De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 31 nûmer 4
novimber 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
ledenadministr.
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:

34.95.01.033

0515-331750

Rabobank Easterein e.o.

Ferienings nr KNVB: BB BG 32H
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Korrespondinsje besoarging Treffer:
Easterein:
Hinke Kuiper, Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein
Wommels:
Fam. Postma, Roede 29, 8731 CT Wommels
Itens/Hinnaard:
Fam. Boonstra, Hearedyk 59, 8735 HP Itens
Spannum:
Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum
Winsum:
Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum
Kûbaard:
Jinse de Jong, K Ynsesstrjitte 14, 8732 EM Kûbaard
Oare plakken:
Hinke Kuiper, Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein
Kontribúsje:
Senioren fjildfuotbal:
ƒ 101,00

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

it healjier
Senioren sealfuotbal:
ƒ 72,00 it healjier
Senioren fjild- en sealfuotbal:
ƒ 128,50 it healjier
A- en B-junioren:
ƒ 82,50 it healjier
C-junioren:
ƒ 69,00 it healjier
D- en E-pupillen:
ƒ 56,50 it healjier
F-pupillen:
ƒ 49,00 it healjier
foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid in koarting

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

Stipers
Stipers fan ƒ 25,- (of mear) yn it jier, krije “de Treffer” fergees. Wurdt “de Treffer” mei de post
opstjoerd dan freegje wy in bydrage yn de porti-kosten..

Klup fan 100
Foar ƒ 100,- yn it jier wurde jo lid. Jo ynlis wurdt brûkt foar de jongerein fan SDS. Dêr tsjinoer stiet
dat jo ús klupblêd, “de Treffer” , fergees tastjoerd krije en dat jo by kompetysje-wedstriiden fan ús
earste âlvetal frij tagong hawwe. Foar neiere ynljochtings kinne jo skilje mei Popko Wijnia (till. 0515332315).

Oanmelding nije leden:
Aspirant jongereinleden kinne foar in oanmeldingsformulier en foar neiere ynformaasje skilje mei de
skriuwer fan ‘e jongereinkommisje, Chris Postma (till . 0515-332469).
Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme mei Roel Sijbesma (till. 0515-332186).
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto)
ynleverje wurde.
Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei Tinus Hoekstra (till. 0515-331866). Foar
sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren foar de
wedstriid legitimearje moatte, is ek nog in pasfoto nedich.

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is:

17 novimber 2000
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden.
Leafst op skiif of oer de E-mail .
E-mail adressen: hof.hol@planet.nl
meintewesselius@hetnet.nl
kjpvdz@freeler.nl
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Redaksjepraat
De
redaksje
fan de Treffer
hat wer mei
nocht
in
Treffer makke.
Neist ús eigen
fêste rubriken
binne wy ek
bliid mei de
stikjes en tips
dy’t wy oanrikt krije. Want úteinlik is
it in blêd foar de leden fan SDS en net
allinne in hobby fan in oantal
entousjaste leden. Derom is it nochris
goed om te sizzen: wy meitsje de fêste
rubriken, en jim rikke ús oare saken
oan. Yn dizze Treffer in grut ferskaat
oan nijsgjirrige saken en mocht der ea
in stelling komme mei dat in foto in
Treffer moaier makket sil ús fêste
panel it foar ien kear wol mei elkoar
iens wêze. Wy winskje jim yn alle
gefallen in protte lês en sjoch nocht.
(AH)

junioren) mee om het kampioenschap
in de 1e klasse en doen nog volop
mee in de beker.
Met de resterende B-junioren moet
een middenmoot positie in de 1e
klasse haalbaar zijn en de C-junioren
gaan ook voor een toppositie in de 1e
klasse.
Ook onze 3 D-pupillen elftallen, 4 E
en 3 F-pupillen 7- tallen scoren veel
punten en staan hoog in hun
competities en voetballen met veel
inzet en plezier om nog meer punten.
Alle teams hebben hun vaste trainer(s)
en per team twee begeleiders en een
vaste scheidsrechter.
Met het naar 6 personen uitgebreide
dagelijkse bestuur zijn er wekelijks
meer dan 45 vrijwilligers bezig om de
jeugd sportief en goed te laten
voetballen.
De trainer van de senioren heeft de
vele talenten al opgemerkt en de
scouts van Heerenveen en Cambuur
zoeken na de heren Tichelman en
Haitsma, naar meer kandidaten om
hun selecties te versterken.

Fan it bestjoer
De sleutel tot een bloeiende
vereniging met toekomst is de jeugd.
En als ik bij het
bijna aflopen van
mijn
ambtsperiode
eens
nadenk over de
SDS jeugd, dan
kun je niet anders
dan
vaststellen
dat het voor SDS wel goed zit.
De A- junioren spelen nu met
omgekeerde dispensatie (9 BDe Treffer nr 4

Na deze niet overdreven positieve
berichten, blijft er natuurlijk nog wel
wat te wensen, zoals meer geschoolde
trainers, meer ouders langs de lijn en
de steeds blijvende vraag naar meer
vrijwilligers voor begeleiding en
training.
Maar toch wil ik besluiten met de
opmerking
“it koe minder”
Sjoerd Postma
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It ljocht op in sponsor
Brouwers Schilders en JIMBAR
Brouwers Schilders en JIMBAR, wa
heart dêr by? Fansels Anne Brouwer.
By de measten fan jim net in
ûnbekinde. Lieder by it 1e alvetal fan
SDS, kroechbaas yn it moaiste kafee
fan Wommels en
de fijnste skilder
yn’e omkriten.
Yn 1997 is Anne
Brouwer
foar
himsels
begongen.
“De
measten
wolle
graach stopje as
hja 50 jier binne,
mar ik bin op dy
leeftiid foar my
sels
begyng”.
Anne Brouwer is
doe
in
skildersbedriuw
begongen en hat no 3 man oant wurk
(Jeroen Brouwer, Anne Stenekes en
Marco Brouwer). Hy is no sa’n 2½ jier
oan’e gong en it giet goed. Sels yn’e
winter ha hja noch in protte wurk;
simmers kin hy der noch in man ekstra
by ha. Foar 75% binne hja oan’t wurk
by partikulieren, de rest is foar
oannimmers. Hoe tinkt hy oer ferve op
wetterbasis? “Ja we sille der allegearre
oan leauwe moatte, it moat efkes
wenne mar it is sa droech. Dus je
kinne sneller werke, en dat is in grut
foardiel”.
Mar Anne Brouwer hat, sa as al earder
sein, ek in moai kafee yn Wommels:
De Treffer nr 4
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JIMBAR. Lykas se lêsten seine op
Omrop Fryslân: It smûkste kroechje
fan Wommels oan’e Terp. Wêr steane
de letters JIMBAR foar? “Dit hat Ina
betocht: Jeroen, Ina, Marco, Brouwer,
Anne en Remco. Dus it hiele gesin
Brouwer”. Ek fersoarget JIMBAR
allerhande katering (fan buffetten,
salades, hapkes
oant brulloften
ta). Ek de jonges
Marco, Remco
en Jeroen helpe
mei yn it kafee,
neist
dizze
jonges ha se
noch help fan
Ate Feike.
In goed moanne
lyn binne se
noch mei in hiele
ploech yn in bus
nei Amsterdam
west.
“In
‘verlaat’ 1-jierrich bestean”. Earst ha
se it stadion fan Ajax besjoen, doe de
Heineken fabriek yn Zoeterwoude en
dêrnei binne se Amsterdam yn west.
“In tige slagge dei”.
Yn de folksmûle wurdt JIMBAR ek
wol in sportkafe neamd. Dat hat te
meitsken mei de minsken dy’t dêr
wurkje: In praatsje oer sport en foaral
oer fuotbal hat dêr altiten in lústerjend
ear. It grutte skerm werop de
wedstriden live útstjoerd wurde wurdt
mei nammen troch Heerenveen
supporter tige wurdearre.
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Sibe de seefûgel (20)

