS E1 hebben onze 

jongens helaas achter het net gevist. 

In een moeilijke wedstrijd moest 

SDS zich neerleggen bij het snellere 

en betere spel van Urk. Het werd 

een licht geflatteerde 10-1. 

 

E1 had wel aan voorbereiding gedaan 

door woensdag 19 april 2000 een 

oefenduel af te werken tegen F1. In de 

competitie gaat het zeer moeizaam en 

worden veel wedstrijden verloren. F1 

bood zich aan als “sparringpartner” 

om de E-pupillen weer wat 

zelfvertrouwen te geven. 

Het werd 15-1 in een wedstrijd waar 

ook de F-pupillen de nodige kansen 

kregen en zelfs wisten te scoren voor 

het oog van vele belangstellenden die 

misschien wat te hoge verwachtingen 

hadden van F1. 

 

Zaterdagmorgen 9.15 was het vertrek 

vanuit Wommels gepland. Het was na 

half tien aleer we vertrokken, daarbij 

Frank Tichelman achterlatend die nog 

moest tanken (bleek achteraf). Na een 

“wel wat lange” toeristische route en 

drie open bruggen kwamen wij net 

voor Urk Frank weer tegen. Omstreeks 

10.40 schoven wij in de ‘stenen’ (noot: 

G.L.) kantine aan voor een bakje 

koffie en gingen de spelers naar de 

box. Als supporters waren mee de 

families Kooistra, Lanting, de Jong, 

Tichelman, Pompstra en de heer 

Bakker, Postma (met Friese vlag!). 

Later kwamen ook nog Strubbe en 

familie van de Jong op veld 8. Een 

prima ‘bekersfeer’, maar helaas in 

druilerig weer. (Oh ja Andries, er werd 

nog iemand gezocht voor het 

terreinbeheer…van 9 velden…). 

 

1e helft. Na de aftrap gingen de Urkers 

meteen volop in de aanval. SDS moest 

even de posities zoeken maar 

verdedigden prima en wisten zelf ook 

goede aanvallen op te bouwen. Maar 

het snelle combinatiespel van Urk 

leverde de nodige problemen op voor 

SDS. Met name voor de achterhoede 

die soms 3 of meer man tegelijk op 

zich af zagen komen. Na 9 minuten 

was het 1-0 voor Urk. De aanval na de 

aftrap werd goed door SDS afgeslagen 

en na de uitrap van Bram richting 

middenveld, speelde Freek de bal door 

naar Anne die vanaf links knap 

scoorde. Na 10 minuten werd het 1-1 

onder luid gejuich en een wapperende 

Friese vlag van de zijlijn. Hier had 

men in Urk geen rekening mee 

gehouden maar het herstel was er snel. 

Te snel. Het werd 2-1 uit een kluts 

voor de goal, toen Bram de bal niet 

klem kon krijgen. Met die stand werd 

‘staand’ gerust. We bleven op het veld 

en er was ook geen thee of limonade. 

Gelukkig waren de supporters knap 

bevoorraad en circuleerden er pakjes 

drinken bij de spelers. 

 

2e helft. Dat het moeilijk zou worden 

bleek wel uit de eerste helft. Er werd 

een zwaar beroep gedaan op de 

conditie van de SDS-spelers. Want de 

eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat 

we vaak achter de feiten aan liepen. 

Niet dat E1 slecht was, nee beslist 

niet!. 
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Ze speelden de eerste helft prima en 

gedurfd, maar tegen het snelle en 

zuivere combinatiespel van Urk was 

men niet opgewassen. Op enkele 

uitvallen richting de Urker goalie na, 

was Urk op onze helft. Het breekpunt 

viel meteen na rust. Vanaf de aftrap 

werd het 3-1, waarna bij sommige 

spelers het ‘kopje’ naar beneden ging.  

 

De verdedigers verweerden zich 

prima, maar hadden te weinig steun 

van het midden en de voorhoede, 

waardoor er ruimte op het middenveld 

ontstond. Van die ruimte maakten de 

Urkers dankbaar gebruik en vielen aan 

over ‘bakboord’ en ‘stuurboord’. 15 

minuten voor tijd werd Vincent 

gewisseld door (de vooraf  niet geheel 

fitte) Jurjen. Nog zeven keer moest 

Bram ‘vissen’. Gezien de kwaliteit van 

de doelpunten (waaronder een mooie 

kopgoal) niks om zich voor te 

schamen. Er was met inzet en durf 

gespeeld en daarom konden de 

jongens (Bram, Eeltje, Andries, 

Vincent, Jurjen, Freek, Jelle, Sytze en 

Anne) het bekeravontuur met 

opgeheven hoofd verlaten. Een illusie 

armer maar een ervaring rijker. Urk 

sleept een ‘dikke vis’ binnen. 

 

Na de wedstrijd doen de spelers, 

begeleiders en supporters zich tegoed 

aan koffie, drinken en een vette hap. 

Geen vis, daar is genoeg over gezegd 

vandaag! Het redaktielid ziet Frank en 

de scheidsrechter (en leider Urk) naar 

bestuurskamer gaan en gaat ‘verhaal’ 

halen bij deze twee heren. De leider 

van Urk vond SDS de 1e helft goed 

meedoen. “Het was een 

gelijkopgaande strijd die alle kanten 

uitkon, vooral na de snelle 1-1 van 

SDS. Na rust het kwam breekpunt na 

3-1, waarna onze spitsen het voorin 

goed uitspeelden”, aldus een zichtbaar 

trotse leider. Met een team van 9 

nieuwe spelers was hij dit seizoen 

begonnen aan het opbouwen van deze 

ploeg die na een moeilijke start 

inmiddels op een mooie tweede plaats 

in hoofdklasse B staat (19 43, 78-28). 

De combinaties liepen goed vandaag 

en de spelers zeiden in de box dan 

ook, “we speelden samen vandaag”. 

Met 2x trainen in de week mag je ook 

wat verwachten. 

Vervolgens vertelt hij nog over de 

interne jeugdcompetities die Urk 

organiseert. Bijvoorbeeld bij de E-

pupillen zijn 8 teams die aan de hand 

van een cijfer per speler in balans 

worden gebracht, zodat dat ze 

nagenoeg gelijkwaardig aan elkaar 

zijn. Het is een spannende en leuke 

competitie en uiteraard wordt er alleen 

‘thuis’ gespeeld. 

 

Onze leiders konden met een korte 

analyse het ‘tekort’ van E1 aangeven. 

Behalve het gat op het middenveld 

kwam men te weinig naar de bal toe, 

waardoor men vaak te laat was. Er 

werd teveel ruimte gegeven. De 

posities t.o.v. tegenstander moeten 

beter. Ondanks het verlies vonden ze 

het een mooie dag en een leuke 

ervaring, met dank aan de supporters, 

aldus Frank! Na afscheid van het 

prachtige sportpark in Urk reizen we 

gezamenlijk naar huis, waarna de 

meesten zich richting sportpark 

“Skoalleseize” begeven voor de 

belangrijke wedstrijd van SDS - 

C.V.V.O (1-0!). 

(KP). 

