De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 31 nûmer 5
desimber 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
0515-332555
0515-332570
0515-332186

Foarsitter/sealfoutbal
Skriuwer
Ponghâlder
Wedstriidsekretariaat
2e ponghâlder
Reklame en PR
ledenadministraasje
Senioren

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

Meinte Wesselius
Chris Postma
Enne J. Bruinsma
Akke Hulzinga
Matty Dijkstra
Koos Plantinga

0515-332431
0515-332469
0515-332013
0515-332590
0515-331600
0515-332448

Foarsitter
Skriuwer
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid
Administratie

Tinus Hoekstra
Ferry Duipmans
Popko Wijnia
Jacob Kooistra
Dukke v/d Wey
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
A. Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein
De Ljits 1, 8734 HL Easterein
De Singel 17, 8734 HP Easterein
Trekwei 11, 8731 AA Wommels
Roede 29, 8731 CT Wommels
De Singel 12, 8734 HR Easterein
Fyns 7, 8731 CP Wommels
De Singel 21, 8734 HP Easterein
De Singel 24, 8734 HR 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:
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 Itens0515-332457
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 103,00 it healjier
Senioren sealfuotbal:
ƒ 73,50 it
Senioren fjild- en sealfuotbal:
ƒ 131,00 it
A- en B-junioren:
ƒ 82,50 it
C-junioren:
ƒ 69,00 it
D- en E-pupillen:
ƒ 56,50 it
F-pupillen:
ƒ 49,00 it healjier
foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid in koarting

healjier
healjier
healjier
healjier
healjier

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:

12 jannewaris 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

Fan it bestjoer

Eltse kear is it sa dat
dyjinge dy’t De
Treffer opmakket ek
in stikje skriuwt
fan’e
redaksje.
(‘Opmakket’ is it
ynelkoar setten fan
De Treffer.) Wêr
moat wat foar stikje komme en hoefolle
romte ha ik noch oer as ik dat der ek
noch yn ha wol. No ha wy trije
redaksjeleden mei in nije kompjoeter,
eins fjouwer mar Freddie is noch net
safier dat hy no krekt wit hoe alles moat,
en dus bliuwe der trije oer mei in goede
kompjoeter. Dit binne Aant, Klaas en
Meinte. Sy ha ien kear yn’e trije moanne
de taak om De Treffer útkomme te litten
sa as der altyd by jimme op tafel leit. En
ik sil jimme fertelle dat is in hiele klus
(sy skriuwe dan ek it wurd fan’e
redaksje) Mar ien kear yn’e safolle tiid
skriuwe Freddie as ik in stikje. Wy witte
fansels net wat der allegearre yn De
Treffer stiet, dus it is wat ‘natte
vingerwerk’. Fansels stean altyd de fêste
rubrieken deryn. Ekstra ljocht dizze kear
op de froulje fan it Draaiend Rad. En der
is
in
stikje
skrean
oer
de
Ledengearkomste (en ik moat it mei it
bestjoer iens wêze, der wiene te min
leden).
No moat ik noch wat kwyt, Meinte
Wesselius hat de taak oernommen fan
Sjoerd Postma, foarsitter jeugd. Lokkich
sil hy dit neist De Treffer dwaan. Meinte,
wy winskje dy in protte sukses ta en sille
dy helpe wêr’t wy kinne. Minsken hjir
woe ik it mar by litte. In protte lêswille.
Rêst my noch jimme goede krystdagen
en in goede jierwikseling ta winskjen.
Oant it oare jier.
Hinke A. Kuiper.

Als bestuurslid sinds
1 december 1999 wil
ik het deze keer niet
hebben
over
de
sportieve prestaties
maar over het besturen van de vereniging
en in het bijzonder over de functie die ik
hierin vervul.
De goede lezer zal opgemerkt hebben dat
de tenaamstelling van mijn functie
gewijzigd is van relaasjebehearder in
ledenadministrateur, omdat door de
meeste
leden
aan
het
begrip
relaasjebehearder een andere betekenis
werd toegekend dan aan het begrip
ledenadministrateur. Ik houd mij bezig
met het bijhouden van het ledenbestand,
zoals het aan- en afmelden van leden bij
de KNVB, het invoeren van wijzigingen
van leden, donateurs en sponsors.
De leden (helaas te weinig) die de
jaarlijkse ledenvergadering bezochten op
6 november jl. hebben kunnen vernemen
dat wij momenteel 122 senioren- en 166
jeugdleden hebben.
Om de functie van ledenadministrateur
goed te kunnen vervullen heb ik de
medewerking nodig van de leden en wil
dan ook een dringend beroep op jullie
doen om wanneer er zich wijzigingen
voordoen deze zo spoedig mogelijk bij
mij - schriftelijk - te melden.
Mijn adres is: De Ljits 1 te Easterein
(8734 HL).
E-mailadres:
w.twijnstra@hccnet.
nl.
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Algemene ledenvergadering van 6 november 2000.
Op maandagavond 6 november vond
weer onze jaarlijkse ledenvergadering
plaats. Toen Tinus Hoekstra de
vergadering om kwart over acht opende
waren er 29 personen aanwezig. Na een
openingswoord door onze voorzitter
werden eerst de notulen van de vorige
leden- vergadering en direct daarna het
jaarverslag voorgelezen. Sjoerd Postma
presenteerde vervolgens het jeugdjaarverslag, waarna Popko Wijnia het
financieel verslag en de begroting van
commentaar voorzag. Alweer een keurig
positief resultaat van dit keer circa
f 6.500,--. Reden te over om het met de
contributieverhoging maar eens wat
zuiniger aan te doen. De contributie voor
de senioren gaat met 2 % omhoog en de
jeugdcontributie blijft gelijk. Nadat de
kascommissie zich weer positief had
uitgelaten over de gevoerde administratie
werd Douwe Hoekstra in deze commissie
gekozen voor de aftredende Wichard
Deinum.
De bestuursverkiezing vormde het
volgende punt op de agenda. Dukke van
der Wey trad af, maar stelde zich
gelukkig weer herkiesbaar. Dukke staat

altijd op het juiste moment met een
attentie of een bloemetje klaar.
Nu werd zijzelf, door onze voorzitter,
ook eens in de bloemen gezet.
Sjoerd Postma, onze jeugdvoorzitter, trad
ook af, maar was niet herkiesbaar.
Letterlijk en figuurlijk een zwaargewicht:
aldus Tinus. Een persoon die op
meerdere fronten aanwezig was en nog
steeds is. Niet alleen voor de eigen
vereniging, maar ook als bestuurslid van

het Mid-Fryslan toernooi. Hij ontving als
afscheidsgeschenk het traditionele SDSklompje.
Meinte Wesselius werd benoemd tot
nieuwe jeugdvoorzitter, met dien
verstande dat met hem werd afgesproken
dat hij hierdoor niet automatisch ook
hoofdbestuurslid is. Het jeugdbestuur zal
er voortaan voor zorgen dat zij met
minimaal
1
persoon
op
elke
hoofdbestuursvergadering
aanwezig
zullen zijn.
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Bij de rondvraag kwamen ook nog
enkele zaken aan de orde. Klaas de Haan
pleitte onder meer voor meer ruimte voor
het inschoppen van de spelers van het 1e
voor hun wedstrijd. Het bestuur had dit
ook al vastgesteld. Jacob Kooistra, de
wedstrijdsecretaris, was al aan het
onderzoeken of zodanig in het
programma geschoven kan worden, dat
er tijdig ruimte beschikbaar komt.

voor, want er is al een, met de hand te
bedienen, scorebord besteld.
Douwe-Durk
Reitsma
wees
de
aanwezigen op de mogelijkheid om, via
streepjescodes op dozen AA-drink,
ballen bij elkaar te sparen voor de
vereniging. Skoalleseize heeft inmiddels
op deze manier 6 ballen aan SDS
uitgedeeld.
Jacob Plantinga vertelde nog even in het
kort welke plannen Skoalleseize op
stapel heeft staan. Volgend jaar zal er een
bergingshok op het veld geplaatst
worden, met name bestemd voor de
apparatuur.
Daarnaast
worden
momenteel de mogelijkheden onderzocht
voor de uitbreiding van de oefenhoek of
voor de aanleg van een derde veld.

Op een vraag naar de zeer slechte
toestand van het trainingsveldje voor de
kleedboxen, gaf Tjeerd Dijkstra uitleg
over de 2 alternatieven, waaruit
binnenkort gekozen zal worden om de
situatie te verbeteren. Ten aanzien van de
stank verzekerde Tjeerd de toehoorders
dat dit toegeschreven kan worden aan
een natuurlijk rottingsproces van
plantmateriaal. De op de velden
aangevoerde hoeveelheden zand worden
afgeleverd met de nodige verklaringen en
certificaten,
zodat
verontreiniging
absoluut uitgesloten is.

Om vijf voor half tien stelde Tinus vast
dat de vergadering in een nieuwe
recordtijd was doorlopen. Skoaleseize
werd nog even bedankt voor de goede
samenwerking, de aanwezigen voor hun
aanwezigheid en inbreng, waarna de
vergadering werd gesloten.

Freddy Scheltema toonde zich verheugd
over de goede financiële positie en achtte
de tijd nu wel rijp voor een electronisch
scorebord. Het bestuur was hem een stap

Ferry Duipmans.

Belangrijke data!

Nijjiers-sit SDS
6 jannewaris 2001

Sealfoutbal senioren SDS
20 jannewaris 2001 - 16.00 oere

Iepen Frysk Kampioenskip Sealfoutbal
?
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Nijs fan en foar
de Jongerein

Afmeldingen voor 31 december bij
Chris postma (tel. 332469). Zonder
tegenbericht rekenen we op jullie komst.
De team-indelingen worden ter plekke
bekend gemaakt.

Kaarsenactie
In de eerste twee weken van december
komen onze pupillen weer bij u
aan de deur met hun kaarsen.
Voor slechts één gulden bent
u eigenaar van zo´n prachtige
kaars, die u op een sfeervolle
wijze de donkere dagen voor
kerst doorhelpt. U mag
natuurlijk ook meer kopen, maar wees er
snel bij, want: op=op!
De zakjes, waarin de kaarsen zijn verpakt
zijn beschikbaar gesteld door Kooistra
Supermarkt, waarvoor onze hartelijke
dank.

KNVB zaalvoetbaltournooi
SDS heeft 4 zaalvoetbalteams opgegeven
voor de KNVB- tournooien die in de
periode van 23 december tot en met 2
januari in tientallen sporthallen in
Friesland
worden
gehouden.
De
finaledag is op 27 januari in “De Trije”
in Franeker. Deze 4 teams komen uit in
de categoriën: A-junioren; B-junioren; Cjunioren en D-pupillen.

Nieuwjaars zaalvoetbaltournooi

Het ligt in de bedoeling dat we hier in de
sterkst mogelijke opstelling zullen
verschijnen. Wie er voor deze teams
uitkomen en wanneer de tournooien
ingepland zijn, is op het moment dat deze
Treffer uitkomt nog niet bekend. Via de
leiders worden jullie op de hoogte
gehouden.

