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Fan de redaksje (1970)
We hopen dat deze TREFFER u nog
een beetje voor de vakantie bereikt.
Met flink wat overuren is hij tot
stand gekomen; u had voor veel kopy
gezorgd. Overigens: onze dank
daarvoor. Er staat ontzettend veel
informatie in deze TREFFER, en
voor het begin van de nieuwe

kompetitie hebt u hem nodig. Houdt
u uw eigen oefenwedstrijden goed in
de gaten: er wordt op u gerekend!!
Voor de rest: een goede gezonde
vakantie gewenst en tot ziens op het
voetbalveld!
De redactie

Fan it bestjoer (1972)
SDS. yn’e ûngetiid

It winterhealjier stiet foar de doar, en it
bestjoer kin mei ien kear yn’e moanne
gearkomste net mear ta. De spilers fan
alle alvetallen binnen sneons yn’e
skrep om de ear fan SDS. heech te
hâlden. It publyk stiet roun de linen,
yn ien wurd: activiteit.
As der ien forieniging yn Hennaerderadiel warber is, is it SDS. En….. de
jonges wurde fan’e dyk hâlden, dêr sit
in stik opfiedende waerde yn ús
feriening fan komsa! Wurdt der sneins
en letter net ûren oer de wedstriid fan
sneon praten? Binne der net in bulte
supporters dy’t SDS. neireizgje by har
útwedstriden? Dat docht ús as bestjoer
en leden goed! Sit der ek net in stik
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sosjale foarming yn ús SDS.? Wy
moatte der op ta om sa ús feriening
mear en mear te sjen: As leden, spilers
en donateurs mei elkoar wurkje, foar
ús sels en ek foar de oar, foar de
âlderen en foar de C en B junioren.
Benammen de lêsten ha it foarbyld
fan’e âlden sa nedich. Yn dit opsicht
ha de âlden de taak. En de jongerein
kinne wat fan harren enthousiasme
oerdrage oan de âlderein. En is dat ek
net faaks tige nedich? Goed besjoen is
ús klup ien alvetal. De keeper kin net
sûnder syn backs en wat is in alvetal
sûnder spits en middenfjild?
M.L. de Boer
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“We binne amateurs maar we voetballe as profs”

Yn petear mei….Theo Janssen (1975)
Wy binne op besite by Theo Janssen
yn Molkwar. Want krekt bûten
Molkwar leit de maneezje Janssen.
Janssen hat 9 jier as trainer yn
Easterein west. Hy sjocht mei in soad
wille werom nei dy tiid en ek syn frou
wit der noch alles fan. Ik wit nocht dat
ik reageerde op in advertinsje dy’t
yn’e krante stie: SDS freege in trainer.
Ik skrean in briif en krige al gau
berjocht dat ik dyselde jûns lâns
komme woe foar in petear op Hofkamp
7 yn Wommels om de saak troch te
praten. Earst moast der fansels noch al
traind wurde foardat hy op’e fyts nei
Wommels ta gong. Om goed 10 oere
wie hy yn Wommels. Doe’t ik in goed
heal oere binnen siet wie it krekt as
koene wy elkoar al jierren, it klikte
gewoan. En hoe!! Rom njoggen jier ha
sy mei wikseljend sukses gearwurke.
Der binne fansels altyd in protte
dingen dy’t jo bybliuwe. As der no
wûn waard as ferlearn, der waard altyd
oanstutsen. Mei in streep ûnder efkes,
mar dat heard der by, sizze de hear en
frou Janssen beide mei in laits op it
gesicht as hja der wer oan tinke. Sa
witte hja beide noch hiel goed de
ljochtwedstriid yn Snits (op neutraal
terrein). Och, ik sil it noait ferjitte en
mei my alle spilers en supporters ek
net. Hiel Easterein en Wommels wie
ússtjêrd, elts wie nei Snits. De wike
dêrfoar hiene wy Gorredyk noch
ferslein mei 10-0 en no moasten sy
tsjin DWP. Doe’t wy yn Snits it fjild
opkamen wie DWP al in hiele oart oan
De Treffer
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it ynskoppen. De lieder, M. Sixma, en
ik seagen elkoar oan en ik sei: “Laat
se maar efkes doorgaan, dan binne se
straks wel útblus”t. “Ik tink dat wy
noch nea sa’n maklike oerwinning hân
ha as doe: Onvergetelyk sun
lichtwedstriid”. Ek frou Janssen wit it
noch klear, hja wie mei de trein nei
Snits ta gien om de wedstriid te
folgjen. “O, wat skitterend wie dat,
doe nei Easterein. It musykkorps stie
te spyljen en it feest wie yn it kafee
op’e boppeseal, wat in minsken dêr en
wat in feest”.
De hear Janssen wit ek noch te
fertellen fan de earste kear dat er kaam
te trainen yn Easterein: Ik kaam it fjild
op en dêr stie H. Boersma al klear mei
ien bal. Ik frege: “wêr moat ik my omklaaie?” “Yn’e boskjes, sei Boersma,
“wy ha hjir gjin klaaihokken en oars
gean jo mar nei it kafee dêr kin jo je ek
omklaaie”. Dat op it lêst ha ik my mar
omklaaid yn’e auto. Doe’t ik it fjild
opkaam, krige ik de bal fan Boersma.
Ik frege: “wêr binne de oare ballen?”
“Dy ha wy net”, sei Boersma, “jo
moatte it mei ien bal dwaan”. Dêr stie
ik, ien bal en in hiele protte spilers.
Nei it trainen ha ik tsjin it bestjoer
sein: “der moatte mear ballen
komme”. Der is in ekstra gearkomste
west om te beslúten dat it mar
trochgean moast. Ik bin nei ús heit ta
gongen (sportsaak Janssen yn Snits,
red.) en ha him freege om 10 ballen.
Dizze koe SDS doe foar ynkeapspriis
keapje.
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Wedstrijdverslagen
SDS 4 (1976)
Aangezien niet alle spelers beschikbaar waren, dit wordt toch
hopelijk niet een veel voorkomend
verschijnsel, kregen de leiders het toch
voor elkaar met elf man het veld in te
gaan tegen Workum 4. Hierin speelden
diverse oud spelers van Workum 3,
zodat het een zware dobber zou
worden. Dit is ook wel uitgekomen.
Alhoewel H. Westerhof en O. Hofman
in de beginfase enkele schitterende
kansen lieten liggen. De ruststand was
dan toch nog wel enigsizns redelijk,
omdat Dragstra de zaak achter goed

gesloten hield. Pauze met 1-2. Ons
doelpunt kwam van O. Hofman na een
splijtende pass van Wopke. Na de
pauze bleek duidelijk dat onze conditie
nog veel te wensen overliet en stonden
dan ook weer spoedig met 3-1 achter.
Ons best hebben we wel gedaan en na
enkele omzettingen slaagde Lieuwe
Hoitinga erin tegen te skoren. Vlak
voor het eindsignaal kreeg Workum
het zoveelste presentje, wat resulteerde
in een 2-4 nederlaag.
L.H.

SDS II (1977)
Het gaat goed met het tweede in 1977.
Uit 5 wedstrijden 8 punten behalen is
toch niet slecht. Op 12 maart werd er
in Franeker gespeeld tegen het tweede
elftal van die club. De vorige drie
wedstrijden had het tweede elftal
slechts 1 punt opgeleverd, zodat
gevreesd mocht worden dat het weer
een zware dobber zou worden. Dit
bleek echter slechts voor de eerste

helft te gelden toen de stand nog 0-1
was. Na de thee, met twee nieuwe
spelers, bleek SDS II wel bestand
tegen dit Franeker. Er werd in totaal
4x gescoord en telkens door Siepie
Visser, die hiermee wel
onderstreepte op de goede
weg te zijn na zijn lange
afwezigheid.

SDS 3 (1978)
“Werom skriuwst nea ris wat oer de
ferdigening?” “Ferjitst net dat ik tsjin
de peal skeat , no?” “Wat in
skitterende djiptebal net, as dy net yn
de Treffer komt?”
De Treffer
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Sa hie elkenien wol in fraach oan de
skriuwer fan dizze stikjes. Omdat it
peil de lêste tiden suver net besjen lije
kin, soe der eigentlik net folle posityfs
te skriuwen wêze, of it moast wêze de
sfear dy’t noch goed is.
1970 - 2000

Derom om fan alle fragen, fersiken en
stekjild ôf te wêze, in koart ferhaal.
Nei in hurd skot fan de tsjinstanner is
it de altyd opteine en warbere Hindrik
Baarda dy’t de bal nei in kat-eftige
reaksje grypt en kreas yn de fuotten
fan
de
traach
lykjende
mar
ferskuorrend snelle Hielke de Vries
smyt. Dizze leit de bal op superieure
wize stil, docht in skynbeweging en
spilet de bal troch nei de altyd (binnen
en bûten it fjild) krekt op tiid
oanwêzige Ype Burggraaff, dy’t mei
in ferrassende draaibeweging en in
neatûntsjende technyk de bal heech op
spilet nei Sjoerd Postma. Sjoerd
koppet de bal in kear as wat omheech,
fangt him mei de hakke op (op ‘e hûd
sitten troch twa tsjinstanners) en jout
oan dat hy net allinne foar de wedstriid
mei it spul dwaande is, troch “it
fersieren” dan in skiedsrjochter en
oare bezigheden, mar ek ûnder de
wedstriid net swak by spilet.
Sa komt de bal by Herman Vijlbrief
telanne, dy’t ûndanks in grypoanfal en
dank oan de safolle fekansjes
oanwêzich is mei in skoptechnyk dy’t
effektfolle ballen garandeart en in
oersjoch hat gelyk oan dy fan in
politikus. Sa draait de bal yn in
bôge fan sa’n 360 graden nei
ploechge-noat Siepie (“de Hurde”)
Visser. Dizze leit de bal stil op syn
nekke (syn hier dus) draait him om,
kapt fiifenheale kear (de tsjinstanner
falt om) en jout sa de bal troch oan
Rients Wijnia.
Rients set mei in trijedûbele
skynbeweging fjouwer tsjinstanners op
de ferkearde poat. Fan efteren wipt hy
de bal omheech en jout mei in fallende
bal de op gong wêzende Sjoerd
Bonnema de gelegenheid in stik as wat
De Treffer
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tsjinstanners it Spannumer bosk yn te
stjoeren. Sjoerd seurt net, sjocht wol
dat sadwaande komt de bal by “de
tredde” Sjoerd (Bijma). Dizze Sjoerd
besoarget de linemakkers in soad
wurk, want nei ôfrin is alle kalk
fuorttrape. Dochs draaft hy net allinne
op de line, hy docht ek tige
fertsjintlike dingen mei de bal: twa
kear lofts en twa kear rjochts deselde
tsjinstanner foarby en dêrnei noch ien
kear tusken de fuotten troch, om op
dizze wize de altiid – sûnder bal
fansels- bewegende Anne Brouwer
oan te spyljen. Dizze triuwt like hurd
as yn 50 ûns swierdere tsjinstanne,
hâldt de bal yn besit, sjocht efkes
rêstich en hakt de bal werom nei
Appie Posthumus. Dizze wurket net
foar neat by de Rie fan Wurk, want
hurd wurkjen is him net frjemd, mei in
korrekte glydbal, en troch en fraaie
technyk bliuwt hy yn it besit fan de bal
en skoot de bal oer sa’, 30 meter troch
oan Lolke Hofstra, dy’t omdat hy
eartiids wol gauris in doelpunt makke
en omdat hy besibbe is oan de
skriuwer fan dit ferhaal, in skot op it
doel (of leauwer sein: in
skot rjochte op de lofter
boppehoeke) docht
en fansels sa in tige
fertsjinne doelpunt
makket.
Fan
herte
lokwinske jonges.

As jim dit lêze, sille jim wol tinked: soe
it echt sa wêze
Dat hja allegear útblinke?
Wêz gerêst it falt wat ta
De skouts hoege noch net nei
Wommels ta
1970 - 2000

.

Pupillen D1 (1982)
De wedstrijdt tegen Bolswardia op 20
september. Maandags op het trenen zei
meester strikwerda, jullie verliezen.
Maar dat wouden wij niet, we zouden
wel eens wat laten zien. We kwamen
op het sporterein en kleden ons om. Ik
stond op goal, de scheidsrechter fluitte
af, en de wedstrijd begon. We waren
leuk aan het spelen ik kreeg wat terug
speelballen. Ant pander schoot! De
keeper liet hem los en daar was romk
postma die schoot in. We speelden
lekker soepel we hadden veel
uithoudingsvermogen dat hadden we
geleerd op het trenen, van meester
strikwerda. Opeens kreeg tjeerd de bal
en schoot van grote afstand in. Maar
toen kwam
Bolswardia in actie. Ze kwamen
opzetten, ik dook naar de bal maar

Willem tjalsma schoot hem weg, maar
bijna in eigen goal van ons maar hij
schoot tegen de paal toen schoot één
van Bolswardia hem er in. Toen
speelden we nog even maar de
scheidsrechter floot af. Het was pauze
het was 2-1. De 2e helft begon we
speelden lang zo goed niet als de
eerste helft. Maar in het laatst van de
tweede helft gaaf harmen vijfhuizen
een paas aan maten de Groot en die
knalde hem er in. De einstand was 3-1
voor SDS. Wij staan op de derde
plaats. ONS op de
tweede en hubet sneek
op de eerste.

