De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 31 nûmer 2
septimber 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:

22 septimber 2000
E-mail adressen: kjpvdz@freeler.nl
meintewesselius@hetnet.nl
hof.hol@planet.nl
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Fan de redaksje
De 2e Treffer van het seizoen 20002001 ligt al weer voor jullie. Of is het
de 1e…. oh nee …we hadden al een
‘bewaar-nummer’...of? Tja, misschien
een beetje flauw, maar voor het 2e
achtereenvolgende jaar hebben we een
bewaarnummer in elkaar gezet,
waarvoor de informatie met veel pijn
en moeite is ontvangen/verzameld. En
waarvan achteraf ook weer blijkt (net
als vorig jaar) dat de waarde ervan
weer beperkt was. Tenminste als je na
het uitbrengen van het bewaarnummer
hoort hoeveel informatie er niet,
onjuist, onvolledig in staat of achteraf
gewijzigd is. De Treffer is van en voor
de leden. De redactie beperkt zich (zou
zo moeten zijn) tot het samenstellen en
vullen van een aantal vaste rubrieken.
Uiteraard met veel plezier! Maar er
gebeurt toch veel meer binnen de
vereniging? De Treffer is van SDS en
dus van leden, bestuur en vrijwilligers.
Maak gebruik van dit medium!
(KP).
PS: Wat vindt U van het bewaarnummer? Svp reacties naar redactie.

Fan it bestjoer
September 2000, de start van een
nieuw voetbalseizoen. Voor ons
bestuur begint het al in mei, als de
voetballers de kiksen in het vet doen
(enkele). In mei worden de elf/zeventallen opnieuw ingedeeld, en
opgegeven bij de KNVB. Dan is het
wachten op de indeling door de
KNVB. “Tegen wie voetballen we en
waar moeten we heen”. Het 1e elftal
mag dit seizoen weer naar het
De Treffer nr 2
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noorden. Het 2e elftal heeft
Genemuiden, FC Wolvega en FC
Meppel als uitschieters. Ook de
aanvangstijden voor het 2e (12.00 en
12.15) bij enkele uitwedstrijden
zouden de jeugd niet misstaan. Het 3e
elftal mag het tegen Urk 6 proberen.
De rest van de elf-/zeventallen speelt
gewoon in de regio. SDS ligt mooi
centraal en is makkelijk in te delen. In
het seizoen 1999/2000 hebben we
weinig afgelastingen gehad. Ik hoop
dat de weergoden ons dit seizoen ook
gunstig gezind zijn. En laten we na een
droge zaterdag maar één extra op
Pluvius drinken. Mocht Pluvius het
toch verpesten, (meer drinken dus) dan
het volgende: Afgelastingen -> bij veel
regen of vorst, op vrijdag via teletekst
of de krant. Men hoeft mij dus niet
eerder te bellen of het afgelast is of
kan worden afgelast. Als de KNVB
het niet afgelast, dan moeten de
consuls het veld keuren. Dit gebeurt
bij SDS tussen 7.30 en 8.00 uur. Men
krijgt dan bericht van de leiders die
door mij opgebeld worden. Voor
afgelastingen
van
uitwedstrijden
moeten we op bericht van de
tegenstander wachten. De hokjes in
Wommels en Easterein worden enkele
keren bijgewerkt ± 9.30 en 11.30. De
door ons naar de KNVB verzonden
wedstrijdformulieren worden vanaf
maandagmiddag verwerkt. Zodra de
uitslagen op het bondsbureau zijn
verwerkt, zijn deze ook op het internet
te vinden, www.knvb.nl. De toekomst
is dat wij dit op zaterdag zelf gaan
doen via internet. Dan zouden op
zaterdag ± 18.00 de nieuwe standen en
uitslagen op internet kunnen staan.
Voor de rest, lekker voetballen in
2000!
Jacob Kooistra.
septimber 2000

Nijs fan de jongerein
De vakantie is achter de rug
De jeugdcommissie is de vakantie
bijna alweer vergeten. In 1 week tijd
zijn we vier keer bijelkaar geweest.
Het ging allemaal anders dan dat we
gehoopt hadden. Uit vele slechte
oplossingen hebben we de beste
gekozen wat de indelingen betreft.
We hopen dat iedereen hier mee kan
leven.
Leiders en trainers
Wanneer ik dit schrijf, zijn we nog
steeds op zoek naar enkele leiders en
trainers.
Het wordt ieder jaar moeilijker om
vrijwilligers te vinden die zich willen
inzetten voor de jeugd. Toch hopen we
dat het ons gaat lukken. Het zou toch
te gek zijn als er bepaalde teams niet
kunnen trainen en voetballen omdat er
geen leiding is.
We wensen iedereen een sportief
voetbalseizoen toe. Als er vragen of
problemen zijn, kunt u zich wenden tot
de jeugdcommissie.

Blessure
Douwe de boer heeft een vervelende
start. Hij is van een schommel
gevallen en is zodanig geblesserd dat
hij een tijdje niet kan voetballlen.
We wensen hem veel sterkte toe en
hopen dat hij snel herstelt.
Tenslotte
We hopen dat alle ouders, broers,
zussen, pake’s, beppe’s, vrienden en
bekenden weer veel aan de lijn zullen
staan. Dus kom eens langs bij een of
meerdere wedstrijden in Easterein.
De jeugdcommissie.

Informatie
•
•
•

De jeugd hoeft geen was- en of
rijgeld mee naar de wedstrijden.
De chauffeurs en wasvrouwen/mannen kunnen dit declareren.
De declaratieformulieren hangen
in de hal van de kantine.

