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De Treffer 
klupblêd fan fuotbalferiening SDS 

jiergong 31  nûmer 3                oktober 2000 
 

 
 

 

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

Ferry Duipmans Koaifinne 16, 8734 HK Easterein 0515-332562 Skriuwer 

Popko Wijnia Hottingawei 23, 8731 AB Wommels 0515-332315 Ponghâlder 
Jacob Kooistra De Singel 13, 8734 HP Easterein 0515-332486 Wedstriidsekret. 

Dukke v/d Wey Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein 0515-332340 2e ponghâlder 

Sjoerd  Postma De Homeie 13, 8731 EC Wommels 0515-331985 Jongerein 
Bauke de Boer A. Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein 0515-332555 Reklame en  PR 

Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein 0515-332570 ledenadministr. 

Roel Sijbesma De Singel 17, 8734 HP Easterein 0515-332186 Senioren 

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

Chris Postma Roede 29, 8731 CT Wommels 0515-332469 Skriuwer 

Enne J. Bruinsma De Singel 12, 8734 HR Easterein 0515-332013 Algemien lid 
Akke  Hulzinga Fyns 7, 8731 CP Wommels 0515-332590 Algemien lid 

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

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

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

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

Sjouke Sjoukema Hearedyk 55, 8735 HP Itens 0515-332355 

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

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

 

Bankrelaasje: 34.95.01.033  Rabobank Easterein e.o. 

 

Ferienings nr KNVB:   BB BG 32H 

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

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

Freddy Scheltema   ‘t Heechhiem 1. 8734 GS Easterein    0515-332791 
Meinte Wesselius   Trekwei 11, 8731 AA Wommels         0515-332431 
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Korrespondinsje besoarging Treffer:    Tillefoan: 

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

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

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

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

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

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

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

Kontribúsje:  Senioren fjildfuotbal:   ƒ  101,00  it  healjier 

   Senioren sealfuotbal:   ƒ    72,00    it  healjier  

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

   C-junioren:   ƒ    69,00  it  healjier 

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

   foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid in koarting   

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

Stipers 

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

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

Klup fan 100 

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

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

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

332315). 

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

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

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

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

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

wedstriid legitimearje moatte, is ek nog in pasfoto nedich. 

 

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is: 

 

20 oktober 2000 

 
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden. 

Leafst op skiif of oer de E-mail . 

E-mail adressen: hof.hol@planet.nl 

  meintewesselius@hetnet.nl 

  kjpvdz@freeler.nl 

 

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

Sa as jimme 

underwilens wol yn 

´e gaten hawwe, is 

ús Treffer-konsept 

in bytsje feroare. De 

fêste rubryk: “twa-

span” is ferfongen 

troch in oare fêste 

rubryk: “de 

Stelling”. 

Wy litte yn dizze 

rubryk in panel deskundigen reageare 

op in aktuele stelling. As redaksje 

stean wy úteraard iepen foar 

suggestjes. 

Yn dit panel sit ien grutte ûnbekende, 

Ilse Ramatoff, de frou fan ús 

takomstig foarsitter. 

Fan Ilse hawwe wy noch gjin foto. Sy 

wol graach anoniem bliuwe. Sy giet 

dan ek ûnder in oare namme troch it 

libben. Wy respektearje dat. 

Sa no en dan lit Ilse har lykwols sjen 

op it fuotbalfjild. Wa wit hawwe jim 

wolris mei har praat. 

Wat ek feroare is, is de namme fan ús 

rubryk: “koart nijs”. Wy funen it 

tapasliker om der “Trefferkes” fan te 

meitsjen. 

En fierder hawwe wy ek in nije trainer. 

Yn dizze “Treffer” kinne jimme 

wiidweidich mei him yn ´e kunde 

komme. 

Mear feroaringen binnen der net. 

Bolke en Sibe, binne beide wer mei 

klam oanwêzich. Ik moat sizze dat 

Sibe no wol oer de grins gean is, en al  

ús goodwill by Foppe de Haan 

ferskiten hat.   

 

(MW) 

Fan it bestjoer 
 

De kop is er af. 

Bij de senioren 

kwamen met name 

het 1e en de 35+ 

goed uit de 

startblokken. 

Beide plaatsten 

zich voor de 

volgende 

bekerronde, maar ook hun 

competitiestart verloopt voorspoedig. 

Het 1e haalde al 12 punten uit 5 

wedstrijden en de 35+ers namen 9 

punten uit 3 wedstrijden mee naar 

huis. Alleen het 3e lijkt zijn draai nog 

niet gevonden te hebben, zij moeten 

hun eerste punten nog binnenhalen. De 

mannen van het 4e zorgden in hun 

eerste wedstrijd al voor spektakel, 

uitslag: 9-8. Kortom het circus draait 

weer volop en er valt genoeg te 

beleven. Ook bestuurlijk hoeven wij 

ons niet te vervelen. De 

voorbereidingen voor de komende 

algemene jaarvergadering zijn al weer 

in gang gezet. Deze vergadering zal 

plaatsvinden op maandagavond 6 

november a.s. De uitnodiging en de 

agenda treffen jullie verderop in deze 

“Treffer” aan. Tot slot maak ik hierbij 

nog even melding van de naderende 

Grote-clubaktie. Omdat we nog geen 

goed alternatief voor deze aktie 

hebben kunnen vinden, terwijl wij 

daarnaast de inkomsten hieruit niet 

kunnen missen, zullen de loten 

binnenkort weer worden uitgedeeld. 

Wij hopen wij ook dit jaar weer op 

jullie medewerking te kunnen rekenen.  

 

Ferry Duipmans 
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Sibe de seefûgel (19) 
 

 

 

 

 

 

Stadionferbod 

 

It wie op in moaie neisimmer dei, dat 

wy as fûgels fan Skrok ús jierlikse 

reiske hiene. It idee wie om wat om te 

skaaien yn de omkriten fan 

Hearrenfean en Wolvegea yn de 

natoergebieten fan it Fryske Gea. Wy 

soene hjir en dêr wat wjirmkes pikke, 

in fiskje snippe en fierders dy Fryske 

Gea fûgels wat yntimideare. It slagge 

allegear bêst nei ús gefoel. Op de 

weromreis fleagen wy oer it 

Hearrenfean. Ien fan ús jongere 

skriezen mei noch net safolle 

fleanoeren, koe net goed hichte hâlde 

en fleach sûnder dat wy der wat oan 

dwaan koene tsjin ien fan de 

“loftboksen” oan fan it Abe Lenstra 

stadion.  Al wer in skries minder en 

wy wiene efkes ferslein. Wy besletten 

efkes stil te stean by it ferstjerren fan 

ien fan ús neisten en gyngen op it 

seispoallige fjild sitten om te 

bekommen. 

It kin wêze dat it Fryske Gea allinne 

ferrotte fisk hawwe yn harren gebiet, 

feit is wol dat de measten fan ús oan 

de skiterij rekken. Wy woene it hiele 

fjild der net ûnder  skite. Doe’t wy 

fuortgiene seach ik dat de oare fûgels 

der foar soarge hiene dat se myn 

hantekening as model skiten wie. 

Omdat ik de reis regele hie. Ik wie 

bliid mei dy wurdearring en wie grutsk 

op my sels. In dei letter wie ik 

ferbjustere. Ik krige berjocht fan it 

Hearrenfean dat ik in stadionferbod 

krigen hie fan 20 wedstriden. Dy 

trainer Foppe de Haan (hy hat hjir 

ferline jier noch west) herkende gelyk 

wa’t dit dien hie en nei in djipgeand 

ûndersiik nei ús stront dêr’t spoaren 

fan  jaloezie yn siet, like dat it motyf.   

No moatte se net tinke dêr yn it Fean 

dat ik jaloers bin en dêr nochris kom.   

In klup dy’t in tribune boud sa heech 

dat se it in Ljouwert sjen kinne is neat 

foar my. 

Boppedat sa’n fjild is dochs neat. Der 

sit net in wjirm mear yn, want dy 

hawwe se allegear dea naait. 

Nee jou my de fjilden fan SDS mar, 

mei  syn lekkere wjirmkes en syn 

mollebulten oan de kant.  

Nee it Fean hat foar my ôfdien. It is ek 

sa dat de saneamde fans al wat Frans, 

Spaans en Gryks begjinne te praten. 

Op de Bunnik side liket it betiden wol 

in babeloanyske spraakferwarring. It 

wurd ferlieze kinne se no yn alle talen. 

Ik haw noch wol wat tips krigen fan 

oare fûgels om myn oandacht te 

rjochtsjen op in oare Fryske klup. 

Cambuur. No dat is al hielendal gjin 

opsje. Ik bin ommers al belutsen by in 
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amateurklup. En twa is te folle fan it 

goeie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDS A1 
 

RES A1 - SDS A1   1-2 
 

Dit was voor ons de tweede wedstrijd 

van de competitie. De competitie die 

voor ons slecht was begonnen, met een 

3-4 nederlaag tegen Robur. Om niet 

direct ver achterop te raken moesten 

wij deze wedstrijd dus winnen.  

 

We begonnen wat onrustig, we 

speelden met een heel laag bal tempo 

wat  de tegenstander wal gemakkelijk 

vond, we konden dan ook niet 

uitgespeelde mogelijkheden creëren. 

Toch was Res ook niet instaat om ons 

af te straffen. Er kwam een kluts goal 

van hun kant. Het was een flipperkast 

spel voor de ogen van Marten. Het was 

1-0. Zo bleef het tot aan de rust. 

Toen we uit de kleedkamer kwamen 

kwam steeds meer ons eigen spelletje 

naar voren. En begonnen wij ook 

kansen te creëren. We kwamen vaker 

en gevaarlijker voor de goal van Res.  