Jan Vijfhuizen

Pupillen F2 (1987)
De lytsen dy fuotbalje ûder de namme
“efkes”. Dy F stiet foar:
flugge bern;

fanatyk: yn it bysûnder de memmen
(heiten wat minder)
fûl: dat sit der by sommigen al gau
yn
ferjitlik: as it giet om it oprêden fan
de klean

fris fuotbal, sûnder drege systemen;
freonlik foar tsjinstanners en meispilers

De Treffer
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Sjoch se draven, de lytsten fan de
klup. Der wurdt betiden goed oerspile.
By Christiaan begjint it altiten efteryn.
Hy is oanfierder en hy is echt in lêste
man.
Wat te sizzen fan Rinse: in lyts
mantsje, mar der wol foar stean gean.
Hy wol sa graach in doelpunt meitsje,
mar dat komt fansels wol Rinse. Kinne
jim Johan wol: hy skoarde lêstendeis
ek al. En dan de Sudhoeke.
Yn Wommels wint de
Sudhoeke altiten by in soad
dingen
(10
kamp
of
toulûken) It sit dêr mei de
takomst wol goed, want
Klaas Schokkenbroek en
Piter Lieuwe vd Valk geane

foar neat oan de kant. Ut Itens komt
Jan Stenekes. Dy hat technyk.
Yn alle rêst besiket er in fuotbaljende
oplossing te sykjen. Op technyk
skoorde der 2kear. Tsjeard stiet it
leafst op it doel. Hy spatte soms oeral
foar. Eddy is in stik fury. Syb Overal
skoort oeral en maklik en hat in
prachtich skot. Wesley Hoitinga
makket in soad doelpunten en spilet ek
altiten goed ôf. Klaas Overal is
trainer/lieder.
Doelpuntenmakkers dizze kompetysje:
Wesley (15), Eddy (4), Sieb
(14), Christiaan (3), Piter (5),
Johan (1), Klaas (1) Jan (2).

“SDS hat wat mei fûgels”

In unyke fynst
Yn ´e maitiid kinne jo fan alles
ferwachtsje. Sa die Wim Bakker
(hjirnjonken op ´e foto) yn 1978
by de warming-up foar de
bekerwedstriid tsjin Aldegea in
besûndere fynst.
Ter hichte fan ´e middenstip fûn
hy in nêst mei in ljipaai.

De Treffer
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EN DE BRANDARIS TRILDE …….. (juny 1987)
Verslag van het weekend op Terschelling van ‘it Fjirde’
Het is moeilijk om iets op papier
te krijgen van het dol en
dwaze weekend van 29,
30 en 31 mei.Eigenlijk is
het niet te beschrijven. Je
moet er bij zijn geweest. Toch zal ik
een poging wagen. Velen hadden
voorafgaande nachten slecht geslapen.
Maar eindelijk was het dan zover.
Vrijdagmiddag 5 uur hadden we
afgesproken maar de meesten zaten
half 4 al in café Bergsma. Even in de
stemming komen. En stemming was er
direkt mede door het kratje bier
aangeboden door iemand die niet mee
kon. Na de statiefoto gemaakt door
Bouke de Boer gingen we per taxi
richting Harlingen. De selectie,
vergezeld door een grote groep
supporters, nam aangekomen op de
boot, direkt beslag op de tap. En
aangevoerd door Ernie en Bert
(mascotte's), gestoken in SDS-tenue,
werd menig lied ten gehore gebracht.
Wel werden er wat wrange mopjes
over de laadklep gemaakt en volgens
sommigen zou de naam van de kaptein
Gijs Kapzeis zijn.
Op
TERSCHELLING keek de
plaatselijke bevolking wat argwanend
naar het clubje zwart-witte jongelui.
Ook de campingbazin keek raar op
maar na het weekend erkende zij dat
ze weinig of geen overlast van ons had
gehad. Gelukkig maar want it moat
leuk bliuwe.

De Treffer
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De indeling van de tenten:
Tent 1 Theunis Hofstee (supporter)
Hinke Kuiper (masseuze) Gerrit
Bergsma (die nauwelijks in zijn
slaapzak paste) en Tjalling Haakma
(stille kracht).
Tent 2 De gebroeders Kooistra (Hans
was wat stil) en Willem ‘Pegel’
Tjalsma met zijn vriendin Hessie
(Truitje).
Tent 3 De Wommelser barak met
Johan de Jong (jammer dat hij geen
streep kan voetballen, hij zou er leuk
bij passen) Oege Okkema en Ate
Vellinga (gastspeler en ‘vader’ van
Ernie en Bert).
Tent 4 De Hollandse tent met Jelle-Jan
en Afke Holwerda (fijn dat jullie er
weer bij waren) en Foekje en Chris
Houtsma (weinig klachten over zijn
snurken).
Tent 5 met Klaas en Boukje Overal
(zeg maar ‘de organisatoren) en
Marijke en Douwe Schaafsma (zij
zullen weinig geslapen hebben met
Klaas naast je).
Tent 6 de bier tent met Hannes Nauta
(penningmeester) Durk Harm de Boer
(die zich steeds meer thuis gaat
voelen) Daantje Boersma (‘we zullen
hem even raken’) Freddie Scheltema
en Appie Ruiter (‘Big Smile’).
Vrijdagavond 22.00 uur, 24 man
betreden een van de gezelligste café´s
van Nederland (en ik kan het weten)
de ‘Schotse Vier’.

1970 - 2000

Hannes Nauta, onze penningmeester,
bestelt 1 vat bier en het feest kan
beginnen. Er wordt gezongen en
gedanst en gelachen. Albert Ruiter
loopt ‘een blauwtje’, Klaas O. deelt 30
droge worsten uit en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Het Oosterender
matinee is hierbij vergeleken een
theepartijtje. Het vat bier is tegen half
3 ‘skjin leeg’.
Zaterdagmorgen 09.30 uur, Klaas O. is
voor dag en dauw alweer wakker en
wekt iedereen op zijn manier
(hardhandig). In de campingkantine
hingen de kopjes er wat slap bij. Maar
met een paar koffie een tostie en een
zwaar shagje komt er weer wat leven
in. En terwijl iedereen een bakje
leut bestelde vroeg Ate V. ‘een
rol skijtpapier’.
De wedstrijd: Ernie en Bert
(Ate zijn jongens) zaten in de
dug-out, Hinke sjouwde met de
verbandtrommel,
technischdirecteur Oege Okkema stak
nog een sigarettje op, de
wedstrijd kon beginnen. We
startten met onze vertrouwde
opstelling waarin een wijziging:
Freddie S. stond onder de lat.
Vorig jaar verloren we tegen
dezelfde ploeg met 4-0 nu
echter wonnen we met maar
liefst 4-1. Dat betekend dat SDS
4 nu 10 wedstrijden ongeslagen
is. De doelpunten werden
gemaakt door Douwe S. (uit een
vrije trap) Hans Kooistra (na
voorbereidend werk van … Chris H.)
Willem Tj. (na een solo) en …. Ate V.
(hij staat hoog op ons verlanglijstje).

De Treffer
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Eervolle vermelding voor Jelle-Jan die
speelde
alsof
hij
nooit
was
weggeweest. Na de wedstrijd werd er
behoorlijk omgezet mede door de 4
rondjes van vv Terschelling maar…..
het leukste moet nog komen.
Op voorstel van de kantine-baas
gingen we penalty schieten SDS Terschelling. Dus de hele horde van de
kantine weer het veld op. De keepers
konden zich niet meer omkleden dus
dan maar in de onderbroek. Na 15
strafschoppen waar ook de dames en
supporters
aan
mee
deden
(schitterende goal van Hannes) viel de
beslissing in het voordeel van
Terschelling. Daarna hebben we ons
repertoire even gezongen
waaronder ‘You never
walk alone’, ‘gleske
bier’ en ‘SDS 4’ (op
wijze van ‘Let it be’).
Zaterdagavond: Heerlijk
gegeten
(gevulde
hertereed)
in
‘De
Koffiepot’. De meesten
konden zich gedragen al
werd hier en daar een
boertje gelaten. Theunis
H. ontpopte zich als een
wat overijverige ober: hij
ruimde de borden al op
voordat de mensen klaar
waren. Om 22.00 uur zat
iedereen weer aan de bar
in de ‘Schotse Vier’. En
het nieuwe vat werd
aangesloten.
De stemming en de temperatuur steeg
enorm.

1970 - 2000

Zondagmorgen: Na een klein ontbijt
(koffie) met de taxi naar het strand. Op
het terras van Paal 8 werd het weekend
even doorgenomen. Vooral Ate V. had
en paar kernachtige uitspraken, over
Oege: ‘een goeie jongen maar hij
deugt niet’ en over Johan: ‘een goeie
jongen maar een hufter’. Verder
vertelde Daantje honderduit over zijn
andere hobby naast voetbal… bier.
Tegen vieren bracht de taxi ons weer
naar de boot. Alle centen werden
bijelkaar geschraapt en zo konden we

nog een paar consumpties nuttigen. En
wat is het een mooi gezicht 20 man in
die prachtige SDS 4 trui aan een lange
tafel.
Zondagavond: Het zit er weer op. En
iedereen gaat weer zijns weegs. Maar
wat
was
het
een
geslaagd
trainingskamp. Dankzij het goede
weer en een GOUDEN ploeg. Vorig
jaar was het een spontane happening,
dit jaar was het net zo leuk.
(FS)

Dames SDS (1988)
BETTER LET AS NET
Akkrum - SDS Dames
Maandagavond 11 januari gingen we
met de dames Attie, Hinke, Nannie,
Elly, Matty, Hammie, Gerrie en Pieta
vol goede moed naar Akkrum. Na een
wel zeer toeristische route (oorzaak
maandag????) door Akkrum begint de
wedstrijd om negen uur. De eerste
helft spelen beide ploegen erg
rommelig, maar toch neemt SDS via
Hammie de leiding 0-1. Door enkele
lullige opmerkingen vanaf de tribune
was de verdediging van ons, met de
getergde Hinke niet te passeren.
Helaas kon Hinke, na vele pogingen,
niemand op de tribune met de bal
raken. De tweede helft begon met 2
zeer ongelukkige handsballen van
onze kant, maar gelukkig stopte onze

De Treffer

11

keepster Attie beide penaltys. Het
spelpeil werd nu ook beter en toen
Pieta
met
een
onnavolgbare
schijnbeweging de keepster passeerde
zaten we op rozen 0-2. Nadat nog
enkele goede kansen voor ons (Nannie
kopbal en Matty één tweetje met
Hammie) net geen
goals opleverden,
maakt
Hammie
vlak voor tijd met
een hard schot nog
een
goal
0-3.
Iedereen
was
uitstekend in vorm,
zodat we wel eens
vaker op maandag
kunnen voetballen.
Proficiat…..

1970 - 2000

SDS1 Sealfuotbal (jan 1989)
It wurd wer tiid foar in stikje,
sealfuotballers, want der binne
minsken dy harren ôf freegje hoe
heech as hoe leech as jimme yn de
kompetysje steane. No slacht dit grif
net op in protte minsken, tenminsten
net fêste taskôgers want dy kinne wy
op trije fingers telle. Tine, Jelle en
faaks Oebele binne grif ús fêste
supporters, dus sa as jimme lêze binne
wy noch net earlik ree om in FAN
KLUP op te rjochtsjen. Foar de
minsken dy ús noch net kin, komt hjir
noch ien kear ús opstelling: Yn de
goal, (as hy der yn stiet, in goaltsje) hy
hat in basis plak ôftwongen, stiet,
Tjerk Hiddes, dy noch mar 31
ballen fleane litten hat.
In
noflike
keeper
want
hy
krimmenearet nea s hy der sa’n
seis fleane lit, want hy seit
altyd, as jimme der mar ien
mear meitsje dan fyn ik dat wol
bêst en sadwaande hawwe wy 39 goals
makke. Yn de efterhoede steane de
pilaren wêr Tjerk alhielendal op
bouwd, Douwe Mûs, de lytste en de

rapste fan it stel en nea benaud foar de
tsjinstanner al hoe grut hy ek is en dêr
stiet ek Stoffel Toarst (hoe komme je
der op) wylst Tinus Jonge harren noch
wol ris bystân jout. Yn de spits, lofts
bûten Tamme Punter mei Ype Kaffer
dy de lêste tiid noch wol ris lêst hat
fan stive knibbels. (is dat hokjen no
wol sa goed?) Us hingjende spits is de
wol bekinde Piter Skeet, ek wol bekent
as Piter Swengel omdat…..(skrast
troch de redaksje). De coach is de
bekinde Andries Druiff ek in man
sûnder papieren en ien dy it goed yn
de holle hat. It begie de earste
wedstriden hast te goed want yn de
earste
wedstriid
pakten wy daliks
Wâldsein thús mei 71. It lêste sponsor nijs
is dat de Okkema’s
leanbedriuw it earste
en de Rabo it twadde
sponsorje wol en dat binne goede
berjochten en as hja der like folle wille
oan ha as wy dan komt dat wol goed.