It boekje fan de Nachtegaal
Om misferstannen te foarkommen: ik
mei van Gaal net lije. Immen dy’t yn
feite Liuwe Nachtegaal hiet, mar him
Louis van Gaal neame lit (omdat hy
net nei in fûgel neamd wurde woe) is
by mei net in stoer wurdich.
Op sneon 2 septimber siet ik yn myn
nêst op de bank ûnderút mei in Iers
Murphy bierke (se wiene krekt yn de
reklame dus dat trof). Ik wie oan it
sopjen, op syk nei in tillefysjestjoerder
wêr’t gjin kwis of sjowprogramma
foar wie. Dat slagge net, dat
sadwaande stuitte ik op de Ieren.
Harren musyk is goed dus it wie it
besykjen wurdich. Ik trof it net: de
Ieren moasten tsjin Oranje en dêr haw
ik net folle mei op. Elkenien wit dat ik
neat hawwe moat fan dy oranje gekte.
It muoit my te sizzen dat it dizze jûn
allinne mar minder wurden is trochdat
Nachtegaal no de opskepper is dy’t it
regelt. En ja hear, se wiene noch gjin
30 sekonden oan it baljen, of de
Nachtegaal begûn al wer te skriuwen
yn syn boekje.
Wat skriuwt immen op nei 30
sekonden. Ik bin der efter en it is net te
leauwen. Jim moatte jim efkes
foarstelle dat
Liuwe Nachtegaal
oefenmaster is fan SDS. (ik kin my net
foarstelle dat ik dan noch by SDS
kom, ik tink dat ik dan nei WPB of
ONS gean, beide stabile twadde
De Treffer nr 4
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klassers) Dochs stel jim foar yn jim
fantasy: Anne Brouwer en Robert
Hoekstra steane neist Liuwe. Nei 30
sekonden seit Liuwe tsjin Anne: Sa no
moatte se harren mar rêde, wat kost by
dy de brutsen wite ferve? Anne dy’t
nei it fuotbaljen sjocht jout him de liter
en heale liter priis. Nachtegaal skriuwt
alles op. “Sis Robert”, seit er dan “Hat
Resi ek ABN banken?” Robert heart it
mar heal en seit, “nee Remco en
Wesley sitte op de bank. Nachtegaal
skriuwt op: sneon sels mar efkes by
Resi sjen.
Sjocht hy in buoi oankommen:
Skriuwt er op: Paulusma skilje, dit
wie net tasein, wol eventueel sels it
waar wol foarsizze.
Heart er in auto mei lekke útlaat:
Skriuwt op: Tiisdei op syk nei in auto
by Stuiver, foar in dubbeltsje op de
earste rang (grapke).
Sjocht Willem Wijnia in tsjinstanner
mei gemak passearen. Hy strykt de
hân troch it hier en skriuwt op:
ôfspraak meitsje by ’t Kniplokaaeltsje.
Sjocht de Bunnik side: Skriuwt op: net
ferjitte in wintermûtse te keapjen.
Heart Anne Ypma roppen fan jaaie en
store en sjitte: Skriuwt op: Wybertsjes
keapje. En dy man útdage foar in pot
damjen.
Nei 90 minuten hat er it boekje fol, op
ien side nei.
Hy giet efkes nei de skeids en freget
hoefolle it wurden is en at er ek
kaarten wiene. Sa skriuwt er de lêste
side ek noch fol en sjocht tefreden
werom op in prima wedstriid fan de
efterhoede dy’t 6 kear passeard is en in
minne wedstriid fan de foarhoede dy’t
9 kear skoord hat.
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Wedstrijdverslagen
SDS 3
Sneon 30 septimber spilen wy op Urk
tsjin Urk 6. Urk wie better as ús. Se
koene inoar maklik fine, wat fan
gefolch hie dat se in soad kânsen
krigen en ek nochal wat goals makken.
Njoggen om krekt te wêzen. Wy setten
dêr net ien goal tsjinoer. In bytsje
depri setten we ôf.
De wyks derop thús tsjin Ljouwerter
Sweltsjes. De Sweltsjes hiene krekt as
ús noch net in punt dat dit soene de
earste punten fan dizze kompetysje
wurde moatte. It siet lykwols net mei.
De tongersdei-te-jûns begong it al mei
it gearstallen fan de alvetallen. Wiene
der de oare wedstriden altyd te folle
minsken en moasten der guon ôfsein
wurde. Dizze kear wie der sawat oeral
te min of krekt genôch. Boppedat wie
it moai mais waar wêrtroch op freed
noch guon ôfsizze moasten y.f.m. it
wurk. It wie oan Marco Hoekstra, de
lieder fan it twadde, te tankjen dat we
noch spylje koene. Hy stelde trije
spilers fan it twadde beskikber.
It twadde hie dertroch krekt alve man.
Marco hie ek oanbean de earste helft
te fluitsen om 't der oars gjin
skiedsrjochter wie. Hy hat beide
helften fluite. Ek hat er noch besocht it
ús yn it fjild wat makliker te meitsjen
troch der ien fan de Sweltjes út te
stjoeren. It mocht net sa wêze. We
ferlearen mei 3-2. Harm Auke makke
beide goals en helle sa syn sportieve
gram op ôfrûne wike doe't er op Urk
net yn de basis-alve stie.
Sneon 14 oktober wie it dan safier.
Yn ús 5e wedstriid pakten we it earste
De Treffer nr 4
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punt. It wie tsjin Makkum. De
tarieding gie wat oars as oars want we
hiene Age 35, soan fan Age 61 út
Spannum, op goal.
Der wiene wat youngsters die Age 35
noch net rjocht koene mar nei in
stikmannich mopkes wie it wol dúdlik.
Der waard goed skerp spile dizze
middei. Achter holden we it goed ticht
en foaryn krigen we noch in
pear knappe kânsen. Nei it skoft
fleach in ferdwaald skot fan ien fan
de Makkumers samar yn de krúsing
wêrtroch we ek noch achter kamen.
Nei in goede kominaasje fan ús waard
Bas de Haan fry spile. Bas spile syn
man út en sette goed foar op Johan
Delfsma dy't de hoeke foar it
útsykjen hie en de 1-1 makke. Dêrnei
wat it grimmiger. Jan Stenekes wie
hjir it slachtoffer fan. Hy waard by in
oertreding tsjin syn ankel
skopt en moast der út. We hiene beide
wiksels al tapast en gjin wiksel spiler
mear. Jan K wie der noch al as
grinsrjochter. Hy hie de fuotbalskuon
al oan, mar hie gjin klean by him.
Hurd de klean fan in oar oan en it fjild
yn. Johan en Jentje krigen noch in
kâns om de winnende goal te meitsjen
mar it slagge net. Krekt foar tiid helle
Friso noch in bal fan 'e line. Utslach 11. De treffer redaksje kin no it plaatsje
fan de man dy't de holle sa del bûgt
wol fuorthelje. (JK)
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A-1 junioren
SDS A1 - SC Franeker A1, 30
september 2000
Enkelen van ons begonnen, op deze
warme zaterdag, met het wassen van
Theo de jong zijn busjes of het werken
in Theo zijn tuin. Dit allemaal om
onze reis naar Luxemburg te kunnen
betalen. Na de warming-up en het
omroepen !!! van de namen van de
spelers van beide teams, kon de
wedstrijd beginnen. Direct in het begin
kregen we al een goede kans, Tjipke
kopte de bal echter net naast het doel.
Hierna werd het allemaal wat minder,
dit resulteerde dan ook in een
tegengoal. Na ongeveer 10 minuten,
een voorzet van links werd door
keeper Marten gevangen, maar ook
weer losgelaten, hierdoor kon één van
de spelers van Franeker simpel binnen
tikken. Maar na 20 minuten kwam
SDS terug, na een goede combinatie
op rechts kwam er een voorzet van
Arnold, deze voorzet werd door de
vrijstaande Henk simpel binnen
gekopt. Tot de rust gebeurde er verder
niet veel meer. In de rust werd bekend
dat Samme, vanwege een gekneusde
hand niet verder kon spelen. In alle
haast werd B1-speler Jacob Klaas
Haitsma erbij gehaald. Ook viel
Donny voor Henk in. De tweede helft
werd goed begonnen, dit resulteerde in
vele kansen, maar de bal wilde er maar
niet in. Uiteindelijk was het Donny
die, na een goede actie, de 2-1 binnen
schoot. Snel hierna viel ook de 3-1, dit
keer was het Skelte die scoorde, een
mooie goal, hard in de kruising. Na de
3-1 kwamen nog vele kansen maar er
werd niet meer gescoord door beide
De Treffer nr 4
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partijen. Na de wedstrijd werd bekend
dat Tsjeard H. man van de wedstijd
was geworden. Vervolgens mocht hij
ook nog debuteren bij het eerste elftal.
Tjeerd Breeuwsma.
Minnertsga A1 - SDS A1
Op 7 oktober voetbalden wij tegen
Minnertsga. Het was mooi weer en we
hadden er wel zin in. We gingen
vliegend van start, want na 20 minuten
stonden we al met 0-2 voor door twee
goals van Skelte. We hielden deze
voorsprong vast tot de rust. Na de
bemoedigende woorden van Rein
gingen wij weer fel van start. In de
tweede helft was er een vervelend
incident: Ido werd onderuit gehaald en
viel, de Minnertsga verdedigers
zeiden:' as er sa leit te kremenearen
moat er 'm minstens brutsen ha.'
Na een bezoek aan het ziekenhuis was
dit inderdaad het geval. Ido had zijn
bovenarm gebroken. Na een paar
wisselingen konden we weer verder
spelen. Jos maakte met een
afstandschot met links de 0-3. In de
laatste
minuten
scoorden
de
Minnertsgaarsters nog en het werd 1-3
dit was tevens de eindstad. Met
drie punten in de pocket konden we,
ondanks het ongeluk van Ido, tevreden
naar huis.
Skelte Anema
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SDS A1 – SC Joure A1
(bekerwedstrijd)
1e HELFT
Zaterdag 21 oktober moest SDS weer
voor de beker tegen het altijd lastige
Joure .SDS begonnen de wedstrijd erg
slecht want al binnen twee minuten
stond SDS 0-1 achter doordat SDS
achterin nog niet echt wakker was.
Maar die 0-1 maakte SDS wakker en
het werd al snel 1-1 door een goeie
aktie van Jos Zonderland. Hij zette
de keeper op het verkeerde been en
schoot goed in. Samme was niet
helemaal fit en werd al na een kwartier
gewisseld voor het grote talent uit B1
Jacob-Klaas Haitsma. Toen ging het
een tijdje gelijk op maar toen kwam
SDS toch 2-1 voor door een beetje een
gelukkig schot van Skelte want dat
schot zeilde via een van de spelers van
Joure over de keeper.Het bleef 2-1 tot
de rust.
2e HELFT
De tweede helft ging vrij gelijk als de
eerste helft en Joure scoorde dan ook
al weer vrij snel tegen.Maar de
veerkracht van SDS was groot en door
wederom een goal van Skelte werd het
3-2 voor ons. Toen werd er omgeschakeld van 4-3-3 naar 4-4-2 en
kwam Arnold Hoekstra in de ploeg
voor Jacob Tijmersma. De wedstrijd
bleef spannend totdat Donald met een
van zijn typische acties kwam en
alleen voor de keeper kwam en heel
beheerst scoorde.SDS bleef goed
voetballen maar zou toch nog een
tegentreffer moeten incasseren want de
scheidsrechter besliste dat er hands
zou zijn
gemaakt door Sven
Achenbach die in ploeg was gekomen
voor Henk ondanks hevige protesten
De Treffer nr 4
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van SDS spelers en supporters werd
het toch 4-3 doordat de penalty werd
benut. Nog twee minuten te spelen
maar SDS gaf de voorsprong niet meer
uit handen dus naar de volgende
ronde.
Tsjeard Halbertsma

Nijs fan A1
De Wheagan Topscore Trofee
Skelte Anema
11
Jos Zonderland
5
Donny Okkema
4
Jacob Tymersma
3
Tjipke Okkema
2
Henk Postma
2
Durk Yde Sjaarda
1
Tjeerd Halbersma
1

Op zaterdag
11 november gaat SDS A1 weer
autowassen. Dit om wat centjes te
verdienen voor hun trip naar
Luxemburg. Van 09.00 tot 12.00 uur
kunt u op de Skippersbuorren in
Oosterend uw auto laten wassen
voor een redelijke prijs.
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SDS D1 voetbalt de klinkers
van de straat!
Maandag 23 Oktober werd er in het
kader van SHELL 4 tegen 4 straatvoetbal toernooi een voorronde
gespeeld op het veld van Black Boys
in Sneek.
De selectie was als volgt:
Sytze
Kooistra
(technisch
en
behendig)
Andrew Feyten (inzicht en hard
werkend)
Redmer Strikwerda ( rustig en toch
aanwezig)
Bernardus v/d Meer ( inzet en sterk)
Jelmer Posthumus ( technisch en hard
werkend)
De begeleiding:
Jeroen Brouwer ( fit en toch vaag)
Remco Brouwer ( rustig en toch
aanwezig)
Sjoerd van Beem ( ?)
De wedstrijden duurden maar tien
minuten en er werd centraal
afgefloten, er was dus geen
scheidsrechter.
De
verdere
regelementen stonden op papier en
voor iedere wedstrijd werd er tussen
de leiders onderling bepaald hoe de
regels gehanteerd zouden worden.
Natuurlijk was er ook weer zo'n leider
die dan zelf de regels voor zijn team
bepaald en daar hele scenes om gaat
maken als een andere leider het er niet
mee eens is, triest!
De poule waarin wij uitkwamen zag er
als volgt uit:
Dokkum 1, Balk Admirals, De
Rangers, SDS D1,Bolswardia D1
De Treffer nr 4
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Om 14.10 stond onze eerste wedstrijd
op het programma, na een intensiefe
(vooral) mentale voorbereiding werd
ons gemeld dat de tegenstander niet
aanwezig was (De Rangers).
Het feit dat er een ploeg minder in de
poule zat betekende dat er meer kans
was ontstaan om tot de volgende ronde
door te mogen gaan, want de eerste 2
teams van de poule gaan door.
Om 14.40 was het dan eindelijk zover,
het was tijd voor de derby tegen
Bolswardia, een team dat ook bij ons
in de competitie speelt.
Het werden tien spannende minuten, al
leek dat in het begin wel mee te vallen,
want we stonden al vrij snel op een 2 0 voorsprong.
Bolswardia kwam nog even terug in de
wedstrijd, maar uiteindelijk wisten we
het karwei te klaren met een 3 - 2
overwinning!
Nadat we weer twintig minuten vrij
waren moesten we aantreden voor
maar liefst 2 wedstrijden achtereen.
Dokkum 1 was de eerste tegenstander,
deze 'brutale' ploeg dreigde over ons
heen te lopen, maar er werd hard
gewerkt en terug gevochten.
We stonden na een 1 - 0 voorsprong
lang achter met 2 - 1, maar even voor
tijd maakten we de gelijkmaker!
Hierna kwamen de Balk Admirals
tegenover ons te staan, dit werd
een 'walk - over' voor ons, we wonnen
afgetekend met 4 - 0!
De uitslag in de poule was nu als
volgt:
SDS D1
7 (9 - 4)
Dokkum 1
7 (7 - 3)
Bolswardia
3 (8 - 7)
Balk Admirals
0 (0 - 10)
De Rangers
0 (0 - 0)
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Dit betekende dat plaatsing voor de
volgende ronde was behaald en dat we
kans maakten om winnaar van de dag
te worden.
Om 16.00 uur speelden we de
kwartfinale tegen Inter Balk, het echte
werk kon beginnen!
Het werd een zeer spannende 10
minuten, met veel doelpunten en
strijd!
Nadat de stofwolken rond het veld
waren opgetrokken hadden we de
eindstand op een 4 - 2 overwinning
bepaald.
De halve finale moesten we tegen SC
Heerenveen, of was het VV
Heerenveen?
Er stonden in elk geval 2 mensen met
echte SCH - trainingspakken aan
weerszijden van het veld om elk hun
eigen spelers te coachen en de shirts
zaten ook onder de pompebleden.
Dit was de beste wedstrijd die we
hebben gespeeld, we hadden het zeer
zwaar tegen deze tegenstander die
voetballend een grote stap verder zijn
dan wij.