 

 

Toen Samme, die inmiddels in het 

veld gekomen was, aangespeeld werd 

in de 16 meter en probeerde te 

schieten werd hij gehaakt. De scheids 

zag het, Jos  verzilverde de penalty. 

Dat was voor ons een opluchting 

eindelijk de achterstand weg. We 

gingen beter voetballen en konden Res 

behoorlijk onder druk houden. Een 

kwartier voor tijd maakte Jacob 

Tymersma de bevrijdende 1-2.  In de 

allerlaatste minuten kreeg Res nog een 

corner, iedereen van hun was mee. De 

keeper stond op de middellijn. Toen 

Marten de bal in de handen kreeg en 

hem Jos aangooide kon die hem vanaf 

5 meter voor de middellijn in het open 

goal schieten, want de keeper was nog 

niet terug. De bal van Jos ging slechts 

10 cm naast. Gelukkig blies de scheids 

toen af, en hadden we onze tweede 

wedstrijd gewonnen.  

    

Arnold 
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Beslissingswedstrijd beker  
 

ONS A1 - SDS A1 1 - 3 

 

We zaten met zijn drieën in een poule.   

Sneek A1 

ONS A1 

SDS A1 

Sneek had tegen ONS verloren en 

tegen SDS dus de beslissing moest 

vallen op 6 sept. ONS – SDS. Het was 

mooi weer om een potje te voetballen 

want het gras was een beetje nat 

geregend en het was een perfecte 

temperatuur 18 graden, dus we hadden 

er veel zin in om die stadsmietjes even 

in te maken. 

Na de warming up gingen we nog 

even naar de box om de voetbalshirts 

in ontvangst te nemen en er werd nog 

even gebeden en een kruisje geslagen 

en gebulderd. En toen begon de 

wedstrijd en SDS eiste gelijk de partij 

op. En we kregen wat kansen en na 10 

min was het raak. 

Tseard (Halbe) veroverde de bal en 

speelde hem naar Henk en daar kwam 

de assist vandaan en Skelte liep de bal 

in het doel 0-1.  Na een kwartier werd 

de wedstrijd even stil gelegd wegens 

een hevige klap uit de hemel. Na 5 

min. konden we weer los. 

Het was een sterke eerste helft voor 

beide teams met leuk voetbal. 

Toen begon de tweede helft en in de 

60 min. werd Dirk-Yde onderuit 

gehaald daar ontstond een vrije trap uit 

en die werd op het doel afgevuurd 

door Tsjipke 2-0. ONS. zette ons 

steeds meer onder druk en zij kregen 

een vrije trap die sterk werd ingekopt : 

1-2.  

We begonnen wat verdedigend te 

voetballen en op de counter te     

spelen. En dat wierp zo zijn vruchten 

af . Na een solo schoof Donny de bal 

in de verste hoek: 1-3.                                                                              

En zo ging SDS A1 een ronde verder 

(op naar URK). 

 

Mededeling voor D, E en F-pupillen 
 

 

In de herfstvakantie, op maandag 23 oktober a.s om 13.00 uur 
 

Wordt het Meinte Sixma toernooi gehouden 

 

Vanaf 12.30 uur worden jullie verwacht op het sportterrein “De 

Skoalleseize” in Easterein. 

 

De teamindelingen worden ter plekke bekend gemaakt. 

 

Zonder tegenbericht rekenen we op jullie komst. 

Afmeldingen uiterlijk voor zaterdag 21 oktober bij Matty Dijkstra 

Telefoon nummer: 331600 
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Wedstrijdfragment van de op zaterdag 30 september gespeelde wedstrijd tegen 

Franeker A1. SDS won deze wedstrijd met 3-1. Vlak voor het einde van de 

wedstrijd krijgt Donny Okkema de kans om de score verder uit te bouwen. Helaas 

zal deze bal de doellijn niet passeren. 

 

 

 

 

 

SDS A1 Nieuws 
 

Internationaal toernooi 

Ook dit seizoen gaat SDS A1 weer 

deelnemen aan een internationaal 

toernooi. Na toernooien in 

Denemarken, België en Frankrijk is de 

keus dit jaar gevallen op het 

Groothertogdom Luxemburg. In het 

weekend van 15 april 2001 zullen de 

A-junioren onder andere strijden tegen 

ploegen uit Italië, Zwitserland, 

Frankrijk en Duitsland. Voor de jeugd 

een onvergetelijke ervaring. 

 

Werken 

Zo’n buitenlands avontuur kost een 

paar centen. Gelukkig zijn er nu 

alweer enkele bedrijven die spontaan 

een gift doneren voor deze verre reis, 

maar de A-junioren gaan ook dit jaar 

weer werkzaamheden verrichten. 

Natuurlijk gaan ze weer ‘autowassen’ 

(houdt de affiches in de gaten) en 

wordt er gewerkt in een fabriek. Ook 

bieden ze zich aan om klussen bij u 

thuis te doen (voorbeeld: terras Hinke 

Kuiper). Voor meer informatie: 

Freddie Scheltema of Theo de Jong. 
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SDS A1 – Robur A1 
 

Eerste helft 

Op zaterdag 9 september moesten wij 

onze eerste competitiewedstrijd 

spelen. Robur was de tegenstander. 

We begonnen de wedstrijd goed door 

de openingstreffer van Skelte. Na de 

openingstreffer was het wat paniekerig 

in de verdediging van Robur. Daar 

wisten wij van de profiteren en maakte 

Dirk-Yde de 2-0. Wij begonnen wat 

slordiger te spelen en daardoor kwam 

Robur terug in de wedstrijd en 

maakten er 2-1 van. Na de 2-1 was het 

opnieuw Skelte die scoorde en het 

werd 3-1. Vlak voor rust wist Robur 

nog 3-2 te maken en gingen we niet 

helemaal zeker de rust in. 

 

Tweede helft 

In de tweede helft gebeurde er niet zo 

veel. We kregen een paar kleine 

kansjes maar meer ook niet. Toch was 

het Robur weer die een kans benutte 

en maakte er 3-3 van. Na de 3-3 

kregen we steeds meer kansen maar 

wisten er geen een van te benutten. 

Robur daarintegen deed dat wel en 

maakte er 3-4 van. Dat was tevens de 

eindstand en zo hadden wij gelijk onze 

eerste verliespunten te pakken. 

 

 

Marten Faber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenboeg 
Jacob Tymersma (A1) viel zaterdag 23 

september uit in de wedstrijd tegen Bolswardia. 

Later bleek zijn teen te zijn gebroken.  

Jacob wij wensen jou een spoedig herstel toe en 

hopen dat je weer snel van de partij zult zijn. 

 

 

 

 

De Wheagan Topscore Trofee 

 
Skelte Anema 6 doelpunten 

Jacob Tymersma 3 

Tjipke Okkema 2 

Jos Zonderland 2 

Donny Okkema 2 

Tjeerd Halbersma 1 

Durk Yde Sjaarda    1 
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Wedstrijdverslagen van SDS D2 
 

9 september was de wedstrijd: “ SDS 

D2 – Scharnegoutum D2” 

De aftrap was om 09.00 uur en we 

begonnen goed. 

Maar Scharnegoutum had ook kansen, 

maar benutte die niet. In de 17e minuut 

maakte ik de 0-1! We waren heel blij, 

want nog geen 2 minuten later schopte 

een van Scharnegoutum de bal in 

eigen doel: 0-2. 

Daarna hadden we nog wel kansen, 

maar die benutten we niet. Maar ook 

Scharnegoutum had kansen. Soms 

waren ze vlak voor het doel, maar 

onze keeper, korné Boekholt stond er 

de hele tijd goed voor. 

Bij rust stond het nog steeds 0-2 en 

daar waren we best tevreden mee. 

Enne Bruinsma en Jaap Boekholt 

vertelden in de rust dat we het goed 

hadden gedaan en dat we zo door 

moesten gaan en er 

werden wissels 

gepleegd. 

We gingen de 

tweede helft in. 11 

minuten na de rust 

speelde Willem 

Visser de bal naar mij. Ik miste, maar 

Robin Osinga niet, hij trapte de bal in 

het doel en het was 0-3. In de 39e 

minuut was er weer een kans voor 

SDS en ik schopte de bal in het doel: 

0-4. Scharnegoutum had in de tweede 

helft weinig kansen meer. In de 44e 

minuut had Willem de bal veroverd en 

speelde op Robin. Maar hij had twee 

man om zich heen en met wat geschop 

kwam de bal voor mijn voeten en ik 

schopte de bal in het doel: 0-5. 

 

Niels Koster vond het jammer dat hij 

in de twee voorafgaande oefen-

wedstrijden vijf doelpunten had 

gemaakt en wou er dus persé één 

maken en dat lukte hem! 

En het was 6-0. In de 47e minuut werd 

Peter Hofstra onderuit gehaald in het 

strafschopgebied en we kregen een 

penalty die werd benut door Willem 

Visser en de wedstrijd eindigde in 0-7 

en we gingen tevreden naar huis. En 

we waren heel blij. 

 

Simon Kooistra 

 

16 september: RES D2 – SDS D2 

We waren nog maar 3 minuten bezig 

of Robin maakte al een doelpunt. 

Robin schoot op goal hij kwam tegen 

de tegenstander aan en rolde in het 

doel 0-1. We kregen veel kansen maar 

we scoorden niet.  

Toch scoorde Niels in de 16e minuut 

met een afstandschot 0-2. We 

begonnen wat slechter te spelen en 

RES scoorde in de 19e en de 28e 

minuut. Toen was het rust: 2-2. 

Na de rust 

voetbalden we wat 

beter. We kregen een 

corner. Die nam 

Peter. Toen Peter de 

corner had genomen 

kreeg Robin de bal, 

die schopte de bal 

naar Sybren en hij schoot hem er in: 2-

3 (43e minuut). 6 minuten later deed 

Wiebe een afstandschot net over de 

keeper heen: 2-4. 