De Treffer nr 2
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Sibe de Seefugel (18)

Achte oefenmaster Jansen,
Wat sille jo bliid wêze dat je Warkum
ynruilje koene foar SDS. Under ús
sein wy fan SDS hawwe it net sa stean
op de Warkumers. Se lizze ús net. Alle
oerwinningen op Warkum fan F-kes
oant it earste wurde fierd as de Fryske
befrijingsdei op 15 april.
No moatte jo net tinke dat it by SDS
allegear geweldich is. Se sille jo it
moaie wol ferteld hawwe. Derom
skriuw ik jo dizze brief oan jo te
warskogjen foar in oantal SDS
gebrûken en SDS figueren.
Ik begjin mar mei de ferneamde
Bunnik side. In man as 5 steane altiten
by de wedstriden fan it earste by it
fierste doel. Hoe djipper de hannen yn
‘e bûse en fierder de pet oer de eagen
hoe ûntefredener se binne. Jo hoege
net bang te wêzen dat se mei wite
boesdoeken begjinne te swaaien, want
sy snotterje noch yn reade bûsdoeken .
Ik moat jo warskôgje foar de Treffer
redaksje. Se bemuoie harren oeral mei,
se sette bepaalde toanen, se ferdraaie
feiten en miene dat se yn de takomst
sjen kinne. Let dêrby foaral op de
“djiptejournalist” Meinte Wesselius.
At hy mei it foto tastel ûnderweis is en
jo knipt, dan hawwe jo pech. Ik moat
jo ek warskogje foar it redaksjelid
Hinke Kuiper. Sy stiet al mei Korbach,
mei Foppe de Haan op de foto en sil
ek mei jo op de foto wolle.
De Treffer nr 2
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Ik kin der net ûnder út mar ik moat jo
tige warskogje foar Bolke, in
stikjeskriuwer yn de Treffer. Syn
stikjes binne wol aardich, mar hy is net
te fertrouwen. Je soene oan him in
minne maat hawwe, dat sis ik jo. Soks
sprekt ek fansels at je net ûnder je
eigen namme doare te skriuwen.
Ik moat je ek oanride om in goeie
ferdieling te meitsjen yn de opstelling
fan Wommelsers en Eastereinders. It
leit noch altiten gefoelich en jo as
trainer moatte gjin oalje op de golven
smite.(dit is in seefûgelsprekwurd, dat
troch minksen oernommen is).
Fierders is it sa dat it bestjoer jo goed
yn de gaten haldt: de foarsitter wennet
neist it fjild, hy wurket by of yn de
sporthal en hy kin sa alles goed
beloere. Hy hat syn hûs krekt ferboud,
it soe my net ferbaze at er in
útsjochplak makke hat.
As lêste wol ik jo warskogje foar it
meidwaan oan de SDS league. De
kans dat je wat winne is lyts. At je wat
winne wolle dan moatte je yn de
stambeam útsykje at je famylje binne
fan de regelateur, en dit oan him
melde.
Neist al dizze warskogingen moatte jo
net twivelje fan: wat haw ik no dien?
Is der wol wat posityfs?
Ik kin jo sizze: ja. Andries Stuiver is
der en Sjouke Sjoukema dy is der ek.
Mochten der dochs problemen wêze
dan kin drs Vijfje ek noch ynskeakele
wurde. En de meast gerêststellende
gedachte moat wêze: Sibe de Seefûgel
at hy jo net op de kop skyt dan is it
goed.
Mei groetnis
Sibe
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It ljocht op ….……… Resi Wooncentrum
At je it oer Wommels hawwe, dan
prate je oer de Freule, oer de Terp en
tsjintwurdich
ek
oer
Resi
Wooncentrum. En dat wylst de Terp
der al ieuen is, de Freuleparty hast in
ieu bestiet en Resi amper 9 jier yn
Wommels syn plak fûn hat.
No op in prachtige lokaasje oan de
Boalserter Trekfeart mar mear noch
oan de dyk Boalsert Ljouwert. Dat
Resi útgroeie soe ta sa’n bedriuw hie
men 9 jier lyn net tocht. Want is it net
frjemd dat in meubelsaak op sa’n
doarpke begjint?
Sa ferteld Max de Vries dat it de
bedoeling wie dat syn twa soannen
Remco en Simon in saak begjinne
soene mei allinne bankstellen. Yn de
âlde tsiisfabryk yn Wommels fûn men
plak en op dizze lokaasje sette it
bedriuw útein. Doe’t ek heit Max nei
in healjier opnommen waard yn de
saak, waard it assortimint ek ferbrede.
Der ûntstie in echte meubelsaak. Op it
plak wêr’t earder tsiizen makke
waarden, bouden de famyljes de Vries
in saak op dy’t hieltiden mear namme
krige. En dat ûndanks it feit dat de
bûtenkant fan it bedriuw net eage. It is
meardere kearen foarkommen dat
minsken net nei binnen “doarden”
omdat de bûtenkant harren net oanstie.
Soks sil no net mear foarkomme.
Omdat de saak it meubelhert fan
Fryslân wurde woe, moast in bettere
lokaasje socht wurde. De eigners hiene
dêr sels goeie ideeen oer, mar waarden
net altiten stipe troch de gemeente.
Max de Vries jout ek oan dat in saak
opbouwe dreech wêze kin, mar dat in
striid fiere mei de gemeente dreger is.
De Treffer nr 2
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Doe’t de ferkeap fan de âld fabryk
troch Schraa samar in feit wie, kaam
de nijbou yn in streamfersnelling. Op
11-11-1999 om 11 oere waard de
earste peal de grûn yn hijd. Op 8 juny
2000 waard it sintrum iepene troch
Max de Vries en in lytsdochter. By it
trochrinnen fan de saak falt gelyk op
dat it gehiel in tige rêstige en
ûntspannende yndruk makket. Rom
opsetten hoeken en in dúdlike rinroute
jouwe oan dat NOVA style artikelen
harren gerak goed krije. Der binne no
sa’n 7000 m2 yn gebrûk en der is hast
gjin nee te krijen.
It ferskil mei de âlde saak is foaral dat
der mear as 2 kear safolle romte is, it
húsrie dêrtroch rommer útsetten is en
der in rommere kar is. Mei namme de
releks stuollen en de sliepkeammers
krije in soad oandacht. Ek de stoffen,
de fitrage en gerdynen kinne goed
útsocht wurde yn it bûtenljocht foar
ien fan de grutte rúten.
Max de Vries jout ek oan dat hy it idee
hat dat der ek oar publyk komt as
earder. Soks komt meinamme troch de
sichtlokaasje oan de grutte dyk. Sa krij
ik te hearren dat der hieltyd mear
klanten fan de oare kant fan de
Ofslutdyk komme en dat der sels
leveringen west hawwe oan in Dúts
gesin dat Wommels oandie mei de
boat en tafallich net mear troch de
brêge koe en ferplichte wie yn
Wommels te oernachtsjen.
At je mei Max de Vries prate dan merk
je dat hy net út namme fan it bedriuw
praat mar út namme fan de famylje.
septimber 2000