Maar op vechtlust kun je ver komen en
dat is gebleken!
Na vijf minuten werd het enige
doelpunt van de wedstrijd door ons
gescoord en ondanks dat we onder
grote druk stonden wisten we ons
eigen goaltje schoon te houden, door
naar de finale!
In de finale stonden we tegenover
Dokkum 1, het team waar tegen we in
de poule gelijk hadden gespeeld.
De koek bleek op we speelden tegen
een ploeg die in tegenstelling tot ons
de wil om te winnen uitstraalde en
beter voetbalde en daarom vrij
gemakkelijk
met 4 - 1 won.
De conclusie van deze middag is dat
we door gaan naar de volgende ronde
van dit landelijk straatvoetbal toernooi
en dat we als 2e zijn geeindigd, naar
mijn idee een prima resultaat!

D-PUPILLEN 2

2-1 prachtig mooi in de hoek
geschoten. Maar dat was zo´n beetje
de beste actie van de 2e helft en toen
kregen we nog eens een goal tegen en
zo gingen we verslagen van het veld
met een 3-1 nederlaag. Toen we ons
omgekleed hadden kregen we ook nog
een mars van Sybren Wesselius zijn
pake in de kantine en de mars ging er
goed in en toen gingen we weer op
naar huis.
Groetjes van D2,
Schrijver Coen Rameau

D2
Wij D2 moesten 30 sept. Tegen
Bolswardia uit. Mijn moeder moest
rijden, dat was wel leuk. De wedstrijd:
de 1ste helft ging wel, want we hadden
wel kansen, maar die benutten we niet
goed. In de 1ste helft maakte
Bolswardia er 2-0 van, en zo gingen
we de rust in. We kregen even een
pep-talk van Enne en Jaap en toen
begon de 2e helft. We kwamen in de
2e helft in actie. We speelden goed
over en toen scoorde Niels Koster de
De Treffer nr 4
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Tot slot wil ik, namens iedereen Annet
en Akke bedanken voor het vervoer!
Sjoerd van Beem.
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7-10: Nieuweschoot D2 - SDS D2 0-8
Na 2 wedstrijden achterelkaar
verloren te hebben wilden wij wel
weer eens winnen. De aftrap was om
10.30, en we begonnen direct goed.
We hielden de bal voordurend op hun
kant en na 12 minuten was het zo ver,
we scoorden. Door een voorzet van
mij kwam de bal bij Simon en die
schopte hem erin. En naar een rustige
poos was het weer zo ver. Ik kreeg
door een mooie voorzet van Simon de
bal en ik veegde hem erin. En toen
was het rust. Sybren en ik werden
gewisseld en Peter en Niels kwamen
er in. En direct in de eerste minuut na
rust werd er door de nieuwe speler Jan
gescoord. Maar Nieuweschoot kreeg
nu ook een kans door een
verdediging’s foutje maar de bal werd
al onderschept door een verdediger
voor dat de bal bij onze keeper kwam.
Door een afstandschot van Wybe
vanaf de middenlijn werd het 4-0. We
waren dolblij. En na 10 rustige
minuten scoorde Jan weer. En in de 55
minuut scoorde Niels door een
afstandschot van 20 meter werd het 60. En in de voorlaatste minuut ging
Korné onze keeper mee naar voren en
door een mooie voorzet kon Korné
scoren. Het was de mooiste goal van
de wedstrijd. We wonnen met 8-0. We
waren heel erg blij maar Jaap
Boekholt en Nee Bruinsma zeiden dat
het wel veel meer had kunnen worden.
Robin Osinga.

We begonnen aanvallend. Ik maakte
de 1-0 en toen scoorde Coen de 2-0.
Het was rust. We begonnen snel. Na
een paar minuten scoorde Niels de 30. Daarna scoorde Robin de 4-0.
De vorige keer tegen Scharnegoutum
scoorde een speler in hun eigen doel.
Deze keer weer 5-0. Coen was keeper
in de tweede helft, maar hij scoorde de
6-0. En daarna scoorde Willem de
einduitslag 7-0.
Steffen Bruinsma.
Topscorelijst SDSD2 (t/m 21-10)
Simon K.
6
Niels K.
5
Rbin O.
4
Jan L.
2
Wijbe P.
2
Willem V.
2
Coen R.
2
e.d.
2
Sybren W.
1
Steffen B.
1
Korné B.
1
E-PUPILLEN 2
16-9: Harlingen E2 – SDS E2 1-3
Het was mooi voetbalweer in de
Friese havenstad. Het is onze eerste
wedstrijd. Cristian maakte de eerste
goal in de eerste helft. We maakten
veel kansjes zonder in gevaar te
komen. In de rust zij de trainer Klaas
Pompstra iets over ons overspelen. Na
de rust maakt Bauke Jan met een
schitterend afstandschot 0-2. Doordat
we met zijn allen in de aanval gingen,
vergaten we de verdediging. Het
resultaat 1-2. Nu waren wij op onze
hoede en maakte Anton er 1-3 van.
Albert.

14-10: SDS D2 – S’goutum D2 7-0
Scharnegoutum stond onderaan dus
wij deden een andere opstelling. 4
man voor, 3 man in de midden en 3
man achter en een doelman natuurlijk.
De Treffer nr 4

12

novimber 2000

30-9: RES E2 – SDS E2 0-5
Kwart over negen gingen we naar
Bolsward.
Daar
moesten
we
voetballen tegen RES. In de eerste
helft was het 3-0. Daarna scoorde
Doede, daarna scoorde ik zelf, het was
een mooie goal, want het was met een
corner. Ik kopte hem erin, toen was
het 5-0. Toen was het afgelopen. We
kregen een lolij. Volgende keer
moeten we tegen Bolswardia, dat is de
koploper. Zij hebben 9 punten, wij
ook. Christiaan.
7-10: SDS E2 – Bolswardia E2 0-1
De topper! Net als Bolswardia,
werden alle wedstrijden gewonnen en
moest er beslist worden wie zich
koploper mag(blijven) noemen. Er
was woensdags pittig getraind en
zaterdag-morgen heb ik de ‘heren’
nog eens goed overtuigd van hun
kunnen en hop, de wei in. Het spel
was prima, ondanks de weinige
speelruimte die ze kregen. De eerste
helft was gelijk-waardig met kansen
aan beide kanten.
We verwachten dat Bolswardia de 2e
helft feller zou starten, maar de beste
kansen had SDS. Helaas ging de bal er
niet in. Aan het eind werd de strijd
toch nog in het voordeel van
Bolswardia beslist. Uit een vrije trap,
waarbij de muur goed stond opgesteld,
de keeper klaar was, maar waar
Bolswardia het gaatje wist te vinden
en scoorde. Omdat we maar 4 teams
in de competitie hebben spelen we 3x
tegen elkaar. Zo hebben we twee keer
kans op revanche! Ja toch jongens?
14-10: SDS E2 – Harlingen E2 1-1
We moesten tegen Harlingen spelen
en toen hadden we gelijkgespeeld,
De Treffer nr 4
13

maar
eigelijks
had
Harlingen
gewonnen, want de bal is wel achter
de lijn geweest en de scheidsrechter
lette dus niet op en daaorm hebben wij
gelijkgespeeld. De eerste helft
speelden we niet zo goed, maar de
tweede helft wel. Jacob skoorde voor
ons en Harlingen heeft ook geskoort.
Het was 1-1. Jarco.
21-10: SDS E2 – RES E2 3-0
RES is een te kloppen ploeg. Op de
training was in de oefeningen de
nadruk gelegd op het overspelen ne
vrijlopen. En ook het afronden op de
goal. Om het geleerde in praktijk te
brengen kan nog wel eens moeilijk
zijn. Toch werd er soms behoorlijk
gecombineerd, alleen de afronding
kon beter. Voornaamste oorzaak
daarvan was het niet overspelen
voorin. Onze spitsen (Doede 2,
Christiaan) waren attent en wisten 3x
te scoren. Positief was weer de
instelling waarmee er gespeeld werd
en het harde werken werd beloond!
F-PUPILLEN 3
14-9: SDS F3 – St.Jacobiparochie
F3
2-12 (2-4)
Onze eerste wedstrijd in de competitie
en dan ook nog op de avond omdat St.
Jacob. dorpsfeesten had op de
zaterdag. Veel strijd en inzet maar een
aantal spelers van de tegenstander
speelden niet voor het eerst. Met name
in de tweede helft waren zij degenen
die meer over hadden en scoorden er
op los. Daardoor een beetje een
afgetekende uitslag. Allemaal goed
gewerkt en we winnen een andere
keer zeker.
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23-9: SC Berlikum – SDS F3 0-10
(0-6)
De eerste uitwedstrijd spelen dat is
altijd spannend. Even zoeken naar de
velden en dan vlug omkleden. We
waren veel sterker en scoorden
gemakkelijk. Een ruime winst, en een
mooie opsteker na vorige week. We
kunnen het toch.

scoort het eerste doelpunt, en nog een
mooie ook (in de kruising) en dan
winnen we ook nog met 16 – 0.
Dat is even een visitekaartje afgeven.
Dus dat contract loopt nog wel enkele
jaren.
7-10: SDS F3–Foarut(Menaldum)F3
2-5 (1-4)
Menaldum, een tegenstander van
formaat, want deze ploeg heeft ook al
in de voorjaarscompetitie gespeeld.
Een ervaren ploeg dus. Dat bleek al
snel, we kregen weinig ruimte en de
tegenstander counterde vlijmscherp.
Het hogere tempo was even wennen.
De tweede helft deden we een schepje
er bovenop en door hard werken
hielden we die op 1 – 1. Klasse
jongens, een prima mentaliteit.