Vorig jaar noemden wij dit nog een
kerstzaalvoetbaltournooi, maar omdat dit
jaar de data zijn vastgesteld op 2 en 5
januari, is dit nu een minder toepasselijke
naam.
Het programma op 2 januari a.s:
09.00 uur - 11.30 uur:
F-pupillen
11.30 uur - 14.30 uur:
E-pupillen
14.30 uur – 17.00 uur:
D2 en D3
Het programma op 5 januari a.s:
09.00 uur - 11.00 uur:
C1 en D1
11.00 uur - 13.00 uur:
B1 en A1
De Treffer nr 5
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Het Mid-Friesland toernooi
Samen met de voetbalverenigingen uit Grou, Easterlittens, Irnsum en Warga,
organiseert SDS al weer voor het 12e achtereenvolgende jaar het Mid-Friesland
zaalvoetbaltournooi.
De F-pupillen spelen hun wedstrijden in de hal in Sybrandabuorren. De overige
jeugdelftallen spelen hun wedstrijden in sporthallen in Easterein en Akkrum. De
teamindeling van de poules luidt als volgt:
A-junioren:

B-junioren:

Poule A:

Poule B:

Poule A:

Poule B:

Poule C:

SDS A1
GAVC A1
Berlikum A1
Warga A1

SDS A2
GAVC A2
Berlikum A2
Warga A2

SDS B1
GAVC B1
Irnsum B1

GAVC B2
Irnsum B2
Oosterlitt. B1

SDS B2
Warga B1
Irnsum B3

C-junioren:

D-pupillen:

Poule A:

Poule B:

Poule A:

Poule B:

Poule C:

Oosterl. C1
Irnsum C1
SDS C1
GAVC C3
GAVC C2
GAVC C3

Irnsum C2
Irnsum C3
SDS C2
Warga C1
GAVC C4
GAVC C5

Oosterl. D1
Irnsum D1
SDS D1
SDS D2
GAVC D1
Warga D1

Irnsum D2
Warga D2
SDS D3
GAVC D2
SDS D4
Oosterl. D2

Oosterl. D3
Irnsum D3
SDS D5
GAVC D3
SDS D6
Irnsum D4

E-pupillen:
Poule A:
Oosterl. E1
Irnsum E1
SDS E1
SDS E2
GAVC E1
Warga E1

F-pupillen:
Poule B:
Irnsum E2
Warga E2
SDS E3
GAVC E2
GAVC E3
Oosterl. E2
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Poule C:
Oosterl. E3
Irnsum E3
Oosterl E4
GAVC E4
SDS E4
Irnsum E4

Poule A:
Oosterl. F1
Irnsum F1
SDS F1
SDS F2
GAVC F1
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Poule B:
SDS F3
Irnsum F2
SDS F4
GAVC F2
GAVC F3

Poule C:
Oosterl. F2
Irnsum F3
SDS F5
GAVC F4
GAVC F5

desimber 2000

Jullie leiders maken binnenkort bekend welke spelers in welke teams worden
ingedeeld.
De A- en B-junioren werken een volledig tournooi af op één namiddag/avond.
De overige teams spelen twee keer tegen elkaar op twee verschillende dagen.
Hieronder volgt het programma voor SDS teams. Noteer alvast wanneer je wordt
verwacht met vette letters in je agenda of op de kalender:

A-junioren (SDS A1 en SDS A2):
23 december; sporthal: Easterein; tijdstip: van 18.30 uur tot 21.30 uur.

B-junioren (SDS B1 en SDS B2):
30 december; sporthal: Easterein; tijdstip: van 16.00 uur tot 22.00 uur.

C-junioren (SDS C1):
20 januari; sporthal: Easterein; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
3 februari; sporthal: Akkrum; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
C-junioren (SDS C2):
6 januari; sporthal: Easterein; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
27 januari; sporthal: Akkrum; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.

D-pupillen (SDS D1 en SDS D2):
6 januari; sporthal: Akkrum; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
27 januari; sporthal: Easterein; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
D-pupillen (SDS D3 en SDS D4):
13 januari; sporthal: Akkrum; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
3 februari; sporthal: Easterein; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
D-pupillen (SDS D5 en SDS D6):
13 januari; sporthal: Easterein; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
10 februari; sporthal: Akkrum; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
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E-pupillen (SDS E1 en SDS E2):
2 december; sporthal: Akkrum; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
10 februari; sporthal: Easterein; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
E-pupillen (SDS E3):
9 december; sporthal: Akkrum; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
3 maart; sporthal: Easterein; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
E-pupillen (SDS E4):
16 december; sporthal: Easterein; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur
24 februari; sporthal: Akkrum; tijdstip: van 09.00 uur tot 13.00 uur.

F-pupillen (SDS F1 en SDS F2):
2 december; sporthal: Sybrandabuorren; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
6 januari; sporthal: Sybrandabuorren; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
F-pupillen (SDS F3 en SDS F4):
9 december; sporthal: Sybrandabuorren; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
13 januari; sporthal: Sybrandabuorren; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
F-pupillen (SDS F5):
16 december; sporthal: Sybrandabuorren; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.
20 januari; sporthal: Sybrandabuorren; tijdstip: van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Een vriendelijk verzoek aan alle leiders om goed
kennis te nemen van de spelregels en het
wedstrijdreglement op de volgende bladzijde,
alvorens jullie de jongens loslaten in de zaal.
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Spelregels en reglement Mid Friesland zaalvoetbaltournooi

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

Uit een aftrap/intrap of doelworp kan niet rechtstreeks worden gescoord. Indien
dit wel gebeurd, wordt het spel hervat door de tegenstander met een doelworp.
Indien in eigen doel wordt gescoord vanuit een intrap, volgt een hoekschop voor
de tegenpartij.
Een bal tegen het plafond wordt door de scheidsrechter hervat met een stuitbal
onder de plek waar de bal het plafond raakte.
De doelverdediger mag de bal niet uit de hand uittrappen (geldt niet voor E- en
F-pupillen).
Bij het nemen van een intrap, vrije schop of hoekschop moeten de tegenstanders
ten minste 5 meter afstand nemen.
Slidings zijn niet toegestaan en dienen te worden bestraft als zware overtreding.
Een speler mag te allen tijde en onbeperkt wisselen. Dit dient te gebeuren ter
hoogte van de middenlijn en de te wisselen speler moet het veld verlaten,
voordat de invaller het veld inkomt. Een foute wissel moet worden bestraft met
2 minuten uitsluiting voor de invaller en een vrije bal voor de tegenpartij op de
middenlijn.
Terugspelen op de eigen keeper is toegestaan, maar de keeper mag de
terugspeelbal niet met de hand aanraken (geldt niet voor E- en F-pupillen).
Overtreding wordt bestraft met een vrije trap op de plaats waar de keeper de
fout maakt.
Spelers die uit het veld worden gestuurd dienen hun tijdstraf uit te zitten op de
bestemde plek bij de tijdwaarnemer.
De teams bestaan uit 1 keeper en 4 veldspelers met een onbeperkt aantal
wissels.
Het eerstgenoemde team (zie programmaboekje dat reeds in het bezit is van
iedere leider) zorgt voor de lijnrechter, speelt vanaf de linkerzijde en heeft de
aftrap.
Bij gelijke shirt-kleuren speelt het eerstgenoemde team in een zelf te verzorgen
afwijkende kleur.
De teams dienen klaar te zijn voor de wedstrijd, de tijd draait door.
Wedstrijdpunten zijn 3 punten bij winst en 1 punt bij een gelijkspel.
Het team met de meeste wedstrijdpunten is winnaar. Bij gelijk aantal punten
geldt in volgorde: doelgemiddelde, onderlinge wedstrijd of het lot.
Bij beslissingen, waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door de
wedstrijdleiding, eventueel in overleg met de commissie.
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Even voorstellen…………..
Zoals u in deze Treffer hebt kunnen lezen is Sjoerd Postma
teruggetreden als lid van ons hoofdbestuur.
In het hoofdbestuur behartigde hij als voorzitter
van de jeugdcommissie de belangen van de
jeugd.
De opvolger van Sjoerd is Meinte Wesselius.
In tegenstelling tot Sjoerd, zal Meinte niet deel
Meinte Wesselius gaan uitmaken van het hoofdbestuur. Om er toch
voor te zorgen dat er een goede wisselwerking zal zijn tussen
hoofd- en jeugdbestuur, zullen een of twee leden van de
Koos Plantinga
jeugdcommissie de vergaderingen bijwonen van het hoofdbestuur.
Dat hoeven dus niet altijd dezelfde personen te zijn. Andersom zullen ook
hoofdbestuursleden worden uitgenodigd de vergaderingen van de jeugdcommissie bij
te wonen.
In de samenstelling van onze jeugd-commissie
is nog een wijziging opgetreden.
Koos Plantinga is als lid aan deze commissie
toegevoegd. De belangrijkste taken van Koos
zijn: de administratieve mutatie-verwerking
Akke Hulzinga
van jeugdleden en overige betrokkenen, zoals
wijzigingen van team-indelingen, aan- en
afmeldingen, adreswij-zigingen etc. Koos
onderhoudt vanuit deze functie nauwe contacten met de
Matty Dijkstra
ledenadministrateur, Willem Twijnstra. Uiteraard verzorgt hij ook
het hieruit voortvloeiende lijstwerk en overzichten. Hij zal dit periodiek (maar ook op
aanvraag) aan de leiders en trainers verstrekken. Daarnaast is Koos belast met de
coördinatie van de scheidsrechters.
Matty Dijkstra is al jaren een vaste waarde in de jeugdcommissie. Matty notuleert de
vergaderingen, coördineert de jaarlijkse kaarsenactie en als bestuurslid van dienst is zij
in een wisselend rooster met Akke Hulzinga op de zaterdagochtend aanwezig in ons
wedstrijdsecretariaat.
Naast het gastvrouw zijn op de zaterdagochtend, neemt Akke de coördinatie van
de “pupil van de week” voor haar
rekening. Chris Postma is als secretaris
van onze jeugdafdeling bezig aan zijn
laatste seizoen. Chris coördineert de
toernooien en verzorgt de aanmelding en
introductie van nieuwe jeugdleden.
Last (but not least) is Enne Jeh. Bruinsma
Chris Postma
Enne Jeh. Bruinsma
er nog. Enne is de coördinator van de
leiders en trainers. Verder verzorgt hij de trainings- en verzorgings-materialen en de
indeling van trainingen, boxen en velden.
De Treffer nr 5

12

desimber 2000

It ljocht op in sponsor
Dizze kear bin ik yn petear mei Talitha
Dijkstra-Jagersma. Eigenaresse fan It
Kniplokaeltsje oan it Skilplein yn
Easterein.

moai kapt hier en in kreas opmakke
gesicht. Op 7 desimber is der yn de saak
in middei wêr’t jo advies krije oer it
opmaaitsjen. Hoe kinne jo dit it bêste
dwaan en wat kinne jo it bêste brûke.
Wolle jimme hjir oan mei dwaan, dan
kinne
jim jim opjaan by It
Kniplokaeltsje.

Sûnt 1992 sit Talitha mei har kapsalon
yn de âld skoalle. Hiel lang lyn de
Bewaarschool. Sa is ek de namme
ûnstien fertelt Talitha. Mei in âld
freondinne siet hja te praten oer de
namme en doe’t sy fertelde dat it in âld
skoalle west wie kaam dy freondinne mei
de namme Kniplokaeltsje.