Veteranen SDS (1993)
35 + en tsiis
It begryp + efter in
sifer docht jo altiten
tinken oan tsiis.
Fansels komt dat
yn it bysûnder
troch 40+. Tinkend oan
de seleksje fan SDS 35 + dan blike der
hiel wat oerienkomsten mei tsiis te
wêzen.
De Treffer
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Gelf Eringa: It foarbyld fan in âld
stikje tsiis. Hy hat lang ripe yn allegear
alvetallen, de smaak is lykwols no
goed op peil. Syn foarsetten binne
bysûnder, foar de echte leafhawwer in
smaakfol hapke. Tefolle sokke tsiis ite
is net goed, derom spilet hy meast ien
helte.
Sjoerd Postma: Fol fette tsiis, te
brûken by ferskillende gelegenheden.
1970 - 2000

Sa is it ek mei Sjoerd: foaryn lofts,
efteryn lofts en ek mei de fluit prima te
brûken.
De efterhoede: Oer it ginneraal goed
en betrouber mar ek wolris in
gattentsiis. Te folle gatten yn de tsiis is
net goed.
Klaas Molenmaker: Wy kinne him it
beste fergelykje mei Parmesan, in
Italiaanske tige hurde tsiis. Syn
populariteit yn Nijlân is sûnt inkele
wiken hurd weromrûn.
Harry Oosterman: In BresseBlue tsiis.
Sêfte tsiis. Sitte samar
dûkjes yn. Harry syn
ledematen kinne ek net
folle ha.
Henk Baarda: Sa yn it
doel liket it of hat er aardich wat fet
ûnder de hûd. As hy syn 13 sjurts út
docht, bliuwt Slankie oer.
Jaap Jaarsma: In echte smelttsiis. It
kenmerk fan in smelttsiis is dat it in

mingsel is fan ferskate soarten. Dat is
Jaap
ek,
Oanfalle,
ferdigenje,
kontroleare. Ynspireare en in hurde
wurker.
Jan van Asselt: In echte Moutardier, in
swiere (10 kilo) krûdentsiis. It is yn
feite in echte 50 + tsiis. Hoewol Jan
noch net sa âld is, komt syn
draafgedrach wol oerien mei dy
leeftyd.
Jelle de Boer; In dúdlik gefal fan in
Roquefort: in skieppetsiis dy’t
minstens trije moanne rypt is yn de
grotten fan Skrok.
Roel Sybesma, de oanfierder is as in
Goudse (merklieder) en Teun Boonstra
is lykas Aant Hofstra net mei in tsiis te
fergelykjen .
Se hawwe mear fan fleisguod,
somtiden sa taai as lear en oare kearen
sa myld as de simmerwyn.
(AH)

De aantrekkingskracht van
Hinke op Heerenveen-trainers
In de jaren negentig kwam SC Heerenveen
twee keer op bezoek in Easterein.
In de onderhandelingen werd steevast door
Heerenveen als eis neergelegd dat er na afloop
van de wedstrijd een foto-sessie met Hinke en
de trainer moest plaatsvinden.
Hinke poseert hier met respectievelijk Fritz
Korbach en Foppe de Haan.
Hoewel Fritz er om bekend staat (vraag Lubbe
van Dijk maar), gaat Foppe iets verder in zijn
fysieke toenadering.
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De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 30 nûmer 10
juny 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:

tillefoan:

funksje:

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

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

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

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

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

Foarsitter
Skriuwer
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

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

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
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:

7 july 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
Met deze Treffer zijn we aan het einde
gekomen van de 30e jaargang.
Een historisch moment dat wij als
redactie niet zomaar aan u voorbij
willen laten gaan.
Het leek ons dan ook wel een aardig
idee het juni-nummer te combineren
met zowel een terugblik als een
vooruitblik
Het terugblikken hebben we gedaan op
de afgelopen 30 jaar. We zijn daarbij
willekeurig te werk gegaan en hebben
fragmenten uit Treffers van de
afgelopen 30 jaar gebundeld in het
eerste gedeelte van dit nummer.
Bij het vooruitblikken hebben we een
sprong van 30 jaar gemaakt.
Aangekomen in het jaar 2030 zijn we
allemaal niet alleen 30 jaar ouder

geworden, maar heeft
de club zich ook enorm
ontwikkeld.
Onder de bezielende
leiding van voorzitter
Eage Ramatoff maakt
SDS hoogtijdagen door.
Ramatoff
heeft
weliswaar een zeer
professioneel bestuur samen-gesteld,
maar heeft nog veel te stellen met een
aantal betrokkenen die u ook vandaag
de dag bij onze vereniging aantreft.
Het laatste gedeelte van deze Treffer is
geschreven met een “knipoog naar de
toekomst” . Neem het niet al te serieus
en voel u vooral niet teveel
aangesproken. Veel leesplezier toegewenst.
(MW)

Fan it Bestjoer
Oan de ein fan in seizoen moat
je as klup werom en foarút
sjen.
Seker wat it de senioren
oangiet is it fan belang om te
witten dat it goed giet en at it
minder giet hoe je feroarje
moatte.
By it weromsjen tink ik oan de
tongersdei tejûnen at de lieders de
sneons dy’t komt beprate.
Oer it algemien kinne wy hiel tefreden
wêze oer it ferrin. De alvetallen sieten
reedlik goed yn de spilers, en at der
net te folle fekansjes, blessures en
skorsingen tagelyk binne dan koene
wy it goed rêde. Wy binne ek wiis mei
De Treffer nr 10
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ús reservelist. Dat binne de
spilers dy’t der krekt efkes
foar soargje dat de problemen
oplost wurde kinne.
By de lieders nimme wy
ôfskie fan Eddy de Boer,
Wilco Overal en Sipke
Hiemstra. Ut namme fan it
bestjoer wol ik harren tank sizze foar
de ynset.Op dit stuit sjogge wy foarút:
Sjen at wy de alvetalyndieling foar it
kommende jier wer rûn krije.
Mar earst fekansje hâlde dan komt de
skerpte foar takom jier werom
Roel Sijbesma

juny 2000

De Slachte(r)
Yn de krante stie dat der 222
rinders út Wommels kamen,
159 kuierders út Easterein, in
lytse 100 wâders út al de
doarpkes om dizze doarpen hinne.
Yn totaal swalkje der in 8000 mei. Ik
tink dat der ek in protte spilers fan
SDS binne dy mei dogge want sjoch se
de lêste wiken strompeljen op it
fuotbalfjild want drave is al wat oars
as rinne.
Dat hja hiel wat traine moatte/wolle
die ek wer bliken. Op de ien nei lêste
sneon wiene der gjin fuotballers mear
te krijen. It 4e en it 35+ hiene beide frij
en it 2e moast wol fuotbalje en noch
wiene der fuotballers temin. Lieder
Marco moast sels spilers út de âlde
doaze helje. Ype Tiemersma en Klaas
Overal moasten harren fuotbalklean
fan hûs helje en sels de ienichste
taskôger (Stoffel) mocht noch wol
efkes op de bank plak nimme.
De slachte maraton wurd miskien wol
wat te serieus nommen want ek as der
fansels fuotballe wurde moat, giet soks
foar alles. Wêrom trene foar sa’n dei?
De maraton is rom 42 kilometer. As
men 6 kilometer yn ‘e oere rint dan is
dat ommers nei 7 oerkes wer foarby en
kin men by kafee ……… al wer in
bierke helje.
It dreechste fan dizze hiele slachte kin
noch wol ris it jild wêze. Net omdat
dizze maraton sa djoer is mar omdat
men safolle jild mei nimme moat foar
al dy kollektes.
De Treffer nr 10
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Om de kilometer stiet der in
korps te spyljen en elk stiet
dêr mei in kollektebus.
Dat betsjut dat elke rinder/
kuierder/swalker 42 losse gûnen mei
nimme moat.
Ik stean sels op de helte fan dizze
maraton mei in diske mei earkleppen
want ik tink dat elk dan al sêd is fan al
dat fluitsjen en toeterjen (ik heb een
potje met vet en wij zijn er bijna maar
noch ensfh.).
Om de kilometer in korps mar ek om
de kilometer in diske mei frisdrankjes,
kofje, tee, dúmkes en om de kilometer
in taferiel fan elk doarp om sjen te
litten wêr hja sa goed yn binne as wêr
hja net goed yn binne.
As men no sân oeren oer de slachte
dwaan kin en it is basearre op in tolve
oeren dan hat men dus fiif oeren oer.
Der binne 42 taferieltsjes en as ik dan
goed rekkenje kin, dan kin elke rinder
by elk taferiel as diske acht minuten
stean bliuwe en bliuwe der foar harren
sels noch twa minuten oer foar in
sanitêre stop. Men kin ek wol sân
minuten stean bliuwe mar dan bliuwe
der 44 minuten oer foar it húske en om
dêr salang te sitten is net nedich.
Ik ha it as kop oer slachter want ik tink
dat it allegearre blierren wurde. Elk
hat fan te foarren noch efkes nije
skuon kocht want men moat der al in
bytsje kreas op stean. Der binne ek in
protte dy de gek hawwe mei 42
kilometer. Dy trene hast net.
juny 2000

Al dy minsken komme by de slachters
want it binne allegearre bloedblierren
en de EHBO posten sille op it ein fan
dizze dei der as slachters út sjen fan al
it bloed.
Tige spitich dat ik dat eintsje sels net
meirinne kin en al dy fersliten, wurge,
krukkende, mismoedige, rinders net

sjen kin want litte wy earlik wêze, wat
is no 42 kilometer op ien dei.
Folle mear respekt foar de âlvestêden
rinders en de rinders dy de Nijmeegse
mei rinne want dy ha ‘k sels al in pear
kear fluitsjend útrûn.
Bolke

Verslag SDS 4
Leeuwarder zwaluwen – SDS 4
Voetballen in de grote stad, dat is toch
wat. In de stad van cambuur
Leeuwarden, waar het voor vele
ploegen gemakkelijk punten pakken is.
Maar deze vergelijking ging voor de
zwaluwen niet op, maar gold meer
voor SDS 4. slecht voetbal en geen
punten –uitslag 9-2. Binnen 2 minuten
hadden wij een 2-0 voorsprong, de rest
dus maar gauw vergeten.
SDS 4 – Blauw wit
Een wedstrijd waar in de gasten beter
voetbalden dan de gastheren, maar
waar het toch om de doelpunten gaat.
in de eerste helft 4 kansen voor de
onzen en 10? voor de hunnen en zij
(de hunnen en de onzen) gingen rusten
met 4-0 voor de onzen. (doelpunten:
Hendrik Eringa 1x en Johan Dijkstra
3x) Na rust deden de hunnen het beter
en maakten er 4-3 van. Maar toen was
het woord weer aan de onzen. ( 5 – 3
Willem Tjalsma solo, 6 - 3 Willem
Tjalsma met assist van Tjalling
Hoekstra en 7-3 Tjalling Hoekstra
met assist van Willem Tjalsma. Wat
een samenwerking, wat een duo, wat
een combinatie. Misschien te verkopen
aan het eerste elftal.(65 miljoen?). Met
dank aan de uitstekend fluitende
scheids Keimpe Meyer.
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Nijland – SDS 4
In een zeer slechte wedstrijd met
weinig kansen was Nijland de betere
ploeg. maar scoorde Sjoerd van Beem
met behulp van de keeper van Nijland
(Speerstra ongeveer 60 jaar) de 1-0.
Na 20 minuten moest Tjalling
Hoekstra
geblesseerd
van
het
veld.(misschien weer een scheenbeschermer vergeten) Hij werd vervangen door Harm Gilliam, die op zijn
beurt weer moest worden vervangen
(rug) door Bas van der Wey (misschien overtraind die mannen)
Na rust werd er 3 keer gescoord door
SDS (Hendrik Eringa, Willem
Tjalsma, en Bas de Haan). Nijland
scoorde nog tegen d.m.v. een pengel.
Oh ja er was ROOD voor Bas van der
Wey, terecht.
SDS – TOP 2
Als het voor de wedstrijd over idolen
gaat heeft bijna iedereen er bijna wel
iemand, de een roept om van Basten,
de ander om Cruiff. Voor mij is het
echter geen prof voetballer, maar een
amateur schrijver van stukjes voor
SDS, nl AANT HOFSTRA. Wat deze
bebaarde mijnheer uit zijn pen zuigt is
met geen pen te beschrijven.

juny 2000

In het fries over “zijn”oudjes” van de
35+ over AGE 61 en zijn kornuiten,
de (beetje rare) moppen van
THEUNIS BOONSTRA of over de
peren van KO DE BOSWACHTER
alias (JELLE DE BOER)…. Om
jaloers op te worden.
Het wedstrijd verslag is niet het
belangrijkste maar de humor er om
heen.