30-9: SDS F3-AVC (Sexbierum) F3
16-0 (9-0)
Voor het eerst in de nieuwe
sponsorshirts. En wat voor shirts.
Jawel, BEN, ook sponsor van de
olympische spelen in Australië waren,
nu de spelen zijn afgelopen, op zoek
naar een nieuwe sponsormarkt. Dat is
SDS F3 geworden, een goede keus
lijkt ons met dank aan een van de
ouders. En wat een wedstrijdsenario.
Eerst heel officieel op de foto met de
sponsor, de trainers en leiders en dan
voetballen. De zoon van de sponsor
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Samar in wedstriid
21 oktober 2000
SDS F3 – Zeerobben F7
Deze jongste ploeg van SDS bestaat
uit de volgende (nieuwe!) spelers:
Jos Houtsma, Wietse Fopma,
Bart Vink, Marcus Brinksma,
Jiryan Bisschoff, Stefan Visser,
Vincent Vallinga, Tjeerd Verbeek en
Joris de Jong.
Leiders: Siep Fopma en André Vink.
Vooraf.
Samen met Chris Houtsma, die leider
was bij de eerste wedstrijden, loop ik
naar het veld voor de bijzondere
wedstrijd SDS F3 - Zeerobben F7. De
uitwedstrijd was op ‘papier’ geëindigd
in 1-1. SDS was niet in Harlingen
geweest. Een ‘communicatiefoutje’.
Wat maakt deze wedstrijd nu zo
bijzonder? Meerdere redenen, maar
het opvallendste is wel de sponsoring
van deze jongste ploeg. Hoe dit tot
stand is gekomen is aardig om te
vertellen. Voorafgaand aan het seizoen
is Chris bij alle ouders langs geweest
om informatie te geven over het
voetballen bij SDS, o.a. over de
kleding die aangeschaft moet worden.
Aangekomen bij de familie Bisschoff
werd Chris verrast met de opmerking,
“Moeten die jongens zelf hun shirts
kopen?. Dat kan toch wel anders?”.
Zo kwam het dat de sponsornaam
Ben (ook sponsor van de Olympisch
Spelen!) op de shirts van F3 staat.
Dit dankzij de contacten van de heer
Bisschoff met deze aanbieder van
mobiele telefonie. Geweldig toch?
‘Warming up’.
De Treffer nr 4
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Bij het intrappen roept Tjeerd nog
even naar zijn vader, ”Heit, ik bin
noch net yn sliep fallen”. (Tjeerd was
naar een bruiloft geweest en het was
laat geworden……)
De eerste helft.
In aanwezigheid van alle ouders, de
sponsor, 2 redactieleden van De
Treffer en andere belang-stellenden
wordt onder leiding van scheidsrechter
Marten Faber om 9.15 afgetrapt.
Meteen storten 12 spelers zich op de
bal en het ‘kluitje’ is gevormd. De
eerste 5 minuten golft het spel op en
neer, waarbij SDS 3 corners mag
nemen die alle zonder resultaat
blijven. Dan snelt Yirjan met een
mooie beweging langs de laatste man
en schiet laag op het doel.
Professioneel duikt de Harlinger
keeper op de bal en houdt zijn doel
schoon.
In het verloop van de wedstrijd wordt
langzaam duidelijk op welke positie de
jongens goed tot hun recht komen.
Marcus ontpopt zich als laatste man en
schuwt het duel niet. Daarbij
geassisteerd door Bart en Wietse. Op
het midden zorgen Joris, Vincent en
Tjeerd ervoor dat Zeerobben niet kan
opbouwen. Met soms prachtige solo’s
maken Jiryan en Stefan het de
verdedigers knap lastig.
Jos staat paraat op het doel en heeft
nog weinig te doen gehad. Bij de
eerste moeilijke bal is hij paraat en
zijn uittrap is prima. Een schot op doel
wordt door hem gered en de rebound
gaat maar net naast.
De spanning stijgt. In de 12e minuut is
het raak voor Zeerobben. Een foutje in
de verdediging waarbij de snelle en
behendige spits van Zeerobben weet
te scoren, 0-1.
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Vijf minuten later wordt de stand
alweer gelijk getrokken door Jiryan,
die, vanaf de zijkant, de bal met een
prachtig schot hoog in het doel schiet.
Meteen daarna weer een goede kans
met een schot van Bart, maar de
keeper van Zeerobben is goed!

Even later soleert Bart over het
middenveld en speelt de bal diep op
Marcus die maar net naast schiet. In de
laatste minuten van de wedstrijd neemt
SDS een kleine ‘rust-pauze’ waar
Zeerobben dankbaar van profiteert en
weer aansluiting vindt, 4-2. In een

De tweede helft.
Stefan nu op de goal en Jos in het veld.
De eerste goede kans is voor
Zeerobben en is meteen het eerste
balcontact voor keeper Stefan. Hij
duikt boven op de bal en heeft deze
meteen klemvast.
Meteen daarna kan Zeerobben met 2
spelers vrij op het doel van SDS af,
maar het schot gaat net naast. Dan
komt de bevrijdende treffer van
Tjeerd. Met een schuiver onder de
keeper door wordt de druk die SDS
uitoefent op Zeerobben beloond, 2-1.
Zeerobben vecht meteen terug maar
SDS speelt iets meer over. 9.58. Uit
een corner pakt Marcus de afgevallen
bal op schiet vanaf 15 meter
schitterend in het doel, 3-1. Bijna in
dezelfde minuut zet Jiryan SDS op een
veilige 4-1 voorsprong. Het eerste
schot wordt nog door de keeper
tegengehouden, maar in tweede
instantie schiet Jiryan raak.

rommelige situatie voor het doel duikt
Stefan drie keer richting de bal en
uiteindelijk weet hij hem vast te
houden. Dan is het einde wedstrijd en
de ‘heren’ van F3 lopen juichend
richting het doel voor het nemen van
de penalty’s. Een leuke, spannende en
sportieve wedstrijd van deze jongste
spelers van SDS, Ze mogen er best
trots op zijn dat ze in gesponsorde
shirts mogen voetballen.
Wat dat betreft zijn er al veel SDSjeugdteams gesponsord. Allemaal kan
toch ook? Wel via onze PR-man!
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Stand in de competitie:
Nr
1
2
3
4
5

Team
Foarut F3
St Jacob F3
SDS F3
Zeerobben F7
Ouwe Syl F1

G
5
3
4
4
2

P
12
9
2
2
0

Succes verder!!

V
T
29
7
28
6
9 22
7 23
0 15

(KP).
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Trainingstiden sporthal

Datum
Dond 2/11
Maand 6/11
Dond 9/11
Maand 13/11
Dond 16/11
Maand 20/11
Dond 23/11
Maand 27/11
Dond 30/11
Maand 4/12
Dond 7/12
Maand 11/12
Dond 14/12
Maand 18/12
Dond 21/12
Maand 8/1
Dond 11/1
Maand 15/1
Dond 18/1
Maand 22/1
Dond 25/1
Maand 29/1
Dond 1-2
Maand 5/2
Dond 8/2
Maand 12/2
Dond 15/2
Maand 19/2
Dond 22/2

Van 4 tot 5
uur TEAM
D1
E1
D2+3
E3
D2
F1
D1
F3
D3
F1
E1
F3
E3
F1
E1
F3
E3
F1
E1
F3
E3
F1
E1
F3
E3
F1
E1
F3
E3
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Van 5 tot 6
uur TEAM
C1
E2
A+B1
E4
A+B1
F2
C1
Fnieuw
Select KNVB
F2
E2
F nieuw
E4
F2
E2
F nieuw
E4
F2
E2
F nieuw
E4
F2
E2
F nieuw
E4
F2
E2
F nieuw
E4
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De Fjes trainen tot en met 18
november op het veld.
De E’s trainen tot en met 2 december
op het veld, tenzij er die week voor
“dat” team training in de hal is.
De D’s, de C’s, B’s en A’s trainen
zolang op het veld als de trainers
aangeven.
Er is in ieder geval
trainingswinterstop vanaf zaterdag
16 december t/m zaterdag 13 januari.

Blessureleed
Ido Harkema (A1) kam nei in sliding
wat ûngelokkich del en bruts in
skonkje ûnder syn skouder. Hjirtroch
is hy sa’n seis wiken út de running.
Ido, betterskip tawinske. Wy hoopje
dast gau wer meidwaan kinst.
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SDS F1 en SDS F3 spelen dit seizoen in een gesponsord shirt

Couperus Hydrauliek BV in Easterein is de sponsor van F1.
Staand vlnr: Anne Hallema (leider); Tom Couperus (sponsor); Ayanle Reitsma;
Kristiaan Gaastra; Arjan Hallema; Harmen Flapper; Marcel Veffer en Eric Booms
(leider). Zittend vlnr: Martin Leyenaar; Maarten Hardenberg; Kasper Reitsma en
Carlo Booms.

Telecommunicatiebedrijf “BEN”, is de sponsor van F3
Staand vlnr: Siep Fopma (leider); Tjeerd Verbeek; Vincent Vallinga; Stefan Visser;
Jiryan Bisschoff; Joris de Jong en André Vink (leider)
Zittend vlnr: Bart Vink; Jos Houtsma; Marcus Brinksma en Wietse Fopma.
De Treffer nr 4
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SDS F1
14 oktober werd in de competitie van F1 een ware topper afgewerkt tussen SDS en
CSL uit Stiens. In Stiens had SDS verloren, zodat er in Easterein natuurlijk nog iets
rechtgezet moest worden. Dat gebeurde dan ook. Op basis van een tomeloze inzet
trok SDS met 5-4 uiteindelijk aan het langste eind.
SDS verdedigde geconcentreerd en scherp. Zodra
ze de bal veroverden van hun sterke tegenstanders
werd de topscorer, Ayanle
Reitsma
in
stelling
gebracht.
Ayanle wist er in de meeste
gevallen wel raad mee en
scoorde maar liefst vijf
keer. Op de linkerfoto zien
we Carlo Booms (links) en
Arjan Hallema(rechts) in
actie. Op de rechts afgebeelde foto haalt Ayanle
verwoestend uit en maakt zijn derde doelpunt.