Der is in protte feroare. Eartiids wie it
knippe as in permanentsje en blondere
wie eins al wat eng. Wat soene de
minsken der wol net fan sizze. No kin it
net extreem genôch. De kleuren binne
apart en falle op. Mar dat is wat de
minsken no graach wolle. Sa feroaret it
eltse kear wer.

Der werke trije kapsters en op dit stuit
binne der 2 stasjêres. Nei de ferbouwing
yn juni dit jier, in hiele nije ynrjochting,
binne der no fjouwer plakken oan’e
kaptafel en foar de bern is der in moaie
stoel. Der wurd wurke mei de produkten
Matrix en Goldwell. Dizze produkten
dogge it goed. Dêrneist hat se noch in
make-up-lijn: Alcina. Dus in komplete
make-over kin by It Kniplokaeltsje.
Bruidjes komme moarns binnen en
stappe in oerke letter de saak wer út mei

De klanten komme rûnom Easterein wei.
Ek út de stêd. Wêrom? Talitha seit dat dit
komt omdat hjir de ‘gemoedelijkheid’
foarop stiet en dat men hjir parkeare kin
sûnder te beteljen, jo hoe net in ein te
rinnen foardat jo te plak binne. En dat is
wat de minsken fansels ek lûkt.
Neist de kapsalon
kinne jo net allinne
yn it hier in kleurke
krije mar ek it hiele
lichaam kin dat
krije. Se ha ien
Sinnebank en dêr
wurdt folop gebrûk
fan makke. Dus
binne jim ta oan in
nije útdaging, in nije
IK dan kin dat by It
Kniplokaeltsje yn
Easterein.
(HK)
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Sibe de seefûgel (21)
Sa soarget de jeugdkommissje der by it
yndielen fan de alvetallen altiten foar dat
der in pear yn alle alvetallen sitte dy’t de
konsintraasje oan it fuotbalspul wolris
kwyt reitsje trochdat se mear each
hawwe foar de natoer.
Sokken
kombineare
twa
dingen:
fuotbalje en de greide yn foar de natoer.
Ik kin my wol foarstelle dat jo fine dat de
jeugd te min ljept (jo hiene it lêsten op de
tillefysje oer polsstokspringe en ik nim
oan dat soks it selde is).

Achte greidefûgelkoordinator,
Wat binne wy as fûgels teloarsteld yn jo.
Ik haw jo lêstendeis berjocht dien dat wy
it idee hiene dat de nije lanningsbaan fan
Skiphol hjir oanlein wie. Der strutsen
allegear (KLM) swannen del dy’t in plak
sykje woene yn ús gebiet. Jo woene doe
neat fan ús probleem witte want jo wiene
dwaande mei oare plannen en dêr hiene
jo al jo enerzjy foar nedich. It wie my
doe wol dúdlik : wy moasten dy swannen
sels mar fuortjaaie want jo moasten
programma’s meitsje om de jeugd mear
de greide yn te krijen.

Mar oan dat probleem kin de klup hiel
maklik wat dwaan. Der lizze no planken
oer de feart om wannear de bal yn it lân
leit dêr maklik komme te kinnen. Ik sil it
bestjoer wol oanskriuwe dat dy planken
der wei moatte en dat dêr polsen lizze
moatte sadat de bal ljeppend ophelle
wurde kin.
Wy binne sels ree om at jo dit perfoarst
wolle om ús jeugdtrainers in oare namme
te jaan:
de fuotbalgreidespilerkoordinator.
Sa kin der hiel wat kombineard wurde.
Ik tink dat jo ynkoarten in subzydzje
oanfraach temjitte sjen kinne fan SDS
foar in stik as 5 polsen.

Ik
kin
jo
sizze
menear
de
greidfûgelkoordinator wy hawwe de
swannen nei it lân fan van Ruiten jaaid,
dêr it gers prima is. Se woene earst nei it
trainingsfjild fan SDS gean omdat sy
tochten dat dat in stik lân wie dat ûnder
wetter stie mar gelokkich koene wy noch
krekt op tiid oantoane dat it ek brûkt
wurde kin as trainingsfjild.

Ta beslut moat ik jo noch efkes meidiele
dat de oare Skrokkers gjin betrouwen yn
jo hawwe en dat is dan ek de reden dat se
my
útropt
hawwe
as
greidefûgelkoordinator fan Skrok.
Foar mear ynformaasje kinne jo sjen op
myn eigen nêstside te finen op
http://communities.msn.nl/660ht4m39d

Beste greidefûgelkoordinator jo moatte
sneons ris yn Easterein komme by SDS:
it is dêr allegear jeugd yn de greide. It
hiele lân fleane se troch, se sykje alle
wiken alles ôf en ik sjoch se faak genoch
sjouwen mei wat fan dy izeren dingen
dy’t wol in hiele protte lykje op
nêstbeskermers. En sis no net dat se dan
allinne mar mei de bal dwaande binne.

De Treffer nr 5

Groetnis Sibe

14

desimber 2000

Samar in wedstriid (seal)
(Door Freddie Scheltema)
SDS 1 - Leeuwarder Zwaluwen 2 – 1
Datum: 15 november 2000
Spelers: Jan S. Jelsma, Feite de Haan,
Gert-Jan Hiemstra, Robert Sybesma,
Feite de Haan, Willem Wijnia,
Anne Stenekes, Wichard Deinum
Het eerste zaalvoetbalteam van SDS
werd vorig jaar vrij eenvoudig kampioen.
Dit seizoen gaat het logischer wijs iets
stroever ook al omdat coach Willem
Overal te kampen heeft met heus
blessuregolfje. De wedstrijd tegen
koploper Zwaluwen ontbraken maar
liefst 3 spelers. Harm Stremler, Peter
Sybesma en Durk Okkema zaten
noodgedwongen op de tribune. De
vervangers Anne Stenekes en Wichard
Deinum deden het boven verwachting.
De wedstrijd begon zoals zovaak op dit
niveau erg voorzichtig. Het leek bijna op
een potje schaak waarbij pionnen
voorzichtig werden verzet. Pas in de 9de
minuut was er sprake van enige
opwinding. Feite de Haan schoot net
over. SDS kreeg na die saaie beginfase
de betere kansjes maar Robert en Willem
troffen geen doel. Gert-Jan Hiemstra
kwam nog het dichtst bij de
openingstreffer maar zijn inzet belande
op de paal. Toch kwamen de wit/zwarten
op voorsprong. Feite de Haan schoot
vanaf de linkerkant, na voorbereidend
werk van Willem Wijnia, raak.

Na de korte pauze kwam de tegenstander
voorzichtig uit de defensieve stellingen.
Dit resulteerde in afstandschoten van net
over de middellijn. Schoten die keeper en
aanvoerder Jelsma niet echt in problemen
bracht. Door deze ietwat aanvallender
speelstijl van de Zwaluwen kwam er
voor SDS meer ruimte. De snelle Robert
Sybesma kreeg hierdoor enkele kansjes
waarvan hij er een zeker had moeten
benutten toen hij alleen voor de keeper
kwam te staan. Een 100% kans maar hij
miste.
Toch zou Robert de voorsprong
vergroten. Na goed storend werk van
Anne Stenekes ronde hij perfect af: 2 – 0.
De wedstrijd leek beslist maar kreeg toch
nog een spannend slot. Een schot door
een woud van benen verraste keeper
Jelsma en bracht Zwaluwen weer terug in
de wedstrijd.
Het sterkere SDS verzuimde de
voorsprong te vergroten. Zo miste GertJan na een mooie combinatie met
Wichard en Robert en raakte Willem de
lat na een prachtige aanval met Feite en
Robert. Ondanks het niet verzilveren van
deze kansen werd SDS de terechte
winnaar. Het team van leider Willem
Overal zal, als de gehele selectie weer fit
is, zeker een rol spelen om het
kampioenschap.

Wichard Deinum had de mogelijkheid
om de voorspong te vergroten maar zijn
schot ging naast. Balverlies van diezelfde
Deinum betekende de enige kans voor de
Leeuwarders voor rust maar de
mogelijkheid werd hopeloos voor langs
geschoten. Ruststand: 1 – 0.
De Treffer nr 5
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Oan’t wurd
(troch Aant Hofstra)
Sûnt 1975 belutsen by SDS, as
Fan Mulier nei SDS wie in grutte
fuotballer, bestjoerder, trainer,
stap?
lieder,
skiedsrjochter
en
jeugdbestjoerder.
Dat wie de stap net. Wy binne as
Sjoerd Postma de man dy’t nei 5
Lollumers earst noch oerstapt nei
jier as foarsitter jeugdbestjoer
Stormvogels yn Achlum. Doe’t
fungeart te hawwen de hammer
ik yn 1975 troude en nei
troch jout oan in oar. Foar ús oanlieding
Wommels gie te wenjen bin ik by SDS
Sjoerd Postma
om Sjoerd it wurd te jaan en de fragen
kommen.
der by te setten.
En doe woest graach mear as fuotbalje.
Hoe bisto mei it fuotbaljen yn oanrekken
kommen.
Yn feite wie dat al earder sa. Dat sit wat
yn myn persoan. Bin ik ergens lid fan,
Ik kom fan Lougerhou en oant myn 11
dan
wol
ik
ek
mei
prate,
jier haw ik dêr wenne. Wy wiene dêr
ferantwurdlikheid nimme en mei regelje.
altiten oan it fuotbaljen. Doe’t wy nei
Ik hie yn Wytmarsum ek al as jong
Lollum ferhuzen haw ik it fuotbaljen dêr
broekje diel útmakke fan it bestjoer en
populair makke. Der waard in soad keatst
dat barde by SDS ek al gau.
yn Lollum en dat fûn ik wol aardich, mar
it helle it net by it fuotbaljen.
En it fuotbaljen hoe hast dat belibbe?
It fuotbaljen bleaun net beheind ta de
Lollumer fjilden?

Ik haw yn prachtige alvetallen fuotballe
mei soms in soad sukses. Ik spile doe yn
it tredde en fjirde en hie in soad nocht
oan it spul.
(Sjoerd wit sa noch hiele alvetallen op te
neamen, dêr’t hy mei in soad wille en in
soad sukses yn spile hat, red)

Ek yn Lollum wie doe in soad jeugd en
de belangstelling foar it fuotbaljen waard
grut. Ik wie mei noch 3 oaren ien fan de
earsten dy’t de stap diene nei Mulier yn
Wytmarsum dat doe krekt oprjochte wie.
(Appie Posthumus wie ien fan dy oare
trije). Der kamen hieltyd mear en nei in
pear jier besletten wy as Lollumers sels
in alvetal yn de kompetysje te bringen
ûnder de flagge fan Mulier.
Dat wie in prachtige tiid en it like betiden
wol sa dat Mulier 5 (Lollum) better wie
as Mulier 1!!
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No hast 5 jier foarsitter west fan de
jeugdkommisje, do fuotballest noch en se
witte dy as fluiter ek wol te finen. Wie dat
allegear noch wol leuk.
At je yn it jeugdbestjoer sitte, dan witte
je dat der in soad taken binne. De earste
jierren doe’t ik ek noch wol faak
fuotballe, haw ik my faak ferliede litten
ta it oernimmen fan liederstaken, it
trainen fan ploechjes en it fluitsjen.
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Ik bin der wol efter kommen dat soks op
de lange dûr net wurket. Ik kaam sels net
mear oan it fuotbaljen ta, en ik hie te min
each foar de rol as foarsitter.
Derom bin ik ek bliid dat wy in jier as
twa lyn de echte stap makke hawwe nei
in fêste struktuer del te setten, wêrby oan
it begjin fan it kursusjier de saken safolle
mooglik goed regele wurde.