 



De Treffer nr 9 16                                                maaie 2000 

Samar in wedstriid….. 
SUL-SDS 2   0-6 

Datum: 5 april 

Spelers:  

J.S. Jelsma 

P. Sybesma 

A. Stenekes 

F. de Haan 

D. Okkema 

G.J. Hiemstra 

H. Stremler 

W. Wijnia, 

R. Sybesma. 

 

De eerste SDS-kampioen van dit 

millennium is bekend. Het tweede 

zaalvoetbalteam werd 5 april j.l. door 

een 6-0 overwinning onbereikbaar 

voor de achtervolgers. De ploeg van 

leider Willem Overal , gade geslagen 

door opvallend veel Eastereinders, 

begon in de Blauw-Wit hal vrij stroef. 

 

Beide ploegen durfden geen risico’s te 

nemen. Pas in de 6e min. gebeurde iets 

enerverends toen Peter Sybesma de 

paal raakte. SUL en SDS betrokken de 

verdedigende stellingen weer en daar 

werd de amusementswaarde niet hoger 

op. SDS probeerde met afstandschoten 

van resp. Feite, Anne, Robert en Harm 

de ban te breken maar de keeper van 

de tegenpartij wist telkens een 

antwoord. Het duurde maar liefst 16 

min. voordat de SDS-side eindelijk 

kon juichen. Peter Sybesma schoot 

vanaf links raak: 0-1. 

 

SUL nam nu door deze achterstand 

meer risico en dat maakte de wedstrijd 

levendiger. Zo moest keeper Jelsma 

enkele keren handelend optreden. 

De klok stond op 19 min. en 30 

seconden, toen Willem Wijnia na een 

prachtige solo SDS naar 0-2 tilde. 

Gert-Jan Hiemstra maakte 0-3 maar 

dat doelpunt heb ik gemist. Dukke v/d 

Wey vroeg mij op dat moment n.l. wat 

SUL (Studenten uit Leeuwarden) 

betekende. 

 

Na het wisselen van speelhelft, onder 

toeziend oog van Klaas Dijkstra, 

speelde SDS zonder spanning af en toe 

schitterend voetbal. Het doelpunt van 

Willem (0-4) in combinatie met Anne 

en Feite was bijvoorbeeld van grote 

klasse. Ook de aanval Harm, Gert-Jan, 

Peter; naast, lob Feite, 1-2 Peter, 

Harm; naast, hadden een beter lot 

verdiend. De 0-5 kwam van de voet 

van Harm Stremler met assistentie van 

Peter en Robert Sybesma. Het laatste 

doelpunt (het 298ste van dit seizoen!) 

kwam op naam van Durk Okkema, die 

zijn goaltje weer meepikt.  

 

Na het laatste fluitsignaal kon 

bestuurslid Dukke de bloemen 

overhandigen en kon fotograaf Meinte 

Wesselius het team vereeuwigen. Het 

kampioensfeest in de thuishaven 

Easterein werd nog een ware 

slijtageslag. Tot in de kleine uurtjes 

werd het resultaat beklonken. 

 

Het jonge, ambitieuze team van 

Willem Overal zal ook volgend jaar 

een klasse hoger strijden om het 

kampioenschap. Wat het plafond is 

van deze talentvolle formatie zal de 

toekomst uitwijzen.                       (FS). 

(foto op side 22). 
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SDS league

Hier dan de nieuwe stand van de SDS 

league. Het wordt nu spannend met 

nog maar 3 speelronden te gaan. De 

strijd om de eerste plaats lijkt alleen 

nog maar tussen “Wij zien wel” en 

Richt Folkerts te gaan. De strijd om de 

derde plaats lijkt echter nog volledig 

open. De nummers 3 tot en met 10 

wisselen wekelijks van plaats. Het is 

net als in de eredivisie. De eerste twee 

plaatsen zijn al bekend, maar er 

strijden nog vele ploegen om Europees 

voetbal. Ook onderin lijkt dit zo. Syb 

Overal lijkt nog net als Cambuur de 

nacompetitie te halen, terwijl Harm 

Bergsma (als Cambuursupporter) 

waarschijnlijk rechtstreeks degradeert. 

 

Dat je met het prijzengeld in de SDS 

league leuke dingen kunt doen blijkt 

wel uit Yde Walda. Nadat hij twee 

maal de weekscore had gewonnen, 

ging hij op vakantie naar Curaçao. 

Rein van der Woude maakte het echter 

nog bonter. Na twee maal achter 

elkaar de weekscore te hebben gehaald 

ging hij een lang weekend naar 

Strassbourg (Frankrijk) en nam nog 29 

(???!!!) personen mee in de bus. 

Dat een voetballer fysiek in goede 

conditie moet zijn om te presteren is 

bekend. Dit blijkt nu niet alleen voor 

voetballers te gelden, maar ook voor 

coaches. In de vorige Treffer hebben 

jullie gezien dat Harm-Auke Dijkstra 

flink heeft gefitnessed (vooral Tae-bo) 

in de winterstop. Dit bleek ook zijn 

team in de SDS league geen 

windeieren te leggen. Met zijn “Team 

zonder naam 2” behaalde hij in week 

12 de weekscore. 

Van de laatste 4 weekprijzen gingen er 

drie (2x Rein van der Woude en 1x 

Bert Dijkstra) naar teams die in de 

winterstop niet zijn veranderd. Het is 

dus waarschijnlijk echt “tactiek” en zij 

zijn dus waarschijnlijk niet vergeten 

om een nieuw team in te leveren. Zij 

hielden vertrouwen in hun team vanaf 

het begin van het seizoen en 

veranderden de speelwijze niet in de 

winterstop. Nu blijkt dat er meer 

mensen zijn die deze “tactiek” toe 

willen passen. Er zijn al verscheidene 

mensen geweest die nu al zoveel 

vertrouwen in hun team voor volgend 

seizoen hebben dat zij deze nu al in 

wilden leveren. Om administratieve 

problemen te voorkomen kunnen we 

hier echter niet aan beginnen. 

Gelukkig mochten wij als SDS league 

al wel een ingeleverd team publiceren. 

 

“Vooruitzien is regeren” 

 

Doel : Wim de Ron (CAM) 

Verd : Patricio Graff (TWE) 

: Bart Goor (AJA) 

 : Kofi Mensah (NAC) 

 : Jan Kromkamp (AZA) 

Mid : Sander van der Heide(RKC) 

 : Arco Jochemsen (FEY) 

 : Stefaan Tanghe (UTR) 

Aanv : Ignacio Tuhuteru (HEE) 

 : Tore Andre Flo (PSV) 

 : Rick Hoogendorp (VIT) 

 

 

 

Stand SDS-league  
Zie volgende pagina!
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Nr Naam Woonplaats Pnt 