Beker avonturen
Alleen A1 bekert verder
De standaard teams van SDS (A1; B1; C1; D1 en E1) spelen behalve
competitiewedstrijden ook nog bekerwedstrijden. Voorafgaand aan de competitie
wordt er in een aantal poules (van drie of vier teams) een halve competitie
gespeeld. De winnaars van de poules gaan door naar een afvalsysteem. De KNVB
wijst een aantal vaste weekenden aan, waarin deze bekerwedstrijden worden
gespeeld. De teams die inmiddels “uit de beker zijn geknikkerd” kunnen dan
eventueel oefen- of inhaalwedstrijden spelen.
Zaterdag 21 oktober was zo´n dag dat er een bekerprogramma moest worden
afgewerkt. SDS B1 en C1 hadden de poulewedstrijden niet overleefd en waren dus
vrij. SDS A1, D1 en E1 waren nog wel in de race.
SDS D1 en E1 speelden een uitwedstrijd tegen respectievelijk Delfstrahuizen en
Scharnegoutum. Beiden kwamen met lege handen thuis. SDS D1 verloor met 3-2 in
Delfstrahuizen en SDS E1 verloor met 3-1 in Scharnegoutum.
SDS A1 was wel succesvol. Zij speelden thuis tegen Sc Joure A1, een hoofdklasser.
SDS A1 had in de poulewedstrijden al eerder twee hoofdklassers (Sneek en ONS)
uitgeschakeld. In een zinderende wedstrijd (met veel publiek) wisten ze in
Easterein ook SC Joure te bedwingen. SDS A1 won met 4-3.
De Treffer nr 4

19

novimber 2000

Meinte Sixma-toernooi
Maandag 23 oktober werd het Meinte
Sixma toernooi weer gehouden. Dit is
een toernooi van SDS, voor SDS
pupillen. Dit wordt gesponsord door
de Familie Sixma. Dhr Meinte Sixma
heeft vroeger heel veel voor SDS
betekend. Na zijn overlijden heeft
mevr. Sixma besloten om voor de
jeugd een toernooi te sponsoren. Ieder
jaar komt ze met één van haar
kinderen langs om even een kijkje te
nemen langs de lijn en om de
medailles om de nekjes van de
winnaars te hangen. Het weer zat ons
deze dag geweldig mee, het zonnetje
heeft de hele middag geschenen. We
hadden wel wat startproblemen, dit
kwam omdat er een aantal voetballers
zich niet had afgemeld en toch niet op
het veld zijn verschenen. Hierdoor
moest de teamindeling enigszins
aangepast worden. Dit viel niet voor
iedere speler voordelig uit. Maar we

hebben het voor elkaar gekregen dat
ieder team kon voetballen en dat is
ook de gedachte achter het Meinte
Sixma toernooi. Onze scheidsrechters;
Tjeerd Breeuwsma, Tjipke Klaas
Okkema, Mark Postma, Pieter de
Boer, Jakob Klaas Haitsma en Durk de
Jong hebben er voor gezorgd dat er
leuk kon worden gespeeld. Deze wil ik
dan ook namens de jeugdcommissie
heel hartelijk bedanken voor hun inzet.
Klaas Pompstra heeft de winnaars op
de foto gezet samen met mevr. Sixma.
Dit heeft vast hele mooie plaatjes
opgeleverd die in de Treffer worden
gezet. Rest mij nog om de ouders en
familieleden te bedanken voor hun
aanwezigheid bij dit toernooi.
Waarschijnlijk kwam het ook door het
mooie weer, maar er waren veel
supporters langs de lijn.
De jeugdcommissie.

Uitslagen en
foto’s van de winnaars
D-pupillen
1. Feyenoord
2. Vitesse
3. Heerenveen
4. Ajax
5. PSV

9 11 - 3
9 12 - 7
9 7 - 4
1 2 - 9
1 5 - 14

Feyenoord:
Jildert Hylkema
Arjen van Putten
Robin Osinga
Korne Boekholt
Andries Jelle Lanting
Erwin de Boer
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E-pupillen
1. Veendam
2. Cambuur
3. Zwolle
4. MVV
5. Volendam
Wytse Lanting
Jacob van Wieren
Wiebe Jan Valkema
Jan Flapper
Wouter Plantinga
Ewout de Boer

F-pupillen
1. Hardegarijp
2. Workum
3. BCV
4. SDS

9 17 - 4
6 9 - 4
3 4 - 11
0 1 - 12

Hardegarijp:
Ayanle Reitsma
Harmen Flapper
Broer Jacob Greidanus
Jan de Boer
Stefan Visser
Bart Vink
Martin Rienstra

Ynkommen stik
Ut namme fan de famylje betankje wy it jeugdbestjoer en de
frijwilligers foar it organisearjen fan it Meinte Sixma toernooi de
ôfrûne trije jier.
Wy hoopje dat it de kommende jierren wer sa wêze mei.
Famylje Sixma.
De Treffer nr 4
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Oan’t wurd

Skippersbuorren, kon ik door de
bomen een stuk veld zien. Iets later
werd vaak de babyfoon bij Jelle en
Tineke Brouwer door de deur
geschoven. Dan kon ik ‘het eerste’
zien en even naar het kafee.

(Door Freddie Scheltema)

Baukje Overal
Het tijdstip voor dit vraaggesprekje is
niet sterk getimed. Baukje maakt deze
week zeker 40 overuren door de
verhuizing van haar werkgever
Hofman. Daarbij is ze druk met de
voorbereiding van hun 25-jarig
huwelijksfeest
op
31
oktober
aanstaande. Kortom, druk, druk, druk.
Toch vond ze een gaatje in haar
overvolle agenda en konden er op
maandag 23 oktober enkele vragen op
haar worden afgevuurd. Opvallend
vielen de woorden: gezellig, sfeer en
leuk.

Je hebt zelf ook gevoetbald
Mijn carrière als speler stelt niet veel
voor. Ik heb in totaal maar 2
seizoenen gespeeld. Het was een leuke
gezellige tijd en we hebben erg veel
lol gehad. Onze trainers waren toen
Wiebe de Boer en Jan ‘Spar’ de Jong.
Ik speelde, net als Klaas, rechtsback.
En toen werd je bestuurslid
Ja, dat was van ’78 tot en met ’83. Ik
nam het over van Lieuwe Hoitinga en
kwam dus in een gespreid bedje.
Lieuwe had het perfect geregeld.
Klaas
was
in
die
periode
wedstrijdsecretaris, dus de telefoon
rinkelde de hele dag door. De
kinderen, kleuters toen, namen ook de
telefoon wel aan. Dan was er een
wedstrijd afgelast en als wij vroegen:
“Wie was dat”, dan zei Hannie of Syb:
“It giet net troch”. En dan moesten wij
maar uitzoeken welke vereniging had
gebeld.

Baukje, je bent al jaren betrokken bij
onze club. Hoe is dat ooit begonnen?
Toen ik begin jaren 70 verkering
kreeg met Klaas, belandde ik
automatisch bij SDS. Klaas voetbalde
dus ging ik mee. Ik voelde mij gelijk
thuis bij SDS en vond het er erg
gezellig. Niet alleen de nazit in het
kafee, maar ook het stappen. Het was
een hecht en gezellig team, die veel
met elkaar optrokken. Daar komt nog
bij dat ik voetbal ook leuk vind om te
zien. Daarom staan we nu met een
vaste ploeg langs de lijn.

De familie Overal is verweven
met SDS
Klaas voetbald nog, Syb zit in het
tweede en Samme in A1. Daarbij fluit
Klaas nog wat wedstrijden en verricht
hand en spandiensten. Syb trainde
vorig seizoen nog een ploegje en ik sta
in de kantine achter de bar.

Is het waar dat jij, na de bevalling van
Hannie, uit het slaapkamerraam hing
om SDS 1 te zien voetballen?
Ja, dat klopt. Hannie werd op een
dinsdag geboren en op zaterdag
speelde SDS 1 thuis. Ik hoorde het
fluitsignaal van de scheids en toen ben
ik naar boven gewaggeld. Vanuit het
slaapkamerraam
op
de
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Vertel eens over die beroemde
barploeg
Dat is het ‘dreamteam’ met Klaas de
Haan en Dukke van der Wey. Het
kantinedienstdraaien doe ik met ‘folle
wille en nocht’, al is het soms
aanpoten. Maar onderling is de sfeer
perfect. Wij zin de vaste vriendinnen
van Klaas. Af en toe pakken we hem
even lekker beet (!) en dan schreeuwt
hij het uit. Het liefst staan we alledrie
achter de tap, dus rouleren we het
keuken gebeuren. Na de laatste ronde
is het onze beurt. Snel even schoonmaken en dan even zitten. We nemen
dan een gehaktbal, die we achter
hebben gehouden, en een drankje. En
dan wordt het wel eens laat.

Dat vind ik gezellig druk. Iedereen
weet dat je bij ons niks moet plannen
op zaterdag. Dat is de dag voor de
sport en daar draait alles om. We
hebben ook nog nooit een verjaardag
gevierd op zaterdag. Dan zijn wij op
het veld en dat is lekker! Toen ik nog
volleybalde had ik veel steun van Tiny
Hoekstra. Dan ving die de kinderen op
en wij de ‘hoekebroeken’ als Tiny
moest volleyballen.
Baukje Overal haar..SDS Super Elf:
Daar had ik me al een beetje op
voorbereid en dan kom ik toch met
veel spelers van de kampioensploeg
van 1980. We promoveerden toen
naar de derde klas KNVB.

Tjerk Okkema
Klaas Overal

Pier Zijlstra/Hendrik Okkema

Jan van Asselt

Hylke de Vries

Klaas Okkema

Wouter Hylkema

Lolke Okkema
Wim Bakker
Neemt Klaas dit jaar weer afscheid
van SDS 4?
Ha, ha, hij kan niet zonder hè. Hij
denkt dat hij nog steeds een functie
heeft bij SDS 4 en dat hij nog nuttig
is. Maar toch zou dit wel eens zijn
laatste jaar kunnen worden bij SDS 4.
Hij heeft nu de leeftijd voor de
veteranen! Toch heeft SDS 4 iets
speciaals. Ik hoef maar te zeggen: “De
Brandaris trilde….” en veel mensen
weten wat ik bedoel. Alle spelers van
SDS 4 in de SDS truien die ik had
ontworpen. Wat was dat een prachtig
gezicht.
Samme traint op maandag en
woensdag. Syb op dinsdag en
donderdag. Hannie volleybalt op
zaterdag de wedstrijden. Beetje druk?
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Piet de Jong
En natuurlijk trainer Joop de Boer.
Joop dronk bij ons altijd koffie en daar
moest dan een plakje eigengemaakte
cake bij. Een pracht vent.
Aan het eind wil Baukje nog wat
kwijt. Ze vind het mooi dat het goed
gaat met SDS en dat De Treffer zo’n
goed blad is geworden. Vooral de
korte leuke stukjes. En weer rolt de
ene anekdote na de andere over de
keukentafel. Zoals die over Anne
Ypma. Deze fanatieke SDS-er belde
altijd op zaterdagmorgen om de
opstelling en alle ins en outs van SDS
1 te weten te komen. En hij was altijd
lang van stof. Boukje: “Dan riep ik op
het laatst: Anne, myn sipels brâne oan
en dan hing ik op”. Baukje Overal 25
jaar getrouwd met Klaas maar ook een
beetje met SDS.
novimber 2000

IK MOAT NOADICH NEI IT
HÚSKE

Om oan al de twifel in ein te meitsjen
meie sy fan my de pisbakken út de
kantine helje en set in buordsje by in
beam as ien dy wiist nei de middenstip
op it fjild mei “hjir pisje -->” . In boer
docht dochs neat foar neat jarre oer it
lân.
Der is dochs yn feiten neat lekkerder
as efkes pisje yn de frije natuer want
kinst moai om dy hinne sjen en
hoechst net mear te oan te lizzen, te
rjochtsjen want it komt net sa krekt
wêr it telâne komt.
Allinne moat der dan gjin plysje
minsken en stille plysjes útnoegje op
de skoalleseize want dy slingert dy
dan wer op de bon as “wildplasser”,
dan pissest wer nêst de pot, bist wer it
bokje en moast wer fan de bok dreame
mei 60 gûne.