Yn dyn bestjoerspraatsje fan de foarige
Treffer stie “it koe minder”. Fraach is
dan wat kin der better?
It jeugdplan moat der sa gau mooglik
komme. It moat de basis wêze foar it
belied fan de kommende jierren. Mei
sokke goeie jeugdtrainers is it wichtich
no in hiele goeie struktuur del te setten
en dêr oan te halden.

Wat bedoelst dêr krekt mei?
Hoe sjochst de takomst fan de
jeugdofdieling yn relaasje ta SDS.?

Alle alvetallen twa lieders, in trainer en
in skiedsrjochter. At der dan yn it seizoen
wat is dan moat in lieder dat earst sels
oplosse. Slagget dat net dan komt it
jeugdbestjoer yn byld.

Dêr haw ik wol wat soargen oer. It is
spitich
dat
der
gjin
twadde
jeugdalvetallen binne. Krekt dy iets
mindere spilers foarmje faak in basis foar
de senioren. Dêrneist is it foar de jeugd
dy’t der krekt tsjin oansit soms
teloarstellend. Sy wolle graach, mar
kinne net better en wurde faak at it der
op oankomt oan de kant setten. Mei in
twadde jeugdalvetal kin je dat
foarkomme.

En wannear komt it bestjoer yn byld.
Ik fyn dat it jeugdbestjoer en it bestjoer
hiele dudlike taken hawwe en wat neist
elkoar fungeare. Fansels is it sa dat it
bestjoer bestjoert en belied útsette moat,
mar in soad praktyske saken en in soad
geregel hat foaral mei it jeugdfuotbal te
meitsjen.

Wat silst noch dwaan de kommende
jierren?

Yn it jeugdbestjoer sitte is net neat.
Ik sil dit jier wierskynlik ek ofskie
nimme as aktive fuotballer. Ik fuotbalje
net folle mear, mar ik ha dochs it gefoel
dat it net ôfsluten is. Fieders bin ik lieder
mei Chris Postma fan de B-s.

Ik tink dat in protte minsken dat dochs
noch ûnderskatte. Je hawwe net allinne
mei mear ferantwurdlikheid te meitsjen,
ek âlders spylje in grutte rol.
It giet om harren bern en sy hawwe
bepaalde ferwachtings fan de bern en de
klup.

Hast ek noch in favorite ploech yn de
holle?
Ja, it sealfuotbalteam fan in moai skoft
lyn. Sjoerd syn gouden team:
Hindrik Baarda, Henk Ruiter, Lolke
Hofstra, Siepie Visser, Kats Galema,
Wietse Lanting en Sjoerd Postma.
(AH).
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In Pronkje?
Om dochs noch efkes werom te kommen
op dy broeikasgassen want op de
skoalleseize ha wy der ek mei te
meitsjen. As it no de oarsaak as it
gefolch is, wit ik net.
Lokkich binne der op ’e skoalleseize
noch gjin minsken sinjalearre fan
“Greenpeace” dy harren fêst kettenje oan
de stekken want as der wat yn
oanmerking komt foar broeikasgassen
dan is dat it trainingsfjild wol. As de wyn
wat ferkeard is dan rint it hiele doarp mei
in kniper op de noas want it net te
hurdzjen sa’n stank. It 3e, 4e en it 35 +
traint hjir ek noch yn.
De blabber komt harren oan de ankels ta
en dizze mannen sitte oardel oere nei
lucht te happen (dat wie foar de tiid ek al
sa).

De foarsitter (Pronk) fan de seisde
klimaatkonferinsje sit wakker oer de
broeikasgassen yn want dêrtroch krije wy
hyltyd dy klimaatferoarings.
De gemiddelde temperatueren geane elk
jier omheech en der falt elk jier mear
delslach sizze de gelearden. Der dogge
180 lânen oan mei mar ik sis jimme, der
is mar wer ien dy der út rint en dat is
Hollân want wy rinne yn wat wy ek
dogge, fierstente fier foarút neffens oare
lânen.
It miljeu, dêr ha se yn Ruslân en de oare
east blok lânen noch nea fan heard. Sis
mar dat it hiele easten 50 jier efter ús oan
komt. Wy ha katalysators yn de auto en
sy bliuwe riden yn de âlde trabandsjes.

Lis der takommend jier mar in
keunstfjild del, sa’n hockeyfjild want
aanst kost it like folle as wat efter de
sporthal leit want wat koste dat wat. Der
bestie doe net in fjouwerkante meter grûn
yn Littenseradiel dy sa djoer wie.

Wy sortearje al it ôffal en sy smite alles
op ien grutte bult. De jagers meie hjir net
mei lead sjitte en mar op inkele bisten
mar dêr sjitte sy mei alles op alles.
Gif wurdt hjir skjin makke (op inkele
fetten nei) mar dêr wurdt alles gewoan
dumpt. Loazingen wurde hjir goed yn de
gaten hâlden mar dêr litte sy alles rinne.
Boeren meie eins gjin gif mear spuitsje
dan dogge sy it dêr dûbelop. Asbest
wurdt hjir opromme en dêr bouwe sy der
mei. Hjir wurd net klage oer skjinne
enerzjy mar wol fan de molens en dêr
dogge sy Tsjernobyl wer iepen.
De bagger wurdt hjir opromme en dêr
brûke sy it as bemesting foar it lân.
Ensfh.
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Om noch wat te dwaan tsjin de
broeikasgassen is miskien nei de
útwedstriden wat op minder as 25
kilometer ôfstân leit, op de fyts te gean.
Moat men fjirder dan is in opsje dat SDS
mar in klup bus keapje moat. In sjauffeur
hoegd net betelle te wurden want der
binne fêst wol leden dy in sjauffeurs
diploma ha en op de bus ride meie. As,
sa as ien dan altyd seit, feeriders.
Bolke.
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SDS League
De SDS league is alweer een eind op
weg. Er zijn 9 weekprijzen verdeeld, het
deelnemersgeld is geïnd en het
prijzengeld is gestort.

Meest optimale team (397 pnt.)
Doel: Gentenaar(NEC) 31 pnt.
Verd: Chivu(AJA)
40 pnt.
Elshot(GRO)
31 pnt.
Heintze(PSV)
35 pnt.
Wanrooy(RKC) 33 pnt.
Mid:
Bosvelt(FEY)
35 pnt.
Schreuder(NAC) 33 pnt.
Van der Luer(RJC)34 pnt.
Voor: Nelisse(AZA)
43 pnt.
Amoah(VIT)
40 pnt.
Vennegoor(TWE)42 pnt.

Het team “De 11 van Anne Steen”(A.S.,
7e) doet zijn naam eer aan. Hij stond
namelijk 3 weken op nummer 11 in de
SDS league. Hij overweegt nu z’n naam
te veranderen in “De 1 van Anne Steen”.
De dames doen het dit jaar duidelijk
beter dan vorig jaar. Dit keer namelijk al
3 dames bij de eerste 10 in het
klassement: R.F.(5e), W.d.H.(8e) en
H.A.K.(10e). Tevens sleepten de twee
eerstgenoemden al een weekprijs in de
wacht.
Evenals in de vorige editie van de SDS
league lukte het R.v.d.W. (“The
Woodies, 1e) om 2 weekscores achter
elkaar te behalen. Eindigde hij de vorige
keer als 10e en dus buiten de prijzen, nu
lijkt het erop dat hij er met een mooie
smak prijzengeld vandoor gaat. Immers
staat hij voor de tweede week bovenaan.

Net als vorig jaar ook dit jaar weer een
sterrenteam.
Op doel staat Marianne Timmer (AZA)
of Ids Postma (GRA).
Achterin staan Paul Verhoeven (NEC),
Peter Faber (PSV), De Dikke van
Dale(n) (SPA) en Wally Taks of Ronnie
Brunswijk (beiden RBC).
Op het middenveld staan Ria Valk (WII),
Bart de Graef (RKC) en Paul van Vliet
(NAC) of Jan Eise Kromkamp (AZA).

Bovenin de SDS league is het nog vrij
spannend. Onderin doen velen al een
paar weken voor spek en bonen mee.
T. en T. (46e) lijkt voor Tranen en Tuiten
te staan, W.A.B. United (76e) voor Wist
Alles Best en W.V.W. (82e) voor Wordt
Voorlaatste Wommels. Op z’n Nopjes
(63e) is ook niet de manier en F.C.
Tranendal (64e) doet z’n naam eer aan.
Kweet niet (71e), F.C.
Kwitnet (73e) en F.C. Kweitneit (80e)
lijken het niet helemaal te weten. Dit in
tegenstelling tot hun “broertje” Ik weet
niet (17e) die het wel duidelijk lijkt te
weten. Het Einde (81e) is ook bijna het
einde met nog maar 2 deelnemers onder
hem.
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Voorin staan Joop Alberda of Jorien van
den Herik (beiden GRO) met Frank
Cales (RBC) of de BereBoot(h) (TWE)
en natuurlijk niet te vergeten de
belgische SinterClaes (HEE).
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Stand SDS League
Nr
1
2
3
4
5
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
43
44
45

Team
The Woodies
Hendrik de Jong
Harm Bergsma
Johnny Bravo
The Guys N' Balls
De Hennie's
De 11 van Anne Steen
Wietske
B.P.P.'ers
H.A.K.'s Boys
The Gunners
Tjalling Hoekstra
Pieter Kamstra
A. E.
De Uitglijders
Arkens Boys
F.C. Ik weet niet
F.C. Pusskas
Krek Net
Ponghâlder FC
Black Bird
The Winners
Riv. Spo. R.
Skobberdebonk
De Scoorders
Sjoerd Boonstra
F.C. Deklat
Jan S.
Oranje Nassau Groningen
SHIMBOEM
A.J. Kamstra
De Kuitenbijters
Tiesboys
Gearard United
S.C. Rico
F.C. Top
Forza Heerenveen
Foppe
t Noard Foarop
De Jantjes
H.J.P.
The Updikes
Continu
Stomme Domme Schoppers
De Hiemies
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Coach
R.V.D.W.
H.D.J.
H.B.
G.V.A.
R.F.
D.H.
A.S.
W.D.H.
M.J.
H.A.K.
D.Y.S.
T.H.
P.K.
A.E.
G.B.
J.O.
S.K.O.
A.en J.P.
R.S.
P.W.
P.H.
A.en J.P.
K.P.
L.H.
O.F.
S.B.
J.K.
J.S.
B.G.
Y.T.
A.J.K.
M.W.
T.B.
G.P.
R.S.
P.S.
A.V.
F.D.H.
H.B.
J.S.J.
H.en P.S.
P.O.
P.D.J.
D.D.J.
R.H.