1 Wij zien wel Wommels 478 

2 Richt Folkerts Wommels 464 

3 De Fynsters Wommels 457 

4 Trienus de Jong Lollum 453 

5 Hey Ho let's go Wommels 452 

6 FC Kweitneit Wommels 449 

7 Yde Walda Wommels 448 

8 Enne Joh. Bruinsma Easterein 446 

9 De Houtjes Ferwoude 443 

10 Peter Sijbesma Easterein 440 

11 Niet goed, geld terug Easterein 435 

12 Tinus Hoekstra Easterein 434 

13 Ponghâlder FC Wommels 434 

14 S.C. Rico Lollum 432 

15 Rein van der Woude Leeuwarden 432 

16 Eend Itens 431 

17 F.C. Gearard Wommels 430 

18 Op hoop van zegen Wommels 428 

19 Keep on rockin' Wommels 425 

20 P. Kamstra Hennaard 424 

21 Ties Bruinsma Lollum 422 

22 Tineke Meijer Easterein 419 

23 Douwe Hoekstra Loenga 419 

24 Tjalling Hoekstra Easterein 419 

25 Lekker pù Wommels 417 

26 Geel Zwart gestreept Grins Easterein 412 

27 Kanshebbers Wommels 412 

28 The Hammers Easterein 412 

29 Voetbal-Online Easterein 412 

30 G. Bakker Easterein 411 

31 Voetbal on gein Easterein 410 

32 Real Barcoruna Easterein 410 

33 Het team Leeuwarden 409 

34 Roel Sijbesma Easterein 408 

35 Team zonder naam 2 Easterein 407 

36 Peedujee Wommels 406 

37 Janko v/d Lageweg Beers 403 

38 Chris Houtsma Easterein 402 

39 Bert Dykstra Easterein 398 

40 Hendrik de Jong Easterein 395 

41 Geeske de Jong Easterein 394 

42 Feite de Haan Easterein 391 

43 Postman United Wommels 391 

44 Anne Stenekes Easterein 390 

45 The Updikes Bolsward 390 

46 Gatske Hiemstra Easterein 389 

47 Safety first Wommels 388 

48 Durk Okkema Easterein 386 

49 Marco Hoekstra Easterein 385 

50 Dukke van der Wey Easterein 384 

51 De Eysinga's Easterein 384 

52 Itens United Itens 383 

53 Sjoerd Boonstra Itens 382 

54 Andrew boys Easterein 382 

55 Tjeerd Dijkstra Easterein 381 

56 Jan Simon Jelsma Easterein 380 

57 Dhr. G.v.A.  Easterein 379 

58 Robert Hoekstra Easterein 379 

59 The Champions Wommels 377 

60 Wilco Overal Easterein 376 

61 Ate Vellinga Wommels 375 

62 D.W.T. Wommels 375 

63 Robert Sijbesma Easterein 370 

64 De Dopper Easterein 367 

65 Jelle de Boer Easterein 366 

66 G. Gerlofsma Easterein 365 

67 F.C. Knudde Bolsward 364 

68 Harmen Bouma Hidaard 363 

69 Minne Joustra Wommels 360 

70 De Tredde Helte Itens 359 

71 Al Bundy Wommels 358 

72 De Hoaljegânzen Itens 358 

73 Bauke Dijkstra Easterein 358 

74 Wytske en Romine Easterein 357 

75 Klaas Kamstra  Easterein 354 

76 Ferry Duipmans Easterein 353 

77 De Strykers Wommels 352 

78 Rex the Hunter Easterein 352 

79 F.C. Spannum Spannum 350 

80 Otto Folkerts Lollum 345 

81 Team zonder naam Easterein 343 

82 Dream Team Wommels 341 

83 Bert Rienstra Easterein 339 

84 F.C. Spaghettivreters Wommels 338 

85 H.J.P. Hidaard Hidaard 334 

86 Hille Meyer Easterein 333 

87 Sibe de Seefûgel Skrok 330 

88 Jelle Bouma Oosterwieru

m 

322 

89 Riv. Spo. R. Easterein 322 

90 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 319 

91 Sipke Hiemstra Easterein 315 

92 De Boalserter Bikkels Bolsward 312 

93 Douwe Durk Reitsma Easterein 311 

94 M.I.-Side Easterein 311 

95 Easpânne Easterein 308 

96 Hinke Kuiper Easterein 301 

97 C.V.V. Oranje Nassau Groningen 298 

98 Harm Bergsma Easterein 283 

99 Syb Overal Easterein 281 
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Topscorer SDS 
 

Twa topscoorders mei elk tolve 

doelpunten. Noch tige spannend 

oan’t ein fan it seizioen. 

Beide moatte se noch ien wedstriid 

spylje. Of kinne Jappie of Tsjomme 

dêr noch in pear ynlizze? 

It oantal fan 24 goals fan Ferry yn 

1999 wurd net mear helle?!. 

 

F2 stiet oan’e lieding by de teams, 

mar B1 hat noch mar 6 minder scoort. 

D2 makket in dreech seizoen mei.  (KP). 

 
 Top 10 – Topscorer S.D.S. - Senioren 27 april 2000 

Nr Namme Oantal Team 

1 Johan  Dijkstra    12 4e 

 Ferrie Duipmans    12 Vet. 

3 Jappie Wijnia    11 1e 

 Tsjomme Wijnia    11 2e 

5 Willem Tjalsma    10 4e 

6 Hindrik Eringa    9 4e 

 Bas Haan, De    9 4e 

8 Ids Boersma    8 Vet. 

 Johan Delfsma    8 3e 

 Roel Sybesma    8 Vet. 

Spilers mei score: 1 keer: 12 2 keer: 13 3 keer: 12 

        
Doelpunten per team-seizoen 1999-2000 

Team Neijier Foarjier Totaal Team Neijier Foarjier Totaal 

F2 65 28 93 E3 18 19 37 

B1 43 44 87 SDS 2 21 15 36 

A1 28 31 59 SDS Vet. 27 9 36 

F4 28 30 58 SDS 1 24 8 32 

F3 32 19 51 D1 17 14 31 

SDS 4 19 31 50 C1 13 12 25 

F1 29 19 48 C2 10 13 23 

B2 27 15 42 SDS 3 20 3 23 

E2 28 13 41 D2 9 7 16 

E1 27 10 37     

Seizoen Neijier Foarjier Totaal Topscorer Oantal Teams 

1998-1999 472 772 1244 Ferry Duipmans 24 22 

1999-2000 485 340 825 Johan  Dijkstra 12 19 

verschil 13 -432 -419   -12 -3 

Ferry Duipmans 

Johan Dijkstra 
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Stannen kompetysje 1999/2000 
 

SDS 1 - 2e Klasse K         SDS 2 - Res. 2e Klasse C      
1 Balk 1 21 45  62 - 31   1 Lycurgus 4 18 45  56 - 23 

2 Heerenveense Boys 1 21 37  40 - 22   2 Zeerobben 2 17 33  61 - 27 

3 FC Meppel 1 21 33  35 - 29   3 Workum 2 18 33  39 - 37 

4 De Weide 1 21 30  42 - 40   4 Bolswardia 2 18 29  40 - 26 

5 CVVO 1 21 29  36 - 35   5 BCV 3 18 26  41 - 40 

6 Noordscheschut 1 21 28  35 - 35   6 SDS 2 18 24  36 - 35 

7 SC Rouveen 1 21 28  27 - 30   7 Friese Boys 2 17 22  36 - 47 

8 SDS 1 21 27  32 - 36   8 Be Quick D 3 19 21  30 - 44 

9 Trynwaldster Boys 21 26  27 - 39   9 Leeuw. Zwaluwen 3 18 18  24 - 40 

10 Workum 1 21 24  23 - 30   10 Oeverzwaluwen 2 19 17  27 - 57 

11 VHK 1 21 23  37 - 48   11 Zwaagwesteinde 2 18 10  23 - 37 

12 Bolswardia 1 21 19  26 - 47           

                  