 

Sybren Wesselius 



De Treffer nr 3 11                                             oktober 2000 

23 september: SDS D2 – Makkum D2 

De wedstrijd was gespeeld en toen 

moest er nog een verslag komen. 

Ineens was daar geen interesse voor 

hoe dat kan? Dus voor deze keer de 

leider aan het woord. 

Helaas kwamen twee spelers te laat, 

waardoor de opstelling helemaal 

omgegooid moest worden want te laat 

betekent: wissel. Die jongens die op 

tijd waren speelden een uitstekende 

eerste helft ( de beste tot nu toe). 

Iedereen stond op de plaats waar hij 

moest staan en deed zijn best wat 

resulteerde in een 1-0 ruststand 

(simon). Na de rust een iets ander 

beeld. Makkum leek wat beter te 

worden en bij SDS was de organisatie 

zoek. Achterhoedespelers lopen te veel 

met de bal. Zelfs tot in de spits en 

voorhoedespelers denken dat ze alleen 

zijn. Teamsport is soms moeilijk. Ook 

hebben we geen geluk. Twee keer 

raken we het houtwerk. We krijgen 

een penalty tegen en een ongelukkig 

eigen doel. Eindstand 1-3. 

Toch al met al een uitstekend begin. 

Twee van de drie oefenwedstrijden 

gewonnen.  

Volgende week moeten we naar de 

koploper en als we daar winnen staan 

we er uitstekend voor. 

 

Enne Jehannes Bruinsma  

(leider en trainer) 

 

 

PUPILLEN E2 
 

16-9-2000 

Harlingen E2 – SDS E2  1-3 

De eerste wedstrijd van deze 

nieuwe ploeg was goed. De eerste 

10 minuten had Harlingen  nog 

geen bal geraakt. Maar spannend 

was het wel! 

Doelpunten: Christiaan, Anton en 

Bauke Jan. 

 

23-9-2000 

SDS E2 – AVC E2 15-0 

Wij hadden de aftrap en toen een 

paar minuten later schoot Gerard 

op het doel. De kieper kon er niet 

bij, de bal vloog naar de hoek en 

daar stond ik op de doellijn en 

kopte de bal naar de andere kant 

er in.  

Het was een doelpunt. Iedereen 

juichde en de eindstand was 15-0.                  

Doede. 

 

Het was één van de 

mooiste doelpunten! 

Hoewel de uitslag doet 

vermoeden dat het een 

makkelijke wedstrijd was 

(dat was uiteindelijk ook 

zo), kwam dat met name 

door de prima 

samenwerking/-spel van 

de jongens. Doelpunten: 

Bauke Jan 1, Doede 3, 

Christiaan 2, Jacob 3, 

Albert 2,   Anton 1, eigen 

doel: 3.                              

KP. 
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´t Ljocht op in sponsor 

ACR Winsum 
 

Allegearre ha wy wolris 

heard fan ACR út Winsum. 

Mar kin ien my fertelle wer’t 

de letters ACR foar steane? 

Ik hie wier gjin weet en ha 

dêrom in petear hân mei ús 

sponsor de hear A. van der 

Meulen. 

Yn 1988 naam Koninklijke 

Meelfabriek Koopmans út 

Ljouwert twa fouragehannels 

oer, te witten Couperus út 

Idaerd en Reinsma út 

Longerhouw. Om’t Winsum 

moai sintraal lei, kaam de 

nije fouragehannel hjir. Ek kaam der 

in Agrische winkel by. De namme 

waard ACR. De A foar Agrarisch, de 

C fan Couperus en de R fan Reinsma. 

Yn 1989 waard it bedriuw oernaam 

troch UTD en waard de fouragehannel 

earne oars ûnderbrocht en bliuw 

allinne de winkel oer. Yn 1988 waard 

de hear Van der Meulen al oannaam as 

bedriuwslieder. En yn 1993 hat hy, 

mei syn frou, de saak oernaam. 

Underwilens hat de saak sich 

útwreidde ta in saak wêr’t hast gjin 

Nee te keap is. Jo kinne hjir te plak 

foar: 

• Agrarisch assortimint ôfstimt op 

de boer 

• Biste-iten en alles wat jo nedich 

ha foar in bist 

• Fytsen en reperaasjes fan fytsen 

• ‘Doe het zelf’ spullen 

• Wurkklean (û.o. overals, spiker-

brûken) 

• Wurkskuon (û.o. klompen, lear-

ses, feilighiedsskuon) Dizze beide 

sawol foar berops as partikulier. 

• Boartesguod 

• Skriuwark 

• Lúkse hûshâldelijke spullen 

Hja binne oanslúten by ‘Fixit’. Dit is 

in lannelyke organisaasje. Hjirtroch 

kinne hja ien priis bringe en mei oaren 

de folder útbringe. 

 

Der wurkje, mei Van der Meulen en 

syn frou, yn totaal 9 man. It is in 

‘service gericht’ bedriuw. Ha jo 

planken dy’t op maat moatte, dan kin 

dat hjir foar jo seage wurde. De 

skutting dy’t jo kocht ha, plaatse sy ek 

foar jo. En is de fyts stikken dan 

soargje sy dat jo yn inkele dagen wer 

fytse kinne. Sa as ik al hearder sei: der 

is gjin Nee te keap. 

 

 

(HK)
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Ledengearkomste 
Fuotbalferiening SDS 

Moandei 6 Novimber 2000 
jûns om acht oere yn `e kantine op it sportfjild 

 

 

 

Wurklist 

 

1. Iepening 

 

2. Fêststellen fan `e wurklist 

 

3. Oantekens fan `e ledengearkomste fan 1 desimber 1999 

 

4. Jierferslach fan `e skriuwer 

 

5. Jierferslach fan `e ponghâlder en fêststellen fan `e begrutting 

 

6. Ferslach fan `e kaskommisje / ferkiezing nije kaskommisje 

 

7. Kontribúsje (útstel op `e gearkomste) 

 

 

8. Skoft 

 

 

9. Bestjoersferkiezing: 

 

• Ôfgeand en ferkiesber:  Dukke van der Wey 

• Ôfgeand en net ferkiesber: Sjoerd Postma 

 

10. Ferslach fan `e jongereinkommisje 

 

11. Rûnfraach 

 

12. Slúting 

 

 

Oant sjen op moandei 6 novimber oansteande !! 

 

      

     It bestjoer 
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Sy hawwe goud yn ´e fingers

 
Sydney. De olympyske 

spultsjes, de amateurs !, 

meidwaan is belangriker 

as winnen mar der is 

gjin goud sûnder skom (neat is 

folmakke). Dat wurdsje is efter 

meidwaan, dat is doetiid want fansels 

is winnen belangriker as meidwaan. It 

skeelt sokke sporters en ik oerdriuw 

net, miljoenen euro’s ( teminsten yn it 

westerlik diel fan de wrâld )  boppe it 

fêste bedrach wat hja krije fan it lân en 

fan de stipers. 

 

De lânen as Azerbeidzjan, Taiwan, 

Moldavie, Armenie, Barbados, 

Kirgizie, ensfh. sille grif net sokke 

bedragen fertsjinje. Dy wurde fjouwer 

jier lang yn in sporthal setten en dêr 

wurdt neat oars dien as traind. Dei yn 

dei út traine, traine want der moat 

presteare wurde. Der is mar ien doel 

en dat is in medalje helje. Sa’n 

sporthal wurdt miskien yn harren lân 

wol bêd en brochje as it Big Brother 

hús neamd want kost en ynwenning is 

foar neat. 

 

Wat in kontrast mei it moderne 

westen. Al de Amerikanen dy mei 

dogge binne allegearre miljonêr wylst 

de spilers fan it “dream team” 

allegearre miljardêr binne. Wat tichter 

by hûs ha de Nederlanders, Frânsken, 

Belgen, Dútsers, ensfh. ek net te 

klaaien want gean der echt mar fan út 

dat de measten wol in bytsje mear as 

modaal ha.  

 

De ien wat mear dan de oare mar dat is 

mar krekt wat fan sport it is. 

 

Meidwaan is belangriker as winnen, 

dat is it dus net want hawwe jimme dy 

Moussambani út Equitoriaal Guinea 

wol sjoen? Dy earme swimmer 

fersûpte hast op de 100 meter frije 

slach. Soks kin net, soks is gjin 

gesicht, soks is in fernedering foar elk 

lân hoewol de pers soks machtich fynt. 

Lokkich stjoert Nederlân de swier 

betelle amateurs dy kânsen ha mar it 

binne net allegearre gouddollers krekt 

as Pieter en Inge want dy hawwe it 

echt yn de fingers. 

 

Lokkich stiet by in klup as SDS de 

skathâlder net te sweien mei reiskosten 

en safolle jild it punt krekt as bygelyks 

Snits want wy binne dochs amateurs 

en wy bliuwe amateurs. 

Fansels kinne de mannen fan it earste, 

wat dochs it nammekaartsje fan de 

feriening is, wol in bierke krije op 

rekken fan…. en oan it ein fan it 

fuotbal seizoen in hiel fet mar dêr hâld 

it dan ek mei op.  

 

Jou my mar de echte amateurs want dy 

moatte alles yn harren frijetiid dwaan 

en ha der alles foar oer om earste te 

wurden as is it mar in bekerke fan twa 

tientsjes. De ear fan in earste priis is 

net te beteljen mar kostet in protte. 

                                              

Moai sa hâlde 

 

Bolke 
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Oan ‘t wurd 
 

Na 6 seizoenen 

Klaas Dijkstra was 

het wel even 

wennen. Een nieuw 

gezicht aan het roer 

bij SDS 1. Zijn 

naam: Kees Jansen. 

