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Swingoerd 25 , FR31CV Wommels
Skoallestrjitte 52, FR34GN Easterein
De Singel 14, FR34HR Easterein
‘t Heechhiem 1 FR34GS Easterein
Trekwei 11, FR31AA Wommels

@TRE*0001
@TRE*0002
@TRE*0003
@TRE*0004
@TRE*0005

Bestjoer:

Adres:

tillefoan:

funksje:

Eage Ramatoff
Freek Willem Jonk
Rommert Bruinsma
Sibe Brouwer
Dukke Vogelzang
Okke Okkema
Oege Joh. Loor
Rozalien Bouma
Fetsje Hiemstra
Andries Lanting

Foppe Singel 48, FR34GL Easterein
Koaislachte 18, FR34KL Easterein
Romme Tille 23, FR31AK Wommels
Het Anker 19, FR34HP Easterein
Skoalbuorren 3, FR35GN Itens
R.v/d Velde Laan 13, FR31EC Wommels
Brouwershof 30, FR31GJ Wommels
Foppe Singel 15, FR34HL Easterein
Ibusreed 17, FR30HP Kûbaard
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Okke Okkema
Jaap Jan Ramatoff
Akkelies van Hulst
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@SDS*1015
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Presidint Jongerein
Manager Junioren
Manager Pupillen

R.v/d Velde Laan 13, FR31EC Wommels
Foppe Singel 48, FR34GL Easterein
Pompeblêdstrj. 12, FR34KK Easterein

Technyske kommisje:
Feije Joustra
Jildert Hijlkema

tillefoan:

R.v/d Velde Laan 35, FR31ED Wommels @SDS*2548
Bargepels 2, FR35DS Itens
@SDS*4239

Supportersferiening:
Ilse Ramatoff
Gatske Hoekstra
Ria Braadslee

tillefoan:

Foppe Singel 48, FR34GL Easterein
Abeplein 44, FR31DX Wommels
Abeplein 46, FR31DX Wommels

@SDS*1016
@SDS*5158
@SDS*6611

funksje:
Technysk Direkteur
Manager Skouting

funksje:
Foarsitter
Alderein belangen
Algemien lid

Akkomodaasje:
Stuiverdome, ‘t Heechhiem 11, FR34GS Easterein, tillefoan @SDS*1000
Behearder zalencentrum, skyboxen en kantine: Siebolt Bouma (till. @SDS*1001)
Terreinknechten:
Andries Overal (till. @SDS*1002)
Sjouke Stuiver (till @SDS*1003)
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Konsul:
Marten Faber

‘t Heechhiem 3, FR34GS Easterein, till. @SDS*1750

Bankrelaasje:

1034.987.2342

Europabank Friesland

Besoarging Treffer:
De Treffer wurdt tsien kear yn it jier beskikber stelt op ús thússide: www.SDS.nl. Jo
bydrage kinne jo maile troch op de hyperlinck (pearse molkbus) te clicken.

Tribune Sjoukema side
Hoektribunes
Oare tribuneplakken
Steanplakken
Oare steanplakken
Steanplak Bunnik side
Hingplakken alderein

Seizoenkaarten:

Losse ferkeap:

195 Euro
175 Euro
185 Euro
150 Euro
140 Euro
ƒ 15,110 Euro

19 Euro
17 Euro
18 Euro
16 Euro
15 Euro
ƒ 2,11 Euro

Business seats
Foar business seats kinne jo kontakt opnimme mei ús PR-manager, Dukke Vogelzang.

Supportersferiening
Foar 125,- Euro yn it jier, kinne jo lid wurde fan ús supportersferiening.
Wat krije jo der foar werom:
in útnoeging foar de supportersjûn (de measte spilers fan it earste sille der ek wêze);
twa ronden gratis meidwaan mei it draaiend rad (nei eltse thúswedstriid);
ien kear yn it jier op in snein op ´e kofje by de famylje Ramatoff;
tsien prosint koarting op jo seizoenkaart.
Foar neiere ynfoarmaasje: skilje of chat mei Ilse Ramatoff .