SDS 3 - Res. 4e Klasse J   SDS 4 - Res. 6e Klasse V 
1 Heeg 2 20 53  97 - 23   1 SC Joure 3 15 36  60 - 18 

2 Hielpen 2 19 37  48 - 34   2 CVVO 4 15 30  51 - 23 

3 NOK 2 20 37  61 - 45   3 Oudega 3 14 26  42 - 27 

4 Balk 3 19 35  61 - 31   4 TOP'63 2 14 25  40 - 39 

5 Sleat 2 20 32  52 - 44   5 SDS 4 15 21  50 - 51 

6 Blauw Wit '34 6 18 27  52 - 49   6 Waterpoort Boys 3 13 15  30 - 51 

7 HJSC 2 20 26  54 - 51   7 Nijland 3 13 13  40 - 47 

8 SDS 3 20 20  23 - 44   8 Leeuw. Zwaluwen 13 14 12  49 - 58 

9 Workum 4 20 20  30 - 52   9 Blauw Wit'34 9 13 9  18 - 66 

10 ONS Sneek 6 20 19  39 - 71           

11 De Walde 2 20 19  30 - 73           

12 Leeuw. Zwaluwen 8 20 16  41 - 71           

                  

SDS V1 - 7e Klasse A         SDS A1 - 1e Klasse C       
1 Workum V1 18 45  81 - 31   1 Harlingen A1 17 39  59 - 18 

2 Mulier V1 18 39  63 - 25   2 SDS A1 17 38  59 - 32 

3 AVC V1 16 38  70 - 22   3 RES A1 16 35  50 - 23 

4 Zeerobben V1 16 33  79 - 52   4 Nijland A1 16 33  38 - 18 

5 SDS V1 19 27  64 - 58   5 SC Berlikum A1 16 26  39 - 37 

6 SC Berlikum V1 18 23  42 - 59   6 Workum A1 17 17  32 - 38 

7 SC Franeker V2 18 17  32 - 52   7 Makkum A1 16 16  27 - 41 

8 SC Franeker V1 17 14  34 - 52   8 AVC A1 16 14  25 - 50 

9 Scharnegoutum'70 V1 18 14  42 - 84   9 Bolswardia A1 16 10  17 - 50 

10 RES V1 18 13  36 - 77   10 Blauw Wit '34 A2 17 9  28 - 67 

11 Makkum V1 18 12  52 - 83           
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SDS B1 - 1e Klasse C         SDS C1 - 1e Klasse A       
1 SDS B1  18 52  87 - 13   1 Rood Geel C1 20 56  81 - 12 

2 WZS B1 18 51  156 - 29   2 Blauw Wit'34 C1 20 49  61 - 21 

3 Balk B1 18 35  62 - 41   3 Dronrijp C1 20 37  62 - 49 

4 LAC Frisia 1883 B2 18 32  60 - 44   4 Harlingen C1 19 34  60 - 43 

5 Workum B1 17 26  54 - 44   5 CSL C1 20 33  57 - 34 

6 Sneek B1 18 25  47 - 69   6 Workum C1 20 32  36 - 35 

7 Heerenveense Boys B2 18 23  43 - 49   7 SDS C1  20 24  25 - 31 

8 Scharnegoutum'70 B1 18 19  33 - 58   8 Leeuwarden C2 20 23  39 - 49 

9 Nijland B1 17 9  24 - 79   9 Nijland C1 20 18  26 - 64 

10 Bolswardia B1 18 7  16 - 73   10 Leeuw. Zwaluwen C1 19 17  39 - 58 

11 GAVC B1 18 5  29 - 112   11 FVC C1 20 16  41 - 59 

          12 Bolswardia C1 20 4  19 - 91 

                  

SDS B2 - 2e Klasse BP   SDS C2 - 2e Klasse AA   
1 QVC B1 5 15  19 - 9   1 Beetgum C1 7 21  44 - 7 

2 Scharnegoutum'70 B2 6 12  23 - 21   2 SC Berlikum C1 7 18  40 - 9 

3 SDS B2 5 7  15 - 14   3 St Jacob C1 7 8  18 - 17 

4 Workum B2 6 3  11 - 16   4 Foarut C1 7 7  10 - 39 

5 Balk B2 6 2  10 - 18   5 SC Franeker C3 7 6  15 - 29 

6          6 SDS C2 7 1  13 - 39 

                  

D-PUP 1 - Klasse DK         D-PUP 2 - Klasse CR       
1 Mulier D1 7 19  28 - 10   1 Blauw Wit'34 D4 7 21  31 - 4 

2 Oeverzwaluwen D1 7 13  15 - 16   2 Stiens D2 7 16  29 - 9 

3 Irnsum D1 7 9  14 - 22   3 LSC 1890 D3 7 16  20 - 13 

4 Oudega D1 7 7  14 - 14   4 Mulier D2 7 4  13 - 30 

5 WZS D1 7 6  11 - 14   5 SDS D2 7 4  7 - 29 

6 SDS D1 7 6  14 - 20   6 Dronrijp D2 7 2  7 - 22 

                  

E-PUP 1 - Klasse FP         E-PUP 2 - Klasse FT       
1 St Annaparochie E1 7 19  38 - 10   1 ONS Sneek E3 5 12  28 - 8 

2 Bolswardia E1 7 17  37 - 10   2 Zeerobben E2 5 10  18 - 11 

3 RES E1 7 16  35 - 15   3 SDS E2 6 9  13 - 18 

4 SC Berlikum E1 7 6  24 - 36   4 WZS E2 5 6  13 - 14 

5 SC Franeker E2 7 3  15 - 38   5 SC Franeker E4 5 1  4 - 25 

6 SDS E1 7 0  10  50   6        

                  

E-PUP 3 - Klasse GD                 
1 Renado E2 7 17  20 - 6           

2 QVC E2 7 12  18 - 10           

3 Oeverzwaluwen E2 7 11  15 - 12           

4 Scharnegoutum'70 E2 7 10  19 - 11           

5 SDS E3 7 10  19 - 18           

6 Woudsend E2 7 0  7 - 41           
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F-PUP 1 - Klasse AE         F-PUP 2 - Klasse AT       
1 ONS Sneek F1 7 16  20 - 10   1 Sneek F2 7 21  34 - 10 

2 SC Joure F2 7 14  24 - 15   2 SDS F2 7 13  28 - 14 

3 SDS F1 7 10  19 - 17   3 SC Joure F3 7 12  14 - 8 

4 IJVC F1 7 10  13 - 11   4 Workum F2 7 10  16 - 21 

5 Mulier F1 7 4  19 - 33   5 LSC 1890 F3 7 3  14 - 29 

6 LSC 1890 F2 7 3  9 - 18   6 ONS Sneek F2 7 3  13 - 37 

                  

F-PUP 3 - Klasse AP         F-PUP 4 - Klasse DZ       
1 SDS F3 7 19  19 - 3   1 SDS F4 5 12  30 - 6 