Jong, ambitieus en fanatiek. Zijn 

aanpak is anders dan zijn illustere 

voorganger. En dat pakt voorlopig 

goed uit. Toch wil hij met nadruk niet 

vergeleken worden met zijn collega 

Klaas Dijkstra. Tijd voor een 

interviewtje. 

 

Wat heb je allemaal gedaan in de 

voetballerij? 

 

Vanaf mijn 9de tot mijn 31ste jaar heb 

ik gevoetbald bij “mijn clubje” Blauw-

Wit ’34. Ik speelde op mijn 

negentiende in het eerste waarvan 5 

jaar in de eerste klas (nu hoofdklas). 

Op mijn 31ste stopte ik als speler, 

misschien iets te vroeg, en ging op 

trainerscursus. Daarbij trainde ik de B-

selectie van Blauw-Wit maar door een 

trainerswissel stond ik ineens als 

trainer voor het eerste. Toen ik aantrad 

als trainer van Blauw-Wit 1 stonden ze 

troosteloos onderaan. Toch kregen we 

de ploeg weer op de rails en eindigden 

als mooi in de middenmoot.  

Daarna werd ik trainer van Workum 

en bleef daar 4 jaar. En nu dus SDS. 

Als actief sporter tennis en skeeler ik 

nog wat en een keer in de drie weken 

voetbal ik nog met een stel vrienden 

de zaal. 

 

Je bent nu een paar weken bezig als 

hoofdtrainer bij SDS. Wat is je 

indruk van de club? 

 

Men is hier over het algemeen wat 

makkelijk. Ik zie dat ook bij de 

spelers. Je voetbalt hier 2de klas en 

daar mag je best trots op zijn. Maar 

daar hoort ook bij inzet, strijd en 

winnaarsmentaliteit. En dat mis ik nog 

een beetje. Ook is men gemakkelijk 

wat materiaal betreft. Ik wil goede 

training en intrapballen. Hier vindt 

men dat wat overdreven. Een bal is 

een bal. Ook wil ik een koffer met 

verzorgingsspullen en ijs. Hier vindt 

men een waterzak met spons 

voldoende. Daar moet ik aan wennen 

en dat probeer ik te veranderen. 

 

Volgens de spelers werd er de eerste 

weken pittig getraind. 

 

Is dat zo? Ik zelf vond het wel 

meevallen. Voor volgend jaar ligt mijn 

plan al klaar en dat is veel intensiever. 

Dan wil ik in de eerste weken 2 

wedstrijden en 2 trainingen. Zaterdag 

een wedstrijd, training op maandag, 

dinsdag een wedstrijd, donderdag 

training en dan op zaterdag weer een 

wedstrijd. De trainingen pas ik dan 

wat aan. De beroemde arbeid-rust 

verhoudingen. 

Maar wat we dit jaar in de trainingen 

hebben gedaan was goed. En dat moet 

straks in het veld zichtbaar worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kees Jansen 
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Je hebt ook de speelstijl iets 

veranderd. Leg uit. 

 

Er is niet echt veel veranderd. Alleen 

bij balbezit moet de voorstopper 

doorschuiven. Ook willen we meer op 

de helft van de tegenstander spelen. 

Daar heb je tenslotte de mogelijkheid 

om gevaarlijk te worden. Kortom iets 

offensiever. Dat wil niet zeggen dat 

we elke week er maar in vliegen, 

zoiets hangt wel af van de 

tegenstander. Eigenlijk wilde ik dit 

seizoen een jaartje geen club trainen 

maar toen kwam SDS en ik vond SDS 

een ploeg met kwaliteiten maar ik 

vond dat die niet altijd optimaal 

werden gebruikt. Ik wilde SDS omdat 

ik denk dat er meer uit de ploeg te 

halen is. Iedereen roept dat Floris 

Hiemstra een geweldige voetballer is 

maar waarom staat hij dan laatste 

man? Daar moet hij slippertjes van de 

verdedigers herstellen. Waarom speelt 

hij niet, met zijn kwaliteiten, meer op 

het middenveld? Afgelopen zaterdag 

tegen Broekster Boys speelde hij na 

rust een berepartij als middenvelder. 

 

De wedstrijdbespreking is weer naar 

de donderdagavond verhuisd. 

 

In principe is de wedstrijdbespreking 

op donderdagavond. Ik vind dat het 

daar hoort. Daar begint de 

voorbereiding voor zaterdag. De 

spelers weten waar ze aan toe zijn en 

kunnen zich daar op concentreren. 

Gepasseerde spelers hebben 2 dagen 

de tijd om hun teleurstelling te 

verwerken. Er is niks minder dan op 

zaterdagmiddag om half twee te horen 

te krijgen dat je wissel staat. 

 

Hoe is de samenwerking met de leiders 

Robert Hoekstra en Anne Brouwer? 

 

Dat loopt goed. Bij Workum had ik 

geen leider. Daar had iedereen in het 

team een taak. Nu vind ik het prettig 2 

van die leiders. Robert doet de 

papieren en Anne is de sfeerman die 

midden in de groep staat. Ik vind het 

een gouden duo. Daar komt bij dat ik 

regeldingen voor, tijdens en na de 

wedstrijd vaak vergeet omdat ik zo 

met de wedstrijd bezig ben en nu 

worden deze dingen mij uit handen 

genomen. Ideaal dus. 

SDS pakt de punten altijd in het 

begin van het seizoen. Daarna, door 

schorsingen en blessures van 

“dragende spelers”, wordt het 

moeilijk omdat de basis te smal is. 

Zal het dit jaar net zo gaan? 

 

Natuurlijk is de basis smaller dan BCV 

en Broekster Boys. Daar kun je als 

dorpsclub niet tegen op. Toch moet je 

proberen de selectie fit en blessure vrij 

te houden. Alles begint daarom met 

een goede conditie. Ook moet je 

bepaalde spelers rust gunnen. Zo hoeft 

Jappie Wijnia donderdag niet te 

trainen. Hij moet fit zijn voor zaterdag. 

De verzorging moet daarbij goed zijn. 

Ik pleit daarom ook voor een 

deskundige verzorger. 

En dan de schorsingen. Ook daar kun 

je iets aan doen. Spelers moeten 

volwassen worden en leren accepteren. 

Je moet ook slimmer de wedstrijd in 

gaan. Zo moet je bijv. de 

scheidsrechter bespelen. Geef de 

scheids een keer gelijk en zeur niet 

constant tegen die man. Daar kan je 

later weer profijt van hebben. 
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Wat is de kracht van SDS 1 en wat is 

de zwakte? 

 

We hebben een aardig 

voetbalvermogen waarbij de taken 

bekend zijn. We hebben een mix met 

alle kwaliteiten en scorend vermogen. 

We zijn sterk in de lucht, zijn snel en 

intelligent (!). 

Iets minder is de omschakeling bij 

balbezit en het rondspelen op de helft 

van de tegenstander. 

 

Je bent een collega van Klaas 

Dijkstra. Praten  jullie veel over SDS? 

 

Maandagochtend met een bakje koffie 

wordt er veel over voetbal gepraat. Ik 

vind het wel moeilijk om over Balk 

(de nieuwe club van Klaas Dijkstra) 

praten nu het goed gaat met SDS en 

ietsjes minder met Balk. Klaas heeft 

mij wel veel verteld over SDS waar ik 

baat bij heb gehad. 

 

Wat zijn je persoonlijke sportieve 

ambities? 

 

Met SDS een periode pakken (zie “De 

Stelling”). Dat is mijn grote uitdaging 

en verder kijk ik niet. Ik heb niet de 

ambitie om bij een hoofdklasser aan de 

slag te komen. Niet dat ik denk dat ik 

zo,n klus niet zou kunnen klaren, maar 

het lukt mij op dit moment nog niet. 

Praktisch is het ook niet haalbaar want 

de tijd die je daar in moet steken heb 

ik niet.  

Mijn opdracht hier is de spelers en 

organisatie beter te maken en daar ga 

ik voor!! 

 

 

Als je wint dan heb je vrienden!! 

Was het al prettig toeven in de kantine 

na de overwinning op rivaal Workum, 

na de zege op Broekster Boys werd er 

bijna op de tafel gedanst. En terecht 

SDS speelde een van zijn beste 

wedstrijden van de laatste jaren. 

Stiekem werd er gerekend: volgende 

week De Louwers (winstpartij 6-4, 

red.), daarna “t Fean. Misschien een 

periode?? 

Waarom gaat het zo goed? We 

noteerden enkele meningen van 

spelers. “Ik heb nog nooit zo’n goede 

conditie gehad”. “We doen veel positie 

spelletjes”. “Iedereen weet zijn taak”. 

“We spelen meer van de goal af”. “Hij 

(Kees Jansen) brengt er meer 

discipline in”.  

Hoe het ook zij de werkwijze van 

Kees Jansen slaat aan. Een ieder is 

tevreden. En laat dat nog heel lang zo 

blijven. 
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Aldmannepraat (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Feteranen Beker. 

 

Diel 1: Der is is neat feroare. 

De fuotbalbûn hie wer hiel wat muoite 

dien om in oantreklike poule te 

meitsjen. De selde tsjinstanners as 

ferline jier, wêrby de Fryske winner 

fan ferline jier : Warkum. 

 

Diel 2 : Der is echt neat feroare. 

Warkum mocht wer thús en dat skeelt 

yn ien wedstriid altiten punten.  It is 

algemien bekind dat in eigen lieder net 

tsjin de thúsploech fluitet, mar wat 

dizze man (hjir hie ek in skelwurd 

stean kinnen) presteart is hast net te 

leauen. Doe’t SDS yn de earste helte 

krekt foar it skoft skoorde (1-3) fluite 

hy gau ôf om te sizzen dat it tiid wie. 

Fansels hy koe oan de ein fan 

wedstriid de ein net fine: Warkum stie 

noch efter en dat moast noch efkes lyk 

setten wurde. En ja hear dat slagge 

wer: Nei 5 minuten langer spylje litte 

makke Warkum 3-3. 