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is:

7 july 2030
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Convenant oudvoorzitter,
molensteen om
Ramatoff´s nek.
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Redaksjepraat
Deze Treffer is already de lêste fan it
jier 2029-2030. Der is very much nijs.
Wy hawwe diz time it ljocht setten op
de Ramatoffs. Der is in ferslach fan us
jiergearkomst en der is much more
nijs. Wy hawwe de opmaak wat
oanpast, omdat in oantal âldere leden
noch wurkje mei in 486 tiger en in
Pentium 1.77 mei 16 Mb intern
geheugen. Wy binne hjir net bliid mei,
mar it docht bliken dat in oantal âldere
leden in soad macht hawwe yn ús
klup. Ek wolle wy jim wize op it lúd
dat dizze Treffer jout. Please set it wat

sêfter. Foar in inkel âld lid hawwe wy
de lûdssterkte oanpasse moatten,
omdat hy it net mear ferstean koe.
Neist dit ferfelende binne der fansels
ek in soad leuke saken.
Lès it mei nocht en wille en slaan
pleas Sikke The Seabirth oer, want it
nivo is wer tige leech.
Ta beslut einigje wy ek dizze kear wer
mei twa wetten : De earste is de wet
fan Cliff: Ga nooit tussen een hond en
een lantaarnpaal staan. En de twadde
is de wet van Pulliam: Stap nooit in
iets zachts.