2 Bolswardia F3 7 18  40 - 3   2 Arum F2 6 12  19 - 8 

3 IJVC F2 7 11  10 - 7   3 Makkum F2 5 10  28 - 9 

4 Mulier F2 7 9  19 - 9   4 Dronrijp F3 6 7  17 - 21 

5 Bakhuizen F2 7 4  6 - 24   5 Stiens F5 6 0  1 - 51 

6 RES F2 7 0  1 - 49   6        

 

Stannen sealfuotbal kompetysje 1999/2000 
 

SDS 1 - 4e Klasse AD (zaalvoetbal)   SDS 1 - 4e Klasse AG (zaalvoetbal) 
1 Exstador V1 22 58  163 - 45   1 SDS 2 22 64  315 - 36 

2 Workum 9 22 46  129 - 71   2 Exstador 2 22 56  200 - 58 

3 RES 4 22 44  95 - 58   3 ZVF 4 22 54  173 - 52 

4 LSC 1890 3 21 43  113 - 72   4 SUL 3 22 39  143 - 93 

5 Workum V1 22 42  125 - 76   5 Blauw Wit'34 8 22 36  158 - 129 

6 Nij Engwier 5 21 37  79 - 74   6 Friesland College 5 21 35  182 - 94 

7 SDS 1 20 33  97 - 56   7 TOSS 1 21 32  149 - 91 

8 Nij Engwier 4 20 23  64 - 92   8 Foarut 3 22 27  107 - 155 

9 Balk 4 21 21  82 - 100   9 OSI'78 2 22 17  95 - 215 

10 WZS 5 20 13  53 - 122   10 Friesland College 6 22 16  106 - 136 

11 RES 5 21 6  42 - 132   11 Cambuur'69 4 22 6  56 - 300 

12 Renado 5 22 1  28 - 172   12 Comme Ci Comme Ca 6 22 0  25 - 350 

 

Sealkampioen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor: Durk Okkema, 

Harm Stremler, 

Willem Overal en 

Gert Jan Hiemstra 

achter: 

Anne Stenekes, 

Peter Sybesma, 

Feite de Haan, 

Jan Simen Jelsma, 

Willem Wijnia en 

Robert Sybesma.  
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Wedstriidferslagen
E-pupillen 3 

Sneon 4 maart 2000 

Dit is dan de earste wedstriid fan ús 

(E3) op it fjild nei de winterstop. It hat 

noch nea sa kâld west as dizze moarn. 

Hjir dan efkes in stikje oer dizze 

wedstriid. Ik sil earst mar efkes fertelle 

wa as der allegearre yn E3 spilje. E3 

dat binne: Rick Veffer, Thys Jaarsma, 

Erik Koster, Peter-Jesse Sybrandy, 

Remco Piek, Ewout de Boer en 

Bauke-Jan Platinga. Dizze lêste wie 

der net want hy stie mei syn heit en 

mem en suske op de lange latten. Wy 

moasten tsjin Skearnegoutum E2. It 

wie kâld mar wy hienen der wol wer 

noch oan en sadwaande makken wy al 

gau it earste doelpunt en dizze ward 

makke troch Peter-Jesse. 

Mar Skearnegoutum liet it der net by 

sitte en makke ek har earste doelpunt 

sa wie de stân 2-1 en it twadde 

doelpunt waard makke troch Ewout. 

No koenen wy oan de ranja. En yn de 

twadde helte makke Ewout it tredde 

doelpunt, dit doelpunt kaam omdat ’n 

spiler fan Skearnegoutum hands 

makke yn it strafschopgebied en 

krigen wy in penalty. Alle spilers 

woenen dat ik (Ewout) dizze nimmen 

moast en hy gie der yn. En mei in 3-1 

oerwinning koenen wy ûnder de dûse.  

 

Folgjende wike moatte wy nei 

Waldsein ta dan hearre jim der wol 

mear fan. De groetnis fan Ewout en de 

oare spilers fan E3 ende beide lieders 

Tamme en Sietse. 

 

Op zaterdag 11 maart moesten we 

voetballen we moesten tegen 

Woudsend E2. Het was een mooie 

wedstrijd. De eerste helft hadden we 

voor de wind. We hadden wel negen 

kansen. Maar niet 1 zat er in. Maar 

toen werd en een van onze mannen 

getekeld. Dus we kregen een 

strafschop. En die nam Bouke-Jan 

plantinga en die zat er in. het was een 

kleine keeper dus als je hoog schiet 

dan kan die er wel eens in zitten. 

 

Tweede helft. We moesten van onze 

leider veel meer over spelen. Dus dat 

deden we. Woudsend kreeg de aftrap. 

We pakken de bal en we speelden 

over. We kwamen steeds dichter bij de 

goal en weer schoot Bouke Jan de bal 

er in dus het was twee nul. En weer 

kreeg Woudsend de aftrap. En weer 

deden we een actie en hij zat er weer 

in. Hij werd gescoord door Peter Jesse 

Sybrandy. 

 

De tegenstanders maakten alleen maar 

ruzie. Ze kregen de aftrap Ewout de 

Boer ging er gewoon tussen door. En 

speelde over naar Bouke- Jan en 

Bouke Jan naar Peter Jesse hij deed 

een actie en was dichter bij de goal en 

hij schopte naar Pieter Minne Heeg en 

die schopte de bal er in dus was het 

vier-nul. De tegenstanders deden de 

aftrap en weer deden we een actie. En 

dit keer scoorde Thijs de bal er in. Dus 

was het vijf-nul. 

 

En weer vallen we ze aan en met een 

beetje gepruts kom je wel bij die goal 

en ditkeer schoot Peter Jesse de bal en 

was het zes-nul. Door een mooie 

voorzet van Erik Koster had Ewout de 

Boer er één ingeschopt dus was het 

zeven-nul. 
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Door de sterk spelende achterhoede 

van Meile Kuiper en Albert Kalsbeek 

kregen de tegenstanders geen kans bij 

onze goal te komen tegenstanders 

deden de aftrap en peter jesse pakte de 

bal en schoot hem een heel eind naar 

voren Thijs Jagersma hij schoot de bal 

er in dus het was acht-nul door een 

actie van Pieter minne heeg was het 

negen-nul. En de tiende goal werd 

gescoord door Ewout de boer dus was 

het tien nul en toen fluitte de scheids 

af. Geschreven door Meile Kuiper. 

 

Zaterdag 18 maart moesten we 

voetballen tegen Ronado uit Sint Niek. 

Het was niet mooi weer. Er waren een 

paar jongens die de lange broek aan 

hadden. Toen begon de wedstrijd. Wij 

gingen in de aanval, maar Ronado 

scoorde 1-0 dus voor Ronado. Wij 

aanvallen, aanvallen en nog eens 

aanvallen, Ronado scoorde, 2-0 voor 

Ronado. Toen scoorden wij, Thijs 

Jaarsma scoorde 2-1, 2 voor Ronado 

en 1 voor Oosterend. Toen was het 

rust, de coach was boos op ons want 

wij stonden te slapen, want er was 

gisteravond kinderdisco geweest.  