 

Diel 3: Nee, der is neat feroare. 

De topskoorder fan ferline jier Ferry 

Duipmans skoorde wer foar it heitelân 

wei: hy makke trije doelpunten. 

 

 

 

Diel 4: Der is wat feroare. 

De seleksje is grutter as ferline jier en 

elkenien wol der by wêze. Sa moatte 

der al spilers ôfskille wurde. 

 

Diel 5: Der is wis wat feroare. 

Wêr’t wy ferline jier yn de twadde 

helte ûnderút giene troch 

kondysjegebrek, slaggen wy der tsjin 

Zeerobben yn ús goeie kondysje yn 

punten om te setten. In 0-1 efterstân by 

it skoft en 1-2 efterstân nei in kertier 

yn de twadde helte waard omsetten yn 

in klinkende oerwinning (8-2). 

Doelpunten fan: Ids (2), Ferry, Koos, 

Rienk (2) Chiel en Willem. 

 

Diel 6: En at der wat feroare is!! 

Tsjin Mulier spylje wy altiten goeie 

wedstriden. Dat komt omdat dat in 

hiele goeie ploech is. Wy moatte der in 

soad foar dwaan om harren by te 

hâlden. Yn in prachtige wedstriid 

weryn elkenien it plak mear as skjin 

makke spilen wy 2-2. (doelpunten 

Ferry en Simon). Nei ôfrin sieten der 

hiel wat troch hinne, mar it idee dat 

wy in ronde fierder binne slagge foar 

in prima stemming. 

 

Abe. 

Heal Mulier wie nei it fjild tein om de 

“ferlerne soan” oan it wurk te sjen. 

Abe Kooistra, ferline jier noch yn St 

Anna 1, moast de striid oan mei Ype 

Burggraaff. It Fean is grutsk op Abe, 

Mulier is bliid mei harren Abe, mar 

wy hawwe Ype. 

Yn prachtige duels slagge Ype deryn 

Abe fier fan it doel te hâlden.  Mei 

troch ús Ype kin it in lang seizoen 

wurde! 

Aant 
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Aldmannepraat (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op skerp sette (1)  

It bekeravontoer fan de feteranen  is 

noch net ôfrûn. Dat komt yn it 

bysûnder omdat de lieder de druk op 

de ploech net al te heech opfierde. Syn 

sizzen wie dat der 2 ploegen oergiene 

en dat dêrtroch in gelykspul tsjin 

Mulier genoch wie. Mei dat gelykspul 

soe SDS twadde wurde omdat 

Warkum wol winne soe fan 

Zeerobben. It gelykspul kaam der en 

yn de ferûnderstelling dat it twadde 

plak genoch wie, waard der suver in 

lyts feest boud. Al frij gau kaam der 

twifel oer it ferhaal dat der twa 

oergyngen. En doe’t dúdlik wie dat der 

mar ien oer gyng like it derop dat de 

lieder wol oan de kant setten wurde 

soe, omdat it meitsjen fan in ferkearde 

opstelling neat hindert mar it jaan fan 

ferkearde ynformaasje in ramp is. 

Tank oan Zeerobben , want sy spilen 

ferrassend genoch gelyk tsjin Warkum 

en sa waard SDS dochs noch earste. 

In frjemde wize fan op skerp sette, mar 

it wurke wol. 

 

Op skerp sette 

Ferrie Duipmans wist op sneon 16 

septimber net hoe’t it mei him komme 

soe. De stjerren fan de himmel spylje 

of in as in krante fuotbalje. 

Omdat syn Ineke moarns  iere betiid 

fuort moast te waadrinnen, hie se de 

earste wekker op disko musyk setten. 

Ferry dy’t om nachts 4 oere, sokke 

musyk net op priis stelt, wie net bliid 

mei dizze ûnderbrekking fan syn 

nachtrêst. Nei goed 5 minuten gyng ek 

de twadde wekkerradio ôf mei alwer 

lûde diskomusyk. Ferry wie stikken, 

syn hiele tarieding op de wedstriid wie 

fuort. Nei’t Ineke de doar útwie, wist 

Ferrie it seker, hy soe útsliepe om 

dizze skea te beheinen. 

Om 6.30 oere gie de tillefoan en wist 

Ineke Ferry te melden dat it 

waadrinnen net troch gie en dat se 

graach nei binne woe. Ferry is der fan 

oertsjûge dat se it waadrinnen ferbiede 

moatte: it bringt skea ta oan de natoer, 

de fûgels, de fisken en oan de 

nachtrêst fan in feteraan. 

Ferry skoorde dy middei twa kear, en 

hie fierders in soad goeie aksjes.  Ut 

namme fan de ploech:  Ineke tige tank.  

 

Op skerp sette 

De ferkeap fan de eardere 

fuotbalskuon fan Jacob Plantinga 

bringe hiel wat tongen los. Mei 

namme Klaas Kamstra kin der mar net 

oer út dat ien sa dom is om dy “twadde 

hans Skapino skuon” oer te nimmen. 

Yn de earste kompetysje wedstriid 

skoorde Aant lykwols (tafalstreffer) . 

Klaas, tige tank foar dy bydrage fan it 

op skerpsetten fan in feteraan. At wy 

dy helpe kinne nei jim 9-8 nederlaach 

dan moast it mar sizze. 

 

Berltsum-SDS 0-5 (doelpunten fan 

Ferry (2). Hindrik, Jacob en Aant) 

Aant 
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Wedstrijdfragmenten van de op 30 september gespeelde 

wedstrijd tussen de veteranen van SDS en NOK (Oudemirdum) 
SDS won deze wedstrijd met 3-1. 

 

 

 

 

Een opvallende rol was weg-

gelegd voor doelman Jaap 

Boekholt.  

Op de hiernaast afgebeelde 

foto is Jaap bezig met een 

rush uit zijn doel tot ongeveer 

de middellijn. 

Jaap legt dit parcours af met 

gevaar voor eigen leven en 

ontsnapt onderweg nog maar 

net aan een aantal gevaarlijke 

aanslagen op zijn benen. 

 

 

 

 

 

 

 

“Man of the match” was 

linksback Rienk Wiersma. 

Als een terrier legde hij de 

gevaarlijke rechterspits van 

NOK aan banden. 

Zijn directe tegenstander zou 

later onthullen dat hij de 

lastigste wedstrijd uit zijn 

voetballoopbaan had gespeeld. 
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Wedstriidferslach fan SDS 3
 

It fuotbaljen is wer los, dus SDS 3 ek. 

Op de transfermerke is it wat SDS 3 

oangiet aardich rêstich bleaun. Der ha 

in tal feroarings west. De grutste is 

wol dat ús lieder en tagelyk ek ús 

stikjeskriuwer foar de Treffer, Sipke 

Hiemstra, nei de 35+ gien is. (Hy hie 

de leeftiid al)  Egbert Bootsma stiet no 

by ús ûnder de latte en spilet no nei in 

lange tiid wer mei syn twillingbroer 

Bertus. Fierder is Ivo Donath wer 

werom nei in jier net fuotballe te 

hawwen. Hy easke fuort in haadrol 

foar him op yn de twadde wedstriid. 

Dêroer aanst mear. De earste wedstriid 

wie thús tsjin Mulier 2! Se wiene 

trochdat dit harren tredde wedstriid al 

wie, aardich better op inoar ynspile en 

dat liede ta twa goals. Wy krigen ek 

wol wat kânsen mar koene net skore. 

De twadde helte sakke Mulier werom. 

Wy krigen grip op de wedstriid en 

kamen sa no en dan gefaarlik foar de 

goal. Lieuwe Meijer benutte foar ús in 

penalty en Mulier makke nog 3-1. De 

wedstriid stie ûnder treflike lieding fan 

Stoffel Bouma. De twadde wedstriid 

wie út tsjin Warkum 4. We hiene 

besocht ynformaasje te krijen fan de 

âld Warkum trener Jansen mar fierder 

as Knilles Knibbellape kaam die net. 

Dat foel dus tsjin. Ivo tocht dat we 

13.15 oer fuort moaten y.p.f. te 

spyljen. Hy hurd achter it board bami 

wei, tas pakke en yn de auto. Yn 

Warkum bleek dat er de fuotbalskuon 

fergetten hie. Wa se net fergetten hie 

wie Dennis. Hy hie nije skuon. Se 

diene hast sear oan de eagen. Krekt 

doe't Dennis efkes it fjild út rûn wie 

om yn it hokje syn blierren troch te 

prikken krigen wy in goal tsjin. Letter 

yn ‘e earste helte makke Warkum noch 

twa wylst wy ek wol kânsen hiene: 

Friso skeat op de peal en Dennis krekt 

nêst, mar wy skoorden net. De twadde 

helte kaam Ivo der yn mei skuon fan 

Harm oan. Warkum hie 4 kear wiksele 

en leaude it fierder wol. SDS drukte 

Warkum werom. Friso makke út in 

hoekskop 3-1 en it wachtsjen wie op 

de 3-2. Dy kaam der lykwols net. Yn 

de lêste minuut makke Warkum troch 

in útfal sels noch 4-1. 
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Samar in wedstriid 

De lieder hie der hast in sliepeleaze 

nacht fan hân om de opstelling sa te 

meitsjen dat elkenien oan syn trekken 

kaam en de altyd drege tsjinstanner 

Zeerobben te ferslaan. Want 15 gretige 

spilers tagelyk opstelle kin fansels net.  

Mei Klaas Kamstra op it doel en 

Klaas Molenmaker, Jan van 

Asselt, Ids Boersma en Siem 

Kingma yn de efterhoede wie 

it earste doel de 0 te halden. 