Fan it Bestjoer
Fanôf dit plak wol ik
nog ien kear fan de
gelegenheit
gebrûk
meitsje, jimme út te
lizzen dat de steanplakken achter de goal
op ´e noard-side nog net
by de ferbouwing fan de
Noard tribunes belutsen wurde kinne.
Dizze saneamde Bunnik-side, moat yn
de oarspronklike steat bliuwe.
Eartiids hat Wijnia (âld foarsitter en
letter kluparts) in convenant opmakke
mei de belanghawwenden. Sa lang as
dizze minsken net skriftlik ôfstân dien
hawwe fan harren plakje, bliuwt de
Bunnik-side yn takt. Ek mei de hichte
fan de seizoenplakken net oanpast
wurde (is derom al decennia fêststelt
op it nivo fan begjin dizze ieuw) en
moat boppedat yn gûnens oanjûn
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wurde. Der kinne lykwols gjin neie
minsken mear by. It is dus in
saneamde “útstjerkonstruksje”.
Foar eltsenien dy´t ôfheakket mei
de
Bunnik-side
trije
meter
ynkoarten wurde.
Doe´t 15 jier ferlien Wassenaar en
Ypma keazen foar in luxer plakje
op ´e Sjoukema-tribune, koene wy de
bunnik side mei mar leafst seis meter
ynkoarte.
Spitichgenôch falt er noch net te
praten mei Boersma, Hofstra, Vellinga
en de Jong. De lêste is nogal koart foar
de kop en hat oanjûn dat er leaver in
“freeslike dea stjert”, dan dat er syn
plakje opjout. It muoit my tige, mar
juridysk stean wy mei de rêg tsjin de
muorre.
Eage Ramatoff
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Ferslach fan de jiergearkomst op moandei 13 juny 2030.
Wurklist
Iepening:
Presidint Eage Ramatoff iepent de
gearkomst. Hy is sels net oanwêzich
want hy moast huswarje. Fia it
byldskerm
sjocht
men him by de tafel
sitten mei in bakje
yn de hân. Gjin
bakje kofje, mar in
digitale
ofstansbetsjinning.
Ramatoff freget de
technyske man yn it
bestjoer
hoefolle
leden de gearkomst
fia it ynternet folgje. De 40 jierrige
Andries Lanting jout oan dat der 86
minsken yn logt hawwe en diel út
meitsje fan de gearkomst. Fierders
binne allinne in pear âldere leden
oanwêzich dy’t muoite hawwe om in
wachtwurd te ûnthâlden en foarhinne
ek net út de kantine wei te slaan
wiene.
Ferslach gearkomst 2029
Der binne 6 e-mails binnen kommen
mei reaksjes en dizze binne ferwurke
nei berie fan it bestjoer.
Oanskof nije toks
De toks binne tenein. De bûn hat de
lêsten ofkard. Ponghâlder Bruinsma
hat by Tok FBB (Folslein Besluten
Bedriuw) opjefte frege en kin in moaie
oanbieding melde. Omdat Tok syn
besteansrjocht hat út de ideeen fan
Bolke in skriuwer yn de Treffer út de
90 tiger en nulde jierren. Technyske
De Treffer
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man Lanting jout oan dat de leden no
de knop yndrukke kinne fan foar of
tsjin. 85 minsken thús binne foar,
allinne Lytse Wytse is tsjin. (sa as
altiten)
De oanwêzige leden krije it ferhaal
nochris te hearen omdat de hear
Popko Wijnia syn gehoarapparaat
net oanstean hie.
Wite en swarte fytsen.
Der binne problemen mei de S.
Bolke fytsestalling. Mei namme it
plak wêr’t de wite fytsen steane.
Der komme tige regelmjittich
klapbannen
foar
troch
de
waarmte. It blykt dat dit part fan
de stalling net goed genôch beskerme
wurdt foar de fûle sinne. It bestjoer
beslút der neat oan te dwaan en ropt de
leden op mei de auto te kommen. De
hear Popke Wijnia freget at it goed is
dat hy mei syn Aixam komt.
Betinking dea Sibe de Seefugel.
Op 18 maart 2030 is it 20 jier lyn dat
Sibe de Seefugel omkommen is by de
grutte fûgel oarloach by Skrok, doe’t
fûgels fan it fûgeltsjelân fan de Friese
Mij in oanfal diene op de fûgels fan it
fûgeltsjelân fan Natoermonuminten.
De net wettige soan
fan Sibe Sikke hat
witte litten dat hy
fan doel is in
gedicht foar te lêzen
út
Sibe
syn
dichtbondel fan 2006: In skeet dwers
foar de kont.
It besjoer sil fertsjintwurdige wurde
troch frou Vogelzang.
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Sponsorkontrakt
It kontrakt mei Brouwer skilders,
Brouwer
barkeepers,
Brouwer
automonteurs, Brouwer pilledraaiers
wurdt net ferlingd.
Der binne ûnderhandelingen mei it
Asylsikerssintrum yn Hidaard
Der komt op it skerm in reaksje binnen
fan de hear B. de Boer, klompeferver
yn Hearrenfean. Hy wiist it bestjoer
der op dat de saak pas rûn is at it
kontrakt tekene is. Hy wit noch goed
wat oer it begjin fan de ieu doe’t de
eardere betelle fuotbalklup Cambuur
in rare set die.
Yn de seal bgjinne de âlden har te
rieren, want sy witte noch krekt hoe’t
wie. De hear M. Wesselius fertelt it
ferhaal yn folle geuren en kleuren en
lit dúdlik blike dat hy doe genoaten
hat. Wijnia laket wol mar je kinne sjen
dat er it gehoar apparaat der net yn hat
en krekt docht of snapt er wêr’t it om
giet.
It bestjoer giet net oer nacht iis, seit de
foarsitter.
Ien fan de jongere leden is net tefreden
mei it antwurd omdat hy net wit wat
dat betsjut.
De foarsitter leit út dat der yn eardere
tiden der winters wiene mei froast,
sadat it boppeste wetter hurd waard en
je ride koene.
Dit ûntlokt de 79 jierrige hear
Sijbesma de opmerking dat de jeugd
him wat mear ferdjippe moat yn de
skiednis.
Der komme gelyk 28 meldingen op it
skerm binnen mei reaksjes, werfan twa
opsizzingen.
Foarsitter Ramatoff kapt de diskusje
en freget de leden dit fia Ynternet út te
fjochtsjen.
De Treffer
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Klacht
Der is in brief binnenkommen fan de
buorlju fan de Skoalleseize de hear en
mefrou M Reynhout. Sy hawwe in
soad argewaasje oer it feit dat de
Aixam fan de hear Wijnia altiten
parkeard wurdt mei de radio tige lûd
oan. Ek at hy
oanriden komt is it
krekt in lûdswein.
De hear Reynhout
hâldt net fan dy
hurde
rockmusyk
dy’t altiten oan stiet.
Foardat de foarsitter
de hear Wijnia freget hjir op te
reageren, jout Wijnia oan dat hy de
radio altiten tige sêft stean hat. Hy fynt
ek dat de jongerein him net sa
oanstelle moat.
De kontrakten mei 8 trainers rinne
of.
Dêr heart ek it kontrakt by fan de
trainer fan de E-s, de hear Wotte ,
earder trainer fan Utert en den Bosch
dy’t him te wenjen set hie yn Reahûs.
Der binne klachten binnen kommen
dat sels de jeugdleden gek wurde fan
al dy klisjés dy’t dizze man brûkt. Ek
die bliken dat de E-s regelmjittich foar
steane en dochs noch ferlieze. Sels in
foarsprong fan 6-0 koe net fêstholden
wurde.
Fersyk om mear aerodynakyske
sjurts en broekjes foar de feteranen.
De feteranen hawwe witte litten dat se
hieltiid faker ferslein wurde troch
ploegen mei spilers yn aerodynamyske
pakken. Sy freegje it bestjoer in
bydrage om ek sokke pakken oan te
skaffen.
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It bestjoer is hjir wol foar mar krijt
tsjinstân fan in oantal âldere leden.
De hearen Postma en van Asselt dogge
as âld-feteraan it wurd.
It is te mâl foar wurden sizze sy: de
feteranen
moatte
harren
sels
aerodynamysker meitsje: in bytsje
minder fet hjir en dêr soe mear helpe
as al dy pakken. It is de foarsitter net
dúdlik werom in oantal leden begjinne
te spytgnyskjen. Der wurdt foarsteld