Pntn
321
317
315
306
302
301
298
298
294
287
287
285
283
282
282
281
275
275
275
275
274
272
271
271
269
269
267
267
267
265
264
264
264
263
262
259
258
258
258
257
257
255
255
255
251
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Nr
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Team
T. en T.
F.C. Maak die Goals
Viva los Ramones
Kezman de Kerstman
Robert Hoekstra
Penotti
Alle ballen op ABE
Robert Sijbesma
Jong Boys
De Vesting Harns
Al Bundy
OZZY
Bas van der Wey
IJskoud
De Sukkels
Freds Favouriten
Nikita
Op z'n Nopjes
F.C. Tranendal
Akke Hulzinga
t Kratsje Team
Durk Okkema
A.V.C.
Osinga United
Bliksum
Kweet Niet
Sibe en de Skrokkers
F.C. Kwitnet
Wilco Overal
Easpânne
W.A.B. United
De Boalserter Bikkels
Dukke van der Wey
Sicco Sukkels
F.C. Kweitneit
Het Einde
W.V.W.
F.C. 't Bosk

Coach
T.H.
E.H.
W.W.
W.en J.
R.H.
C.H.
S.W.
R.S.
T.D.J.
J.D.
S.V.B.
H.E.
S.V.D.W.
A.H.
B.D.
F.S.
Y.W.
S.
S.W.
A.H.
J.B.
D.O.
J.K.
R.O.
G.J.H.
E.J.B.
S.D.S.
S.P.
W.O.
M.B.
T.D.J.
S.F.
D.V.D.W.
S.S.
A.en P.W.
S.S.
J.D.
D.D.

Pntn
251
250
249
248
247
247
246
245
245
244
244
244
243
242
241
241
239
239
239
237
235
234
233
232
232
230
229
228
222
221
219
211
211
207
196
182
171
152
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Aldmannepraat
Stoffel Bouma
Der binne fan dy minsken dy sitte troch
de wike faak efter it stjoer en efter it
damboerd. Dat soks net goed is foar liif
en lea dat wit elkenien wol. Stoffel
Bouma is der ien fan. Sneons wol hy
dan ek graach bewege. As reserve fan
alles moat je dan mar ôfwachtsje at der
ek ien te min is. At der net te min binne,
dan is Stoffel altiten ree om te fluitsjen.
Of by de feteranen of by it fjirde. Grutte
klasse.

It giet net troch.
It waar hâldt net oer de lêste wiken. Dat
is lestich foar lieders. Tongersdeitejûn
oerlizze meielkoar, spilers ruilje,
plannen meitsje en sa fuort hinne.
At it wat tsjin sit wurdt stêd en lân
ôfskille om de alvetallen allegear sa
kompleet mooglik yn it fjild te krijen.
Der wurdt oerlein: wa kinne wy no
nochris skilje om te fluitsjen?

SDS V – Balk V 3-1
Under lieding fan Stoffel Bouma waard
Balk yn in redelike wedstriid oan de
kant setten mei 3-1.
Doelpunten fan Ids Boersma 2 (dy’t
dizze kear yn de spits stie) en Ferrie
Duipmans.

At je dan tongersdeitejûns de saak rûn
hawwe en je fytse yn de streamende rein
nei hûs, dan witte je it wol wer. It hat
wierskynlik wer foar neat west. It fjild
kin neat hawwe en moat ek langer mei
as kommende sneon.
Sneontemoarn is it dan ek net spannend
mear at Jacob Kooistra gjin tiid foar in
praatsje hat mar koart ôf seit: Feteranen
derút.
Mei it ôfskiljen fan de ploechgenoaten
krije je altiten prachtige reaksjes fan
húsgenoaten:
“Is it foar myn heit of foar myn broer?”
“Kin er moai dit en dat ynelkoar sette,
komt moai út!”
“Oh, wat sneu, dat is jammer,: hê wat
vind ik dat vervelend.
Sa hat elkenien syn eigen idee by it
ôflaskjen. Myn reaksje is altiten: Sjit,
noch ris alles regelje. Mooglik ek dan
wer foar neat.
De Treffer nr 5

SDS V – Makkum V 6-3
Yn de earste helte wie Makkum seker
net de mindere mar SDS skoorde 3 kear.
Jaap Boekholt moast wol in oantal
reddingen dwaan om dy 0 te halden.
Nei de thee sette Makkum efkes oan en
kaam op 3-2. Lang duorre dat net, want
it waard al gau 4-2. Neidat Makkum 4-3
makke hie sette SDS Makkum wer op 3
doelpunten troch de einskore te bepalen
op 6-3.
Doelpunten fan Willem Tjalsma(2),
Ferrie Duipmans, Rienk Wiersma, Ids
Boersma en Roel Sybesma (in prachtige
frije traap).

21

desimber 2000

Wedstrijdverslagen
zwaarder worden, als Genemuiden van
de wind af zou spelen, zo was de
algehele mening.

SDS A1 ronde verder na bekerthriller in Genemuiden
Aan het bekeravontuur van SDS A1 is
nog geen einde gekomen. Waar in een
eerder stadium de hoofdklassers ONS en
SC Joure er aan moesten geloven, was
het nu de beurt aan Genemuiden.
Genemuiden A1 komt uit in de derde
divisie G en neemt daarin een stevige
middenpositie in.
Zaterdag 25 november, rond het
middaguur vertrok een luxe touringcar
met spelers, begeleiders, ouders en
andere supporters vanaf het sportcomplex in Easterein in de richting van
Genemuiden.
Genemuiden heeft al jaren een
uitstekende reputatie in het noordelijk
amateurvoetbal en speelt met al haar
standaardelftallen op een hoger niveau
dan SDS. Een knappe prestatie als je dat
afzet tegen het feit dat ze maar kunnen
putten uit een potentieel van zesduizend
inwoners.
(red.: Genemuiden heeft negenduizend
inwoners, waarvan er drieduizend om
geloofsovertuiging niet sporten.)

Verder zou SDS
best wat brutaler
mogen zijn. De
jongens toonden in
de eerste helft
teveel respect voor
hun tegenstander.
Waar SDS haar
eigen mogelijkheden wellicht iets
onderschatte, was er bij Genemuiden van
onderschatting
geen
sprake.
De
technische staf had van tevoren de
nodige
inlichtingen
over
de
“reuzendoder” uit Easterein ingewonnen.
En in de kantine werd met veel lof
gesproken over de spitsen van SDS.
Ook mag Kees Adema (foto) niet worden
vergeten. Zijn koele manier van
verdedigen verdient eveneens veel
respect.
In de tweede helft stond SDS grotendeels
met de rug tegen de muur en steeg keeper
Marten Faber tot grote hoogte. Terwijl
Genemuiden steeds meer druk uitoefende
kon SDS zich slechts beperken tot wat
spaarzame counters. Een van deze
counters leide in de zestigste minuut de
1-0 in. Op onderstaande foto maakt
Donny Okkema de eerste treffer.

Onder
aanmoediging
van
vele
meegereisde supporters schoot SDS goed
uit de startblokken en zag spits Donny
Okkema in de vijfde minuut, nadat hij
zich schitterend vrijgespeeld had, een
schot op de paal belanden.
Hoewel Genemuiden meer
balbezit had waren de beste
kansen in de eerste helft voor
SDS.
Met een 0-0 ruststand kon de
tussenbalans
worden
opgemaakt.
Het zou na de thee wel
De Treffer nr 5

22

desimber 2000

Even later werd de licht geblesseerde
Schelte Anema gewisseld voor Jacob
Tymersma.
Jacob maakte een prima invalbeurt en
bezorgde de linksback van Genemuiden
nog een lastig kwartiertje.
Zeven minuten voor tijd maakte
Genemuiden de gelijkmaker.
Omdat er bij een gelijkspel niet zou
worden verlengd, had een ieder zich al
verzoend met een strafschoppenserie.
Toch bracht Durk Yde Sjaarda nog even
hoop in de gelederen
door de score op 1-2
te
brengen.
Een
minuut later was de
stand echter weer in
evenwicht
en
eindigde de wedstrijd
in 2-2.

De vierde strafschop werd beheerst
ingeschoten door Tjipke Okkema, terwijl
Marten zijn tweede strafschop keerde
Voor de vijfde strafschop mocht Jacob
Tymersma zich opmaken. Jacob kon het
karwei afmaken, maar……miste zijn
doel. Genemuiden scoorde wel, zodat er
een zesde strafschop moest worden
genomen.

De strafschoppen die
daarop volgden
Waren zo mogelijk nog spannender.
Durk (vorig jaar nog spelend in C1) was
pas
halverwege
de
wedstrijd
aangekomen, omdat hij eerst met de Bjunioren nog in Lemmer had gespeeld.
Hij viel de laatste 10 minuten
verdienstelijk in en mocht als beloning
de eerste strafschop nemen.

Uiteindelijk bracht deze de zege. Donny
Okkema
scoorde
en “man
of
the
match”,
Marten
Faber,
keerde
zijn
derde
strafschop.
Vanaf de middenstip trekken fans en
medespelers een sprintje om het feestje
met Marten te vieren.

Helaas schoot Durk de eerste strafschop
over het doel.
Nadat Genemuiden wel raak schoot, was
het nu de beurt aan Durk Yde, die de
strafschop koel benutte.
Marten keerde de bal vervolgens, zodat
de stand weer gelijk was.
Daarna was het de beurt aan Jos
Zonderland, die SDS weer aan de leiding
bracht.
Ook Genemuiden scoorde.
De Treffer nr 5
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Spelmomenten
Genemuiden A1
- SDS A1

In bus was het natuurlijk dik
feest en toen om zeven uur ´s
avonds de spelers in de
kantine arriveerden, kregen ze
een staande ovatie van de vele
stamgasten die daar nog
aanwezig waren, en werd het
feestje nog even voortgezet.

“Weekend-miljonair”
Appie
Posthumus (foto links) had de
juiste uitslag voortspeld en
mocht een flink geldbedrag
incasseren.

De Treffer nr 5
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Sinterklaas in Easterein
Zaterdag 18 november. Een snerpend
koude wind dreef het supporterslegioen
behaaglijk tegen elkaar aan. “Yn’e lijte”
van de kantine was het nog wel te doen.
Bovendien was het de scheidsrechter die
de gemoederen aardig wist te verhitten.
En daar blijf je natuurlijk ook lekker
warm bij.
De kleine scheidsrechter Bergsma uit
Leeuwarden, die veel gelijkenis
vertoonde met de acteur Danny de Vito,
eiste
een
hoofrol
op.
Waarschijnlijk had hij die avond
tevoren een nieuw fluitje in zijn
schoen gekregen van de Sint.
Een voorgeprogrammeerd fluitje
welteverstaan. Want overtreding
of niet, om de minuut ging dat
ding af.
´s Avonds was ik toeschouwer bij
SC
Heerenveen - PSV. Het
publiek in Heerenveen werd toen
ook niet echt verwend door
scheidsrechter Wegereef. Om me
heen wonden de supporters zich
behoorlijk op. Totdat ik vertelde van
“onze” scheids, die middag. Op dat
moment verstomden de geluiden op de
Cross-Side en vonden ze die Wegereef
eigenlijk best wel meevallen.
Terug naar Easterein……

Op het B-veld had een andere scheids
het erg moeilijk. Scheidsrechter Enne
Jehannes Bruinsma leidde daar de
wedstrijd: SDS4 – Tzum 2. Enne had
het erg moeilijk om de score bij te
houden. Er werd maar liefst 20 keer
gescoord. SDS 4 won met 19-1.
De supporters die de wedstrijd op het
hoofdveld gadesloegen hoefden zich
maar even om te draaien of er werd
alweer gescoord. Martin Overal (zie
foto) maakte 8
doelpunten ( op
onderstaande
foto tekent hij
nummer 16 aan)
Sinterklaas, die
even daarvoor in
Wommels was
aangekomen,
speelde
vervolgens mee
met de spelers
van Tzum 2 en
strooide met kadootjes.
Martin werd de topscoorder van die
middag en heeft er nu in anderhalve
wedstrijd al 10 gemaakt. Een poerbêst
gemiddelde.
Ook goaltjesdief Eddy de Boer liet zich
deze middag niet onbetuigd. En heeft nu
al een vrijwel onoverbrugbare kloof
geslagen naar Jappie Wijnia.
(MW).
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De overwinning werd als het kampioenschap gevierd. Hierboven poseert het nu al
legendarische team van SDS4 voor de dug-out.
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Er is dus de komende weken nog genoeg
werk aan de winkel voor trainer Jansen
want de tegenstanders in de competitie
zijn van een ander kaliber dan
Boornbergum.