Want men is der grutsk op dat it in
famylje bedriuw is. It aardige wie ek
dat Remco en letter Max net allinne
mei grutskens prate oer harren
bedriuw mar ek fol belangstelling

freegje hoe’t it mei it fuotbaljen en
mei namme mei de feteranen fan SDS
giet. Soks is logysk at je witte dat sy
no al foar it seisde jier sjurtsponser fan
SDS Feteranen binne.
(AH).

De club van 100
ANONIEM – Easterein
Bouwbedrijf A.K. Bootsma – Tirns
Marten L. de Boer – Easterein
P.H. de Boer – Easterein
Jan de Boer – Easterein
N.J. Bootsma – Tirns
Jan Bootsma – Hennaard
Enno Bruinsma – Easterein
J. Dales – Lemmer
K. Dijkstra – Leeuwarden
K. de Haan – Easterein
J. Hiemstra – Franeker
Tinus Hoekstra – Easterein

Rein Hofstee – Easterein
Theo Janssen – Molkwar
M. de Jong – Easterein
E.G. Jorritsma – Waaksens
Sytze Kooistra – Easterein
H.A. Kuiper – Easterein
R.J. Mulder – Easterein
Willem Overal – Witmarsum
Sjierkje Plantinga – Easterein
D.D. Reitsma – Easterein
Petra Rienstra – Easterein
SDS 1 – Easterein
Marten Sijszeling – Easterein

Voor een bijdrage van ƒ 100,- per jaar wordt “De Treffer” u kosteloos toegezonden.
Daarnaast heeft u recht op gratis toegang bij competitiewedstrijden van SDS 1.
Tevens ontvangt u een uitnodiging voor de sponsor-avond. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met Popko Wijnia, telefoon 0515-332315.
De Treffer nr 2
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Dopingkontrôle by SDS?

It soe wat wêze, samar in sneon yn
septimber en der steane fiif dokters by
de yngong fan de skoalleseize om
bloedsmonsters ôf te nimmen fan elke
fuotballer en yn it hokje fan Pier
Konsul moat elk in heale liter urine
ôfstean om te sjen as der ek immen
oan de dope is.
De sjoernalisten der op de noas by
want wannear kinne wy de pilledraaier
fan SDS ris goed fout yn de krante
sette. De hiele KNVB top is
oanwêzich want men wie by SDS al
fertocht want wat docht sa’n
doarpsfuotbalklupke yn de twadde
klasse en hoopje sa gau mooglik dit
klupke in pear klassen werom te
setten.
Wy laitsje der no noch om mar
miskien yn de takomst sil soks barre.
Sjoch no mar wer nei de Olympyske
spultsjes yn Sidney. Alles en elkenien
wurdt dêr kontrolearre en men kin it
sels hast safier nei sjen dat men sizze
kin, do hast bygelyks foarrige wike
freed ien bearenburchje hân. Dochs
tink ik dat der doping brûkt wurdt en
net allinne op de Olympyske spultsje.
Sjoch ris nei al dy hurdfytsers, dy
steane noch net ien meter stil nei in
ritsje fan hast fyftich kilometer
gemiddeld en steane dan al wer de
sjoernalisten fan krante en tillevyzje in
heale oere te wurd. In waskhantsje
wurdt harren oer de kop wreaun, der
wurdt efkes in liter kola yn jitten, in
De Treffer nr 2
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skjin petsje krije se wer op de holle en
men kin eins net sjen oft sy no ien as
twa hûndert kilometer fytst ha. No ha,
as sis ik it sels, in ridlike kondysje mar
as ik op de fyts stap om in tsien
kilometer op myn hurdst te fytsen dan
ha ik de piip goed út en kin de earste
tsien minuten net in wurd útbringe.
De maraton en al dy oare dravers(ters)
en ek de swimmers(ters) men moat de
eagen goed iepen ha om te sjen as it no
manlju as froulju binne want sy binne
eins like breed yn de skouders en
foarkommen ha dizze froulju net mear.
By it kûgel stjitten, kûgel slingerjen,
diskuswerpen, spear goaien, ensfh.
rinne der mear froulju rûn dy mear
spierballen ha dan dat ik billen ha.
Ik tink wol ris, by SDS rinne
allegearre tige sûne keardels op it fjild
en wa sil no doping nedich ha. Dochs
bin ik bliid dat SDS net in sneins klup
is want trochdat it allegearre sûne
jonges binne, lest elk sneontemiddeis
en sneontejûns wol in pilske en
miskien ek wol mear as ien en soe der
dan dopingkontrôle komme dan hjitte
dat miskien wol doppingkontrôle want
der wurdt yn Easterein en omkriten
hiel wat ôf doppe.
Ik hâld no op want ik krij der toast fan,
Bolke.
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Aldmannepraat