om 4 pakken beskikber te stellen . De
lieder moat dan fanút taktyske
oerwegingen mar bepale wa’t it
oanhawwe moat yn de wedstriid.
Ein fan de gearkomst
Omdat in oantal âldere leden der op
stiene dat de gearkomst betiid klear
wêze soe (10.00 oere) wurde de oare
punten trochskoud nei it folgend jier.

It gehoarapparaat …. de nije “hype”
Eartiids wie it noch de bosterts,
knikkerts, flippo’s, pokohont-has,
wylde
en
Tamme
gotty’s,
autobânfentyldopkes mar hjoedte
dei giet it sammeljen net fier
genôch, der binne gjin grinzen
mear.
It is de tiid fan kompjûtertaal, dan
efkes chatte mei dy en dan wer efkes
chatte mei dy. It is dochs te mâl foar
wurden dat men by SDS in gearkomste
organisearret en dat elk dat folget en
mei praat fia de kompjûter. Ik sil dan
wol wer âlderwetsk neamd wurde mar
wat wie dat dochs altyd moai. Eartiids
krige in ôftredend bestjoerslid in flesse
bearenburch mei nei hûs mar
tsjinwurdich krije se fan foarsitter
Eage Ramatoff as ôfskie in laptop mei.
De lêste trend is it sparjen en it
ynhawwen fan gehoarapparaten want
der wurd tsjinwurdich net mear praten
en dus kin men ek net mear sa goed
hearre.
Soks moast eins net meie want de bern
ferknoeie harren earen mei sa’n
gehoarapparaat.
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Ik ha heard dat Popko
Wijnia net mear op strjitte
rinne
kin
want
de
gehoarapparaten dy hy yn
hat binne echt yn en wurde
him gewoan út de earen wei
skuord. Sokke âlderwetske dy Popko
brûkt dêr wurd grof jild foar betelle.
Dat binne noch guon dy mei de hân
lûd en sêft draaid wurde kin.
Dizze man hinget elke dei mei e-mails
by de plysje op it net mar dy sizze dat
it oermacht is en dat it syn eigen skuld
is want hy moat mar thús bliuwe want
wa giet no mei sokke âlderwetske en
djoere gehoarapparaten op strjitte
rinne.
It SDS bestjoer dy hat der goed oan
dien om yn de Tillegraaf en it AD in
oprop te dwaan oan de jeugd om
Popko asjeblyft rinne te litten en net
mear gehoarapparaten fan him te
stellen want dy kearen dat hy noch al
mei immen prate kin op it fuotbalfjild
komme net sa faak mear foar.
Bolke
juny 2030

Samar in wedstriid…
SDS A1 – Veendam A1 2 – 2
Datum: 29 mei 2030
Opstelling:
Doel
Verdediging

Middenveld

Voorhoede

: Ronald Hoekstra
: Ulrich Hiemstra
Franco Overal
Jaap-Jan Ramatoff
Wesley Heeg
: Diego Okkema
David Wijnia
Kenan Sijbesma
: Jordi Sjaarda
Michael Dijkstra
Ricardo de Jong