Tweede helft goed ons best doen 

natuurlijk, wij aanvallen hun scoren, 

toen wij aanvallen en Ewout scoorde 

3-2. Toen floot de scheidsrechter, wij 

natuurlijk balen. Toen nog penalty 

schieten, wij gingen toen naar de box 

en we gingen douchen. Gemaakt door 

Bauke Jan. 

 

SDS E3 - QVC E2 (2-0). In de eerste 

helft zijn er veel kansen voor SDS. 

Een paar aanvallen van QVC maar 

keeper Remco Piek staat op zijn plaats 

en keert de bal. Bij SDS worden de 

kansen steeds groter en groter. Er werd 

goed gespeeld door SDS maar er werd 

ook wel eens slecht overgespeeld en 

dan ging QVC eindelijk weer eens in 

de aanval maar Meile Kuiper of Albert 

Kalsbeek stonden er dan nog en 

keerden de bal. Er werden meer 

aanvallen gemaakt door SDS en door 

QVC want steeds werd SDS 

gevaarlijker en er gingen heel veel 

ballen in de richting van de keeper en 

ook die stond op zijn plek. 

 

In de tweede helft werd SDS nog 

gevaarlijker. Weer maar een paar 

aanvallen van QVC. SDS wil een goal 

maken, maar dat lukte eerst niet, maar 

later heel veel schoten van SDS op de 

goal van QVC. De keeper keerde de 

ballen dus weer geen goal voor SDS. 

SDS werd steeds feller en feller en een 

onverwacht schot op de goal van Rik 

Veffer en de keeper kon er niet bij en 

toen was het 1-0 voor SDS. QVC werd 

toen weer fel maar Meile Kuiper hield 

de ballen goed tegen, en anders hield 

Albert Kalsbeek ze wel tegen. En nog 

veel aanvallen van SDS, maar meer 

goals zater er op dat moment nog niet 

in. Maar dan opeens komt de voet van 

Albert Kalsbeek tegen de voet van een 

QVC aan, en dan doet het pijn aan 

Albert zijn voet. Sietse Kalsbeek 

(leider) en Tamme de Boer (leider) 

gingen naar Albert toe en nog een paar 

spelers gingen er heen. Maar het spel 

ging door, en haast niemand lette op, 

en Rik Veffer ging wel door. En door 

een totaal onverwacht schot werd het 

2-0 voor SDS. En vlak na de treffer 

van Rik Veffer ging het fluitje, dus een 

2-0 voor SDS en vreugde voor Rik 

Veffer en natuurlijk vreugde voor de 

ploeg. Peter Jesse Sybrandy (25-03-

2000). 
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F-pupillen 1 

25 maart  SDS-ONS Sneek 2-1 

Spannende pot. 1e doelpunt via solo 

actie van Wytze, 2e doelpunt was een 

prachtig afstandschot. 

Een thuiswedstrijd die uitblonk door 

samenspel met als uitschieter: Anton. 

De wedstrijd van van begin tot eind 

spannend. Er is uitstekend gespeeld !!! 

 

1 april  SC Joure-SDS 3-1 

Eerste helft. wij hadden eerst de aftrap. 

En hielden de bal bij ons Chirstiaan 

die kreeg de bal en draafde naar het 

doel een prachtig schot en knalde hem 

er in GOAL!! 0-1. Nu Joure de aftrap 

er draafde een bruine jongen precies 

op ons doel af en scoorde 1 -1de 

scheids fluite rust. Ype Tiemersma 

(Albert zijn vader) had voor de 

wedstrijd gezegd als julie winnen gaan 

we naar Mac donnalds. Tweede helft. 

Joure had de aftrap maar Wytze kreeg 

de bal te pakken maar een jongen 

tekkelde hem en Wytze raakte 

blesseerd. Ludze ging voor hem in de 

plaats die kreeg de bal ook te pakken 

gaf een voorzet aan Christiaan en hij 

scoorde weer 1-2. Joure trapte weer af 

maar toen hadden wij de kop er even 

niet meer bij dus Joure kon rustig naar 

ons doel dribbellen en scoorde 2-2 . 

Johannes. 

 

8 april  ONS Sneek-SDS 2-2 

Uitwedstrijd tegen Sneek ONS. 

Samenspel kwam niet goed uit de verf 

in de 1e helft. Er werd “onverschillig” 

gespeeld. Door vanaf de zijlijn aan te 

spreken over voetbalgedrag oogst niet 

veel resultaat. Toch gaan we met 1-0 

achterstand naar de box. We mogen 

niet ontevreden zijn, want ONS heeft 

veel kansen verspeeld. De verdediging 

had het druk. In de box werd nog eens 

gezegd wat er niet goed ging. Weinig 

werken (afwachten), niet op tijd 

spelen. 

Zowaar vanaf het fluitsignaal kun je 

waarnemen dat de jongens pittiger 

spelen. Toch komen we op 2-0 

achterstand en valt af te lezen op het 

gezicht van de omstanders dat het is 

verkeken. Dan komt Christiaan met 

een score op moment van 3/4 van de 

speeltijd. Iedereeen behalve onze 

jongens denkt dat dit de uitslag  zal 

worden. Ayanle komt vlak voor einde 

speeltijd met een fantastisch afstand-

schot en maakt 2-2. Uitzinnig is nu het 

SDS publiek (supporters waren:  gezin 

Plantinga, Pompstra, pake van Jarco, 

Ype, Jan H. Voor de jongens erg mooi 

dat bij een uitwedstrijd mensen van 

eigen club aanwezig zijn voor 

aanmoediging. 

 

15 april  LSC 1890-SDS 2-2 

We deden eerst de warmingup en toen 

gingen we het veld op om te 

voedballen we werden hartstikke nat 

omdat het regende. Maar het 

voetballen ging door. Even over de 

wedstrijd. Ik heb zelf geen goals 

gemaakt, maar Wytze wel die hat er 

twee gemaakt. Eerst stonden we met 

1-0 voor en toen met 2-0 en toen 

maakten hun een goal en toen wert het 

2-1 en toen nog een goal voor LSC. 

De eindstand was 2-2 gelijk. 

Geschreven door Doede Kooistra.  
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F-pupillen 2 

11 maart 

SC Joure F3-SDS F2  1 – 0 (0 – 0) 

We gingen naar voetbal, en we 

moesten tegen Joure spelen en we 

kregen steeds geen goal. Voor de 

pauze was het nog steeds 0 – 0. En 

toen was het pauze. De tweede helft. 

De anderen maakten een goal en wij 

hadden geen goal. Met 1 – 0 hebben 

we verloren. Jammer, maar de 

volgende keer beter. 

Groetjes Auke Bakker 

 

Za 18 maart 

SDS F2-Sneek F2  1 – 7 (0 – 4) 

Hoi iedereen. Wij hebben 18 maart 

tegen Sneek gevoetbald. Toen hebben 

wij met 7 – 1 verloren. Maar daar kun 

je van leren! 

Groetjes van Evert-Jan Bakker. 

 

Za 25 maart 

Workum F2-SDS F2  3 – 3 (1 – 2) 

Zaterdag 25 maart moesten we 

voetballen tegen Workum F2. We 

moesten eerst een eindje rijden. Na 15 

minuten waren we er. 