De earste training
Normaal sprutsen wurde der goeie
foarnimmens dien oan it begjin fan in
jier. By de feteranen leit dat oars. Sy
hawwe foar in nij seizoen ek goeie
foarnimmens.
Jim kinne it leauwe of net mar it
kollektive goeie foarnimmen wie dat
men dit jier traine soe. Derom koe ik
as lieder net oars as op 24 augustus nei
Easterein ta te gean om te trainen. Je
moatte as lieder fansels wol (in kear) it
goeie foarbyld jaan. Wêr’t oan leit ik
wit it net, mar se wiene der net
allegear. Wol wiene oanwêzich fan de
feteranen
Ids
Boersma,
Koos
Plantinga, Chiel Kampman, Willem
Tjalsma , Jacob Plantinga, Roel
Sybesma (blesseard) en de skriuwer
fan dit stikje.
Der wiene fierders gjin ôfsizzingen
dat wy kinne fêststelle dat de oaren
sûnder goeie reden ôfwêzich wiene.
No de training wie prima, sadat wy
tefreden ûnder de brûs stappe koene.
“Wat fan maat skuon hasto” frege
Jacob Plantinga belangstellend oan
Jentsje Jorritsma. Foardat Jentsje in
andert jaan koe rôp Klaas Kamstra:
“Och heare, no begjint it al wer mei dy
Jacob, ferline jier hat er ús alle wiken
de kop skeef seurt om syn ferkeard
De Treffer nr 2
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ynkochte
fuotbalskuon
oer
te
nimmen”.
“Ja”, seit Jacob, “ ik haw se mar in
heale wedstriid oanhân en se foldiene
my net. Se komme by Janssen Sport
wie en der sit ek noch garansje op”.
Op sa’n momint witte je dat je as
lieder optrede moatte. It moat net in
spul wurde fan dat der alle wiken
hannele wurdt yn de klaaikeamer.
Jacob die fansels in oantreklik oanbod
(neffens Bert Rienstra wie Scapino
noch goedkeaper) en it passen koe
begjinne. Je ferbaze je der dan oer
hoefolle ferstân de hearen hiene fan
hoe’t je skuon passe en beoardiele
moatte.
Jacob sei “ se steane moai” mar dy
woe se dan ek kwyt.
Klaas Kamstra befielde de teannen as
wurke der al jierren yn in skuonsaak.
Fan Willem Tjalsma moast ik sa
nedich in eintsje rinne en Ids Boersma
woe my foar de spegel ha sadat ik se
sels ek goed sjen koe. No moat ik
sizze dat ik normaal myn fuotbalskuon
keapje sûnder help fan oaren. It
aardige wie dat doe’t wy de keap
sletten hiene die Jacob der noch in
tientsje ôf. Lit ús hoopje dat mei dizze
keap de hannelsgeast fan Jacob
ôfnommen is, want it soe ferfelend
wêze dat er nije wike de karavan kwyt
wol oan Jaap Boekholt, de wike dêrop
de saak oan Ype Burggraaff en noch in
wike letter syn skorend fermogen oan
Jan van Asselt. Dêrom Jacob: lit it
dúdlik wêze gjin hannel mear yn de
klaaikeamer. En mocht it sa wêze dat
ik mei dizze skuon skoor (tafalstreffer)
dan flean ik dy as earste oan.
Aant.
septimber 2000

Van de scheids,
Om weer even op
gang te komen voor
het nieuw seizoen
heb ik 5
meerkeuzevragen.

1.

A.
B.
C.
D.

4.

Wie bepaalt op welk doel de serie
strafschoppen aan het einde van
de wedstrijd wordt genomen?

A. De scheidsrechter na overleg met
de beide aanvoerders.
B. De scheidsrechter.
C. De partij die de toss wint mag
kiezen.
D. De partij die de toss niet wint mag
kiezen.

Een directe vrije schop moet
worden toegekend wegens.

5.

Gevaarlijk spel
Spuwen van een medespeler.
Steunen op een tegenstander.
Het op grove wijze beledigen van
een tegenstander.
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Op het moment dat de bal de
grond raakt bij een
scheidsrechtersbal, raakt een
verdediger de bal verkeerd en
schiet de bal in eigen doel. Hoe
wordt nu het spel hervat?

A. Met een hoekschop.
B. Met een scheidsrechtersbal.
C. Met een aftrap na geldig
doelpunt.
D. Met een doelschop.

Eén van de teams speelt met 10
spelers. Na ongeveer 10 minuten
meldt de elfde speler zich bij de
middenlijn. Hoe reageert de
scheidsrechter?

A. Hij hoeft niet te reageren omdat
deze speler zonder meer aan het
spel mag deelnemen.
B. Hij onderbreekt het spel en laat
de speler toe.
C. Hij geeft de speler een teken dat
deze in het speelveld mag komen
terwijl het spel doorgaat.
D. Hij wacht tot de bal uit het spel is
en laat dan de speler toe.

2.

3.

Als de speeltijd is verstreken moet
de scheidrechter fluiten voor het
einde van de wedstrijd. Hierop is
echter één uitzondering. Hij moet
de wedstrijd altijd verlengen voor:

A. De hoekschop.
B. De aftrap na geldig doelpunt.
C. De directe vrije schop dicht bij
het doel van de tegenstander.
D. De strafschop.
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De “nieuwe” SDS league
Nieuwe ronde, nieuwe kansen… Ook
dit seizoen gaan we weer van start
met de “SDS league”. Het werkt nog
precies hetzelfde als voorgaande
edities.