Dat slagge net hielendal omdat 

Zeerobben oan in pear kanskes 

genoch hie en 2 kear skoorde. Net 

dat SDS dermei 0-2 efter kaam, nee 

it slagge de foarhoede mei Rienk 

Wiersma, Ferry Duipmans, Jacob 

Plantinga en Hindrik Eringa yn in 

wikselende gearstalling om ek 3 

doelpunten te meitsjen. Rienk 

Wiersma de earste, Ferry fanof de 

rjochter kant de twadde en Jacob 

mei de “kop” de tredde. Op it 

middenfjild mei Sipke Hiemstra as 

absolute útblinker, Jurjen van der 

Wal en Roel Sybesma moast hurd 

wurke wurde om de kontrole op de 

wedstriid te halden. 

Doe’t skiedsrjochter Jelle de Boer dan 

ek foar de rêst fluite koe de spanning 

efkes fersetten wurde mei in pear 

kreakers fan Hindrik Eringa. Der 

kamen in pear omsettingen, omdat 

elkenien spylminuten hawwe moat. 

Sa kaam it sintrale duo Chiel 

Kampman en Ype Burggraaff en 

makke Roel Sybesma plak foar Aant 

Hofstra. De earste tsien minuten wie it 

noch efkes alle hens oan dek, mar 

doe’t Rienk Wiersma 2-4 skoorde, 

drukte SDS troch. It wie absoluut te 

sjen dat der meardere spilers traine en 

yn tsjinstelling ta ferline jier waarden 

der ek yn de twadde helte noch prima 

oanfallen opsetten. De bal waard 

betiden goed nei elkoar taskood en it 

wie dan ek wachtsjen op mear 

doelpunten. Meardere skotten fan 

û.o.Jacob Plantinga, Hindrik Eringa  

en Jurjen van der Wal gyngen neist of 

kamen op de latte. 

In skitterende oanfal troch it 

sintrum mei in subtyl 

hakje fan Hindrik, waard 

troch de opkommende 

Chiel Kampman yn in doelpunt 

omsetten. 

It spul gie tefolle oer loft, 

wylst de romte krekt op rjochts lei. Dat 

it 5 minuten foar de ein noch 6-2 

waard, wie lean nei wurkjen. Ferry 

Duipmans mocht op de râne fan 

bûtenspul trochgean en joech Aant 

Hofstra in net te missen kans. 

De ein konkluzje moat dan ek wêze 

dat SDS mei koart spul en in hechte 

ferdigening noch hiel wat punten 

pakke moat. It fanatisme kin je fan de 

gesichten lêze en it ferskil mei ferline 

jier is dat troch de grutte seleksje de 

mooglikheden rommer binne en dat 

mei namme Chiel Kampman as lêste 

man rêst bringt en Sipke Hiemstra as 

mid-mid in prima skeakel is nei de 

siden en nei foaren.  At je dan noch 

witte dat Willem Tjalsma, Jaap 

Jaarsma, Jelle de Boer, Teun Boonstra 

Jaap Boekholt en Koos Plantinga der 

net wiene dan kin je foarstelle dat men 

elkoar goed skerp hâldt troch 

regelmjittich te trainen.  

(AH) 

SDS Vet.- Zeerobben Vet. 

Datum 23 september 
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Doelpunten senioren SDS 
 

Om minsken op in fuotstik te pleatsen nei it meitsjen fan in doelpunt dat giet te fier. 

Dat in doelpuntemakker wichtiger is as in ferdigener is ek net wier. Mar ja, it 

meitsjen fan in doelpunt is wol bepalend foar it winnen fan in wedstriid. Derom 

doare wy it wol wer oan ek dit jier wer in skoorderslist te meitsjen. Boppedat sille 

wy net neilitte kommintaar te leverjen yn it gefal dat nedich is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen: 

1. De lieder fan it klassemint is sels foar ús ûnbekind. Hy komt út Boazum 

en hat gjin Fryske foarâlden. Hy skoorde syn 4 doelpunten yn 1 wedstriid 

2. It 1ste is goed fertsjintwurdige yn de topskoorderlist. 

3. Willem Tjalsma, spiler by de veteranen skoorde 2 kear by it 4de.  

4. It 4de hie de moaiste útslach: 9-8 

5. It 3de lit it noch wat sitte, mar sy komme deroan. 

6. Foar goeie skorende fuotbalskuon is neist Janssen Sport, Jacob Plantinga 

ek in goed adres. 

De standen binne bywurke oan 23 septimber 16.30 oere. It lêste doelpunt dat 

meitelt wie in prachtich doelpunt fan Floris Hiemstra yn de wedstriid tsjin 

Broekster Boys. 

 

Doelpuntenmakkers                         
Plak Namme spiler Alvetal Oantal 

1 Hoehythyno 4de 4 

2 Robert Sybesma 1ste 3 

3 Ferry Duipmans Vet. 3 

4 Willem Tjalsma 4de 2 

5 Jappie Wijnia 1ste 2 

6 Floris Hiemstra 1ste 2 

7 Hindrik de Jong 1ste 2 

8 Sjoerd Boonstra 2de 2 

9 Jeroen Brouwer 2de 2 

10 Eddy de Boer 4de 2 

11 Jacon Plantinga  Vet. 2 

12 Rienk Wiersma  Vet. 2 

13 Aant Hofstra Vet. 2 

14 3 spilers 1ste 1 

15 5 spilers 2de 1 

16 2 spilers 3de 1 

17 4 spilers  4de 1 

18 2 spilers Vet.  1 

Doelpunten per alvetal 
Alvetal Oantal  

Wed- 

striden 

Oantal  

Doel- 

punten 

Gemid- 

delde 

1ste 4 12 3 

2de 3 9 3 

3de 2 2 1 

4de 2 12 6 

Vet 2 11 5.5 

Totaal 13 46 3.53 
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De stelling: 
“SDS 1 moet minstens een periodetitel pakken” 

 

Na een paar seizoenen met 

degradatievoetbal gaat het nu weer 

beter met ons vlaggenschip. SDS 1 

draait mee bovenaan en het spel ziet er 

verzorgd en goed uit. Van het team, 

met een mix van routine en jeugdige 

kracht, mag dit jaar iets meer verwacht 

worden. 

 

Anne Brouwer, leider en sfeermaker 

SDS 1 

“Als ik de eerste 

helft zie van SDS 

tegen Broekster 

Boys dan vind ik 

dat wij er recht op 

hebben. Zo goed 

hebben we in jaren 

niet gespeeld. De 

jongens hebben 

vertrouwen in de speelwijze en weten 

wat ze moeten doen. Daar komt bij dat 

de spelers nu weten wat ze kunnen en 

ook weten wat ze niet kunnen. Ook is 

er evenwicht in het team en wordt er 

veel minder ‘gebabbeld’. En dat is erg 

belangrijk. Kortom: ja ik denk dat we 

een periode gaan pakken". 

 

Douwe Hoekstra, speler SDS 4 

“Nee, ik ben het niet met de stelling 

eens. Want wat 

betekent nou een 

periodetitel? Hoe 

vaak zie je niet dat 

een ploeg een 

periode wint en 

daarna geen punt 

meer in de 

competitie pakt. 

SDS moet zich niet fixeren op een 

periode. Je moet het van wedstrijd tot 

wedstrijd bekijken en elke zaterdag 

voor de punten gaan. Dat is de enige 

manier voor succes. Dus elke zaterdag 

met de juiste instelling tussen de lijnen 

komen. Dan kom je het verst”. 

 

Rein van der Woude, jeugdtrainer 

SDS 

“Zeker weten. Dit SDS 

1 straalt enthousiasme 

uit en speelt fris. Dit 

komt mede door het 

inzetten van de jeugd. 

Kees Jansen geeft 

vertrouwen aan jonge 

gasten zoals Anne 

Stenekes, Hendrik de Jong en Feite de 

Haan. En dat is erg belangrijk. Die 

jonge broekjes geven een extra spirit 

aan het team. Ook zijn de taken 

duidelijk in de ploeg. Iedereen weet 

waar hij aan toe is en dat zie je aan het 

spel. Ik verwacht veel van dit SDS”. 

 

Ilse Ramatoff, vrijwilligster 

“Als ik wat sacherijnig bent, roep mijn 

man Eage altijd: “Heb je weer je 

periodetitel”? Terwijl hij wet dat die 

tijd alweer ver achter mij ligt. Of 

misschien weet hij dat ook niet. Maar 

de stelling ging over voetbal. 

Periodetitel? Ik zeg nee. Het voetbal 

loopt bij ons op de kalender van 1 

september tot 1 mei. In die 

tussenliggende maanden zijn wij aan 

het kaatsen. Voetbalwedstrijden tussen 

de periode kampioenen passen daar 

niet in. Dank u!” 
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Van de Scheids 
(door Douwe D. Reitsma) 
 

De aftrap is weer geweest 

in de voet-ballerij. Als 

opwarmer eerst de 

bekerwed-strijden (soms 

worden deze wedstrijden 

als oefenwedstrijden 

aangemerkt) en daarna 

gaat het los. Voor mij 

was het na een verplichte stop 

(blessure) weer even wennen. In mijn 

vorige bijdrage heb ik de meerkeuze 

vragen laten opnemen. Echter wat 

beter was geweest, was natuurlijk een 

aantal aanpassingen in de spelregels. 