SDS 1
21-10 S.D.S. - Boornbergum”80
In de tweede ronde van de KNVB beker
moesten we thuis aantreden tegen
vijfdeklasser Boornbergum”80.
Op papier was dat een gemakkelijke
tegenstander maar de werkelijkheid was
anders. Wij speelden ver beneden de
maat en daarom waren de betere kansen
voor de gasten. Tegen de verhouding in
kwamen we op voorsprong, het was
Hendrik ‘’KNIK’’ de Jong die een corner
van Gert-Jan Hiemstra perfect binnen
kopte en de 1-0 op het scorebord, WAAR
IS DIT GEBLEVEN???, bracht en zo de
druk van de ketel haalde.
Het spel verbeterde niet en we moesten
alle zeilen bij zetten om deze voorsprong
vast te houden. Na 20 minuten was het
wederom raak, het was Hendrik die
combinatie van Jappie en Robert
opnieuw met het hoofd afrondde en ons
op een 2-0 voorsprong zette.

4-11: S.D.S. - Be Quick Dokkum
Doordat er zes ploegen bovenin zeer
dicht bij elkaar staan komt het voor dat
we iedere week een topper spelen en
vandaag was dat tegen Be Quick
Dokkum, altijd een lastige tegenstander.
We namen gelijk vanaf de aftrap de regie
in handen en drukten de gasten terug in
de zestien en schiepen een aantal goede
kansen om de score te openen alleen
stond het vizier van Henkie, Robert en de
half fitte Jappie niet op scherp zodat het
0-0 bleef.
Hier kwam in de 20ste minuut
verandering in want het was Hendrik die
razendsnel doorbrak en alleen op de
keeper afging, hij werd echter binnen de
zestien onderuit gehaald en dus kwam de
bal op de stip. Gert-Jan schoot de penalty
beheerst in en bracht ons verdiend aan de
leiding 1-0. We konden het hoge tempo
nog 10 minuten volhouden maar de score
niet verder uitbouwen en tegen een ploeg
als Be Quick weet je dat je het moeilijk
krijgt omdat ze over veel voetballend
vermogen beschikken. 10 minuten voor
de thee kregen we een penalty tegen, de
zeer zwak leidende arbiter had een
hansbal gezien van Jappie tijdens het
uitverdedigen.
Marco Reijnhoudt ranselde de strafschop
uit zijn doel en zo hielden we de 1-0
voorsprong vast tot aan de thee.
In de tweede helft waren het de gasten
die het beste van het spel hadden, allen
leverde het geen echte kansen op, mede
omdat de achterhoede van ons zeer sterk
speelde.

Dit was tevens de ruststand en dus
konden we ons opmaken voor een
donderspeech van trainer Cees Jansen.
De
kleedkamer
trilde
op
zijn
grondvesten, wat ging hij tekeer,
volkomen terecht trouwens want er was
niemand die zijn normale niveau haalde.
Na het kwartiertje van bezinning
kwamen we super gemotiveerd uit de
box en gaven we meteen volgas en
denderden we in 20 minuten over de
gasten heen. Het was Jappie die gelijk
vanaf de aftrap de 3-0 liet aantekenen en
daarmee de wedstrijd besliste. Jappie
scoorde hierna nog 2 keer en Hendrik
volgde dit voorbeeld zodat de eindstand
7-0 was en we tevreden mochten zijn
over het resultaat, maar niet over het spel
en de inzet want dat was ver beneden de
maat.
De Treffer nr 5
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De beste mogelijkheid was voor ons,
Hendrik mocht namelijk tot twee keer toe
alleen op de keeper van Be Quick af,
maar beide keren was de afronding zwak.
Tot 5 minuten voor het einde hielden we
stand, toen kwam er een voorzet vanaf de
rechterkant en die werd door een invaller
van onze gasten beheerst ingekopt 1-1.
Er ontstond nog een spannende slotfase
waarin we ook nog met 10 man kwamen
te staan omdat Harm een domme
overtreding van achteren maakte op zijn
directe tegenstander gevolg rode kaart en
douchen maar. Na tien minuten
blessuretijd blies de scheids af en bleven
we toch met een lichte kater achter, want
met een beetje meer geluk hadden we de
1-0 over de streep gebracht en 3 punten
in plaats van 1 puntje aan ons toch al
mooie aantal kunnen toevoegen. Met 16
punten uit 8 wedstrijden staan we op een
mooie 2e plaats en dat hadden we aan het
begin van het seizoen niet gedacht. Dit is
de grootste verdienste van onze nieuwe
trainer Cees Jansen die ons met fris en
goed voetbal weer op de rails heeft
gekregen, en ons wekelijks op de training
weet te inspireren met goede en leerzame
oefenstof. Wie weet waar dit toe kan
leiden dit seizoen, als we zo doorgaan
dan staan er leuke dingen te gebeuren en
pakken we misschien een prijsje aan het
einde van de rit.
Tot zover de verslagen van S.D.S. 1,
over een maand kunt u weer van deze
spannende verhalen genieten.
W.D.
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SDS 3
SDS 3 – Nijlân 2
Om 't de deadline foar de kopy al wer
ferrûn is, wurdt it wer tiid om in stikje te
skriuwen. It moat der dizze kear wol by
want we kinne mar leafst 4 punten
bytelle. Dat is it neamen wol wurdich.
De earste wedstriid nei de hjerstfakânsje
(in wike net fuotballe) moasten we der
wer fol tsjinoan want Nylân 2 kaam yn
Easterein op besite en sy hiene noch net
ferlern. Trochdat de 35+ ôflast wie,
koene Jaap Boekholt en Sipke mei ús
meidwaan. Ek Neno Vietor die mei as
gastspiler.
Yn it begjin fan de wedstriid wiene we
aardich oan inoar weage. It gie wat op en
del en der kamen wat lytse kânskes foar
beide ploegen. Nei 20 minuten yn de
earste helte waard in oanfal fan Nylân
goed ôfslein. Fanôf it middenfjild kaam
de bal by Peter, dy joech de bal troch op
Dennis dy't syn man en de rest der útrûn,
allinnich foar de keeper kaam en
skoorde. 1-0 foar ús. Dêrnei begong
Nylân te drukken, wy moasten steeds
faker werom. Nylân krige in frije traap.
Dizze waard foarset, Ivo soe de bal
fuortkoppe mar krige him folslein
ferkeard op’e holle en kopte yn eigen
goal. Dit wie spitich krekt foar de thé.
Nei de rêst sette Nylân mei de wyn yn’e
rech oan. Wy koene der net mear goed
útkomme en moasten wat corners
fuortjaan. Twa kear skoorde Nylân út
sa'n korner. Ek makken se noch in goal
troch in skot dat fan rjochting feroare
waard. Wy koene der noch wol in pear
kânsen tsjinoer stelle, Dennis allinnich
foar de keeper en Peter mei in bal op de
peal, mar skoorden net mear.
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ONS – SDS 3
Op 4 novimber pakten we by ONS ús
earste winst. We spilen tsjin de ploech
fan Robert Gorter âld spits út Snits foar
SDS en setten dêr in nije spits fan Snits
tsjinoer: Folkert Rients Vellinga. We
begongen rêstich oan de wedstriid. Efkes
ôftaaste en sjen hoe as it rint.

De earste goal makke Dennis troch in
skot mei syn linkerfoet yn de rjochter
hoeke. Der gie in goede kombinaasje fan
Ivo en Peter oan foarôf. De twadde goal
makke Dennis ek.
Johan Delfsma hie de bal krigen, sette
syn lichem deryn, draaide him goed fry
en joech de bal op Dennis dy't allinnich
foar de keeper net miste. Efkes letter
kaam Dennis wer frij foar de goal mar
toen skoorde er net. Friso rêde ús noch
troch in korner út e goal te koppen.

Geande de wedstriid lutsen we steeds
mear it spul nei ús ta en spilen op de
helte fan de tsjinstanner. We krigen
healwei de helft fan ONS in frije traap.
Lieuwe Meijer naam de bal, brocht him
heech foar de goal en fia de tsjinstanner
foel er yn it net. Fiif minuten letter waard
der in lange bal djip jûn op Folkert
Rients, de achterste man fan ONS en de
keeper sieten der net goed by. Folkert
Rients nimt him ôf en makket kalm 2-0.

Nei de thé koe Harm der dan dochs yn
foar Jan K. It waard it beruchte SDS 3
kertierke. Binnen 15 minuten stiene we
mei 3-2 achter. We lieten it lykwols net
sitte en pakten it wer goed op. Ut in
foarset fan Ivo soe Bertus ynkoppe, hy
krige in triuw yn de rêch en de
skiedsrjochter joech in strafskop oan ús.
Peter stapte der achter en skeat goed yn
3-3.
Dêrnei besocht WWS 2 noch wol om de
winst te pakken mar we holden goed
stân. Egbert sloech noch op treflike wize
in frije traap fan WWS ûnder de latte
wei, wêrtroch we dochs noch in punt
meinimme koene.

Nei de thé besocht ONS te kommen mar
it siet by ús achter goed ticht. Foaryn
koene we lekker fuotbalje. Mei skerpe
counters snyden we der troch. Troch
goals fan Bertus, op é nij Folkert Rients
en Dennis waard it 0-5.
WWS 2 – SDS 3
18 novimber moasten we nei Wurdum.
Der wie immen die miende dat it ôflast
wie. Hy moast wol mei want oars wiene
der te min. Komme we by him thús, rint
er mei in stofkapje om en yn de âlde
klean. Ik kom drekt wol mei eigen auto
sei er.

Nei ôfrin fan de wedstriid ha we noch
efkes noflik yn Easterein yn de kantine
sitten. Meastentiids kostet dit wat. Soms
levert it wat op... bij draaiend rad. De
lieder gie mei in groue rollade nei hûs.

Yn Wurdum moast er lykwols efkes
wachtsje foar in opstopping fan
Sinterklaas en syn gefolch. Dêrnei seach
er earst noch efkes hoe't it âlde fjild der
by lei en doe kaam er op it nije fjild oan.
Wy wiene doe al mear as in healoere
dwaande en we stiene ek al mei 0-2
foar....
De Treffer nr 5
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Nijs fan A1
Het halfjaarlijkse autowassen van A1
was weer een groot succes. Het was op
11 november een komen en gaan van
tractor tot personenwagen. De complete
selectie poetste bijna ƒ 300,- bij elkaar.
Dit alles om hun toernooi in Luxemburg
te bekostigen. Waarschijnlijk wordt er in
maart weer een autowas zaterdag
ingepland. U leest dat tzt in Uw clubblad.