Het gaat niet echt lekker met SDS A1.
Onze oudste jeugd, spelend in de
World on Line League, zal in het slot
van hun competitie nog alle zeilen
moeten bijzetten om degradatie te
ontlopen. Met nog 3 wedstrijden te
gaan heeft SDS alleen het al
gedegradeerde Cambuur Leeuwarden
en FC Bolsward onder zich.
Op maandagavond kwam SDS dan
ook op volle oorlogssterkte in het
“Stuiver-Dome”
voor
de
thuiswedstrijd tegen het verrassende
Veendam. Trainer Nikos Beckers
beschikte over een fitte selectie en
miste alleen de geschorste Aron
Hiemstra die 3 wedstrijden langs de
kant moet zitten na zijn paarse kaart
tegen FC Gaasterland.
Vlak voor de aftrap van het eerste
kwart verscheen een E-mail op het
scherm van de 95 jarige Sjoukema.
Het erelid volgde de wedstrijd op SDS
TV. Vanuit het rusthuis “Ald- Stapert”
mailde hij:”Zet hem op. Doe je best
A1!!”.
De Treffer
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De scheidsrechters Reitsma en Van
Beelen hadden hun handen vol in het
eerste kwart. Maar liefst 3 tijdstraffen
deelden zij uit. Vooral de zoon van de
voorzitter, Jaap-Jan Ramatoff, beging
enkele geniepige overtredingen. Toch
was het door zijn inzet dat SDS op
voorsprong kwam. Hij veroverde de
bal met een sliding (scheidrechter
Reitsma floot niet!!) en passte op de
vrijlopende Diego Okkema. De
voorzet was op maat en werd
binnengetikt door Kenan Sijbesma.
In het tweede kwart, met Roberto
Kamstra voor de tegenvallende Jordi
Sjaarda, kwamen de Groningers
langzij. Een van richting veranderd
schot leek voor de lijn gestopt maar na
bestudering van de videobeelden was
er geen twijfel: 1 –1. Trainer Beckers
vroeg gelijk een time-out aan en zette
in deze 2 minuten commercialbreak de
spelers weer op scherp. Dit resulteerde
in goede kansen voor David Wijnia
(zijn nieuwe coupe staat hem goed!)
en Ricardo de Jong maar beiden
troffen geen doel. SDS was in deze
periode de betere ploeg maar als zo
vaak viel het doelpunt aan de andere
kant. Franco Overal, verder goed
spelend, taxeerde een hoge bal
verkeerd en kopte over de uitgelopen
Ronald Hoekstra. 1 – 2.
“Wissel die nummer 7. Die doet
helemaal geen bliksem!!” luidde het
verwarde E-mail van Sjoukema. Deze
krasse knar had waarschijnlijk iets
teveel medicijn gedronken want Jordi
Sjaarda lag allang in het bad.
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Dit bleek het enige hoogtepunt van het
derde kwartier want van de verplichte
Red Bull rust kregen beide teams geen
vleugels.
Hoe anders zou dat gaan in het laatste
kwart. De donderspeech van Beckers
was tot in de business seats te horen en
was niet tegen dovemansoortjes
(Popko Wijnia was er ook). SDS
kwam getergd op het kunstgras en
vocht voor elke yard. Zelfs Clarence
Bouma ging voorop in de strijd en liet
zien dat hij misschien wel in de basis
had moeten starten. Ook een Ulrich
Hiemstra die vaak wordt getypeerd als
“een harddraver” speelde een beste
wedstrijd. Hij en Michael Dijkstra, de
andere uitblinker, waren verantwoor-

delijk voor de gelijkmaker. Een
prachtige 1-2 werd door de laatste
doeltreffend tegen de touwen gewerkt.
Eindstand: 2-2.
Andries Stuiver deed om 21.00 uur het
dak weer open
en keek hoofdschuddend naar het scherm. “Proficiat,
hier neem ik een op, groeten: Sjouke”.
SDS TV melde dat maar 17 mensen de
wedstrijd hadden gevolgd maar die 17
fans beloonden het gebodene wel met
een 7,6. Voorwaar geen slecht cijfer
zeker gezien de concurrentie van
Heerenveen – Glasgow Rangers halve
finale North Sea Cup.
(FS).