Maar als deze man nou eens een snel
cursus geeft in de kantine aan een paar
van het 3e en het 4e misschien komt er
dan wel wat meer (en beter) van het 3e
en het 4e in de treffer te staan.
Oh ja wij wonnen weer een en wel met
5-0. Doelpuntenmakers: Bas de H.
(2x); Hendrik E. (1x); Jan R. v/d V.
(1x) en Jacob P. (1x).
Een “niet speler” van het 4e

Twaspan / Dukke en Bas van der Wey
Ik skille mei Dukke van der Wey, om’t ik graach in ôfspraak meitsje woe mei har
en har soan Bas, foar de Trefferrubriek “Twaspan”. “Oh deale”, ropt Dukke en
freget oan Bas as hy dat wol wol. Fansels wol Bas wol. “Kom daliks mar”, seit
Dukke, “want wy binne no beide thús”. As ik dêr 5 minuten letter binnestap, leit de
keamer fol mei Treffers. “Wy ha stiekem efkes sjoen by foarige fragen, sizze Bas
en Dukke, “sa binne wy in bytsje tariede”.

Berne
Berop
Partner
Aktyf sûnt / Lid
Hobby's
Favoriete artyst
Moaiste musyk
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Dukke van der WeyBoersma
14-01-1953
Húsfrou en berneoppas

Sebastiaan van der Wey
(foar ús Bas)
09-05-1976
Magazijnmedewerker by
Douma Staal yn Snits
Jouke
Net oanwêzich
1987
1983
Alles mei fuotbal en yn de Oant wurk by de boer as
ferkânsjes fytse
by it leanbedriuw
Net ien spesjaal
Metallica en Biohazard
As it mar Frysk is
Hard-rock
20
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Dukke
Favoriete TVprogramma
Favoriete
radioprogramma
Tiidskriften
Krante
Bêste boek
Bêste film
Iten
Drank
Ferkânsje
By-liuwen
Bêste eigenskip fan him
as har
Minste eigenskip
Bêste prestaasje fan dy
sels

Hjoed
Omrop Fryslân
Libelle en Margriet
LC
Fryske boeken (net ien
spesjaal)
O, ik hâld absoluut net fan
films
Ach ik mei alles
Pilske en kofje
Yn Nederlân, it is hjir sa
moai
No, nee mar ik rin net
ûnder in treppen troch
Hy is o sa noflyk
Bin in plakker as it
gesellich is
‘k Soe it net witte

Gewoante foar de
gearkomste/wedstriid

Bas
Westenwind en Studio
Sport
Evers staat op
VI, Panorama en Actueel
LC en Telegraaf
Vogelvrij fan Joseph
Garber
Convoy
Pizza
Bier
As it mar moai waar is
dan mei it oeral wol wêze
Nee
Sy stiet altyd foar in elts
klear
Bin in plakker as it
gesellich is
B’s trochgien nei heale
finale troch in doelpunt
fan my (1-0)
Nei’t hûske

Jouke kriget altyd in tút
fan my foardat ik fuort
gean
Moaiste sportmomint fan Krânse wûn mei it keatsen Oar: omhaal Van Basten
dy as fan in oar
tsjin Den Bosch
Net sa’n bêst
Foet yn it gips troch it
Oar: prestaasje fan Ajax
sportmomint fan dy as
keatsen
dit seizoen
fan in oar
Bewûndering foar
Meinte Wesselius (wylst De banksitters by it 1e
se dit seit moat se o sa
alfetal (faak deselde
leitsje)
minsken)
Hekel oan
Rommel
Minsken dy’t te let
komme
Favoriete klup yn Hollân Heerenveen
Ajax
Favoriete klup yn it
Net ien spesjaal
Manchester United
Bûtenlân
Favoriete spiler yn
Wim Kieft
P. van Hooydonk
Hollân
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Favoriete spiler yn
Bûtenlân
Moaiste tenú

Dukke
Gebr. de Boer

Bas
J. Litmanen

Pompeblêden

Pompeblêden

Favoriete trainer
Willem van Hanegem
Wolle jim noch wat kwyt Ik soe it fyn fine as der
wat mear froulje nei de
kantine komme, ek by de
tredde helte

Foppe
‘k Soe it net witte

SDS B2
SDS B2 – Balk B2
Deze laatste wedstrijd van het seizoen
moest het elftal van SDS wel winnen
van het tiental van Balk. Dit betekent
echter niet dat we kampioen konden
worden. Maar de derde plaats in de 2 e
seizoen helft is een mooi resultaat.
Al voor de rust was de stand 7-0. De
tweede helft bracht geen dubbele
cijfers op het scorebord omdat er
minder fel werd gevoetbald. De
eindstand was 8-0 door doelpunten
van Edwin de Jong (2), Gearard
Posthumus (2), Douwe Jan Kersbergen
(2), Henk Postma (1) en Tjeerd
Halbertsma (1).
Jeugdtrainer, Rein van der Woude, had
in de pauze gezegd dat er een penalty
‘versierd’ moest worden, want dan kon
keeper Wybe Bouma ook nog een
doelpunt maken. De penalty werd
binnen gehaald maar helaas schopte
Wybe de bal tegen de paal.
Na deze laatste wedstrijd kan gezegd
worden dat de indeling in de eerste
helft veel te zwaar was en dat er in de
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tweede seizoenhelft een leuke indeling
was.
Het B2 team zat het gehele seizoen
krap in de spelers. Enkele op de eerste
lijst staande spelers hebben we nooit
gezien, enkele hielden het halverwege
voor gezien en bij het begin van het
kaats- en fietsseizoen vielen er nog een
paar af. Met hulp van de leiders van
B1 en C1 konden we toch steeds een
elftal samenstellen. De jongens zelf
hebben steeds met veel plezier en
weinig gezeur het seizoen afgesloten.
Ze vonden het niet leuk dat trainer
Freddy nooit eens aanwezig was
tijdens de wedstrijden.
Als leider/ouder heb ik ervaren dat het
beter is een voetbal verleden te
hebben. Ook hier is het elftal te kort
gedaan. Desondanks hebben we er met
elkaar volgens mij het beste van
gemaakt. Jongens, bedankt. Alles liep
op rolletjes wat betreft het rijden naar
uitwedstrijden en het wassen van de
shirts. De ouders wil ik hiervoor ook
bedanken.
Hessel Hofstra (leider)
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Sibe de Seefugel (16)
Oanpassingen
It wie oan de ein fan de
jierren 80 dat der in
foaroanstaende Belch en
Nederlanner op in terras sieten en
harren fol ieten oan bôle mei tsiis (de
Belch) en patat mei mayo (de
Nederlanner). “Fynsto net dat jim
stadions der fertuteaze útsjogge”, sei
de Nederlanner. “Dêr hast gelyk oan,
dy fan jim binne better”
“Wist hoe’st der foar soargje kinst dat
soks feroaret? Do moast roppe dat
Belgie it EK yn 2000 organiseare wol.
Dan silst sjen.”
Dy Belch fûn dat in goed idee. Hy sei:
“ik begjin moandei gelyk te roppen,
tige tank foar de tip, kin ik ek wat foar
dy dwaan.?”
“Jawol” sei de Nederlanner, “moast
sizze dat Nederlân ek mei dwaan wol”.
It rissultaat is bekind: Hast alle
stadions yn Nederlân en Belgie binne
oanpast omdat elkenien miende kans
te hawwen op in wedstriid. Dat it EK
ek noch tawezen is oan ús wie de
ienige tsjinfaller. Toeristen binne oars
fan herte wolkom mar dizzen net.
Wylst ik dit betink, flean ik oer de
Slachte efter Kûbaard. Slingerjend lei
dêr in dyk dy’t der fertuteaze by lei. In
dyk dêr’t je troch de hobbels op de fyts
in akute hernia oprinne en dy’t je
allinne sûnder problemen befytse
koene op in lisfyts mei fearing foar en
efter. Lykwols ik sjoch no allegear
beweging: bermen dy’t opkreaze
wurde, stikken tarre wurdt fernijd, in
brêge wurdt ferpleatst en .. der rinne
allegear minsken. Ik haw begrepen dat
menear Karstkarel út Ljouwert 2
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dingen kombinearde. De Slachte
is 42 kilometer en in maraton
ek. Je roppe soks tsjin de goeie
minsken op it goeie momint en
sjoch de boel wurdt opknapt foar 222
Wommelsers, 159 Eastereinders en
noch wat oaren dy’t ik net allegear kin.
It helpt dus wol, wat roppe. Dêrom
ropt ik ek mar wat:
- Willem-Alexander komt takom jier
nei Skrok en Skrins. By Skrok moat
in fytspaad komme nei Wommels ta en
by Skrins moat in skûlplak komme
foar it gefal dat it trije drippen reint.
- De soan fan Andre Hazes komt by
SDS fuotbaljen: De kantine moat
útwreide wurde mei in nije bar en in
kroade.
- De skoanmem fan Marko Borsato
komt te jeu de boulen yn Easterein.
Der moatte trije froulju’s húskes by.
- Alle skriezen út de wrâld komme yn
2001 nei Fryslân: der moatte
kommende winter tûzende hikken
pleatst wurde mei subsydzje.
- Manchester United komt yn
Easterein op trainingskamp.
De
sporthal moat oanboud wurde ta ien
grutte klaaikeamer mei fittness romten
ensf.
Ta beslut: at dy rinners kommende
simmer de Slachte rinne mei harren
gelikense sjurt oan, dan soe ik sizze,
let op my: Ik sil omfleane mei in nij
sjurt mei foarop de bekinde tekst:
“Mei ik jim wat freegje?”
Wat efterop stiet kinne jim dy dei
sjen, Lit my dúdlik wêze: it is net:
doge jim wol, want dêr twivelje ik
net oan.
juny 2000