U dient een elftal samen te stellen
bestaande uit een doelman, vier
verdedigers, drie middenvelders en
drie aanvallers. U mag niet meer dan
één speler per club opstellen. Met dit
team speelt u mee in de eerste helft
van de competitie. Na de winterstop
starten we weer met een nieuwe
editie.

De naam is hetzelfde gebleven, maar
er zijn dit seizoen nog meer prijzen te
winnen. Tevens steunt u SDS door
mee te doen. Goede redenen om mee
te doen aan de SDS league dus. We
hopen weer 100 deelnemers te halen.
We zien dan ook graag veel nieuwe
deelnemers tegemoet.

Door mee te doen steunt u SDS en
heeft u kans op leuke prijzen!!
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
6e prijs:
7e prijs:
8e prijs:
9e prijs:
10e prijs:

De kosten bedragen “slechts” ƒ 25,per half seizoen. Een deelnemingsformulier is als losse bijlage bij deze
Treffer gevoegd. Tevens is dit
formulier verkrijgbaar in de kantines
van sporthal “De Greidhoeke” en
sportcomplex “De Skoalleseize”.
Ook kunt u het deelnemingsformulier
gebruiken die in deze Treffer gedrukt
staat.

ƒ 200,ƒ 150,ƒ 100,ƒ 75,ƒ 50,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 10,F5,-

Voor
de
laatste
eindklassement
is
“poedelprijs”.

Dit formulier dient vóór 17
september ingeleverd te worden bij
Willem Wijnia, Popko Wijnia of Roel
Sybesma of bij één van de leden van
de “Treffer”-redactie. De nieuwe
stand van de SDS league vindt u elke
donderdag in de voetbalkantine.

Tevens is er elke week
“De Weekprijs”:

in
er

het
een

ƒ 25,-

Door ondertekening van bijgevoegd
formulier machtigt u SDS om in
oktober 2000 een bedrag van F25,van uw bankrekening af te schrijven.
Tip: Kopieer uw team! U ontvangt
namelijk geen bevestiging van uw
team.

De Treffer nr 2
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De puntentelling is als volgt:
* Per gespeelde wedstrijd (in basis):
* Per gespeelde wedstrijd (invaller):
* Nul tegendoelpunten:
* Gestopte penalty:
* Per assist:
* Per gemaakt doelpunt:
* Per gewonnen wedstrijd:
* Per gele kaart:
* Per directe rode kaart:

Doel.
2
1
2
4
5
6
1
-1
-5

Verd.
2
1
2
0
3
4
1
-1
-5

Mid.
2
1
0
0
2
3
1
-1
-5

Aanv.
2
1
0
0
2
3
1
-1
-5

SDS league deelnemingsformulier:
Dit is mijn team voor de eerste helft van de competitie 2000-2001:
Naam:

Nr:

Club:

Doel:

………………………..

……….

………

Verdediging:

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

……….
……….
……….
……….

………
………
………
………

Middenveld:

………………………..
………………………..
………………………..

……….
……….
……….

………
………
………

Aanval:

………………………..
………………………..
………………………..

……….
……….
……….

………
………
………

Naam team:

………………………..

Bank-/girorekening:

Favoriete club:

………………………..

…………………..

Naam:

………………………..

Handtekening:

Adres:

………………………..

Woonplaats

………………………..

De Treffer nr 2
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Samar in (beker) wedstriid
SDS A1 – Sneek A1
3–2
Datum: 30 augustus. Opstelling:
Doel
: Marten Faber
Achter : Arnold Hoekstra
Tjeerd Breeuwsma
Ido Harkema
Tjeerd Halbersma
Midden : Jos Zonderland
Tjipke K. Okkema
Durk Y. Sjaarda
Voor
: Jacob Tymersma
Skelte Anema
Henk Postma
De verwachtingen zijn dit jaar hoog
gespannen. SDS A1, vorig jaar net niet
kampioen, gaat voor het hoogste. De
ploeg van trainer Rein van der Woude,
bestaande uit 6 A-junioren en 9 Bjunioren, bezit veel snelheid en is
technisch en tactisch sterk. Fysiek en
mentaal kan het nog verder groeien.
De eerste echte testcase was de
bekerwedstrijd tegen Sneek. SDS
startte in hun vertrouwde 4-3-3
opstelling
met
2
offensieve
middenvelders en met Tjipke Klaas
Okkema als controlerend mid-mid. De
Snekers hadden vooral in de beginfase
geen antwoord op die aanvallende
speelstijl. Het duurde dan ook maar
even of de 1–0 verscheen op het
scorebord. Door een steekpass van
Durk Sjaarda wist onze nieuwe
aankoop Skelte Anema, in tweede
instantie raak te prikken. Na die sterke
beginfase werd het spel van A1
rommeliger en kwam Sneek beter in
de wedstrijd. Helemaal toen een
voorzet door Tjeerd Breeuwsma met
de hand werd weggeslagen. De penalty
werd on-Nederlands sterk binnen
geschoten: 1–1. SDS probeerde van
De Treffer nr 2
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voor af aan via de vleugels gevaar te
stichten en had vrij snel succes. Een
aanval met Jos Zonderland en Skelte
Anema werd door Jacob Tymersma
schitterend binnen gewerkt. Ruststand
derhalve: 2–1. Na de thee met Samme
Overal voor Jacob Tymersma ontspon
zich een open wedstrijd. Sneek kreeg
een paar kansjes maar keeper Marten
Faber had telkens een antwoord. Aan
de andere kant kwam Skelte Anema
een metertje tekort en strandde Donny
Okkema (ingevallen voor Henk
Postma) op de Sneker keeper. Sneek
kwam weer goedkoop langzij. Door
niet erg sterk verdedigen kwam de
linkerspits in het strafschopgebied en
vond daar gretig een SDS knie. Ook de
tweede pingel werd onberispelijk
benut: 2–2. De wedstrijd kon beide
kanten op maar werd toch in het
voordeel van SDS beslecht. Een
onwaarschijnlijke rush van linksback
Tjeerd Halbersma werd door diezelfde
Halbersma, met rechts, in de linker
beneden hoek geprikt: 3–2. In de
laatste 10 minuten, met tweede
aankoop Sven D. Achenbach voor
Arnold Hoekstra en Rimmer Lankester
voor Skelte Anema, had SDS nog de
beste kans maar Donny Okkema
punterde net niet raak. Uitslag 3–2.
Opvallend: Beide teams speelden in
reserveshirts want de leider van Sneek
(clubkleuren wit/zwart) had als
voorzorgsmaatregel gele shirts mee en
de leider van SDS dacht exact
hetzelfde en liet de vertrouwde
Wheagan tenue thuis en kwam met
rode KMA shirts. Ido Harkema
incasseerde de eerste gele kaart van dit
seizoen.
(FS).
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Kompetysjeyndielingen seizoen 2000-2001
SDS 1 - 2e klasse K
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vereniging
Waterpoort Boys 1
Workum 1
Hardegarijp 1
Trynwaldster Boys 1
CVVO 1
Be Quick D 1
Heerenveense Boys
BCV 1
Fean '58 1
SDS 1
Broekster Boys 1
De Lauwers 1