4-11: SDS A1 - Berlikum A1 5 - 0
De wedstrijd werd op zaterdag 4 nov.
gespeeld. Wij waren koploper en zij
stonden 5 punten onder ons op de vierde
plaats in de competitie. Nu de wedstrijd.
Eerste helft: Berlikum is een stugge
ploeg om tegen te voetballen. In de eerste
helft ging het vrij gelijk op hoewel wij de
betere kansen creëerden. Met wat
mogelijkheden van onze spitsen misten
we het doel. Maar in de 39min. scoorden
we de 1-0 met een voorzet van Donny
werd hij door Skelte tegen de lat gekopt
maar in de rebound schoot Jacob hem
strak in het net 1-0.
Tweede helft. Normaal speelden we
altijd met 4-3-3. Maar de leider en de
trainer hadden voor de tweede helft voor
een 4-4-2 gekozen. En dat pakte goed uit
want Berlikum ging volop in de aanval,
maar als wij de bal veroverden waren er
veel meer aanspeelpunten op het
middenveld. Zodat wij er beter
uitkwamen en ging de omschakeling zo
snel, waardoor wij de 2-0, 3-0, 4-0 en de
5-0 konden scoren.
Samme.

De Wheagan Topscore Trofee
Skelte Anema
12 doelpunten
Jos Zonderland
5
Donny Okkema
5
Jacob Tymersma
4
Henkie Postma
4
Tjipke Okkema
2
Dirk Y. Sjaarda
1
Tjeerd Halbersma 1
Jacob Haitsma
1
14-10: SDS A1 – Workum A1
Het was een mooie voetbaldag, een
vochtig veld en een lekker schijnend
zonnetje. We hadden de hele week naar
deze wedstrijd uitgekeken, het was een
echte topper, beide teams stonden
bovenaan. Op het veld was het ook echt
een topper, er was veel evenwicht tussen
beide teams beide waren vel, agressief,
en fanatiek. Toch kon Marten al snel de
bal uit het net vissen, het was een snelle
aanval aan de rechterkant die goed
binnen werd geschoten. We hadden het
geluk dat we zeer snel de gelijkmaker
maakten, Henk liep van z’n man weg en
schoot binnen. Zo bleef het 1-1 tot
halverwege de 2e helft, het was Jos de
grote vedette die met een prachtig schot
in de kruising de beslissing bracht. Zo
waren we de trotse winnaar en namen we
een kleine voorsprong in de competitie.
Henk Postma.
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18-11: SDS A1 - QVC A1
Het was een mooie zaterdag ergens in
november, toen de wedstrijd tegen QVC
op papier stond. Marten (Luther) was de
vrijdagavond niet weggeweest dus
rekenden we op een goede uitslag. De
openingsfase was voor ons en hierdoor
verscheen de 1-0 op het scorebord. Henk
maakte een goede actie en schoot na
ongeveer 20 minuten knap binnen.
Daarna zakt SDS wat weg en kreeg QVC
weliswaar goede kansen. De spits van
QVC maakte kort voor rust vanaf 20
meter gelijk. Na rust ontstond er een
spannende en zo nu en dan harde strijd.
30
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Beide ploegen kregen goede kansen om
een voorsprong op te bouwen.
Na 10 minuten in de tweede helft kwam
er een goede pass op de linksbuiten van
QVC. Hieruit scoorden ze de 1-2, dus we
moesten vol aan de bak. Even daarna
werd er ook nog iemand uit het veld
gestuurd van QVC door commentaar op
de leiding. We hadden nog voldoende

tijd om langszij te komen en door een
man meer was het zaak om vooral
geduldig te blijven spelen. SDS kon maar
niet gelijkmaken ondanks de goede
kansen die we kregen. Een slotoffensief
moest ons de gelijkmaker opleveren
maar het mocht niet baten het bleef bij de
stand: 1-2.
Dirk-Yde.

E-pupillen 2
28-10: Bolswardia E2 – SDS E2 2-2
Op zaterdag 28 oktober moesten we
tegen
Bolswardia
in
Bolsward
voetballen. In de eerste helft hadden wij
de meeste kansen, maar het bleef 0-0. Na
de rust scoorde Bolswardia als eerste,
dus 1-0. Daarna werden wij beter en toen
maaakte Jakob van Wieren een doelpunt,
waardoor we gelijk kwamen, 1-1. Het
volgende doelpunt was ook voor SDS en
dat werd gemaakt door Anton Rispens.
Toen was de stand 1-2. Aan het eind van
de wedstrijd ging het mis. Na de uittrap
van keeper Johannes Hazenberg op
Jelmer de Boer, gleed Jelemer uit,
waardoor een speler van Bolswarida de
bal op kom pakken en kon scoren.
Eindstand 2-2. Jelmer de Boer.
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4-11: SDS E2 – RES E2 10-2
Wij moesten thuis tegen RES op 4 nov.
2000. In de eerste helft waren we al op
een goeie voorsprong. En in de tweede
helft maakte ik een goal van een verre
afstand. Dat was mijn eerste goal in het
seizoen. En we hebben met 10-2
gewonnen. De goals waren wel moeilijk
te maken. In onze eerste wedstrijd tegen
RES wonnen we met 5-0. Ein in de twee
met 3-0. Groeten van Gerard Sijzeling.
18-11: Bolswardia E2 – SDS E2
Itens, 18 nov 2000.
SDS E2 heeft tegen Bolswardia 0-3
verloren en dat was niet zo leuk. Maar
we probeerden ons best te doen. Klaas
zei ook al dat we ons best hadden
gedaan. Anton schoot bijna een doelpunt
met links. Mis dus, at was wel jammeer,
want dan hadden we het nog beter
gedaan. Het was wel koud, onze tenen
waren bevroren.
Groetjes, Anton Rispens.
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D-pupillen 2
Wedstrijdfragmenten uit de wedstrijd: Makkum D2 - SDS D2
Een wedstrijd die in 0-0
eindigt hoeft beslist niet
saai te zijn.
Dat
bewees
de
wedstrijd Makkum D2 SDS D2 wel.
Het spel golfde op en
neer. Beide keepers
hadden veel te doen en
hielden
met
soms
spectaculaire reddingen
hun doel schoon.
Nou ja… bijna schoon,
want een schot van
Coen Rameau, deed de
bal via de onderkant
van de lat even de
doellijn passeren, om
vervolgens met veel
effect het veld weer in te stuiteren.
Helaas hadden de scheidsrechter en de grensrechter van Makkum dit niet gezien,
waardoor makkum de “nul” hield.

De Treffer nr 5
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De Stelling
“Voor alle SDS standaard jeugdteams ( van A1 tot F1) moet een gediplomeerde en
betaalde trainer staan”.
Wil SDS naar een hoger niveau dan zal geïnvesteerd moeten worden in de jeugdopleiding. Daarom moeten er trainers met papieren voor alle standaard teams komen.
Douwe Hoekstra, speler SDS 4:
”Ik ben het niet eens
met de stelling. Ik
vind dat spelertjes tot
aan de D-junioren
het spelletje zouden
moeten leren. Zij
moeten enthousiast
worden gemaakt. Dat
kan ook een ouder
doen. We moeten niet te snel betaalde
krachten voor een ploeg zetten. Die staat
er immers voor zijn brood. Bij de
junioren (C’s, B’s en A-junioren) ligt het
wat anders. Dan wordt het wat serieuzer
en wat meer prestatiegericht. En daar
moeten goede jeugdtrainers op. Maar tot
12 jaar een leuke enthousiaste en sociale
vrijwilliger!!

Ilse Rammatoff, vrijwilligster:
”Ik vind dat onze “Stellingmakker” een
beetje doordraaft. Wat moeten wij met
die snelle CIOS jongens. Die hebben
toch helemaal geen clubliefde. Die
komen hier alleen maar voor de
pietermannen.
En
denkt
de
“Stellingmakker” nu werkelijk dat het
spel beter wordt door die duurbetaalde
jongens. Ik dacht het niet. Wordt de club
er beter van? Ik dacht het niet. Wordt de
kantine er gezelliger door? Ik dacht het
niet. Dus daarom gewoon gezellige
enthousiaste clubmensen voor de teams.
Anne Brouwer, leider SDS 1 :
”Ja, ik kan mij
vinden in de stelling.
Natuurlijk
hebben
“professionals”,
trainers met diploma,
meer verstand van
training geven dan de
gemiddelde
vrijwilliger. En dit is
met alle respect voor de vrijwilliger. Ook
vind ik dat je niet vroeg genoeg kan
beginnen. Juist bij F en E pupillen
zouden gediplomeerde trainers aan de
slaag moeten. Immers die kun je nog van
alles leren. Dus bij de basis beginnen.
Eigenlijk zou je voor al die standaard
teams dezelfde trainer moeten hebben.
Dan zou je de visie van de vereniging
kunnen doortrekken van
F-pupil tot het eerste elftal.

Rein vd Woude, jeugdtrainer SDS :
”Ik zie dat helemaal
zitten. Het niveau
van je vereniging zal
vooruit gaan. Toch
wil
ik
een
kanttekening
plaatsen. Alles draait
namelijk om beleid.
Je moet boven die trainers een supervisor
hebben die het beleid uitstippelt. De
trainers moeten trainen volgens een
bepaald traject. Anders wordt het een
rommeltje.
Werken
volgens
een
beleidsplan zodat trainers weten wat de
club van ze verlangt. En natuurlijk veel
overleg onder elkaar.
De Treffer nr 5

33

desimber 2000

Kompetysjestannen 2000-2001 – fjild
SDS 1 - 2e Klasse K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

SDS 2 - Res. 2e Klasse C
11
11
11
11
9
9
11
9
9
11
10
10

21
21
20
19
16
15
12
11
11
8
7
6

26
26
20
29
26
18
15
15
15
14
7
15

-

13
14
15
15
18
12
23
11
14
30
16
45

7
6
8
7
9
8
8
9
8
7
7

21
18
14
12
12
11
8
8
7
6
4

28
36
23
17
15
20
15
15
12
13
10

-

6
3
15
11
20
26
21
27
22
26
27

7
7
7
7
8
7
6
7
6
8

21
15
14
10
10
8*
7
7
4
2

43
25
21
15
23
14
14
15
7
12

-

8
16
12
12
26
22
13
28
22
30

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

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

Mulier V1
SDS V1
AVC V1
Workum V1
Zeerobben V1
Makkum V1
Franeker SC V1
RES V1
Balk V1
NOK V1

De Treffer nr 5

Genemuiden SC 4
Zeerobben 2
CVVO 2
SDS 2
Oeverzwaluwen 2
Workum 2
Wolvega FC 2
Meppel FC 2
Bolswardia 2
Leeuwarder Zwaluwen
Blauw Wit '34 3
Heerenveense Boys 3

10
10
9
9
9
9
9
10
10
9
9
7

23
19
17
14
13
13
12
10
10
8
5
4

31
27
25
22
15
17
25
19
15
15
17
13

-

22
15
13
18
14
23
25
20
20
21
24
26

8
8
8
5
7
7
6
7
6
0

21
16
13
12
12
9
8
6
3
0

35
36
37
11
30
23
39
28
22
0

-

11
21
18
8
23
27
22
40
36
0

8
9
8
8
8
9
7
8
8
8
8
9

18
18
15
15
15
15
12
10
9
7
6
5

24
34
31
23
22
25
23
21
11
15
12
17

-

11
14
28
20
19
18
23
24
27
23
23
28

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
WWS 3
Stormvogels'64 1
Arum 2
Foarut 4
Tzummarum 2
SDS 4
Mulier 3
SSS'68 2
Bolswardia 5