Aldmannepraat
Taspraak by it ôfskie fan Gelf Eringa
Gelf Eringa syn knibbels wolle net
mear derom nimt hy ôfskie as aktive
fuotballer.
Dat stie hjir op in oanplakbiljet.
Dat it ôfskie op 12 maaie is, is fansels
net tafallich. Eartiids rûnen kontrakten
yn dizze kontreien ek ôf op 12
maaie.Gelf is foar dizze wedstiid ek
útnoege sa’t dat earder ek gie. Der stie
by : jo wurde opsteld rjochtsbinnen of
rjochtsbûten de linen. Soks seit
genoch. Ophalde omdat it moat.
Hy soe net ophâlde omdat hy tocht: ik
kin net mear meikomme.
Want Gelf koe noch altiten goed
fuotbalje. Syn technyk, syn ynsjoch,
syn prachtige foarset en syn kopballen
it wie der noch allegear.
En Gelf stie de lêste jierren ek altiten
frij.
De measte tsjinstanners tochten: dy âld
man kinne wy wol frij litte.
It wie sa spitich dat wy soks net altiten
seagen. Dat it spul te folle oer de oare
kant gie. En at Gelf dêr yn de rêst oer
prottele dan seine wy: dan moast mar
roppe.
Sa kom ik op de earste opmerking
dy’t Gelf eigen wie: Ik hoe net te
roppen wy hawwe de selde sjurtsjes
oan.
En dat wie typisk Gelf: Hy ferwachte
ek dat in oar goed ynsjoch hie. Want
dat wie de basis.
Syn twadde fêste opmerking wie
altiten nei it ferprutsen fan in kans
troch ien, nei in prachtige pass fan
Gelf : Ik kin se net moaier jaan.
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Gelf wist fan him sels wat hy koe.
In prachtich lid. Hy betelle wierskynlik syn kontribusje op tiid, hy
bemuoide him fierders net folle mei de
klup (want syn bemoeienissen wiene
foaral yn Spannum by oare ferienings)
en hy wie der altiten. Trou as in hûn. It
fuotbaljen gie altiten foar.
En wat is it wichtich foar de klup dat
sa’n toanoanjouwend figuer út
Spannum yn Easterein kaam te
fuotbaljen. Earst de ienige. No binne
der dochs hast tsien leden. En dat
wurde mear. Dat foarsis ik jim. At dy
Sapnnumers echt yn de smiezzen krije
dat kuorkebaljen echt net leuk is dan
stjoert Gelf se nei Easterein om te
fuotbaljen dat wit ik seker.I
It moaie fan Gelf wie ek dat wannear
hy der wie dat nije feteranen fuort
wisten dat hy by de feteranen siet:
Sa’n grize alde man derby.
Want doe’t de bûn begoun mei
feteranen wie Gelf hast al 50.
Gelf dy’t as feteraan de Fryslan kup
noch wun hat hie de leste jeirren in by
namme Age. It nummer wiksele. Dat
hie mei de leeftyd te meitsjen.
No hiene wy fansels al lang nei tocht
oer dit moment fan stopjen.
Wy wisten dat it kaam.
Dat wy hiene al fiergeande kontakten
mei in merchandise (it is net Frsyk dan
kin ik it hast net lêze) buro en wy
wiene dwaande de Age line út te
setten.
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De Age line mei prachtiche artikelen:
Wy hiene fiergeande kontakten mei
SDS sponsors en elkenien wie
dwaande in Age artikel op de merk te
bringen:
Sa as van der Velde yn Wommels: De
Age piip
Sa as Resi : de Age bank
Sa as de Age einekoer. It Age oargel.
It Age moppen boek ( mei de titel:
net oan Pjirkje fertelle) en oer 20 jier
soe elkenien it hawwe oer de Age
humor.
Wheagan kaam mei de Age wein
komme
in technysk en taktysk
weintsje dat goed oan de rjochter kant
bliuwt.
Der soe Age bearenboarch op de
merk komme (en net allinne op de
feemerk).
Mar nee it gie net troch: Hearrenfean
krige der lucht fan. En krekt op dat
momint wiene sy dwaande mei de Abe
line. Sy freesden yn Hearrenfean foar
de omset. Sy seagen in grutte
bedriging.
Wy moasten ûnderhannelje. Wy wiene
net fan plan belies te jaan.
Uteinlik kaam Hearrenfean mei in
drigemint : At wy dit trochsetten dan
soe de seizoen kaart fan Age ynlûkt
wurde. Sy hiene de adfokaten Anker
útsykje litten at soks juridysk koe.
Foar ús wie dit de genedeslach. Wy
koene ús plan net trochsette,.
Hearrenfean wie noch wol ree om it
earste artikel fan de Age line oer te
nimmen. Want der wiene al 1000-den
shurts makke yn de Age line.
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Hearrenfean hat se opkocht en
trochstjoerd nei in waarm lân yn
Afrika, sadat it grutte kans hat dat je
yn de rimboe dêr minsken tsjin komme
yn sjurts fan de Age line.
Sa hawwe wy teloarsteld ôfheakke. It
wie noch in gelok dat wy noch krekt
ien te pakken krije koene.
Dy sille wy dy dy yn alle gevallen
oanbiede.
Ek de wize werop Pjirkje Gelf bystien
hat om dizze prestaasjes te leverjen en
him of te stean oan SDS, kin net
ungemurken bliuwe. Alhiel yn de lyn
fan it kado is der foar dy in
aardichheidsje.
Dochs wiene wy net te freden mei
allinne dit. Wy sieten noch altiten mei
ús idee om de Age line op de merk te
bringen.
Derom haw ik persoanlik noch ien
kear skille mei Tsjisse Wallendal de
kommersjeel
direkteur
fan
Hearrenfean. Hy wie dochs ree om
mei te wurkjen oan de Age line. Mar
dan wol sa’t hy it woe. Derom noch in
kado.
Gelf út namme fan de feteranen wol ik
dy tige tanksizze foar de sfear dyst
meibrochtst, foar dyn fuotbaljen en
foar dyn trou.
Ik hoop dat wy dy noch faak sjen meie
oan it stek by SDS as in krytiske
taskoger.
Ta beslut biede wy dy dyn eigen Age
line oan.
In keatsline wol te ferstean mei derop
in oantal kearen de namme Age.
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Oant wurd….
Toen in november
Het was daarom goed dat
bekend werd dat onze
Noordseschut de laatste
hoofdtrainer na 5 en
wedstrijd was. Ik had wel
een half jaar een
vertrouwen dat het zou
andere club zou gaan
lukken maar zo’n laatste
trainen stelde Klaas
wedstrijd weet je het maar
Dijkstra zelf voor om
nooit. Het waren trouwens
nog een keer rond de
op het laatst alleen maar
Klaas Dijkstra
tafel te gaan zitten voor
finales.
een interviewtje. Op 4
mei trainde Klaas de A- en B selectie
Ik had gezien de breedte van de
voor het laatst en na afloop was er tijd
selectie meer verwacht
voor een vraaggesprek waarin de
Klopt. Ik had ons ook hoger ingeschat.
gehele “carrière” van de sympathieke
In het begin van de competitie dacht ik
trainer/ coach onder de loep werd
dat een 5de plekje haalbaar was. De
genomen. Klaas gaf relaxed en
schorsing van Gert-Jan heeft ons wat
openhartig, voor de tweede keer dit
dat betreft een beetje genekt. Ook de
seizoen (zie De Treffer september
langdurige afwezigheid van Floris
1999) antwoord op de volgende
speelde een rol. Het positieve van de
vragen.
absentie van die spelers was het
presteren van Feite de Haan en Anne
Toch weer niet gedegradeerd.
Stenekes. Zij zijn daardoor gegroeid.
Nee, we hebben het weer gered. Toch
Maar ik blijf erbij we dat met de
moet ik zeggen dat wij enkele goede
“echte toppers” van SDS vier plaatsen
wedstrijden hebben gespeeld. Dit jaar
hoger hadden gestaan.
zat het geluk ons gewoon niet mee. Ik
vond dat we elke wedstrijd
We gaan terug in de tijd. Het was 1
“aanwezig” waren. We stonden er als
december 1994 toen jij hier
team.
binnenstapte. Wat was jouw eerste
indruk?
Volgens de aanwezigen bij Noordse
Ik trof een echte club aan. Wat mij
Schut – SDS was je erg nerveus.
opviel waren die SDS-truien die Durk
Ik was zeer gespannen omdat ik
Okkema en jij aanhadden. Daarbij was
merkte aan de jongens dat ze vermoeid
het sollicitatie gesprek positief. Ik had
waren. En om dan de ploeg weer op te
een goed gevoel over SDS. Ik zag dat
laden en te motiveren voor een
Tinus Hoekstra en Eddie de Boer (toen
nacompetitie leek mij een onmogelijke
bestuurslid technische zaken red.)
taak. Enkele spelers zaten er gewoon
mensen van overleg waren. En ik wist
doorheen.
dat ik een goed team zou krijgen. Ik
had toevallig D.W.P. uit gezien: 3 – 6.
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Het was direct succesvol. Door de
beslissingswedstrijd tegen ’t Fean ’58
met 5–1 te winnen promoveerde SDS
naar de derde klas.
Toch was het begin pittig. Ik voelde
bij gehele groep een groot fanatisme
en moest toen een paar spelers op de
bank zetten. Tsjomme Wijnia en
Robert Sijbesma op reserve. Poeh, dat
was heftig. Broer Jappie kwam bij mij
en zei: “Zo doen we het niet hier”.
Robert kwam bij mij en zei:
“Misschien stom maar ik heb nog
nooit wissel gestaan”. Ik moest zoeken
naar balans en heb in het begin veel
steun gehad van Klaas Visser. Hij was
het rustpunt en had een positieve
invloed. Persoonlijk vond ik ONT uit
het keerpunt (3 – 5). Toen kwamen we
in de winning mood. W.P.B. thuis 3 –
0!!! Prachtig. Robert was toen
afgetraind!!
Seizoen 95/96 als promovendus knap
zevende.
Dat jaar kenmerkt zich door hele
goede resultaten en enorme dompers.
Thuis met 5 – 2 winnen van
Grijpskerk en 7 – 0 van Kollum maar
uit met 7–1 verliezen van OWIOS en
met 5 – 0 van Lycurgus. Het was
twijfelen aan de speelstijl. Wat wil je
met het team en wat is reëel. Wat me
het meest is bijgeble-ven is de busreis
naar OWIOS. Dik verliezen en toch
feest in de bus!!
Doordat er een hoofdklas werd
gecreëerd promoveerde SDS zomaar
naar de tweede klas. Daarin werd de
nacompetitie gehaald.
We hebben dat seizoen het geluk
afgedwongen maar het moest wel
allemaal “op de macht”.
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Er werd met kracht gesmeten. Je haalt
daardoor wel de nacompetitie maar de
pijp was leeg. De laatste wedstrijd
tegen de Weide hadden we nog maar 5
basisspelers. De rest was geblesseerd.
En dan het jubileumjaar met als
uitsmijter
de
wedstrijd
tegen
“Champions League” deelnemer
Heerenveen.
Ja, dat was een bijzondere belevenis.
Het was schitterend weer en het was
bommetje vol. En wij speelden een
beste wedstrijd. Na afloop heb ik zelfs
nog een gesprekje gehad met Foppe de
Haan dus mijn avond kon niet meer
kapot. Het jubileum is iets wat je
bijblijft.
Seizoen 98/99, het jaar waarin, zoals
het nu lijkt, Wouter Hijlkema echt
stopte, eindigt SDS in de grijze
middenmoot. Toch heb jij, op zijn
Dijkstra-iaans, daar “een goed gevoel
over”.
Ja, het goede gevoel baseer ik op het
feit dat wij met weinig spelers het toch
wisten te redden. Het was op het
tandvlees maar we stonden er.
We hadden teveel blessures en daarom
moest alles op de wilskracht. Het was
spelen om niet te verliezen. We kregen
daar veel kritiek op maar we konden
niet anders. De basis was te smal.
Vijf en een half jaar bij ‘een
vereniging is ook in het amateur
voetbal uniek. Was het zo’n goed
huwelijk?
Ja, de relatie met zowel spelers als
bestuur was goed. Menselijk klopte
het. Daarbij was het gezellig en had ik
een leuke band met de spelers.
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De ontwikkeling van Gert-Jan als
speler en als mens daar genoot ik van.
Ook het groeien van de verantwoordelijkheid bij Wichard Deinum vond ik
mooi om te zien. Prachtkerels als
Anne Stenekes en Feite de Haan die de
wil hebben om iets te bereiken, daar
kan ik van genieten. En natuurlijk de
samenwerking met Eddie, Anne en
Geert die perfect was.
Ik kreeg bij SDS de ruimte om mijn
eigen gang te gaan. Maar na vijf en
een half jaar is het voor beide partijen
tijd om iets fris te doen.

Bij problemen probeer ik in het
midden te staan. Ik stel mij dan de
vraag: “Wat zit hier achter?”. Bij een
harde opstelling is er altijd een
verliezer. Dat is vaak definitief. En als
je op een bepaald moment “hakt”, je
neemt een harde beslissing, dan moet
je ook van een ander meer eisen. Als
je het ene accepteert moet je ook
anderen in hun waarde laten.
Maar stel eerst de vraag waarom? En
ga daar mee aan de slag. Dat heb ik bij
iedereen gedaan. Vedette niet anders
dan wissels. Verbeterd het niet dan
moet je optreden maar altijd met een
menselijke benadering en met heel
veel telefonisch contact.

Je bent een man van communicatie
(je bent leraar!). Maar toch zijn er
situaties geweest, conflicten zelfs,
waarin ik dacht: “Klaas, nu moet je
optreden”!.
En dan nu de Klaas Dijkstra opstelling:

Egbert Bootsma
(gedreven)
Gerrit Terpstra
(opladen)

Klaas Visser
(vrije trap)
Wouter Hijlkema
(natuurlijk)

Floris Hiemstra
(de beste)

Wichard Deinum
(loyale winnaar)

Gert-Jan Hiemstra
(hartstochtelijke inzet)

Minne-Sjoerd Bouma
(altijd)

Hendrik de Jong
(toekomst)

Jappie Wijnia
(uniek)

Robert Sybesma
(natuurtalent)

Wissels:
Harm Stremler (hoort hier niet!!)
Peter Sybesma (teveel blessures)
Anne Stenekes (ideale sportman)
Feite de Haan (elftal speler)
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Als laatste wil ik graag reactie op de
volgende namen:
Anne Brouwer: vriend, oprecht mens,
samen door de tijd, commercieel
Geert Hiemstra: eerlijk, hartelijk, betrouwbaar en bloedfanatiek
Douwe Schaafsma: gedreven, recht
door zee, betrokken
De Treffer: blad met hart, betrokken
mensen, liefde voor club
Tinus Hoekstra: betrouwbaar, loyaal,
ondersteunend
Klaas Westra: sporthart, doelgericht,
egocentrisch
Eddie de Boer: vriend, warme ondersteuning, zorgvuldig, goede organisatie

Balk: uitdaging, andere sportcultuur,
eerste klas
SDS: warme gemeenschap, met elkaar,
sterk
door
samenspel,
sociaal
karakter, sportcultuur, eerlijke echte
mensen, vriendelijk, puur, zuiver, geen
kouwe kak, acceptatie van elkaar, voor
mij plezierig om in te werken.
Het gesprek is ten einde en we nemen
een biertje in de kantine. Zijn werk zit
erop. Klaas deelt nog enkele handjes
uit en is dan opeens vertrokken. Op
weg naar een nieuwe uitdaging. Een
klein stapje hoger. Om op zijn
Dijkstra-iaans te eindigen: Wij
hebben daar een goed gevoel over!!.
(FS).