Der stie lêsten in
stikje yn de krante
oer hoe it mei de
hygiëne steld wie yn
de húskes, pisbakken,
waskbakken, ensfh. en spitigernôch
binne hja net yn de sportkantines west
want ek dat hie ’k wol witte wollen.
Ik sels kom dêr eins nea by dy
pisbakken want soks dogge jo thús. Ik
mei wol fuort fan mem en ik mei alles
wol besjen seit mem altyd mar thús
ite. Fansels moat ik ek wol ris út de
broek, de geit efkes fersette mar dêr
wit ús mem neat fan want dan is dat
ek út úterste need. Ik doch it oars as
de measte kantine besikers want ik
waskje myn hannen net nei de tiid, nei
it pisjen, mar fan te foarren want dan
krigest yn elts gefal net in smoarge
leuter.

As ik it dochs oer in bok ha, dy moat
stjonke en allinne mar om de froulju te
lokjen en dat slagget de bok merakelst
wat dat betreft kinne wy allegearre ek
wol yn de broek mige en lit de froulju
mar komme en dan sizze wy wer mei
ús allen, sa ferkeard kin dy miich
dochs net wêze?

Hoe komme der no safolle baktearjes
yn sa’n húske want ik wit net better
dat út alles wat út ús lichem komt, nea
ien mei de hannen oan west hat. Myn
wiif hat in wartsje en ek mear dan ien
en freegje wit ik wa op strjitte om wat
te dwaan om dizzen kwyt te reitsje en
sy sizze allegearre, moarns der oer
hinne pisje. Yn de oarloch, in pear
hûndert jier lyn, miichden hja oer de
wûnen hinne want dat ûntsmette seine
hja. It iten en drinken smakket my
bêst, sizze de klanten wol ris yn de
kantine, it is krekt as pisset der in
ingeltsje oer myn tonge.
Minsken, dan kin soks dochs nea
ferkeard guod wêze?
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Ik hâld op want ik moat no sa nedich
dat de earste drup der hast út is en as
ik moat, dan stean ik betiden in heal
oere, de leuter út de broek, wylst in
sjekje te draaie en moai te sjen yn de
frije natuer efterhûs.
Bolke
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SDS V- Frjentsjer V 1-2
Yn in dramatysk minne wedstriid,
wêr’t it skelgehalte heech lei, de ynset
foar elkoar leech wie, it oantal
doelpuntkansen
leech
wie
en
frustraasje heech wie.
In wedstriid dy’t gelyk byskreaun is
yn it ferjitboekje. Doelpuntenmakker
derom ek net bekind.

Aldmannepraat

SDS V- Jubbegea V (beker)
De berjochten oer it nivo fan Jubbegea
wiene al betiid trochdrongen by SDS.
Der soe hast gjin kans wêze om te
winnen en in ferlies mei in nultsje as 7
tsjin harren is normaal.
It moat sein wurde: It wie in goeie
ploech mar dat wol noch sizze dat je
harren helpe moatte doelpunten te
meitsjen.
Dat wie ien fan twa
ferfelende saken. Wy joegen harren
kadootsjes en wy moasten in soad
dwaan om in kans te krije. En de
kansen dy’t wy krigen misten wy hast
allegear. Op ien nei: Siem Kingma
skoorde úr in kopbal. Omdat sy 4 kear
skoorden wie it seker dat sy
tronggyngen en net wy. In dochs wol
goeie wedstriid mei Sjoerd Postma as
prima fluiter.

SDS V- Zeerobben V 6-2
It giet yn de earste helte muoisum.
Mar op basis fan in bettere kondysje
wisten de feteranen ta te slaan.
Der wiene doelpunten fan Ferrie,
Rienk (2), Chiel, Jacob en Aant.
Jelle de Boer fluite prima.
SDS V – NOK V 4-1
Wer waard it beslist yn de twadde
helte.
Soe it dan dochs komme fan it
trainen?
Mei it skoft wie it noch 1-1. It waar
úteinlik 4-1 troch doelpunten fan Siem
Jaap, Jurjen en in eigen doelpunt.
Mulier V – SDS V 4-1

Strafskoppen
Tidens de wedstriid tsjin Jubbegea
waard der oan de sydline nei de 1-2
skore al tocht oan strafskoppen.
Stoffel
Bouma,
de
bekinde
fryskdamjestikjeskriuwer
yn
de
Boalserter Krante wie ek oanwêzich
en wie ree om mei te tinken om te sjen
wa’t goed yn de wedstriid siet
Foardat Stoffel in kreas briefke fine
koe yn syn lange jas makke Jubbegea
1-3 en 1-4.

Wylst yn de bekerwedstriid noch in
gelykspul waard befochten kamen de
feteranen no goed fuort mei in
nederlaach fan mar 4-1.
Mulier wie krekt efkes better en mei
namme de earste 30 minuten skerper.
Dat it doe dan ek al 3-0 waard, wie in
logysk gefolch.
Jan van Asselt skoorde yn de twadde
helte in fertsjinne doelpunt.
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blieren
hiel fersichtig mei in ‘steriele’ nuddel
oan beide kanten in gatsje meitsje en
fersichtig leechdrukke. Dan in steriel
ferbân oanlizze: gaaske, pleister, tape
deroer (dakpansgewiis).

Op herhelling EHBO mei
dokter D. Lammersma
(Dukke van der Wey-Boersma)
In oart lyn binne wy, Dukke Boersma,
Marco en Robert Hoekstra op
herhelling west fan in cursus fan
EHBO. Marco en Robert wiene mei
om’t hja lieders binne by it 1e en it 2e
fan SDS. It gong dizze kear oer
‘blessures’.

ferstoeking oan’e foet
kuolje en elastisch ferbân oanlizze.
Rust jaan.
It wie al mei al in learsame jûn. Wy
moasten ek sels ferbannen oanlizze.
Marco en Robert wiene beide bliid dat
se mei gongen wiene, want se hiene
der in soad oan. Dan hiene wy it ek
noch oer de spuitbussen. Dizze binne
hielendal net goed, om’t je dat plak
wêr’t it sear docht ferdove en net echt
tsjin de kwaal behannelje.

Wat moatte jo dwaan by:
kramp
it diel wêr’t de kramp yn sit net
kuolje. Allinne waarm wriuwe en mei
de hannen op dat plak skodzje. As it
yn it kût sit de teannen nei foaren
helje. Wol yn’e gaten hâlde, want ik
kin sa wer werom komme.
zweepslag
fuortendaliks kuolje, 20 minuten. Dan
in spesjaal ferbân oanlizze en op
krukken nei de dokter stjoere.
blauwe nailen
as de druk hiel heech is, mei in lyts
boarke der in gatsje yn boarje.
bal yn’e búk
op’e grun sitten gean, knibbels tsjin de
búk oanlûke. Wol fersichtig. Noait in
holle rêch meitsje, op dizze wize krije
se it allinne mar benauwder.
bal yn’e ûnderbúk
it selde dwaan as by bal yn’e búk,
allinne no efkes yn’e gaten hâlde dat
der by it pisjen net bloed is. Sa wol
dan daliks nei de dokter ta.
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26

novimber 2000

Sponsors

SDS

Naam

Straat

Postcode

Woonplaats

Bootsma Schildersbedr.
A.Brouwer

Jeltewei 114
Hofkamp 19

8622 XV
8731 BS

HOMMERTS
WOMMELS

A.C.R.

Kleasterdijk 46

8831 XC

WINSUM

Ajax Supporters

Skippersbuorren 15

8734 GT

EASTEREIN

Altena Tuinaanleg

Slenk 1

8632 WN

TIRNS

American Base

Hottingawei 1a

8731 AB

WOMMELS

Autobedr. Hoekstra

Van Aylvaleane 19

9027 BM

HIJLAARD

Autobedr. Wielinga

De Lange Baan 2

8731 DZ

WOMMELS

B.Sandstra transp.

Skrok2a

8734HG

EASTEREIN

Baarda Loonwerk

A.Joustrastrjitte 5

8734 GJ

EASTEREIN

Ben.WWW.Telecom.nu

Terp 5

8637 VH

WIEUWERD

Bergstra

Tsjerkebuorren 19

8734 GX

EASTEREIN

Bogra Sport

Spikerboor 14

8491 PA

AKKRUM

Bos

Sibadawei 24

8734 HE

EASTEREIN

Bouma

Tsjerkebuorren 33

8734 GX

EASTEREIN

Bouwbedr. Bootsma BV

Thaborwei 4

8632 WG

TIRNS

Bouwbedr. Bootsma BV

Doarpsstrjitte 8

9021 CL

OOSTERWIERUM

Bouwbedr. Burggraaff

Kerkstraat 12

8823 SK

LOLLUM

Bouwbedr. Frankena

De Lange Baan 9

8731DZ

WOMMELS

Bouwbedr. Gebr.Jellema

Postbus 163

8500 AD

JOURE

Bouwbedr. Plantinga

Legedyk 12

8629 RM

SCHARNEGOUTUM

Bouwbedr. Veenstra

Van Eysingaleane 7

8734 GC

EASTEREIN

Catering "De Fantast"

Schoolbuurt 6-8

8823 SP

LOLLUM

Couperus

Fabrykswei 9

8734 HV

EASTEREIN

De Freule BV

Terp 42

8731 BA

WOMMELS

De Jong (Casper)

De Streek 10

8734 GR

EASTEREIN

De Jong install. bedr.

't Heechhiem 2

8734 GS

EASTEREIN

De Jong taxi

De Iisbaan 2

8731 DW

WOMMELS

De Stolp

Smidsstraat 6

8601 WB

SNEEK

De Vlinder

Hofkamp 2

8731 BV

WOMMELS

Woonvaria

De Lange Baan 10

8731 DZ

WOMMELS

Faber Machinebedrijf BV

Smidsstraat 17

8601 WB

SNEEK

Friesland Bank

Zuiderstraat 1

8911 BN

LEEUWARDEN

Glas 80 BV

Poppenwiersterdyk 20

9012 DN

RAERD

Hanzedruk Bolsward

Koaifinne 8

8734 HK

EASTEREIN

Heineken Nederland

Oedsmawei 24

9001 ZJ

GROU

Holiday Ijs

Slotweg 17

8521 MA

ST. NICOLAASGA
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It Kniplokaeltsje

Skilplein 1

8734 GW

EASTEREIN

It Reade Hynder

't Noard 6

8731 BB

WOMMELS

J. Heerma

Pipegaal 11

8731 DB

WOMMELS

Jan de Vries Zonwering

't Noard 1

8731 BB

WOMMELS

Janssen Sport

Gedempte Pol 2

8601 BZ

SNEEK

Joustra Branje

Skoallestrjitte 1a

8734 GL

EASTEREIN

K.M.A.

Walperterwei 41Postbus 3

8730 AA

WOMMELS

Kafe Bergsma

Sibadawei 2

8734 HE

EASTEREIN

Kapsalon Wilma

Tsjerkegreft 21

8771 SJ

NIJLAND

Kooistra Supermarkt

Terp 11

8731 AX

WOMMELS

Leeuwarder Courant

Sixmastraat 15

8901 BD

LEEUWARDEN

Marnetechniek BV

De Lange Baan 11

8731 DZ

WOMMELS

MRW-groep

P/a Skilplein 11

8734 GW

EASTEREIN

Okkema loonbedr.