SDS 4 - Res. 6e klasse R
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vereniging
WWS 3
Foarut 4
SC Franeker 4
Mulier 3
Tzum 2
SSS'68 2
Minnertsga 4
Tzummarum 2
SDS 4
Stormvogels '64 1
Arum 2

Vereniging
RES
Robur
Makkum
QVC
AVC
SC Berlikum
Nijland
Workum
MTC
SDS
Bolswardia
SC Franeker
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SDS 3 - Res. 4e klasse F

Tijd Nr Vereniging
13:15
1. Nijland 2
12:15
2. Makkum 3
14:30
3. Leeuwarder Zwaluwen 6
12:15
4. Urk 6
14:30
5. SDS 3
12:30
6. Mulier 2
14:30
7.
14:30
8. Blauw Wit'34 5
12:00
9. WWS 2
14:30 10. Waterpoort Boys 2
14:30 11. ONS Sneek 6
12:15 12. Workum 4

Tijd
12:45
14:30
14:30
15:00
12:45
14:30
12:45
14:00
11:30
14:30
12:45

SDS Vet. - Res. 7e klasse B

Tijd Nr Vereniging
12:15
1. SC Berlikum V1
14:00
2. Nijland V1
14:00
3. Workum V1
12:45
4. Makkum V1
14:30
5. AVC V1
12:30
6. Balk V1
14:30
7. RES V1
14:00
8. SC Franeker V1
12:45
9. Mulier V1
14:00 10. SDS V1
12:45 11. Zeerobben V1
12. NOK V1

SDS A1 - 1e klasse I
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SDS 2 - Res. 2e klasse C

Tijd Nr Vereniging
14:30
1. Heerenveense Boys 3
14:30
2. Workum 2
14:30
3. Leeuwarder Zwaluwen 3
14:00
4. Oeverzwaluwen 2
14:30
5. SDS 2
14:30
6. SC Genemuiden 4
14:30
7. FC Wolvega 2
14:30
8. Blauw Wit '34 3
14:00
9. FC Meppel 2
14:30 10. CVVO 2
14:30 11. Zeerobben 2
14:30 12. Bolswardia 2

Tijd
12:30
16:15
14:30
12:30
12:15
13:30
14:30
14:00
12:45
12:45
14:30
14:00

SDS B1 - 1e klasse H

Tijd Nr Vereniging
14:30
1. Heerenveense Boys 2
14:30
2. GAVC
14:30
3. Sneek
12:15
4. Workum
14:30
5. CVVO
10:00
6. Bolswardia
13:15
7. Nijland
14:30
8. Lemmer Bentex
11:00
9. Scharnegoutum'70
12:45 10. SDS
10:30 11. ONS Sneek
12:30 12. Balk
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SDS C1 - 1e klasse B

Tijd Nr Vereniging
10:15
1. Nijland
14:30
2. Bolswardia
12:00
3. Blauw Wit'34
11:00
4. Rood Geel 2
11:30
5. SDS
10:30
6. Harlingen
11:30
7. JVC Nylan 2000
11:00
8. Leeuwarden 2
11:00
9. Dronrijp
11:00 10. FVC
12:30 11. Zeerobben
10:15 12. AVC

Tijd
10:00
09:00
10:45
09:00
09:30
09:00
11:00
10:30
13:00
10:45
10:15
09:30
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SDS C2 - 2e klasse AU
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vereniging
Blauw Wit'34 3
Wykels Hallum
SC Franeker
Leeuwarden 3
SDS
Zeerobben
Frisia 3
SC Franeker 3

SDS E1 - Klasse EU
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vereniging
SDS
St. Jacob
St Annaparochie
SC Berlikum
Dronrijp
Harlingen

SDS D1 - Klasse CC

Tijd Nr Vereniging
09:00
1. Nijland
10:00
2. Scharnegoutum'70
09:00
3. Bolswardia
09:00
4. IJVC
09:30
5. SDS
10:30
6. RES
12:30
09:00

Tijd
11:30
09:00
09:00
09:00
11:30
10:00

SDS D2 - Klasse CD
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SDS E2 - Klasse FF

Tijd Nr Vereniging
10:15
1. Harlingen
10:00
2.
10:00
3. Bolswardia
09:00
4. SDS
11:00
5. AVC
12:30
6. RES

Vereniging
Makkum
RES
SDS
Nieuwschoot
Bolswardia
Scharnegoutum'70

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

SDS E3 - Klasse FR

Tijd Nr Vereniging
10:15 1. SDS
2. RES
10:15 3. Nijland
10:15 4. Mulier
09:45 5. Bolswardia
10:00 6. Oosterlittens