… en toen moesten we ons aakleden 

… en toen we klaar waren gingen we 

 eerst een warming-up doen 

… en toen moesten we voetballen 

 eerst moesten we ons opstellen 

… en toen zij de scheidsrechter in 

 welke hand heb ik het fluitje 

… en toen zij Jacob in de rechterhand 

 maar hij had het fluitje in de 

 linkerhand 

… en toen mocht  Workum aftrappen 

… en toen scoorde Jacob eerst 

… en toen stond het 0 – 1 voor ons 

… en toen scoorde Workum 

… en toen scoorden wij weer 

… en toen scoorde Workum 2 goals 

… en toen stonden we achter met 3-2 

… en toen was het pauze. 

In de Pauze kregen we wat limonade. 

… en toen moesten we weer 

voetballen 

… en toen mochten wij aftrappen 

… en toen scoorden wij 

… en toen stond het 3 – 3 

… en toen fluitte de scheidsrechter 

… en toen stond het 3 – 3 gelijk 

… en toen moesten we ons weer 

 aankleden en douchen 

… en toen moesten we weer naar huis. 

Gemaakt door Wytse Hein van der 

Schaar. 

 

Za  1 april 

SDS F2-ONS F2  11 – 1 (10 – 1) 

In het begin van de wedstrijd ging het 

heel goed. Wij speelden goed over en 

daarom was het eerste doelpunt dan 

ook van ons. En zo ging het door tot 

onze 6e goal. Toen pas kregen zij een 

goal. En meer kregen zij ook niet en 

dus was de ruststand 10 – 1. 

Na de rust was ONS ook aardig bezig 

en toen hadden wij maar 1 goal 

gescoord en dus was het 11 – 1 voor 

ons. We are the champions! Bauke 

Jelsma. 

 

Za 8 april 

SDS F2-Workum F2  4 – 0 (2 - 0) 

We moesten thuis tegen Workum F2. 

We hebben gewonnen met 4 – 0. 

Het was wel een spannende wedstrijd, 

want de anderen waren ook wel goed. 

Maar toch hebben we gewonnen. 

Harm-Jan Kamstra. 
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Van de Skeids
Door Douwe D. reitsma

 

Hieronder weer 5 meerkeuze vragen 

om uw kennis over voetbalsituaties 

weer wat op te vijzelen. 

 

1. Een verdediger maakt in een 

uiterste poging om de bal op een 

tegenstander te veroveren een 

sliding. Behalve de bal worden 

hierbij ook de benen van de 

tegenstander meegenomen, 

waardoor deze ten val komt. De 

scheidsrechter beslist tot: 

 

A. Laten doorspelen. 

B. Het spel onderbreken en een 

indirecte vrije schop toekennen. 

C. Het spel onderbreken en een 

scheidsrechtersbal geven. 

D. Het spel onderbreken en een 

directe vrije schop c.q. strafschop 

toekennen. 

 

 

2. De doelverdediger gooit de bal 

van binnen het strafschopgebied 

opzettelijk en met kracht tegen 

een tegenstander die binnen het 

speelveld, maar buiten het 

strafschopgebied staat. De 

scheidsrechter onderbreekt 

hiervoor en zendt de 

doelverdediger van het speelveld. 

Wat is de juiste spelhervatting? 

 

A. Een strafschop. 

B. Een indirecte vrije schop 

C. Een scheidsrechtersbal. 

D. Een directe vrije schop. 

 

 

 

 

 

 

3. De doelverdediger, staande in zijn 

eigen doelgebied, wil de bal in 

zijn handen nemen, maar wordt 

met een correcte schouderduw 

aangevallen. De bal is voor de 

doelverdediger en voor de 

aanvaller binnen speelbereik. Wat 

beslist de scheidsrechter? 

 

A. Directe vrije schop tegen de 

aanvaller. 

B. Scheidsrechtersbal. 

C. Doorspelen. 

D. Indirecte vrije schop tegen de 

aanvaller. 

 

 

 

 

4. Wanneer is in beide gevallen de 

spelhervatting een indirecte vrije 

schop? 

 

A. Het leunen op een tegenstander en 

tijdrekken. 

B. Na onvoorzichtig aanvallen van 

een tegenstander en het beledigen 

van de scheidsrechter. 

C. Gevaarlijk spel en het op grove 

wijze beledigen van een 

tegenstander.   

D. Ongeoorloofde obstructie en het 

springen op een tegenstander. 
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5. Een aanvaller die zich achter de 

doellijn heeft teruggetrokken om 

zich aan buitenspel te onttrekken, 

schreeuwt in die positie een 

aanwijzing naar een medespeler, 

die ter hoogte van de 

strafschopstip in het bezit van de 

bal is. De scheidsrechter fluit af 

en geeft de schreeuwende speler 

een waarschuwing door het tonen 

van de gele kaart. Het spel wordt 

hervat met een: 

 

A. Indirecte vrije schop vanaf de 

plaats waar de bal zich bevond 

toen werd afgefloten. 

B. Scheidsrechtersbal op de plaats 

waar de bal zich bevond toen 

werd afgefloten. 

C. Scheidsrechtersbal op de doellijn, 

zo dicht mogelijk bij de plaats 

waar de schreeuwende speler 

stond.  

D. Een indirecte vrije schop op de 

doellijn, zo dicht mogelijk bij de 

plaats waar de schreeuwende 

speler stond. 

 

Wedstriidfoto  SDS - C.V.V.O 
Op 22 april spile SDS de wichtige (lêste) thûswedstriid fan it seizoen tsjin 

C.V.V.O. Dizze wedstrid moast wûn wurde en dat slagge ek. It waard 1-0 troch 

Robert Sybesma nei oanjaan (fansels mei in kopbal) troch Jappie Wynia. 
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Span Kooistra 
 

Dizze kear binne we op besite by Hans Kooistra en sille wy prebearje wat mear 

bekindheid te jaan de bruorren Kooistra.  

 

 

 
 

 

 Jacob Kooistra Hans Kooistra 

Berne 29-03-1964 yn Zaandam 19-02-1966 yn Zaandam 

Berop Ynkeper Technyske 

Gruthannel yn Snits 

Facilitair manager (congierge) 

yn Wommels oan skoalle 

Partner Annette Dieuwke 

Lid sûnt 1979 1979 

Aktyf by de feriening fanôf 16 jier: begongen as 

fjildhulp; lieder; bestjoer 

Fanôf 16 jier: begongen as 

fjildhulp; no drok dwaande 

mei de keatsferiening 

Hobby's Slap lulle en keile (Jacob sels 

mar freegje wat dat is!) 