In een sfeervolle kantine werd na de laatste competitie-wedstrijd tegen Noordseschut afscheid genomen van Klaas en zijn gezin.
Voorzitter Tinus Hoekstra sprak enige woorden van waardering uit. Hij prees de
schoonheid van klaas zijn echtgenote en kon best wel begrijpen dat Klaas na de
wedstrijd altijd zo snel naar huis toe wilde. Op de achtergrond zorgt skoanheit voor
een muzikale noot.
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SDS A1
Het “uitje” naar Frankrijk was een
groot succes. De sfeer en de
gezelligheid was enorm. Sportief ging
het iets minder. Werd vorig jaar in
België nog de finale gehaald dit jaar
was SDS A1 de rode lantaarn drager.
Het niveau van de Italiaanse, Deense,
Zwitserse en Belgische ploegen lag
beduidend hoger. We verloren alle
wedstrijden. Toch zijn onze jongens
een ervaring rijker en hebben hier veel
van geleerd. Wie ook nog veel moet
leren is de organisatie in Ingwiller,
Straatsburg. Het ging daar echt met de
Franse slag. Vooral de accommodatie
was slecht geregeld.
Wat ook tegenviel was het contact met
buitenlandse verenigingen. De enige
club die toenadering zocht was een
Hollandse vereniging: E.F.C. Eersel
Brabant. Maar de vriendschap die daar
uit voortvloeide (Hampie was erg
populair met zijn P.S.V. shirt!!) was
hartverwarmend.
Kortom Frankrijk was een mooi
avontuur maar….eenmalig. Volgend
jaar maar weer eens “gewoon” naar
België of zo.
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SDS A1 “Speler van het Jaar”
Na een wedstrijd van A1 is het altijd
een drukte van belang om de ronde
tafel. Want men wil “de cijfers weten”.
De trainer, de leider en een ouder
geven elke speler een cijfer van 1 tot
10. Aan de hand van deze punten
wordt
een
“Speler
van
de
Wedstrijd”gekozen en aan het einde
van het seizoen wordt het gemiddelde
uitgerekend en komt er een “Speler
van het Jaar”uit. Mevr. Krol
(inderdaad de moeder van Frank) heeft
alle puntjes opgeteld en gedeeld en
kwam met de volgende lijst.
Blauw-Wit – SDS
Frank Krol (7-7-9)
SDS – Makkum
Samme Overal (8-8-8)
Minnertsga – SDS
Jan Stenekes (8-8-8)
Harlingen – SDS
Tjitte Verbeek (7-7-7)
SDS – AVC
Samme Overal (9-9-8)
Workum – SDS
Jos Zonderland (9-8-8)
juny 2000

SDS – Nijland
Jos Zonderland (8-8-8)
Bolswardia – SDS
Pieter Kamstra (9-8-8)
RES – SDS
Luuk van Ruiten (8-9-9)
Berlikum – SDS
Samme Overal (9-8-8)
SDS – Blauw-Wit
Harm Dijkstra (?) (7-7-8)
Minnertsga – SDS
Jan Stenekes (7-7-7)
SDS – Harlingen
Donny Okkema (7-7-7)
AVC – SDS
Donny Okkema (8-8-8)
SDS – Workum
Durk-Yde Sjaarda (8-8-7)
SDS – Berlikum
Durk-Yde Sjaarda (9-9-8)

Nyland – SDS
Durk-Yde Sjaarda (8-8-8)
SDS – Bolswardia
Durk-Yde Sjaarda (8-8-8)
Makkum – SDS
Durk-Yde Sjaarda (8-9-8)
SDS – RES
Samme Overal (8-7-7)
Door een enorme eindsprint is als
“Speler van het Jaar”geworden: DurkYde Sjaarda. Hij kreeg een
gemiddelde waardering per wedstrijd
van 7,16. De runners-up waren Samme
Overal en Josje Zonderland met 7,07
op de voet gevolgd door Frank Krol
met 7,06.
Drie spelers misten geen enkele
wedstrijd: Pieter Kamstra, Donny
Okkema en Frank Krol.

SDS B1
In de competitie ging het tussen
SDS en WZS. Heel lang leek SDS
de beste papieren te hebben. In de
voorlaatste
competitiewedstrijd
troffen beide titelkandidaten elkaar in Easterein. Op dat moment
had SDS 1 punt voorsprong.
Onder grote publieke belangstelling verloor SDS in een zeer
aantrekkelijke wedstrijd met 0-2.
Hoewel SDS in de eerste helft de
beste kansen had (zoals de
hiernaast
afgebeelde
foto
illustreert), gaf deze uitslag een juist wedstrijdbeeld weer. “Een bittere pil”, aldus
coach Bertus Beckers, “In Sneek waren we nog heer en meester en hier hadden we
aan 1 punt genoeg”. Waar Bertus als bang voor was werd een week later realiteit.
WZS ging er met de kampioens-trofee vandoor en SDS werd de schlemiel van de
competitie.
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Kampioenen
De A- en de B- junioren en ook de F4 pupillen waren er erg dicht bij, maar konden
aan het einde van het seizoen helaas geen kampioensvlag hijsen.
De F3-pupillen maakten hun favorietenrol helemaal waar en werden kampioen.
In mei werden ook nog andere kampioenen gehuldigd. Op 10 mei organiseerde
SDS het schoolvoetbal-kampioenschap van Easterein, Wommels en nog enkele
omliggende dorpen. Zowel bij de meisjes als bij de jongens werd “it Fûnemint” uit
Wommels nummer 1. De jongensfinale tussen “it Fûnemint” uit Wommels en “de
Foareker” uit Easterein was ontzettend spannend. Uiteindelijk trok “it Fûnemint”
aan het langste eind door de strafschoppen beter te nemen.

SDS F3
Bovenste rij (vlnr): Enne Jeh. Bruinsma (trainer); Erik Booms en Anne Hallema
(leider)
Middelste rij (vlnr): Carlo Booms; Rutmer Braaksma; Andries Brinksma; Arjen
Hallema; Thor Ruiter.
Onderste rij (vlnr): Kasper Reitsma; Maarten Hardenberg; Marcel Veffer; Janna
Braaksma; Gert Jan Veenendaal.
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Fûnemint meisjes 1
Bovenste rij (vlnr): Femke Gerbrandy; Sanne Bergstra; Maaike Rispens; Anne
Marieke Bos.
Onderste rij (vlnr): Tineke Bosma; Anke Boersma; Ytsje Bakker; Manon van der
Meer.

Fûnemint jongens 1:
Bovenste rij (vlnr): Paul de Boer; Johannes Abma; Eeltje Postma; Jelmer
Posthumus.
Onderste rij (vlnr): Peter Hofstra; Bart van Ruiten; Korné Boekholt; Andries
Lanting.
De Treffer nr 10
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It ljocht op in sponsor
Handel en Transport stiet der yn it
tillefoanboek by Bauke en Lies
Sandstra. Hiel nijskjirrich om dêr
no ris in praatsje mei te meitsjen.
Yn novimber 1982 binne Bauke en
Lies op Skrok kommen, hja namen
doe de karavanstalling oer fan J.
Rispens. Doe (yn 1982) stiene der sa’n
400 karavans yn de loadsen en no
steane der sa’n 470. Dit binne net
allinne karavans, mar ek boaten,
vouw-weinen en ek wolris in motor.
Se binne troch it hiele jier iepen. Sadat
de minsken ek yn’e winter harren
karavan ophelje kinne foar in
ûnderhâldsbeurt by de dealer. By de
measte stallingen sjogge jo dat net, dat
je de karavan ek yn’e winter ophelje
kinne. Wol ha hja iepeningstiden, te
witten: tongersdei, en freeds fan 08.00
oant 20.00 oere en sneons fan 08.00
oant 14.00 oere. It wurd hieltyd
drokker, de karavans steane boppe,
ûnder en yn it gangpaad. Earst wiene
de karavans net sa grut. Mar de
minsken ha mear jild te besteden en
keapje ek grutte karavans. Se wurde
hieltyd moaier, in brûse der yn, in
hûske en nim mar op.

De Treffer nr 10

34

Yn maaie 1988 hat Bauke de riderij
fan Veenstra yn Heeg oernommen en
is foar him sels begongen. Hy ryt mei
ko’edong (stront). Dit hellet hy út
Fryslân, Grins en bringt dit op’e
bollefjilden yn Noard-Hollân. Dizze
stront komt by de boeren wei. Myn
betinkst wie dat it dan fêst by
âlderwetse boeren wei kaam, mar
Bauke seit dat je der noch fersteld fan
steane hoefolle stront as der ek by de
moderne boer weikomt. Net allinne
stront ryt hy, mar ek gers en kolk (út
de hoogovens). July en augustus binne
de drokste moannen (en dan net
allinne foar de stront mar ek by de
karavans). Yn’e hjerst hat hy ek drokte
mei de mais, dit ryt hy fan it lân nei de
boer ta. Troch it hiele jier hinne hat hy
sa’n 4 oant 500 frachten.
Op myn fraach as der noch wol frije
tiid oer is foar hobby’s seit Lies: ‘yn’e
wintermoannen geane wy op ferkânsje
en sneins, mei moai waar, kinne wy
noch mei ús boatsje fuort as geane wy
op de motor der op út’.
(HK)
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Van de Skeids
Aan het eind van het
seizoen wordt meestal de
balans opgemaakt . Dat
geldt voor eenieder. Ik
bedoel hier niet mee een
financiele balans maar u
raad het natuurlijk wel de
eindstand van de ploegen.
De vereniging zal alle
eindstanden wel publiceren
in deze treffer. Van mij zal
ik proberen dit aan de hand
van mijn column duidelijk
maken. Dit eerste seizoen, waar ik in
groep 3 floot van de KNVB district
Noord was voor mij enigszins
teleurstellend. Aan het begin van het
seizoen (aug. –
dec.) heb ik de
meeste wedstrijd
gefloten
(12)
terwijl ik na de
jaarwisseling
maar slechts 4
wedstrijden heb
gefloten.
Dit
laatste was mede
te danken aan
een kuitblessure
en
vervolgens
een zweepslag er
overheen. (menigeen zal wel denken je
wordt ouder papa…..41!) Hierdoor
mis ik aan het eind van het seizoen de
belangrijke
beslissingswedstrijden.
Want ook voor een scheids is dit het
toetje van een (goed) seizoen fluiten.
Van de groep (in totaal 35 personen)
ben ik geeindigd in de grijze
middenmoot met een gemiddelde van
8,2 (max 8,5) Zodat ik naar alle
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waarschijnlijkheid volgend seizoen weer in
dezelfde klasse fluit. Wat
betreft
het
aantal
gegeven kaarten, moet ik
helaas concluderen dat er
een stijging waar te
nemen was. 1.6 kaart per
wedstrijd vorig seizoen
ten opzichte van 1.9 voor
het afgelopen seizoen.
Gelukkig heb ik dit jaar
niet meegemaakt dat ik
spelers vroegtijdig naar de kleedkamer
moest sturen. Dit is zeer positief.
Inmiddels ben ik weer voorzichtig aan
het trainen voor het nieuw seizoen.
Dat zal halverwege augustus weer
beginnen met de poulewedstrijden in
de beker. Menigeen
zal wel denken dat is
nog ver weg want
zodra
het
voetbalseizoen
is
afgelopen is de grote
bal weer ingeruild
voor de kleine bal.
Dit is iets wat in
Easterein
altijd
duidelijk zichtbaar
is. Vervolgens een
welverdiende vakantie en dan in augustus maar weer ruilen
van bal. Ik wens een
ieder een welverdiende rust.
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De SDS league
Nu dan eindelijk de eindstand van de
tweede helft van de SDS league 19992000. Bijna niemand heeft de
eindstand nog gezien. De Treffer heeft
dus weer eens een echte primeur.
Tevens horen er aan het eind van een
seizoen wat lijstjes te verschijnen.
Hierin enkele opvallende conclusies.
Meest opgestelde spelers:
1
2
3
4
5

Van Nistelrooy (PSV)
Van Hooydonk (VIT)
Knopper (AJA)
Luypers (RJC)
Van Galen (AZA)
Konterman (FEY)
7 Van der Leur (RJC)
8 Dudek (FEY)
Victoria (WII)
10 Hansma (HEE)
Vennegoor of H. (TWE)
Van der Gaag (UTR)