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

34

SDS A1
Workum A1
Robur A1
AVC A1
QVC A1
RES A1
Nijland A1
Berlikum SC A1
Bolswardia A1
Minnertsga A1
Franeker SC A1
Makkum A1
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SDS B1 – 1e Klasse H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

SDS C1 - 1e Klasse B
7
8
9
9
8
7
9
5
7
9
7
9

18
18
17
15
14
13
10
9
9
9
6
0

45
35
42
20
22
30
14
10
18
11
13
10

-

10
20
22
23
19
16
17
15
26
38
16
48

9 24
9 21
9 21
9 9
9 6
9 0

79
51
47
25
17
1

-

10
11
10
39
59
91

8 22
8 16
8 13
7 6
8 6
7 4

51
24
25
13
14
12

-

12
17
23
26
37
24

8
7
8
8
8
7

21
15
14
13
4
0

55
34
39
41
12
8

-

22
23
20
25
41
58

7 19
7 16
7 7
8 7
7 3

53
39
20
22
7

-

3
19
41
35
43

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

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

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

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

10
8
9
9
10
10
9
10
7
8
9
9

25
22
19
19
19
17
12
10
6
4
3
0

57
46
58
50
39
30
20
29
11
16
17
6

-

14
4
16
17
13
20
26
46
46
42
72
63

9
10
9
9
9
8

24
22
14
10
7
1

51
35
29
29
13
3

-

8
10
22
31
51
38

7 17
8 14
7 11
8 0

35
24
17
3

- 5
- 10
- 15
- 49

7 18
7 13
8 11
6 7
8 2

38
24
23
16
9

-

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
Berlikum SC E1
Harlingen 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
Bolswardia E3
SDS 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
1
2
3
4
5
6

35

Franeker SC E6
Leeuwarder Zwaluwen
Annaparochie St. E4
Berlikum SC E4M
SDS E4

9
15
21
17
48
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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
8 22
8 17
9 13
8 9
8 6
7 3

43
33
36
26
17
10

-

10
22
27
26
37
43

7 18
7 15
6 6
5 4
7 2

50
37
12
2
11

-

14
17
24
18
39

1
2
3
4
5
6

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

7 21
8 15
8 13
8 7
7 0

48
37
15
13
4

- 7
- 12
- 9
- 37
- 52

9
8
9
9
7
9
9
8
6
8
7
9

50
47
38
38
31
31
32
27
18
28
20
22

-

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

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

Kompetysjestannen 2000-2001 - seal
SDS 1 - 3e Klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Friesland 2
Leeuwarder Zwaluwen
MKV'29 1
RES 2
SDS 1
Exstador 2
Frisia 1
Blauw Wit '34 3
Nij Engwier 1
Workum 4
Foarut 2
Workum 5
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SDS 2 - 4e klasse
9
10
9
10
7
9
10
9
10
9
10
8

22
21
19
19
16
13
12
10
10
9
7
3

45
55
36
53
38
54
43
28
35
38
47
18

-

24
24
27
37
23
44
41
42
47
45
65
71

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

36

Exstador 3
SDS 2
Foarut 3
Workum 7
Workum 8
RES 4
Nij Engwier 4
ZVF 2
CAB 2
Nij Engwier 3
WZS 5
RES 5

25
19
19
15
13
13
10
9
8
4
3
2

21
20
30
28
29
25
43
28
21
38
50
49
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Topscoorder senioren SDS
It fjirde freget alle oandacht. In oantal grutte útslaggen mei as
hichtepunt de 19-1 oerwinning op Tsjom 2. Foaral troch dy
wedstriid binne Eddy de Boer en Martin Overal oan de kant bleaun
of kommen. Dat Stoffel Bouma de rige slút is opmerklik. As
ynfaller selden aktyf dit jier en noch nea earder twa doelpunten yn
ien wedstriid.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Namme
Eddy de Boer
Martin Overal
Jappie Wijnia
Ferrie Duipmans
Hindrik de Jong
Robert Sybesma
Gert Jan Hiemstra
Sjoerd Boonstra
Dennis Dijkstra
Willem Tjalsma
Rienk Wiersma
Ids Boersma
Durk Okkema

SDS
Oantal Nr Namme
4
13
14 Piter Kamstra
4
9
15 Frank Rijpma
1
8
16 Iendeimich
Vet
6
17 Rene Velzen
1
5
18 Harm Auke Dijkstra
1
4
19 Jacob Plantinga
1
4
20 Aant Hofstra
2
4
21 Floris Hiemstra
3
4
22 Jeroen Brouwer
Vet en 4
4
23 Tsjomme Wijnia
Vet
3
24 Lieuwe Meijer
Vet
3
25 Folkert R. Vellinga
2
3
26 Stoffel Bouma

SDS
2
2
4
4
2 en 3
Vet
Vet
1
2
2
3
3
4

Oantal
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Doelpunten SDS
Team
D1
E1
SDS 4
F2
F1
D2
SDS 1
A1
C1
D3
Seizoen
1998-1999
1999-2000
2000-2001
verschil
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Neijier
51
41
39
37
36
32
26
24
24
24
Neijier
472
485
477
-8

Doelpunten per team-seizoen 2000-2001
Foarjier
Totaal
Team
Neijier
51
E2
24
41
E3
22
39
SDS 2
22
37
SDS Vet.
21
36
B1
20
32
SDS 3
14
26
F3
11
24
E4
9
24
24
Foarjier
Totaal
Team
Neijier
772
1244
F3
62
508
993
F2
65
477
D1
51
-508
-516
14

37

Foarjier

Totaal
24
22
22
21
20
14
11
9

Foarjier
61
41

Totaal
123
106
51
55
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De froulju fan it Draaiend Rad
Nei eltse thúswedstriid fan it earste
alvetal, witte Eeke Sijbesma en
Tsjikke van Asselt de spanning yn
´e smûke kantine nochris op te
swepen mei in pear rûndsjes
draaiend rad.
Us ponghâlder is tige wiis mei
dizze froulju, want sy spekke ús
klupkas dochs mar moai mei sa´n
ƒ 2.500,- per seizoen. Heechste tiid
om ris wat neier yn ´e kunde te
kommen mei Eeke en Tsjikke.
Eeke komt út in echt fuotbalgesin.
Har beide soanen spylje yn it
earste alvetal wylst har man yn it
bestjoer sit en by de feteranen
fuotbalt. Tsjikke har man wie
jierren lang it boegbeeld fan ús
flaggeskip en bout no wat ôf by de
feteranen.
Sawol de froulju as de manlju
hawwe deselde hobbys: “útgean
nei de kantine” en “Reboelje”.
It is fêste prik. Eltsenien wit dat tsjin fiif
oere, as de spilers fan it earste ûnder de
brûs wei komme om harren op te
meitsjen foar de tredde helte, Eeke en
Tsjikke de taskes om ´e skouder slingerje
en mei lotsjes de kantine troch rinne. “Yn
it begin wienen se wat benoud foar ús”
seit Tsjikke, mar no giet it fansels, en
hoeche we neat mear te sizzen”.

“Wy kinne maklik mear ferkeapje, mar
wy wolle net leure mei it spul”, fult Eeke
oan.
It sukses wurdt dus mei bepaald troch it
produkt krap te hâlden. As der mar in
bytsje fan is,wol eltsenien it hawwe.
Us ponghâlder seit it oars, mar bedoelt
wierskynlik itselde. Dy seit altiten: “je
moatte se gretig hâlde”.

Elts hat har eigen wyk en foar dat se by
de bar binne, binne se de lotsjes
meastentiids al kwyt.

Hoe it dochs mooglik is dat altiid
deselden mei de prizen nei hûs ta gean,
kin Tsjikke maklik ferklearje.

“Trije rondes, mei per ronde trije
fleisprizen, dy´t foar in geskikt pryske
ynkocht binne by slachter Bouma, is
genôch”, seit Tsjikke.
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“It binne ek altiten deselden dy´t de
lotsjes keapje. Oan de tsjinstanders
reitsje wy hast neat kwyt.”. Dy sizze
faak: “slaan my mar oer want wy gean
daliks fuort”.

De froulju binne der ek fan oertsjûge dat
guon lotsjes keapje mei omkearde
bedoelingen. Se hoopje dat se net yn ´e
prizen falle omdat dat foartekens binne
fan in moaie jûn mei de frou.
(red. de froulju hawwe dat net sa sein,
mar it is harren min of mear yn’e mûle
lein troch de suggestieve fraachstelling
fan ús redaksjelid).

Mar as jo ien kear yn ´e prizen sitte,
komme der faaks mear by. Sjoch mar nei
Gatske Hiemstra of Wassenaar.
Dat is in wetmatigheid. Der wurdt dizze
minsken dan ek adfiseart om fuortdaliks
nei it casino te gean, want der sille dan
grif noch mear prizen komme.
Oan de oare kant hoeche se yn de leafde
neat te besykjen want dat slagget dan
dochs net.

Noch aardiche annekdotes?
“Ik wie ris in kear it nûmer oan it
oplêzen, doet ´er út de seal roppen
waard: “leger, leger”. Ik gie doe mei in
legere stim praten, mar dat wie net
hielendal de bedoeling” , fertelt Tsjikke
laitsjend.
Ek kinne beide froulju der noch
wol om laitsje as se der oan
weromtinke hoe´t Klaas Kamstra
se by de poat hie. Hy hie de oare
helte fan it nûmerboekje út it
wedstriid-sekretariaat weihelle en
claimde sa alle prizen.
It is wol dúdlik dat it duo: Eeke en
Tsjikke, in suksesformule is. In
team dat tige op elkoar ynspile is.
Der kinne in protte fuotballers
noch in foarbyld oan nimme.
Hjir njonken sjoche jimme Eeke yn
aksje. Eeke helpt hjir in toarstige
klant.
(red.: Sjouke hat net alle fleskes
allinne leechdronken. Hy siet hjir
mei syn maten, mar dy binne
útnaaid doe´t se Eeke seagen).
(MW).
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Trefferkes

Herbenoeming
Deze foto is genomen
tijdens de algemene
ledenvergadering.
Voorzitter Hoekstra
feliciteert Dukke
uitgebreid met haar
herbenoeming.
Hij neemt hier zo lang
de tijd voor dat de
overige bestuursleden
spontaan in slaap zijn
gevallen.
Zo te zien heeft Willem
hier een mooie droom
aan overgehouden.

Swimdiploma
Eerst dyn swimdiploma,
dan meist op fuotbaljen, sa
sizze in protte memmen
tsjin in aspirant F´ke.
As wy ús trainingsfjid
sjogge wurdt dúdlik
wêrom.
Op de foto hjir njonken is
der krekt prikt, wêrtroch it
measte wetter al wer de
grûn yn bedarre is.

Grote clubactie 2000.
De trekking van de grote clubactie heeft weer plaatsgevonden. Voor degene die de
uitslag gemist heeft: op de via SDS verspreide loten zijn 4 prijzen gevallen van elk
ƒ 25,- en wel op de loten met de eindcijfers: 65.
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