Tijd
10:15
10:00
9:00
10:00
11:30
10:00

SDS E4 - Klasse EZ
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vereniging
SC Berlikum M

Tijd
09:00

Dronrijp
SDS
St Annaparochie
SC Franeker 6

09:30
10:15
10:00
09:00

SDS F1 - Klasse CE
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vereniging
JVC Nylan 2000
Stiens
SDS
Dronrijp
St. Annaparochie
CSL
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SDS F2 - Klasse BS

Tijd Nr Vereniging
09:30
1. GAVC
09:00
2. Sneek
09:15
3. Scharnegoutum'70
11:00
4. IJVC
09:00
5. Bolswardia
09:00
6. SDS

16

Tijd
10:30
09:30
09:45
09:00
10:15
09:15

SDS F3 - Klasse CB
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vereniging

Tijd

Foarut
AVC
SC Berlikum
SDS
St. Jacob

9:00
11:00
10:00
9:15
9:00
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De stelling
“Betalingen in het amateurvoetbal moeten kunnen”
In deze nieuwe rubriek wordt door een vast forum gereageerd op een stelling. De
stelling heeft natuurlijk betrekking op voetbal. Deze keer geven de 4 SDS-ers hun
mening over de vraag of spelers in het amateurvoetbal betaald mogen worden.
Anne Brouwer, leider SDS 1:
“Ja, ik vind dat er betaald mag
worden. Maar dan zou ik het beperkt
willen zien tot alleen de top van het
amateurvoetbal. Ik denk dat het
betalen van de topamateurs ook beter
is voor het hele Nederlandse voetbal.
Immers de doorstroming naar het
profvoetbal zal vloeiender verlopen.
Het spelen van topamateurvoetbal
neemt erg veel vrije tijd. Vroeger kon
men met 2 keer trainen in de week
meedraaien in de 1ste klas KNVB. Nu
trainen ze bij hoofdklassers 3 of zelfs
4 keer per week. En dat mag voor mij
wel beloond worden”.

Douwe Hoekstra, speler SDS 4:
“Absoluut! . De sportwereld wordt
steeds professioneler en het amateurvoetbal kan daarbij niet achterblijven.
Als je als club enige ambitie hebt moet
je spelers gaan betalen of gratis
materiaal (voetbalschoenen bijv.)
verstrekken. SDS moet zuinig op haar
topspelers zijn en mag spelers met
meerwaarde van mij best betalen. Wil
de vereniging zich handhaven in de 2de
klas of promoveren naar de 1ste klas
lijkt mij dat onontkoombaar. Betalen
van spelers geen probleem!!”.

Rein van der Woude, jeugdtrainer
SDS:
“Ja en nee. Het idee van de KNVB om
een topklasse te creëren tussen de
Toto-Divisie en de hoofdklas amateurs
zie ik wel zitten. Daar mag van mij
best betaald worden. Dan heb je het
over verenigingen als Scheveningen,
A.G.O.V.V., en Ysselmeervogels.
Maar ik zeg nee als je het hebt over
een club als SDS. Dat moet je zo puur
mogelijk houden. Het geld wat je aan
je topspelers zou betalen moet je juist
steken in je eigen jeugdopleiding. Dat
is de basis van je club”.

Ilse Ramatoff, vrijwilligster SDS:
“Nee, natuurlijk niet. Spelers betalen,
belachelijk. Vrijwilligers die zouden
betaald moeten worden. Ikzelf maak
altijd de kantine schoon. En dat is een
heidens karwei. Vooral als die
pommeranten van de stichting
“Skoalleseize” hebben vergaderd.
Overal vind je lege flessen, volle
asbakken en half afgekloven pikanto’s.
En het frituurvet druipt van het
plafond. Ik heb daar een bealch vol
werk aan. Ik krijg al jaren een
traktement “van Drees” maar niks van
Popko Wijnia. Die is daar doof
voor!!”.
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Oan ’t wurd
Bert is anders niet
zo´n prater, hij is
meer
een
stille
kracht, één van de
motors van het 4e
elftal,
iemand
waarop je altijd een
beroep kunt doen.
Daarbij is hij ook
niet te beroerd, naast
het
voetbal
het
nodige
vrijwilligerswerk op
zijn schouders te
nemen.

Heb
je
een
lang
voetbalverleden?
Nee. Ik ben pas op mijn
twintigste lid geworden
van
Stormvogels
in
Achlum. Daarvoor deed ik
wel eens
aan een
straatvoetbaltoernooi mee.