De meest in het oog springen 

verandering is de 6 seconden regel 

voor de keeper. De keeper wordt niet 

meer beoordeeld op het aantal passen 

wat die doet maar hij moet binnen 6 

seconden de bal uit zijn handen 

hebben. Het wordt beoordeeld in tijd 

in plaats van in afstand.  Naar mijn 

mening een prachtige aanpassing want 

het is goed voor het tempo in de 

wedstrijd. Het moet wel wennen dat 

een keeper zoveel passen mag doen 

(van doellijn naar rand zestien komt nu 

vaak voor) Verder zijn er een aantal 

aanpassingen voor meer bevoegdheid 

aan de assistent 

grensrechters. O.a. 

onbehoorlijk gedrag 

of enig ander voorval 

dat buiten het 

gezichtsveld van de 

scheidsrechter heeft 

plaatsgevonden en 

overtredingen in de 

nabijheid van de assistent 

grensrechter die  situatie beter 

kan overzien. Echter in het 

amateur voetbal is dit mijns 

inziens moeilijk in te vullen. Bij 

de landelijke hoofdklassers ligt 

dit uiteraard anders, immers daar 

werkt men met neutrale assisten 

grensrechters.   Vervolgens wil ik u 

nog meegeven over mijn late 

(tijdelijke) promotie. Begin september 

werd ik door de KNVB op de hoogte 

gesteld dat ik vooralsnog naar groep 2 

ben overgegaan. Dit in verband met 

een aantal definitieve afzeggingen van 

collega’s. (degredatie van groep 1 naar 

2) derhalve de een zijn dood is de 

ander zijn brood. Voor mij natuurlijk 

een extra stimulans om op dit nivo te 

opereren. Derhalve 1e en 2e klassers en 

1e ass.grens bij de hoofdklassers. Nu 

ik deze bijdrage aan het uit tikken ben 

heb ik net mijn debuut gehad in de 1e 

klas met de wedstrijd Blauw wit ‘34 

tegen Oranje Nassau uit de stad 

Groningen. Beide ex hoofdklassers. 

Voor veel SDSers een bekende ploeg 

uit Leeuwarden alwaar ik een oude 

trainer (Henk Buning) nog na afloop in 

de bestuurskamer tegen even 

sprak.  Het verloop van deze 

wedstrijd kan ik typeren als hoog 

tempo, redelijk goed voetbal 

alwaar veel kleine (soms grove) 

overtredingen (ook achter mijn 

rug) en praterij deze mooie 

voetbalmiddag kenmerkte. 
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Traningstijden SDS 2000-2001 
 

Indeling trainingsvelden en kleedboxen

Veld A = trainingsveld achter de sporthal

Veld B = trainingsveld bij de boxen
Let op: Zolang box 3 nog niet klaar is, gebruik maken van box 5!!

Dag Team(s) Tijden Box Veld

Maandag Keepertraining 16:30 - 18:00 4 A

D3 17:00 - 18:00 1 A

F1 17:00 - 18:00 2 B

F2 17:00 - 18:00 2 B

D2 18:00 - 19:00 6 B

B1 18:00 - 19:30 3 A

D1 19:00 - 20:00 1 B

A1 19:30 - 21:00 2 A

Dinsdag E1 18:00 - 19:00 1 A

E3 18:00 - 19:00 6 B

C1 19:00 - 20:30 4 B

Senioren 1e 19:00 - 20:30 2 A

Senioren 2e 20:30 - 21:30 3 A

Woensdag F3 13:30 - 14:30 1 B

D2 17:00 - 18:00 6 B

D3 17:00 - 18:00 1 A

E2 18:00 - 19:00 4 B

A1 18:00 - 19:30 2 A

D1 19:00 - 20:00 1 B

B1 19:30 - 21:00 3 A

Donderdag E4 18:00 - 19:00 1 A

C1 18:00 - 19:30 3 B

Senioren 2e 19:00 - 20:00 2 A

Senioren 1e 20:00 - 21:30 3 A

Senioren rest 20:15 - 21:15 4 B
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Kompetysjestannen 2000-20001 
 

SDS 1 - 2e Klasse K        SDS 2 - Res. 2e Klasse C    
1 Be Quick D 1 4 10  12 - 4   1 Zeerobben 2 3 7  7 - 2 

2 Waterpoort Boys 1 3 9  7 - 2   2 Workum 2 2 6  5 - 1 

3 SDS 1 3 6  7 - 4   3 Leeuwarder Zwaluwen 3 5  9 - 7 

4 Broekster Boys 1 4 6  11 - 6   4 SDS 2 3 4  9 - 7 

5 BCV 1 3 5  3 - 2   5 Meppel FC 2 3 4  8 - 6 

6 Trynwaldster Boys 1 4 5  6 - 4   6 Genemuiden SC 4 3 4  8 - 10 

7 Heerenveense Boys 1 4 4  7 - 7   7 Wolvega FC 2 2 3  5 - 5 

8 Hardegarijp 1 4 4  6 - 9   8 CVVO 2 3 3  5 - 7 

9 Fean'58 1 4 4  5 - 8   9 Bolswardia 2 3 2  3 - 7 

10 CVVO 1 3 3  6 - 7   10 Heerenveense Boys 3 3 1  5 - 10 

11 Lauwers De 1 4 3  4 - 16   11 Blauw Wit '34 3 1 0  4 - 4 

12 Workum 1 4 2  2 - 7   12 Oeverzwaluwen 2 1 0  2 - 4 

                  

SDS 3 - Res. 4e Klasse F   SDS 4 - Res. 6e Klasse R 
1 Nijland 2 3 9  13 - 3   1 Minnertsga 4 2 6  18 - 2 

2 Urk 6 2 6  8 - 1   2 Tzummarum 2 2 6  9 - 5 

3 WWS 2 3 6  11 - 7   3 Arum 2 2 6  6 - 3 

4 Waterpoort Boys 2 3 6  7 - 4   4 WWS 3 3 4  9 - 10 

5 Blauw Wit '34 5 3 6  4 - 6   5 SSS'68 2 2 3  12 - 8 

6 Workum 4 3 4  12 - 10   6 Stormvogels'64 1 3 3  7 - 7 

7 Mulier 2 3 4  7 - 7   7 Foarut 4 3 3  11 - 15 

8 ONS Sneek 4 3 3  7 - 13   8 Mulier 3 3 3  11 - 17 

9 SDS 3 2 0  2 - 7   9 SDS 4 2 1  12 - 13 

10 Leeuwarder Zwaluwen 2 0  2 - 8   10 Franeker SC 4 0 0  0 - 0 

11 Makkum 3 3 0  2 - 9   11 Tzum 2 2 0  4 - 19 

12          12        

                  

SDS V1 - 7e Klasse B   SDS A1 - 1e Klasse I 
1 AVC V1 3 9  12 - 2   1 Workum A1 3 9  16 - 5 

2 RES V1 3 4  6 - 4   2 Berlikum SC A1 3 6  11 - 5 

3 Balk V1 3 4  3 - 6   3 SDS A1 3 6  10 - 6 

4 Mulier V1 1 3  6 - 1   4 QVC A1 3 6  11 - 8 

5 SDS V1 1 3  6 - 2   5 Robur A1 3 6  10 - 10 

6 Zeerobben V1 2 3  6 - 9   6 Makkum A1 3 4  8 - 8 

7 Makkum V1 3 3  4 - 9   7 Minnertsga A1 3 4  8 - 8 

8 Workum V1 3 2  2 - 7   8 RES A1 3 3  7 - 8 

9 Franeker SC V1 2 1  1 - 2   9 Nijland A1 3 3  9 - 14 

10 NOK V1 3 1  5 - 9   10 AVC A1 3 3  7 - 12 

11 Berlikum SC V1 0 0  0 - 0   11 Bolswardia A1 3 3  5 - 10 

12          12 Franeker SC A1 3 0  3 - 11 
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SDS B1 - 1e Klasse H   SDS C1 - 1e Klasse B 
1 Sneek B1 3 7  10 - 6   1 Blauw Wit '34 C1 3 9  17 - 3 

2 CVVO B1 3 6  19 - 4   2 Rood Geel C2 3 7  10 - 2 

3 Workum B1 3 6  7 - 1   3 SDS C1 3 7  9 - 2 

4 SDS B1 3 6  11 - 8   4 Zeerobben C1 3 6  24 - 6 

5 ONS Sneek B1 3 6  10 - 7   5 Dronrijp C1 3 6  18 - 5 

6 Heerenveense Boys B2 3 6  10 - 8   6 Nijland C1 3 6  20 - 8 

7 Balk B1 3 3  6 - 6   7 Leeuwarden C2 3 3  6 - 17 

8 Scharnegoutum'70 B1 3 3  9 - 11   8 AVC C1 3 3  5 - 18 

9 Nijland B1 3 3  2 - 11   9 FVC C1 3 3  9 - 27 

10 Bolswardia B1 3 3  2 - 16   10 JVC Nylan 2000 C1 3 2  1 - 4 

11 Lemmer Bentex B1 2 1  4 - 6   11 Harlingen C1 3 0  5 - 13 

12 GAVC B1 2 0  5 - 11   12 Bolswardia C1 3 0  3 - 22 

                  
D-PUP 1 - Klasse CC   D-PUP 2 - Klasse CD 

1 Bolswardia D1 3 9  17 - 1   1 Bolswardia D2 3 9  25 - 1 

2 SDS D1 3 6  16 - 3   2 Makkum D2 3 6  15 - 6 

3 RES D1 3 6  8 - 3   3 SDS D2 3 6  12 - 5 

4 Nijland D1 3 3  14 - 13   4 RES D2 3 3  11 - 12 

5 Scharnegoutum'70 D1 3 3  7 - 14   5 Nieuweschoot D2 3 3  7 - 27 

6 IJVC D1 3 0  1 - 29   6 Scharnegoutum'70 D2 3 0  1 - 20 

                  
D-PUP 3 - Klasse CA           

1 Foarut D2 3 9  20 - 3           
2 SDS D3 3 6  11 - 5           
3 Robur D2 3 6  10 - 10           
4 Zeerobben D3 3 3  7 - 11           
5 Bolswardia D3 3 3  4 - 9           
6 Franeker SC D3 3 0  4 - 18           
                  

E-PUP 1 - Klasse EU   E-PUP 2 - Klasse FF 
1 Harlingen E1 3 9  19 - 3   1 Bolswardia E2 2 6  22 - 1 