Wynserdyk 24

8734 GB

EASTEREIN

Procee Bouw

v.Sminialeane 2

8731 BE

WOMMELS

R.Dijkstra metaalbewerking

Skrok 1a

8734 HG

EASTEREIN

Rabobank

Van Sminialeane 6

8731 BE

WOMMELS

Rabobank

Van Eysingaleane 10

8734 GC

EASTEREIN

Reitsma

Terp 5

8731 AX

WOMMELS

Resi

De Iisbaan 10

8731 DW

WOMMELS

Rispens loonbedr.

Draversdyk 10

8641 WT

RIEN

Rojo Steigerbouw

Skrok 1a

8734 HG

EASTEREIN

RVS (R. Postma)

Planetenlaan 16

8802 BE

FRANEKER

S. Heeringa

Walperterwei 10

8731 CC

WOMMELS

Sandstra

Walperterwei 47

8731 CD

WOMMELS

Schaaf beveiliging

Bregesleatswei 2

8624 TR

UITWELLINGERGA

Schraa Telecom BV

Postbus 174

8700 AD

BOLSWARD

SerBau Stucadoorsbedrijf

Opslach 10

8731 AH

WOMMELS

Sijbesma Timmerbedrijf

't Kleaster 6

8734 HB

EASTEREIN

Sijszeling

Wynserdyk 39

8734 GE

EASTEREIN

Sporthal T.Bergsma

Tsjerkebuorren 25

8734 GX

EASTEREIN

Staalbouw Dijkstra

Postbus 36

8730 AA

WOMMELS

Stuiver Auto's

Hearedyk 2

8735 HR

ITENS

T. Posthuma

Wynserdyk 10c

8734 GG

EASTEREIN

Tjerkstra

Walperterwei 9

8731 CC

WOMMELS

Unive Friesland
Van Abbema
Van der Brug
Van der Eems
Van der Velde
Van Wieren

Postbus 161
Van Camminghaweg 35
Van Eysingaleane 3
Sibadawei 20
't Noard 3
Terp 29

9250 AD
8822 WB
8734 GC
8734 HE
8731 BB
8731 AX

BURGUM
ARUM
EASTEREIN
EASTEREIN
WOMMELS
WOMMELS
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Veeno

Van Eysingaleane 7

8734 GC

EASTEREIN

Vellinga BV
Verhuisbedr. Dijkstra
Wheagan
Witteveen & Brouwer

Sibadawei 26
Swachlumerleane 3
De Lange Baan 5
Fabrykswei 1

8734 HE
8843 KL
8731 DZ
8734 HV

EASTEREIN
SPANNUM
WOMMELS
EASTEREIN

Van de scheids,

van de KNVB. (meestal
gebruikelijk
bij
hoofdklassers)
En
een
waarnemer van de C lijst
betaald
voetbal
want
Bellinga staat op de
scoutingslijst. Onder mooie
weersomstandigheden aan
de
rand
van
het
Emmeloorder bos op een mooi
bespeelbaar veld werd deze wedstrijd
gehouden omringt met ongeveer 750 –
1000 man publiek. Snel spel en in een
aantrekkelijke wedstrijd kwam de
thuisploeg snel met 2-0 voor. De
thuisploeg won uiteindelijk met 4-0.
Waarbij de gasten met 4 keer geel en
1 keer rechtstreeks rood naar huis
werden gestuurd. Het is dan niet altijd
prettig om als assistent voor de
dugouts te lopen want bij elk
fluitsignaal krijg jij als assistent
commentaar laat staan dat ik
‘verkeerd’ vlag want ook dan is de
kritiek niet mals. Niet alleen het
vlaggen maar ook de wissels moet ik
voor mijn rekening nemen. Als er dan
3 spelers tegelijk in het veld willen is
het even hectisch. Dit deed mijn gelijk
denken aan asssistent scheidsrechter
Dolstra (betaald voetbal) die eens
verkeerde wissels toepaste bij een
werdstrijd van Cambuur. Je moatte de
kop er wol by hawwe. Al met al een
pracht ervaring op dit nivo. Na afloop
smaakte de gehaktbal lekker…..

In mijn vorige bijdrage gaf ik
al aan dat ik zo nu en dan ook
bij de hoofdklassers mag
vlaggen als 1e assistent
scheidsrechter. Op 14 oktober
had ik mijn debuut in de
polderderby Flevo Boys uit
Emmeloord tegen ASV Dronten. Een
zeer mooie ervaring. Met de heren
Bellinga uit Leeuwarden en Wink uit
Wanneperveen
mochten
wij
vanmiddag deze wedstrijd in goede
banen leiden. Een mooi anecdote was
van collega J. Wink die aan mij vroeg
waar ik vandaan kwam. Toen ik
eenmaal mijn woonplaats Oosterend
noemde begon hij vriedelijk te lachen.
Uit zijn herinnering kwam het kleine
veld en de spelers Klaas Okkema en
die kleine rossige man (van Asselt) de
aanvoerder in zijn gedachten op. Mooi
was zijn opmerking dat wanneer hij in
Oosterend moest fluiten Okkema ook
altijd geel kreeg. Met zijn vrouw had
hij vooraf al een
weddenschap
afgesloten en meestal kwam dat ook
uit. We praten inmiddels wel over
zo’n 15 a 17 jaar terug. Schitterend
dat deze man dat nog vers op zijn
netvlies had. De ontvangst bij deze
hoofdklasser was keurig. In de
bestuurskamer
waren
vele
bestuursleden van beide ploegen
aanwezig. Zo ook een afgevaardigde

De Treffer nr 4

29

novimber 2000

De Stelling
Louis van Gaal is de ideale bondscoach
Al gaat het niet echt goed met het Nederlands elftal, Louis van Gaal zal Oranje ooit
kampioen maken.
Douwe Hoekstra

Ilse Rammatoff
Wim Kieft of Tom Egbers. Ik wil
wel weer een blonde bondscoach.
Want als ik aan het Nederlands elftal
denk, denk ik aan haar. Dick
Advocaat had geen haar en toen wel
weer. Hiddink had een snor en
daarna niet meer en Frank Rijkaard
had pijpenkrullen. Daarom wil ik
.Het oog wil ook wat. Of ben ik nou
zo dom.

Ja, maar een
bondscoach is
eigenlijk niet
belangrijk.
Alle spelers
die
geselecteerd
worden voor het Nederlands elftal
presteren op niveau en weten wat ze
moeten doen. Iedereen kan in
principe bondscoach worden. Dat het
nu niet goed gaat, is de mentaliteit
van de spelers. Ik vind de bezieling
ronduit
slecht.
Ze
moeten
journalisten normaal antwoord geven
en gewoon presteren.

Rein van der Woude
Ik ben het
eens met de
stelling, Van
Gaal is een
goede
organisator.
Hij
hamert
veel
op
discipline en laat niet met zich
sollen. Dat de prestaties iets
tegenvallen, komt volgens mij omdat
hij afhankelijk is van de clubs. Je
weet niet of de spelers in vorm zijn
of misschien licht geblesseerd.
Ondanks dat het nog niet lekker
loopt met het Nederlands elftal, vind
ik Van Gaal een zeer bekwaam
trainer
.

Anne Brouwer
Of Van Gaal
ideaal is, dat
weet ik niet.
Hij is denk ik
wel geschikt.
Toch gaat het
natuurlijk niet
goed. Ik vind dat hij er vanuit gaat
dat wij ons al geplaatst hebben.
Vooral het inpassen van spelers moet
hij maar na de kwalificatie doen. De
beste elf moet hij opstellen. En dan
worden de resultaten ook wel beter.
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Kompetysjestannen 2000-2001 (24-10-2000)
SDS 1 - 2e Klasse K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

SDS 2 - Res. 2e Klasse C
7
7
7
7
7
6
7
6
7
7
7
7

16
15
13
13
11
9
8
7
7
7
4
3

15
23
24
17
16
9
10
9
12
12
3
10

-

9
14
11
9
6
7
14
10
14
19
11
36

15
15
13
12
6
6
5
5
4
4
1

29
21
19
17
11
8
11
15
5
8
5

-

2
5
10
10
17
17
15
24
11
18
20

5 13
4 12
5 9
4 6
5 5
3 4
4 4
4 4
4 3
6 1

17
23
18
12
8
3
6
6
4
9

-

5
4
17
9
14
6
7
11
9
24

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

Urk 6
Nijland 2
WWS 2
Waterpoort Boys 2
ONS Sneek 4
Blauw Wit '34 5
Mulier 2
Workum 4
Makkum 3
Leeuwarder Zwaluwen
SDS 3

5
5
6
6
5
6
6
6
5
5
5

AVC V1
Mulier V1
Zeerobben V1
SDS V1
Makkum V1
Balk V1
Franeker SC V1
RES V1
Workum V1
NOK V1
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Zeerobben 2
Genemuiden SC 4
CVVO 2
Wolvega FC 2
Workum 2
Meppel FC 2
Oeverzwaluwen 2
SDS 2
Leeuwarder Zwaluwen
Heerenveense Boys 3
Bolswardia 2
Blauw Wit '34 3

6
6
6
5
5
6
4
6
6
6
6
4

16
13
10
9
9
8
7
7
5
4
3
-2

19
19
15
18
11
13
7
13
11
11
6
6

-

5
14
8
14
11
12
6
13
15
21
14
16

5 12
5 12
6 10
6 9
5 7
4 6
5 6
4 5
4 3
4 0

25
11
23
24
15
22
15
18
15
6

-

7
8
17
21
12
18
20
17
18
36

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
25
20
18
21
19
20
21
15
8
14
9

-

9
12
16
17
15
12
23
25
16
23
18
22

SDS 4 - Res. 6e Klasse R

SDS V1 - 7e Klasse B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

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

SDS A1 - 1e Klasse I

31

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

SDS A1
Workum A1
QVC A1
AVC A1
Berlikum SC A1
RES A1
Nijland A1
Robur A1
Minnertsga A1
Bolswardia A1
Makkum A1
Franeker SC A1

15
12
12
12
10
9
9
9
7
6
5
0
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SDS B1 - 1e Klasse H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CVVO B1
ONS Sneek B1
Heerenveense Boys B2
Nijland B1
Bolswardia B1
SDS B1
Scharnegoutum'70 B1
Lemmer Bentex B1
Sneek B1
Workum B1
Balk B1
GAVC B1

SDS C1 - 1e Klasse B
6 15
5 10
5 9
5 9
5 9
6 9
6 9
6 8
6 8
6 7
6 6
6 0

40
18
19
10
6
16
15
23
14
11
11
7

-

10
10
16
15
17
18
19
15
14
9
11
36

6 15
6 15
6 12
6 6
6 6
6 0

45
31
31
22
15
1

- 9
- 7
- 9
- 25
- 30
- 65

6 16
6 12
6 10
6 6
6 6
6 3

36
20
19
13
12
10

-

9
15
17
21
26
22

6 15
6 13
6 12
6 9
6 4
6 0

35
32
29
30
10
6

-

17
11
21
21
29
43

5 13
5 10
5 4
5 4
4 3

41
24
14
13
4

-

3
15
22
31
25

D-PUP 1 – Klasse CC
1
2
3
4
5
6

Bolswardia D1
RES D1
SDS D1
Nijland D1
Scharnegoutum'70 D1
IJVC D1

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

Blauw Wit '34 C1
Zeerobben C1
Nijland C1
SDS C1
Dronrijp C1
Rood Geel C2
Leeuwarden C2
AVC C1
JVC Nylan 2000 C1
Harlingen C1
FVC C1
Bolswardia C1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
15
15
13
12
10
6
6
5
3
3
0