Fiskje, aaisykje en keatse 

Favoriete artyst Joep van’t Hek Micheal Flatley (Lord of the 

dance) 

Moaiste musyk Dubblinners; Eros Ramazotti U-2 

Favoriete TV-

programma 

Nikita (hjir hat Hans noch nea 

nei sjoen) 

Westenwind (hjir hat Jacob 

noch nea nei sjoen) 

Favoriete radio-

programma 

Freeze radio Mark in the Dark 

Tiidskriften Neat Actueel 

Krante De Telegraaf LC 

Bêste boek Kameleonreeks / 

Beekman en Beekman 

Kameleonreeks / 

Siderius de Granaat 

Bêste film An Officer and a Gentleman Geronimo  

Iten Bakte ierpels mei sla en in 

hamburger 

Droege woarst (turfrikke) 

Drank Bier Heineken 

Fekânsje Italië Wintersport 
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By-liuwen Nee Nee 

Bêste eigenskip Aktyf dwaande Kin noait ‘nee’ sizze 

Slimme eigenskip Ungeduldich Sjoch by bêste eigenskip 

Lijfspreuk Doe maar gewoon (in 

nuchtere toestand) 

Neat 

Seks foar de 

gearkomste as 

wedstriid 

Gjin tiid foar Net te faak, want dan kin je 

gjin stap mear fersette 

Bêste prestaasje fan 

him 

Hans hat de Elfstedentocht 

fietst 

Jaap hat trije soanen 

Gewoante foar de 

wedstriid/gearkomste 

Kofje sette Foar in wedstriid moat ik 

altyd nei it húske. Foar in 

gearkomste neat. 

Moaiste sport-momint 

fan dy sels 

Trainingskamp op Skylge mei 

it 4e fan SDS 

4e SDS - Tzummarrum 2 x 

skoart mei 2-1 wûn; 2e SDS: 

ik kaam der yn, skoarde 2 x út 

in assist en doe promofearden 

wy mei Jan Ydema 

Moaiste sport-momint 

fan oaren 

WK-riden Thialf - Guljajef 

’87 mar foaral it Russisch 

Folksliet 

Van Basten - Rusland 2-0 yn 

‘88 

Net sa bêst sport-

momint fan dy sels 

Brutsen foet by WPB 4e wurden op it flauwekul-

toernoai (soks kin dochs net) 

Net sa bêst sport-

momint fan oaren 

Onnozele gejammer tegen de 

scheids; giele kaarten 

Neat 

Bewûndering foar Gauke Halbersma Frywilligers (Sjoukema) 

Hekel oan Gemekker in het veld (is 

dêrom ek stoppe mei 

fuotbaljen) 

Personen in doen en laten 

belemmeren personen in doen 

en laten 

Favoriete klup yn 

binnenlân 

Ajax Heerenveen 

Favoriete klup yn 

bûtenlân 

Neat Barcelona 

Favoriete spiler yn 

binnenlân 

Moat der efkes oer neitinke! 

komt letter mei: St. Peterson 

A. Lurling 

Favoriete spiler yn 

bûtenlân 

Neat D. Bergkamp 

Moaiste tenú Heerenveen Fansels de: pompeblêden 

Favoriete trainer Jan Ydema Jan Ydema 

Wolle jimme noch 

wat kwyt? 

Der moatte mear froulju yn it 

bestjoer komme + minsken 

bûten Easterein 

Better lústerje nei de minsken 

dy op it fjild wurkje!! 
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Koart Nijs 
 

Antwoorden van de Skeids 
1D, 2A, 3D, 4C, 5B 

 

Oplossing puzzel maart 
Voetbalvereniging SDS Easterein en 

omstreken. 

 

Tied feur in pafke 

“Een tevreden roker is geen onrust-

stoker”, zo luidt een oud spreekwoord. 

Echter anno 2000 hebben we ook in 

Easterein Amerikaanse toestanden en 

moeten onze sportieve helden van 

SDS 4 in de rust maar naar buiten om 

hun welverdiende sigaretje te roken. 

 

A's yn't spier  
Woansdei te jûn 12 april is it in drokte 

fanjewelste yn'e Skoallestrjitte. Sa'n 12 

man komme om 18.00 oere mei in 

skeppe op it skouder tasetten op nr. 52. 

Wat moat dêr barre. Om 18.15 oere 

stiet de skeppe yn'e grûn en om 21.00 

oere ha se de grûn derút. (Falt soks 

ûnder in 'heitje voor in karweitje') De 

modder leit op in grutte bulte nêst it 

hûs en achterhûs sit in hiel grut gat fan 

sa'n ach meter lang en 10 oant 15 cm 

djip. Yn ien wurd geweldich! Sa ha se 

in part fan de reis byelkoar sparre om 

nei Frankryk te kinnen. 

 

It kin wol leecher 
As it earste fan SDS thús spilet, dan is 

der nei de wedstriid Draaiend Rad, 

fersoarche troch de dames Eke en 

Tsjikke. Dit dogge se geweldich. Mar 

as Tsjikke de nûmmerkes omropt en 

wy freegje as it wat leecher kin, dan 

wolle jimme net witte wat Tsjikke 

docht. Jawol, se begjint leecher te 

praten. Mar wat ha wy altyd in wille. 

 

Priis by slachter Bouma 
Ús redaksjelid Hinke Kuiper hat mei 

in ferlotting by slachter Bouma in 

moaie priis wûn. Mei in lotsje by in 

pûn fleis wûn sy tagongskaarten foar 

in wedstriid fan it Hearrenfean. Wa 

wit foar de C.L.? Fan herte Hinke! 

 

Boete foar Bolke? 
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Fans Only 
 

 

 

 

WWW.EURO2000.NL 

Het Europees Kampioenschap in Nederland en België staat voor de deur. 

Op deze web-site staat alle informatie hierover. Zie ook WWW.ORANJE2000.NL 

  

Steeds meer mensen begeven zich op de elektronische snelweg. De kaatsvereniging 

van Easterein heeft zelfs al een homepage. Steeds meer verenigingen/dorpshuizen 

schaffen zich een computer aan. Misschien nog eens iets voor de “Skoalleseize”? 

Voor de liefhebbers/nieuwsgierigen van Internet hierbij enkele leuke, dan wel 

interessante web-sites: WWW. 

 

sc-heerenveen.nl  Officiële SC Heerenveen homepage. 

vi.nl Homepage van Voetbal International. Op deze site kunt 

u ook onder LINKS (dit zijn ‘verbindingen’ naar 

andere web-sites) naar voetbalsites van binnen- en 

buitenlandse clubs zoals fc.barcelona.es of 

manutd.com. 

knvb.nl Homepage van de KNVB waarop o.a. alle uitslagen en 

standen staan van competitie- en bekervoetbal in 

Nederland. 

voetbalnoord.nl  Homepage waarop informatie over alle noordelijke 

clubs is te vinden. 

voetbalaktueel.nl Algemene Homepage over voetbal. Veel informatie 

over actuele voetbalzaken en veel LINKS. 

sky.com/sports/football Engelse site met foto’s, videobeelden en zeer veel 

wetenswaardigheden over alle clubs en alle spelers uit 

de Premiership en First Division. 

omroep.nl/nos/voetbalkrant Nederlandse voetbalsite. Mooie homepage met 

uitslagen, standen, verslagen, foto’s en videobeelden 

 

Voor de kaatsliefhebbers (en dat zijn er veel bij SDS) de volgende web-site: 

knkb.nl Homepage van de Kon. Ned. Kaatsbond. Via de knop 

‘Meer kaatssites’ komt u ook terecht bij de site van kv 

‘Easterein’ Easterein. 

http://www.euro2000.nl/
http://www.euro2000.nl/
http://www.euro2000.nl/