2 Dronrijp E1 3 6  16 - 10   2 SDS E2 2 6  18 - 1 

3 Berlikum SC E1 3 6  13 - 11   3 RES E2 2 3  5 - 15 

4 SDS E1 3 3  10 - 12   4 Harlingen E2 3 3  12 - 13 

5 Annaparochie St. E1 3 3  7 - 11   5 AVC E2 3 0  3 - 30 

6 Jacob St. E1 3 0  3 - 21   6        

                  
E-PUP 3 - Klasse FR   E-PUP 4 - Klasse EZ 

1 Oosterlittens E3 3 9  29 - 0   1 Leeuwarder Zwaluwen 3 9  23 - 4 

2 Nijland E3 3 6  22 - 10   2 Berlikum SC E4M 3 7  16 - 6 

3 Mulier E3 3 6  17 - 10   3 Franeker SC E6 3 6  27 - 6 

4 Bolswardia E3 3 4  11 - 17   4 Annaparochie St. E4 3 4  11 - 9 

5 SDS E3 3 1  9 - 14   5 SDS E4 3 0  4 - 25 

6 RES E3 3 0  2 - 39   6 Dronrijp E4 3 0  2 - 33 
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F-PUP 1 - Klasse CE   F-PUP 2 - Klasse BS 
1 Dronrijp F1 3 7  14 - 6   1 Sneek F2 3 9  38 - 5 

2 Stiens F1 3 7  9 - 6   2 GAVC F2 3 9  20 - 1 

3 CSL F1 3 6  15 - 5   3 SDS F2 3 6  14 - 4 

4 SDS F1 3 3  9 - 10   4 Bolswardia F2 3 3  8 - 11 

5 Annaparochie St. F1 3 3  7 - 17   5 Scharnegoutum'70 F2 3 0  2 - 21 

6 JVC Nylan 2000 F1 3 0  6 - 16   6 IJVC F2 3 0  4 - 44 

                  
F-PUP 3 - Klasse CB           

1 Jacob St. F3 3 9  37 - 5           
2 Foarut F3 3 6  36 - 5           
3 Zeerobben F7 1 3  7 - 0           
4 SDS F3 2 3  12 - 12           
5 Berlikum SC F3 2 0  1 - 21           
6 AVC F3 3 0  0 - 50           

 

 

 
 

 

In “op ´e Skille” kon Hinne Bokma helaas geen ruimte meer vrij maken voor een 

foto bij het verslag van de wedstrijd SDS-Workum. Omdat wij op deze bladzijde 

nog wat ruimte over hebben kunnen we deze alsnog plaatsen. Op bijgaande foto 

juichen de “jonkies” Anne Stenekes en Hendrik de Jong, respectievelijk de maker 

en de voorbereider van het tweede doelpunt.  
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SDS league 2000-2001. 
 

De nieuwe SDS league is weer van 

start gegaan. Deze keer met 83 

deelnemers. Helaas geen 100, maar dat 

mag de pret niet drukken. Het zijn er 

in ieder geval alweer 12 meer dan aan 

het begin van de vorige SDS league. 

   

De start van de SDS league ging niet 

helemaal over rozen. Al in de tweede 

week  kon er geen nieuwe stand 

gepubliceerd worden. Dit in verband 

met het verkeerd publiceren van de 

punten in de Voetbal International. We 

hopen dat dit niet te vaak gebeurd, 

zodat we elke week een actuele stand 

in de kantine hebben hangen. 

 

In deze SDS league weer veel teams 

met opvallende namen. Er zijn vooral 

veel coaches die het niet meer 

helemaal weten. Dit blijkt wel uit hun 

clubnamen; F.C. Ik weet niet (30e), 

F.C. Kweitneit (37e), Kweetniet (50e) 

en  F.C. Kwitnet (56e).  

 

Uit reacties in de voetbalkantine blijkt 

dat veel mensen benieuwd zijn wie de 

coaches zijn van alle teams uit de SDS 

league. Het idee is dan ook gerezen 

om bij het publiceren van de volgende 

standen van de SDS league zowel de 

naam van het team als de naam van de 

coach te publiceren. Dit ook in 

verband met enkele deelnemers die 

dachten dat ze niet meededen aan de 

SDS league maar gewoon waren 

vergeten hoe hun team ook alweer 

heette (Het Einde – Dhr. S.S. uit I. 

(76e)). Wilt U niet dat de coach van 

uw team wordt gepubliceerd, geef dit 

dan even door aan Willem Wijnia 

(0515–331444). Het is immers zeer 

begrijpelijk dat als u voor de derde 

achtereenvolgen-de keer bij de 

onderste vijf van de SDS league staat 

u niet wilt dat iedereen weet wie de 

coach van dit team is (De Boalserter 

Bikkels (80e)). 

 

Enkele teams lijken na één week al 

uitgeschakeld voor het kampioen-

schap in de SDS league. Misschien 

waren ze eigenlijk zelfs al uitge-

schakeld voordat het seizoen begon. 

Krek Net (13e) zal net wat tekort 

schieten, F.C. Deklat (25e) zal niet 

vaak het net laten bollen, F.C. 

Tranendal (41e) zal wel niet huilen van 

vreugde,  De Uitglijders (45e) zullen 

de bal wel niet vaak in de goal glijden 

en De Sukkels (59e) en Sicco Sukkels 

(77e) zullen wel niet zo heten omdat ze 

zoveel punten zullen halen in de SDS 

league. 

 

Dat Foppe (83e) zich ondanks de 

nederlagen nog steeds vooral richt op 

de Champions League blijkt ook uit de 

stand van de SDS league. Met 13 

punten staat hij stijf onderaan. De 

supporters richten zich al meer op de 

competitie getuige de 4e plaats van 

Forza Heerenveen. 

 

Veel perspectief voor IJskoud (1e). 

Ondanks het mooie weer staat hij nu al 

bovenaan. Gevreesd wordt dat hij in 

de wintermaanden alleen maar verder 

uit zal lopen en op “klapschaatsjes” 

kampioen zal worden. 

                                   W.W.
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Draaiend rad 
Vaak ziet men gelukkige winnaars 

naar huis gaan met een prijsje dat is 

gewonnen bij het draaiend rad in de 

kantine van SDS.  

Zelden ziet men dat één persoon drie 

keer de hoofdprijs wint! De heer 

Wassenaar uit Winsum kon zich op 9 

september de gelukkige noemen. 

Met twee rollades (of wie it 

skieppetsiis?) ging hij naar huis. De 

derde had hij namelijk verkocht 

(bleken later  karbonades te zijn…) 

aan een tafelgenoot. 

Ook bijzonder was dat familie de 

Haan zich op dezelfde zaterdag 

winnaars werden van de 1e, 2e en 3e 

prijs. 

Proficiat allen! 

 

Internet - voetbalsites 
In een vorige editie van de Treffer 

hebben we ook al eens een aantal 

leuke internet-sites gepubliceerd. 

Hier nog een aardige voor de trainers 

onder ons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.voetbaltrainers.net. 
Op deze site veel informatie over de 

trainerswereld, links naar andere 

voetbal(training)-sites en ze hebben 

een archief met allerlei oefenstof. 

Zowel voor pupillen, junioren of 

senioren. Hebben jullie leuke 

(voetbal)sites? Meld ze bij de 

redactie. 

 

Eagen 
Sneontemiddeis yn ´e bestjoers-

keamer nei de wedstriid SDS-

Warkum spile de fok fan ús foarsitter 

in wichtige rol. Der wiene noch al 

wat minsken dy,t it programmaboek-

je en de útslagen lêze woenen, mar 

harren lêsbril ferjitten hienen. 

De ien nei de oare pakte de bril fan 

Tinus Hoekstra fan tafel. Dat ûnt-

lokte ien fan de oanwêzigen de 

opmerking dat it mar goed wie dat 

Tinus gjin contactlinzen hie. 

Dat gepjuk yn ´e eagen is ommes ek 

net sa noflik. 

 

 

 

 

http://www.voetbaltrainers.net/
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Pake 
“Stil jonges, niks sizze, want foar dat 

jo it witte stiet it yn ´e “Treffer” en 

dan ferdraaie se it ek nochris in 

kear”. 

As redaksjelid 

fan de Treffer 

witte jo dan 

dat Sjouke 

Sjoukema 

graach in 

nijtsje kwyt 

wol. 

“noch nijs 

Sjouke?” 

“neuh…….no 

ja ik bin krekt 

belle, ik bin wer pake wurden, it is in 

famke en ek bin ek noch ferneamd, 

sy hjit fan “Sjoukje”., ik sil der 

fuortdaliks ien op keapje”. 

Sjouke, ut namme fan de “Treffer-

redaksje”: tige lokwinske !!! 

 

(ne)Geert 
Heu!! Heu!! Heu!!, hearden de 

taskôgers ûnder de wedstriid SDS-

De Lauwers 

Wat wie dat no? , wie der in boer syn 

kei oan´t opdriuwen? 

Ferrek, nee it is Geert, ús 

grinsrjochter.  

Geert makke mei in soad kabaal 

dúdlik dat de skiedsrjochter nei him 

takomme moast. Efkes letter wie 

fanôf de sydline te sjen dat Geert en 

de skieds drok mei elkoar yn petear 

wienen. Blykber koenen sy it net mei 

elkoar iens wurde, want Geert joech 

de flaggestok oer oan de 

skiedsrjochter. 

“Ja”,  sei ien fan de taskôgers: “hy 

hjit dan wol fan Geert, mar hy wurdt 

net graag negeert” 

 

 

 

 

 

 

 

Net ferjitte: 
Jiergearkomste: moandei 6 novimber o.s (side 13) 

Meinte Sixma toernooi foar D-E en F-pupillen (side 7) 