36
46
37
18
44
17
18
10
7
13
14
6

-

4
13
10
5
10
8
33
40
19
34
52
38

6 18
6 12
6 10
6 7
6 4
6 1

41
28
21
21
10
3

-

5
8
15
21
43
32

5 13
5 10
5 5
5 0

30
12
7
0

- 3
- 3
- 14
- 29

5 10
5 10
4 9
5 4
5 1

20
19
23
14
6

-

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

Bolswardia D2
SDS D2
Makkum D2
RES D2
Nieuweschoot D2
Scharnegoutum'70 D2

D-PUP 3 – Klasse CA
1
2
3
4
5
6

Foarut D2
SDS D3
Robur D2
Zeerobben D3
Franeker SC D3
Bolswardia D3

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

Dronrijp E1
Harlingen E1
Berlikum SC E1
SDS E1
Annaparochie St. E1
Jacob St. E1

E-PUP 2 - Klasse FF

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

Oosterlittens E3
Nijland E3
SDS E3
Bolswardia E3
Mulier E3
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1
2
3
4
5
6

Bolswardia E2
SDS E2
Harlingen E2
RES E2

E-PUP 4 - Klasse EZ

32

1
2
3
4
5
6

Leeuwarder Zwaluwen
Annaparochie St. E4
Franeker SC E6
Berlikum SC E4M
SDS E4
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12
13
6
16
35

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

Stiens F1
Dronrijp F1
SDS F1
CSL F1
JVC Nylan 2000 F1
Annaparochie St. F1

F-PUP 2 - Klasse BS
6 16
6 11
6 10
6 9
6 3
6 3

35
25
27
23
10
8

-

8
18
19
15
29
39

5 12
3 9
4 2
4 2
2 0

29
28
9
7
0

- 7
- 6
- 22
- 23
- 15

1
2
3
4
5
6

Sneek F2
SDS F2
GAVC F2
Scharnegoutum'70 F2
Bolswardia F2

4 12
5 12
5 9
5 3
5 0

30
20
11
6
4

- 4
- 4
- 5
- 28
- 30

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

Foarut F3
Jacob St. F3
SDS F3
Zeerobben F7
Ouwe Syl F1

Doelpunten kompetysje senioren SDS
Plak Namme spiler Alvetal Oantal
1
Jappie Wijnia
1ste
7
2
Eddy de Boer
4de
6
3
Hindrik de Jong
1ste
4
4
Robert Sybesma
1ste
4
5
Ferry Duipmans
Vet
4
6
Ikwititnochnet
4de
4
7
Gert Jan Hiemstra
1ste
3
8
Willem Tjalsma
4de
3
9
Rene Velzen
4de
3
10
Jeroen Brouwer
2de
2
11
Sjoerd Boonstra
2de
2
12
Piter Kamstra
2de
2
13
Frank Rypma
2de
2
14 Harm A. Dijkstra
3de
2
15
Jacob Plantinga
Vet
2
16
Rienk Wiersma
Vet
2
17
Aant Hofstra
Vet
2
18
2 spilers
Vet.
1

De Treffer nr 4

33

novimber 2000

Stand SDS league per 25 oktober 2000
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nr
1
2
3
4
5

Naam team:
Harm Bergsma
The Woodies
B.P.P.'ers
Hendrik de Jong
Johnny Bravo

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

F.C. Ik weet niet
S.K.O. Easterein
The Guys N' Balls
R.F.
Wommels
De Hennie's
D.H.
Easterein
Black Bird
P.H.
Wommels
F.C. Top
P.S.
Easterein
De 11 van Anne Steen A.S.
Easterein
The Gunners
D.Y.S.
Easterein
De Hiemies
R.H.
Leeuwrd
H.A.K.'s Boys
H.A.K.
Easterein
Pieter Kamstra
P.K.
Hennaard
A. E.
A.E.
Bolsward
Arkens Boys
J.O.
Franeker
Durk Okkema
D.O.
Easterein
Continu
P.D.J.
Wommels
F.C. Deklat
J.K.
Easterein
De Kuitenbijters
M.W.
Wommels
Viva los Ramones
W.W.
Wommels
De Scoorders
O.F.
Lollum
H.J.P.
H.en PS Hidaerd
IJskoud
A.H.
Wommels
Robert Hoekstra
R.H.
Easterein
Riv. Spo. R.
K.P.
Easterein
Kezman de Kerstman W.en J. Wommels
Alle ballen op ABE
S.W.
Wommels
Forza Heerenveen
A.V.
Wommels
De Uitglijders
G.B.
Easterein
Jong Boys
T.D.J.
Lollum
De Jantjes
J.S.J.
Easterein
t Noard Foarop
H.B.
Wommels
Bas van der Wey
S.V.D.W. Easterein
The Winners
A.en J.P. Wommels
Skobberdebonk
L.H.
Wommels
Krek Net
R.S.
Easterein
SHIMBOEM
Y.T.
Wommels
Gearard United
G.P.
Easterein
T. en T.
T.H.
Easterein
Tjalling Hoekstra
T.H.
Easterein

34

Coach:
Woonpl.:
H.B.
Easterein
R.V.D.W. Leeuwarden
M.J.
Wommels
H.D.J.
Easterein
G.V.A. Easterein

stand
169
169
168
166
166
165
164
159
156
155
155
154
153
153
153
152
150
149
147
146
146
145
144
144
143
143
143
141
141
141
141
140
140
139
139
139
138
137
137
136
135
135
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nr
Naam team:
43 Ponghâlder FC
44 Sjoerd Boonstra
45 A.J. Kamstra
46 Penotti
47 F.C. Maak die Goals
48 Robert Sijbesma
49 Wietske
50 Dukke van der Wey
51 De Vesting Harns
52 Op z'n Nopjes
53 F.C. Pusskas
54 Al Bundy
55 Tiesboys
56 Kweet Niet
57 The Updikes
58 Nikita
59 Jan S.
60 Akke Hulzinga
61 Oranje Nassau Gr.
62 S.C. Rico
63 W.A.B. United
64 F.C. Tranendal
65 Stomme Domme Sch.
66 Freds Favouriten
67 F.C. Kwitnet
68 Wilco Overal
69 A.V.C.
70 Sibe en de Skrokkers
71 Osinga United
72 Bliksum
73 t Kratsje Team
74 Foppe
75 OZZY
76 Easpânne
77 De Sukkels
78 De Boalserter Bikkels
79 Sicco Sukkels
80 F.C. Kweitneit
81 W.V.W.
82 Het Einde
83 F.C. 't Bosk
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Coach: Woonpl.: Stand
P.W.
Wommels 135
S.B.
Itens
135
A.J.K.
Hennaerd 135
C.H.
Easterein
134
E.H.
Wommels 134
R.S.
Easterein
133
W.D.H. Easterein
132
DVDW Easterein
130
J.D.
Harlingen 129
S.
Wommels 128
A.en JP Wommels 128
S.V.B. Wommels 128
T.B.
Lollum
127
E.J.B.
Easterein
127
P.O.
Sneek
127
Y.W.
Wommels 126
J.S.
Itens
126
A.H.
Wommels 126
B.G.
Groningen 122
R.S.
Lollum
121
T.D.J.
Easterein
121
S.W.
Bolsward
118
D.D.J. Easterein
117
F.S.
Easterein
117
S.P.
Wommels 117
W.O.
Easterein
116
J.K.
Wynaldum 115
S.D.S. Skrok
114
R.O.
Wommels 111
G.J.H. Wommels 109
J.B.
Wommels 108
F.D.H. Easterein
107
H.E.
Spannum
105
M.B.
Easterein
103
B.D.
Easterein
101
S.F.
Bolsward
97
S.S.
Easterein
95
A en PW Wommels
92
J.D.
Wommels
89
S.S.
Itens
86
D.D.
Wommels
67
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Ledengearkomst

Nee Geart

Sa’t elkenien noch wol wit, is de
ledengearkomst op moandeitejûn 6
novimber om jûns 8 oere. It bestjoer
ferwachtet dizze kear in grutte
opkomst.
Autowaskje.
De jeugd nei Luxemburg en jim de
auto skjin. De folchoarder is lykwols
oars. At jim de auto waskje litte op
sneon
11
novimber
op
de
Skippersbuorren yn Easterein tusken 9
en 11 oere de auto waskje litte dan kin
de jeugd letter wer erfaring opdwaan
yn it bûtenlân.
Fytskilometer(s)teller
Sa’t elkenien wol begripe kin, kriget
de redaskje fan dit blêd in goeie
kilometerfergoeding foar harren wurk.
Sjoen de gearstalling fan de redaksje
giet it om in fytskilometer fergoeding:
Om de registraasje wat makliker te
meitsjen hawwe se dan ek in
kilometerteller op de fyts setten. Op in
sneon op klearljochte dei, doe’t se
weromkamen by harren fyts wiene de
tellers fuort. Stellen.
At men wat tsjin de Treffer hat, stelle
wy graach romte beskikber om dat op
in oare wize kenber te meitsjen. At der
mear binne dy’t in teller kwyt binne
dan graach efkes trochjaan, sadat wy
konkludeare moatte dat der in tige
ferfelende dief omskarrelt.
It liket ús ek in goede rie oan elkenien:
hâldt fertochte figueren yn de gaten
want it kinne neffens ús gjin SDS
leden wêze.
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At yn 2030 in lytse Gert
Floris Auke Geart Hiemstra
oan syn pake Floris Hiemstra freget
wêr’t it wurd “negeare” wie komt, sil
dy selde Floris Hiemstra fol grutskens
sizze: dat komt fan pake Geert.
Yn septimber 2000 stie pake foar
fermiend (wol trije meter) bûtenspul te
flagjen.
De
skiedsrjochter
kaam
wat
skytskoarjend nei pake ta en sei Nee
Geert. It spul gyng troch en it wurd
“nee geert” is ferbastere ta negere.

Damje
De wedstriid SDS Lauwers wie
absolut net ferfelend. De sinne skynde
mar it reinde doelpunten. Der wie ien
man dy’t mear drokte hie mei him sels
dan mei it spul. Anne Ypma hie in
prater fûn yn de persoan fan Klaas
Visser. Dat wol sizze: Anne hie it
wurd en Klaas sei ja en nee. De rest
fan de Bunnikside die krekt of hearden
se neat, mar hiene de measte wille.
Dat Ypma goed rime kin mar net
dichte waard al gau dúdlik.
Dat hy ek goed damme kin leauwe wy
net. Mar oan it ferhaal te hearen is hy
de bêste fan de fiere omkriten. Wy
kinne ús net fooarstelle dat der net ien
is dy’t him útdage wol en yn it skoft
fan in wedstriid fan it earste tsjin
Ypma damme wol. Want langer as in
kertier sil it net duorje want Ypma is
sa ferskriklik goed. Wa meldt him?
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