87x
75x
46x
30x
28x
28x
26x
25x
25x
23x
23x
23x

1 Van Nistelrooy
2 Nilis
3 Faber
Heintze
Van Bommel
6 Ooyer
Dirckx

87x
4x
2x
2x
2x
1x
1x

Hieruit blijkt wel dat de blessure van
Van Nistelrooy op bijna alle teams
invloed had. De teams die Nilis in hun
team hadden kwam dit zeker ten
goede. Douwe Hoekstra haalde met
Nilis de weekscore en Rein van der
Woude zelfs twee keer. Freddy
Scheltema (Voetbal-Online) is nog
nooit zo hoog geëindigd (15e) en Dhr.
G.v.A. (50e) was zonder Nilis
aanmerkelijk lager geëindigd.
Minst waardevolle spelers:
1 Hoogendorp ((ex)-RKC)
0pnt. (4x)
Luuk Maes (NEC)
0pnt. (4x)
3 Tom Sier (AJA)
0pnt. (1x)
4 Bombarda (WII)
1pnt. (13x)
5 Van Gastel (FEY)
17pnt. (10x)
6 Hamming (FOR)
17pnt. (9x)
7 Prommayon (WII)
20pnt. (10x)
8 Arno Arts (WII-NEC)
21pnt. (21x)
9 Van Galen (AZA)
25pnt. (28x)
10 De Vlieger (WII)
29pnt. (3x)
(Tussen haakjes staat vermeld hoe vaak de
speler stond opgesteld)

Meest waardevolle spelers:
1 Nilis (PSV)
81pnt.
2 Lurling (HEE)
79pnt.
3 Gerritsen (FOR)
76pnt.
Bruggink (PSV)
76pnt.
5 Bouma (PSV)
75pnt.
6 Vennegoor of H. (TWE)
73pnt.
7 Nurmela (HEE)
69pnt.
8 Tomasson (FEY)
67pnt.
9 Opdam (AZA)
66pnt.
Heintze (PSV)
66pnt.
Nielsen (SPA)
66pnt.
Cruz (FEY)
66pnt.
(De eerste Ajacied staat op de 62e plaats met 51
punten; Grönkjaer)

Als je deze twee rijtjes naast mekaar
legt is het zeer opvallend dat er maar
één speler (Vennegoor of H.) zowel in
het eerste als het tweede rijtje staat.
Tevens stonden 5 van de spelers
(Gerritsen,
Bruggink,
Bouma,
Nurmela en Nielsen)die in deze “top
twaalf”staan,bij niemand in de basis.
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Uit dit lijstje blijkt ook weer hoe
afhankelijk je bent van transfers en
blessures. In sommige gavallen
(Arts(WII-NEC)) ook van eigenwijze
coaches.
Meest opgestelde keepers;
1 Dudek (FEY)
25x (53pnt.)
2 Vonk (HEE)
18x (40pnt.)
3 Boschker (TWE)
16x (60pnt.)
4 Wapenaar (UTR)
13x (46pnt.)
5 Moens (AZA)
10x (49pnt.)
6 Grim (AJA)
4x (45pnt.)
(Top 3: 1 Boschker (TWE) 60pnt.
2 Van Zwam (FOR) 56pnt.
Waterreus (PSV) 56pnt.)
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Meest opgestelde verdedigers:

(Top 3: 1 Nilis (PSV) 81pnt.
2 Gerritsen (FOR) 76 pnt.
3 Vennegoor of H. (TWE) 73 pnt.)

1
2
3
4

Luypers (RJC)
30x (54pnt.)
Konterman (FEY)
28x (54pnt.)
Victoria (WII)
25x (34pnt.)
Van der Gaag (UTR)
23x (52pnt.)
Hansma (HEE)
23x (53pnt.)
6 T.Cornelisse (RKC)
20x (40pnt.)
7 G.de Nooyer (HEE)
19x (29pnt.)
8 Van Wonderen (FEY)
16x (44pnt.)
Vrede (RJC)
16x (37pnt.)
(Top 3: 1 Heintze (PSV) 66 pnt.
Opdam (AZA) 66 pnt.
3 Nikiforov (PSV) 65 pnt.)

Mocht U zich afvragen hoe Mw.
Hiemstra zich in de middenmoot van
de SDS league kan bevinden? Hier is
het antwoord: Jan Heintze (PSV).
Meest opgestelde middenvelders:
1
2
3
4

Knopper (AJA)
46x (49pnt.)
Van Galen (AZA)
28x (25pnt.)
Van der Leur (RJC)
26x (52pnt.)
Lurling (HEE)
23x (79pnt.)
Van der Laan (TWE)
23x (40pnt.)
6 Elkhattabi (SPA)
22x (33pnt.)
7 Arts (WII-NEC)
12x (21pnt.)
(Dit was het enige lijstje met een Ajacied op de
eerste plaats!)
(Top 3: 1 Lurling (HEE) 79pnt.
2 Bouma (PSV) 75pnt.
3 Tomasson (FEY) 67pnt.)

Zowel Machlas als Bombarda zijn in
13 teams vertegenwoordigd. Dit heeft
hen niet goed gedaan. Beiden waren
het grootste gedeelte van de
wedstrijden
na
de
winterstop
geblesseerd. Dat dit niks hoeft uit te
maken voor een goede eindklasserring
bewijst Sjoerd Postma met “Wij zien
wel”. Met de niet bijster gelukkige
voorhoede Cruz, Machlas, Van
Nistelrooy werd hij eerste met 557
punten.
“Wij zien wel”(Sjoerd Postma)(1e)
Doel:
Verd:

Mid:

Voor:

Boschker (TWE)
Marilia (SPA)
Van der Gaag (UTR)
Berhalter (CAM)
Roest (FOR)
Lurling (HEE)
Galasek (WII)
Van den Brom (VIT)
Van Nistelrooy (PSV)
Machlas (AJA)
Cruz (FEY)

Veel deelnemers hadden gegokt op
Richard Knopper (AJA). Toch viel hij
in de tweede seizoenshelft iets tegen.
Knopper haalde minder punten dan
verwacht. Ondanks alles had dit
weinig invloed op de eindstand in de
SDS league. De nummers 2 t/m 6
hadden namelijk Knopper in hun team.
Hij haalde echter te weinig punten om
eerste te worden in de SDS league.
Meest opgestelde aanvallers:

Sjoerd Postma stond vanaf week 3
bovenaan om dit hierna niet meer uit
handen te geven.
Meest optimale team (717 punten)

1
2
3
4
5
6

Voor:

Van Nistelrooy (PSV)
Van Hooydonk (VIT)
Vennegoor of H. (TWE)
Laudrup (AJA)
Martel (UTR)
Machlas (AJA)
Bombarda (WII)
8 Hamming (FOR)
Bosman (AZA)
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Doel :
Verd:

Mid:

87x (39pnt.)
75x (52pnt.)
23x (73pnt.)
17x (49pnt.)
15x (43pnt.)
13x (43pnt.)
13x (1punt.)
9x (17pnt.)
9x (60pnt.)

Grim (AJA)
Opdam (AZA)
Luypers (RJC)
Kreek (VIT)
Van der Gaag (UTR)
Tomasson(FEY)
Lurling (HEE)
Nielsen (SPA)
Gerritsen (FOR)
Nilis (PSV)
Vennegoor of H.

45pnt. (4x)
66pnt. (30x)
54pnt. (30x)
58pnt. (2x)
52pnt. (23x)
67pnt. (7x)
79pnt. (23x)
66pnt. (0x)
76pnt. (0x)
81pnt. (4x)
73pnt. (23x)

Hoe deden de dames het dit jaar in de
SDS league? Stond er in de vorige
editie van de SDS league nog maar
één dame (Hinke Kuiper) in de top
tien.
37
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Deze editie staan er al twee dames in
(Richt Folkerts en FC Kweitneit (Petra
en Annemarie Wijnia)). Het lijkt er
dus op dat we in de volgende editie
van de SDS league zeker rekening
moeten gaan houden met de vrouwen.
“Het damesklassement”
1 Richt Folkerts
3e
2 FC Kweitneit (Petra en Annemarie Wijnia) 9e
3
Tineke Meijer
38e
4 Gatske Hiemstra
41e
5 Geeske de Jong
49e
6 D.W.T. (Joukje Delfsma)
59e
7 Dukke van der Wey
60e
8 Wytske en Romine
73e
9 Hinke Kuiper
94e

Hoe deden de prijswinnaars van de
vorige editie het deze keer? Vielen er
teams weer in de prijzen? Oftewel in
de volgende lijstjes de grootste stijgers
en dalers in de SDS league editie “2e
halfjaar 1999-2000” vergeleken met de
editie van het eerste halfjaar.
De grootste stijgers:
1 Sjoerd Postma
2 Freddy Scheltema
Enne Joh. Bruinsma
4 Rein van der Woude
5 Richt Folkerts

Van 66 naar 1
Van 70 naar 15
Van 61naar 6
Van 60 naar 10
Van 53 naar 4
Van 9 naar 94
Van 10 naar 82
Van 21 naar 90
Van 1 naar 64
Van 24 naar 86

1 Ferwoude
548pnt.
2 Loënga
520pnt.
3 Leeuwarden
513pnt.
4 Hennaerd
499pnt.
Lollum
499pnt
6 Wommels
490pnt.
7 Bears
476pnt.
8 Itens
468pnt.
9 Easterein
456pnt.
10 Spannum
430pnt.
11 Bolsward
428pnt.
12 Hidaerd
427,5pnt.
13 Skrok
407pnt.
14 Easterwierrum
378pnt.
15 Groningen
353pnt.
(Het aantal punten gemiddeld per dorp/stad)

Dit was het dan voor dit seizoen. Wij
hopen jullie allemaal weer te zien in
de volgende SDS league. Misschien
staat u volgend jaar in één van de
volgende lijstjes.

1e Wij zien wel - Sjoerd Postma F250,2e De Fynsters - A..Posthumus F200,3e Trienus de Jong
F150,4e Richt Folkerts
F100,5e De Houtjes – Hendrik de Jong F 50,-

Beste teams over het hele seizoen:
1 De Fynsters (A. Posthumus) 7e en 2e
2 Trienus de Jong
13e en 3e
3 Tjalling Hoekstra
12e en 12e (?!)
4 Hey Ho let’s go (Willem Wijnia) 19e en 7e
5 Niet goed geld terug(Gerrit Terpstra)14 een 13e

Weekprijswinnaars:

Iedere voetballiefhebber probeert te
beweren dat hij het meest verstand
heeft van voetballen. Is dit voetbalverstand nu ook plaatsgebonden?
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“Het dorpenklassement”

Prijswinnaars 2e halfjaar SDS
league:

De grootste dalers:
1 Hinke Kuiper
2 Durk de Jong
3 Douwe Durk Reitsma
4 Robert Sybesma
5 Sibe de Seefûgel

Heeft iemand uit Easterein nu meer of
juist minder verstand van voetbal dan
iemand uit Hidaerd, ’t Skrok of
Wommels.
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Bauke Dijkstra
F25,Op Hoop van Zegen - Sjoerd Postma
F25,Itens United – Germ Boonstra
F25,Team zonder naam2 - Hampie Dykstra
F25,Bert Dykstra
F25,Rein van der Woude (2x)
F25,Ate Vellinga
F25,Douwe Hoekstra
F25,Trienus de Jong
F25,Wij zien wel – Sjoerd Postma
F25,FC Kweitneit- Petra en Annemarie Wijnia F25,Yde Walda (2x)
F25,Ties Bruinsma
F25,-
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Eindstand SDS league
Nr
1
2
3
4

Naam
Wij zien wel
De Fynsters
Trienus de Jong
Richt Folkerts

Woonpl.
Wommels
Wommels
Lollum
Wommels

Pnt
557
552
551
549

5 De Houtjes

Ferwoude

548

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Easterein
Wommels
Easterein
Wommels
Leeuwarden
Wommels
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Wommels
Wommels
Loenga
Itens
Wommels
Lollum
Wommels
Wommels
Lollum
Easterein
Hennaard
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Leeuwarden
Wommels
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Bolsward

547
545
537
533
531
529
527
526
526
526
525
522
520
519
519
517
516
514
511
503
499
499
499
497
497
494
493
492
490
489
488
485
483
483