In
welke
opzichten
verschilt Stormvogels met
SDS?
Allereerst is SDS een
grotere vereniging en
heeft
een
mooiere
Bert Rienstra
accommodatie.
Na een time-out van een jaar, trekt
Dat kan ook niet anders want StormBert samen met Pieter Groeneveld
vogels heeft veel meer concurrentie.
weer aan de touwtjes van SDS
Er zijn veel meer voetbalverenigingen
4.Reden genoeg dus om aan de
in de omliggende omgeving.
vooravond van het nieuwe voetbalMaar de mentaliteit is hier ook wel
seizoen eens een boompje op te zetten
wat anders.
met deze 33-jarige bikkelharde
Eastereiners zijn wat minder stijf dan
verdediger.
Achlumers en ze betrekken je overal
bij. Bij Stormvogels voetbalde ik
Hoe lang ben jij als lid?
alleen maar. Bij SDS heb ik ook nog
Een jaar of zeven dacht ik. Op mijn
andere taken. Zo ben ik leider geweest
26ste ben ik vanuit Achlum verhuisd
van een jeugd- en van een seniorennaar Easterein. Ik werkte als strater bij
elftal. Vorig seizoen even een jaartje
de gemeente Littenseradiel. De
niks en het komende seizoen ben ik
gemeente stelde als voorwaarde dat ik
voor de tweede keer leider van SDS4.
dat ik in de gemeente moest wonen.
Ik heb me toen bij de woningstichting
Moest je lang nadenken toen het
in laten schrijven en kreeg een huis
bestuur je hiervoor vroeg?
toegewezen in Easterein. Daarna heb
Nee, volgens mij houden we het
ik me van Stormvogels naar SDS over
hetzelfde team als vorig jaar, echte
laten schrijven.
karakterjongens.
Een team dat er voor gaat. En als dat
het geval is, twijfel ik er niet aan dat
we kampioen worden.
De Treffer nr 2
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Het is dus leuk werken met een
winning team.
Toen Enne Bruinsma mij vervolgens
nog de toezegging deed dat hij ons
iedere thuiswedstrijd zou fluiten, was
voor mij de kogel snel door de kerk.
Wat is jouw bijdrage aan dit
kampioensteam?
Ik ben verdediger, soms rechtsback,
soms voorstopper. Als de spitsen niet
te snel zijn ben ik redelijk in staat ze
onschadelijk te maken.
Wat zijn je hoogte- en dieptepunten
bij SDS?
Dieptepunten heb ik nog niet echt
meegemaakt. Hoewel ik wekelijks
speel, heb ik nooit blessures en ook de
sportieve resultaten zijn vaker goed
dan slecht.
Hoogtepunten zijn het kampioensfeest
van drie jaar geleden en het tournooi
op Terschelling, waar we destijds het
25-jarig jubileum van Klaas Overal
hebben gevierd.
Tegene welke voetbalverenigingen
speel jij het liefst?
Thuis maakt met het me niet zoveel
uit. Ik heb ook niet zo´n derby-gevoel
als we tegen Nijland of Scharnegoutum spelen. Uitwedstrijden speel ik
het liefst tegen ploegen uit de
Bildthoek, omdat we er dan een
gewoonte van maken even aan te
steken in het bruin café van onze
superspits,
Johan
Dijkstra,
in
Berlikum.
Later op de avond pakken we dan vaak
nog een afzakkertje in de “twee
gezusters” in Leeuwarden.
De Treffer nr 2
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Waren jullie met Johan ook nietin
onderhandeling over een sponsorcontract
Jazeker, er schijnen nieuwe vast dugouts te komen op het B-veld, waar
SDS4 meestal zijn thuiswedstrijden
speelt. Wij zijn met Johan in
onderhandeling dat hij voor iedere
thuiswedstrijd van ons een goed
gevulde koelbox sponsort voor in de
dug-out.
SDS4 bestaat uit karakterjongens, die
allemaal hun eigen gebruiksaanwijzing hebben. Geeft dat niet
wrijvingen?
Dat klopt. Zo nu en dan gooien er een
paar de kop in de nek, als het hun niet
naar de zin gaat.
Maar gelukkig is er dan de derde helft,
waar alles vaak weer rechtgepraat
wordt Een belangrijke rol is er dan
weggelegd voor vredestichter Klaas
Overal.
Wil je verder nog wat kwijt?
Ja. Er wordt door SC Heerenveen
supporters nog wel eens gemopperd
dat er zoveel wedstrijden op
doordeweekse
avonden
worden
gespeeld.
Voor mij mag dat. Ik vind het jammer
dat SC Heerenveen af en toe zijn
thuiswedstrijden
speelt
op
de
zaterdagavond, omdat ik dan niet
zolang kan nazitten.

septimber 2000

Berts favoriete team, een selectie uit alle spelers waar hij mee heeft gevoetbald:
Klaas Kamstra
(baas in strafschopgebied)
Bert Rienstra
(geconcentreerd)

Douwe Hoekstra
(degelijk)

Tjalling Hoekstra
(gaat er altijd voor)

Klaas Overal
(vredestichter)
Pieter Cnossen
(fanatiek)

Willem Tjalsma
(grillig)

Hendrik Eringa
(voor de moppen)

Arno Eisma
(mooie voorzet)

Johan Dijkstra
(neus voor de goal)

Eddy de Boer
(verrassend)

Wissels:
Martin Overal (man van de assist)
Wilco Overal (taktisch sterk)
Jacob Plantinga (houdt alle spelers de hele wedstrijd scherp)

Koart nijs
Van de scheids - antwurden
Juiste antwoorden
1. C 2. C 3. C 4. B 5.D
Schema 6, wedstrijddag 10.
Alle leiders hebben bericht gekregen
van het jeugdbestuur over indelingen.
O.a. het speelschema voor het hele
seizoen. Hier is 1 foutje in geslopen, te
weten bij wedstrijddag 10. Dit moet
zijn: 2-1; 3-5; 4-6.
It ljocht net op…….
Vlak voor het eerste competitieweekend verschijnen er een aantal
prachtige voetbalbijlagen bij de
verschillende (regionale) kranten. Veel
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verenigingen hebben de ‘moeite’
genomen om hun elftal met een mooie
foto op te nemen in deze bijlage, soms
omringd door de advertenties van hun
sponsors. Toch wel mooi hoor, om je
zo te presenteren…. of misschien
volgend
seizoen
een
mooie
kleurenfoto van ons 1e elftal in het
midden van de Treffer…wie weet.
Overigens stond er wel een mooi
verhaal over onze nieuwe trainer in
één van de bijlagen.
Hiel koart nijs
Sa at jimme sjen kinnen wie it koarte
nijs aardich koart….misskien kaam dat
omdat de measte redaksje-leden noch
fakansje hienen. Ha jimme aardiche of
nijsgjirrige ferteltjes, lit it ús witte….
septimber 2000