Enne Joh. Bruinsma
Hey Ho let's go
Peter Sijbesma
FC Kweitneit
Rein van der Woude
Op hoop van zegen
Tjalling Hoekstra
Niet goed, geld terug
Tinus Hoekstra
Voetbal-Online
Yde Walda
Ponghâlder FC
Douwe Hoekstra
Eend
F.C. Gearard
S.C. Rico
Lekker pù
Kanshebbers
Ties Bruinsma
Real Barcoruna
P. Kamstra
Team zonder naam 2
Voetbal on gein
Roel Sijbesma
Bert Dykstra
Het team
Keep on rockin'
The Hammers
Chris Houtsma
Geel Zw. Gestr. Grins
G. Bakker
Durk Okkema
Tineke Meijer
The Updikes
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Nr
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Naam
Itens United
Gatske Hiemstra
Janko v/d Lageweg
Robert Hoekstra
Peedujee
Marco Hoekstra
Feite de Haan
Postman United
The Champions
Geeske de Jong
Dhr. G.v.A.
Jan Simon Jelsma
Andrew boys
Anne Stenekes
Ate Vellinga
Wilco Overal
Bauke Dijkstra
Hendrik de Jong
Tjeerd Dijkstra
D.W.T.
Dukke van der Wey
Safety first
Sjoerd Boonstra
De Hoaljegânzen
Robert Sijbesma
Jelle de Boer
Harmen Bouma
Al Bundy
F.C. Knudde
Klaas Kamstra
De Eysinga's
Rex the Hunter
De Dopper
Wytske en Romine
De Tredde Helte
F.C. Spannum
Dream Team
De Strykers
G. Gerlofsma

Woonpl.
Itens
Easterein
Beers
Easterein
Wommels
Easterein
Easterein
Wommels
Wommels
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Wommels
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Wommels
Easterein
Wommels
Itens
Itens
Easterein
Easterein
Hidaard
Wommels
Bolsward
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Itens
Spannum
Wommels
Wommels
Easterein

Pnt
481
481
476
475
474
474
472
468
468
467
466
466
466
465
465
465
463
462
459
457
453
453
451
448
447
446
445
443
443
442
441
441
441
438
437
430
425
425
422
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Nr
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Naam
Minne Joustra
Bert Rienstra
Otto Folkerts
Team zonder naam
F.C. Spaghettivreters
Ferry Duipmans
H.J.P. Hidaard
Sibe de Seefûgel
Riv. Spo. R.
Hille Meyer

Woonpl.
Wommels
Easterein
Lollum
Easterein
Wommels
Easterein
Hidaard
Skrok
Easterein
Easterein

Pnt
420
417
417
417
416
411
410
407
406
395

Nr
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Naam
Jelte-Pieter Dijkstra
Douwe Durk Reitsma
M.I.-Side
Easpânne
Jelle Bouma
Hinke Kuiper
Sipke Hiemstra
De Boalserter Bikkels
Harm Bergsma
C.V.V. Oranje Nassau
Syb Overal

Woonpl.
Easterein
Easterein
Easterein
Easterein
Oosterw.
Easterein
Easterein
Bolsward
Easterein
Groningen
Easterein

Pnt
392
391
384
383
378
367
362
358
354
353
342

Topscorer seizoen 1999/2000

De topscoorders van it seizoen 1999-2000
binne
wurden
Ferrie
Duipmans
(Veteranen) en Johan Dijkstra (4e) mei
elts 13 doelpunten scoort foar harren
eigen team.
Fan herte lokwinske! Dochs 11
doelpunten minder as foarich jier scoort
war troch Ferrie.
It 4e en de Veteranen binnen goed
fertsjintwurdiche in de list.
F-pupillen 2 hat dit seizoen de measte
doelpunten (106) makke, en de B-junioren
as goeie twadde (93).
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Eindstand topscorers
Top 10 - Topscorer S.D.S. - Senioren
Nr

27 mei 2000

Namme

Johan Dijkstra
Ferrie Duipmans
3
Jappie Wijnia
4
Bas Haan, De
Willem Tjalsma
Tsjomme Wijnia
7
Hindrik Eringa
8
Ids Boersma
Johan Delfsma
Roel Sybesma
Spilers mei score:
4 keer:

Oantal

1

11

5 keer:

14

13
13
12
11
11
11
10
8
8
8
6 keer:

Team
4e
Vet.
1e
4e
4e
2e
4e
Vet.
3e
Vet.
12

Doelpunten per team-seizoen 1999-2000
Team

Neijier

Foarjier

Totaal

F2
B1
SDS Vet.
F4
F3
A1
F1
SDS 4
B2
E1
Seizoen

65
43
27
28
32
28
29
19
27
27
Neijier

41
50
40
37
32
33
30
37
27
24
Foarjier

106
93
67
65
64
61
59
56
54
51
Totaal

1998-1999
1999-2000
verschil

472
485
13

772
508
-264

1244
993
-251
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Team

Neijier

Foarjier

Totaal

28
18
17
21
24
10
13
20
9

23
27
24
18
12
24
15
4
10

51
45
41
39
36
34
28
24
19

Topscorer

Oantal

Teams

Ferry Duipmans
Johan D / Ferrie D

24
13
-11

22
19
-3

E2
E3
D1
SDS 2
SDS 1
C2
C1
SDS 3
D2

juny 2000

Eindstanden kompetitie 1999/2000
SDS 1 - 2e Klasse K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

SDS 2 - Res. 2e Klasse C
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

45
38
34
31
31
30
30
29
28
27
23
20

62
40
40
45
30
39
29
39
36
26
37
31

-

33
22
34
43
30
38
40
39
40
32
51
52

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

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

Workum V1
AVC V1
Zeerobben V1
Mulier V1
SDS V1
SC Berlikum V1
SC Franeker V1
Makkum V1
SC Franeker V2
RES V1
Scharnegoutum'70 V1
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Lycurgus 4
Zeerobben 2
Workum 2
Bolswardia 2
BCV 3
SDS 2
Friese Boys 2
Leeuw. Zwaluwen 3
Be Quick D 3
Oeverzwaluwen 2
Zwaagwesteinde 2

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

49
40
36
35
29
25
25
21
20
17
11

61
75
45
51
48
39
41
31
30
29
25

-

26
31
41
28
46
42
61
45
50
62
43

16
16
16
16
16
16
16
16
16

36
33
29
26
24
19
18
18
9

62
58
48
44
56
38
65
50
22

-

21
23
37
44
53
62
60
51
92

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

42
41
38
33
32
20
18
16
11
9

65
60
61
41
47
38
32
31
23
29

-

20
26
37
27
41
39
56
51
60
70

SDS 4 - Res. 6e
Klasse V
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

59 104 - 23
43 72 - 46
43 55 - 41
38 71 - 39
32 55 - 54
29 60 - 66
27 60 - 58
26 44 - 55
23 41 - 78
22 47 - 74
20 24 - 52
19 42 - 89

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

51
43
40
39
27
24
18
18
17
17
17

SDS V1 - 7e Klasse A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

SDS A1 - 1e Klasse C
87
80
94
63
67
48
36
56
35
45
43

-

33
30
63
30
63
66
56
85
59
84
85

42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Harlingen A1
RES A1
SDS A1
Nijland A1
SC Berlikum A1
Workum A1
AVC A1
Makkum A1
Bolswardia A1
Blauw Wit '34 A2
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SDS B1 - 1e Klasse C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

SDS C1 - 1e Klasse A
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

57 171 - 29
55 93 - 15
36 65 - 45
35 62 - 51
33 64 - 51
29 52 - 72
26 53 - 55
19 34 - 66
12 28 - 85
8 18 - 88
8 32 - 115

SDS B2 - 2e Klasse
BP
1
2
3
4
5
6

QVC B1
Scharnegoutum'70 B2
SDS B2
Workum B2
Balk B2

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

8 18
8 15
8 13
8 9
8 2

28
28
27
18
11

-

18
27
19
18
30

23
19
16
10
9
9

37
24
26
21
24
19

-

20
23
29
24
29
26

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

62
55
43
40
35
33
27
23
21
19
19
4

89
66
71
66
40
58
28
44
50
46
28
24

-

14
21
50
52
40
40
35
59
66
65
68
100

10 25
10 23
10 22
10 6
10 6
10 6

48
52
56
31
21
24

-

17
20
20
53
59
63

10
10
10
10
10
10

28
23
27
37
18
9

-

11
12
22
16
18
63

1
2
3
4
5
6

SC Berlikum C1
Beetgum C1
SC Franeker C3
St Jacob C1
SDS C2
Foarut C1

10 27
10 27
10 12
10 8
10 7
10 7

84
56
22
19
24
12

-

16
19
35
27
49
71

10
10
10
10
10
10

30
22
14
10
6
4

46
43
23
20
20
10

-

4
15
23
41
26
53

8 21
8 13
8 12
8 9
8 4

43
31
23
21
12

-

12
24
27
29
38

D-PUP 2 - Klasse CR
10
10
10
10
10
10

E-PUP 1 - Klasse FP
1
2
3
4
5
6

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

SDS C2 - 2e Klasse
AA

D-PUP 1 - Klasse DK
1
2
3
4
5
6

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

1
2
3
4
5
6

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

E-PUP 2 - Klasse FT
1
2
3
4
5
6

ONS Sneek E3
Zeerobben E2
SDS E2
WZS E2
SC Franeker E4

E-PUP 3 - Klasse GD
1
2
3
4
5
6

Renado E2
QVC E2
SDS E3
Scharnegoutum'70 E2
Oeverzwaluwen E2
Woudsend E2
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17
16
15
0
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F-PUP 1 - Klasse AE
1
2
3
4
5
6

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

F-PUP 2 - Klasse AT
10
10
10
10
10
10

25
20
16
13
7
3

30
32
19
30
26
14

-

14
22
14
26
46
29

10
10
10
10
10
10

28
21
17
15
5
1

32
46
18
34
10
3

- 4
- 9
- 9
- 17
- 42
- 62

F-PUP 3 - Klasse AP
1
2
3
4
5
6

SDS F3
Bolswardia F3
IJVC F2
Mulier F2
Bakhuizen F2
RES F2

1
2
3
4
5
6

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

10
10
10
10
10
10

28
20
18
16
3
3

47
41
23
31
21
18

-

17
22
16
30
49
47

8
8
8
8
8

19
15
15
10
0

42
37
23
25
2

-

13
14
11
27
64

F-PUP 4 - Klasse DZ
1
2
3
4
5
6

Makkum F2
SDS F4
Arum F2
Dronrijp F3
Stiens F5

veld te betreden. “Vertrekken” is in
dat Paasweekend een internationaal
woord geworden. Duitsers, Fransen,
Denen en Italianen weten wat het
woord “Vertrekken” betekent!!.

De aftrap

Koart Nijs
“Vertrekken”
SDS A1 mocht, in Straatsburg
Frankrijk, niet trainen op het (enige
grasveld) hoofdveld. De organisatie
was, ondanks aandringen van Rein van
der Woude, kort en bondig: Non!!. Er
kon getraind worden op een
gravelveld. Sjoukema was het hier niet
helemaal mee eens. Hij hield, gezeten
op een muurtje met een biertje in de
hand, nauwlettend het hoofdveld in de
gaten. En als er ook maar een speler,
of toevallige passant maar een teen op
het veld zette dan bulderde hij:
“Vertrekken”. Niemand durfde het
De Treffer nr 10
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Zoals gebruikelijk aan het einde van
het seizoen, voetbalde een combinatie
van jeugdleiders en trainers tegen de
A-junioren.
Ditmaal moest uitgeweken worden
naar het voetbalveld in Wommels. De
aftrap (op klompen) werd verricht
door niemand anders dan Sjouke
Sjoukema.
juny 2000

Dame
Organisator Freddy Scheltema stelde
behalve zichzelf ook zijn vrouw Attie
op. Beiden maakten deel uit van de
verdediging. In het veld vulden ze
elkaar goed aan. Als de één een steekje
liet vallen, wist de ander dat
vervolgens prima te corrigeren.

Poedelnaakt
Freddy had met de tennisvereniging
geregeld dat de spelers tijdens de rust
en na de wedstrijd gebruik konden
maken van hun kleed- en douchegelegenheid.
In de rust bleek echter dat dit door de
tennisvereniging niet met al hun leden
was gecommuniceerd.
Een poedelnaakte tennisser stapte de
doucheruimte uit en zag tot zijn
verbazing een dame tussen de
voetballers zitten. Attie begreep de
gêne en maakte aanstalten om de
kleedgelegenheid te verlaten.
Freddy, die in het veld maar niet kon
scoren, greep
deze gelegenheid wel met
beide handen
aan.
Wijzend op de
tennisser,
attendeerde hij
Attie er op dat
zij het thuis
maar geweldig
had getroffen.
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Wedstrijdbalsponsors
In het seizoen 1999/2000 werd bij de
thuiswedstrijden van SDS 1 door de
volgende bedrijven de wedstrijdbal
aangeboden:
Slagerij Bouma, Easterein;
Kooistra Supermarkten, Wommels;
Timmerbedrijf Sijbesma, Easterein;
AA-drink Skoalleseize, Easterein (2x);
R. Vellinga/HKS veiligheidsschoenen,
Idskenhuizen;
Dagact. gehandicapten, Leeuwarden;
Holiday IJs, St. Nicolaasga;
Stuiver Auto´s, Itens;
Bouw- en afwerkingsbedrijf Workum
BV, Workum;
Janssen Sport, Sneek.
Namens voetbalvereniging SDS onze
hartelijke dank!!!!!
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