Oan’t wurd……
Jarco Pompstra
Afgelopen zaterdag was het
dan zover. De 39 jarige Jarco
Pompstra speelde zijn laatste
wedstrijd in de hoofdmacht
van SDS. De tegenstander,
het niet echt aansprekende
Cambuur
(vroeger
een
betaalde voetbalclub), maakte het “de
onzen”niet lastig en daarom was de 3
– 0 meer dan terecht. Jarco zelf
scoorde uit een strafschop en kreeg
daarna een publiekswissel. Kortom het
afscheid was in stijl en SDS kon zich
door deze uitslag weer handhaven in
de Aqualutra-League Noord.
Tijd voor een vraaggesprek.
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Blij dat het er op zit?
Aan de ene kant wel, aan de
andere kant niet. Vorig seizoen
had ik de trainers Hoekstra, de
Haan en Stenekes al verteld dat
ik een trapje lager wilde
voetballen. Een beetje aftrainen
in “het tweede” met oude maatjes van
mij zoals Doede Kooistra en
Christiaan Plantinga. Maar toen FlorisJan de Boer zijn been brak in de
wedstrijd tegen Urk vroegen ze mij om
nog een seizoen door te gaan. Omdat
ik uitstekende relatie heb met dit
trainers trio heb ik ja gezegd. Mijn eis
was wel dat maar 2 keer hoefde te
trainen. De selectie ging daarmee
akkoord.
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En het resultaat mag er zijn.
We hebben een redelijk seizoen gehad
met aardige hoogtepunten. Ik vond de
uitwedstrijd tegen Appingedam (2 – 3)
een beste wedstrijd en ook het
resultaat tegen WKE (2 – 1) en
Hoogeveen (1 – 2) heeft ons weer in
deze klas gehouden. Ik heb een
tevreden gevoel over seizoen 2030. En
ik kan met een gerust hart afscheid
nemen
want
mijn
vervanger
Mohammed Hofstra is er nu helemaal
klaar voor.
Je zegt een tevreden gevoel terwijl
het in de voorbereiding niet echt liep.
Dat mag je wel stellen. De eerste
training in februari raakten keeper
Renee Bolhuis en aanvoerder Igor
Zonderland ernstig geblesseerd. Daar
kwam bij dat de broertjes Hiemstra
nog steeds geschorst waren na de uit
de hand gelopen wedstrijd tegen FC
Gaasterland. Daarom kwam het
Heineken-Cup duel tegen TwenteStad
(0 – 7!!) gewoon te vroeg. Die partij
knaagde aan ons zelfvertrouwen en
heeft ons de rest van de competitie
parten gespeeld.
Jij bent al een leven lang bij SDS.
Vertel eens over hoe het ging in de
vorige eeuw.
Toen ik hier lid werd (1998!!) was
voetbal een wintersport. We speelden
toen nog op gras. Ik geloof dat wij in
die periode maar 2 velden hadden.
De kantine en kleedboxen waren toen
nog gescheiden.
Ouders waren trainer of leider en je
ging met auto’s naar uitwedstrijden.
Het leven was toen simpel en het
tempo
was
rustig.
Lekker
amateuristisch.
De Treffer
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Er is veel veranderd.
Ja, dat klopt. Vroeger had je
vrijwilligers die de velden moesten
klaarmaken. Men maaide (gras!!) en
men kalkte (men mengde water en
kalk en dat gebruikte men om de lijnen
op het speelveld zichtbaar te houden).
Nu zijn er 5 fulltimers bezig met het
schoonhouden van de business seats,
fitness ruimte, massage ruimtes, de
twee kantines en de 12 kleedkamers.
Het is gewoon niet te vergelijken.
Denk je nog vaak terug naar die tijd?
Ik word wel eens weemoedig. Ik heb
meegemaakt dat je op de fiets naar
Oosterlittens ging toen ze nog niet met
ons gefuseerd waren. Ja, je hoort het
goed: op de fiets!! Tegenwoordig heeft
elk team een spacecar maar fietsen
was toen heel gewoon. VVO heette die
vereniging. Zij waren toen zo fel tegen
die bloedproeven voor de wedstrijd
waarmee je in een seconde kon zien
hoe oud een speler was en of ze ook
verboden middelen hadden gebruikt.
En na een wedstrijd van SDS 1 was er
“draaiend rad”met vleesprijzen.
Draaiend rad?
Ja, ik weet niet meer precies hoe dat
ging maar de vrouwen die dat
organiseerden hadden altijd veel lol.
Het was een oud Fries spel of zoiets.
Net als kaatsen?
Nee, kaatsen was met een balletje.
Daar hebben die oude supporters
Hoekstra, Sijbesma en Hiemstra het
nog wel eens over. Die schijnen ooit
eens een grote wedstrijd in OosterendWest (het vroegere Wommels) te
hebben gewonnen.
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Veel supporters klagen dat het
vroeger veel gezelliger was.
Daar ben ik het niet helemaal mee
eens. Natuurlijk is met de komst van
het “StuiverDome” het wat minder
geworden maar als de “SjoukemaSide” redelijk bezet is kan er een leuk
sfeertje hangen. Okay, de houten
kantine had natuurlijk wel wat maar je
moet als club vooruit.
Leuke receptie gehad?
Ja, dat was uitstekend verzorgd. We
hebben gegeten in de “Anne Brouwer
Lounge” en daarna zijn we afgezakt
naar het spelershome. Op de videowall
wat oude voetbalbeelden gezien van
de frustrerende finale EK 2000
(Holland – Duitsland 2 – 3). Daar kan
ik trouwens nog misselijk van worden.
Maar goed, het was toch gezellig en ik
kreeg een leuk cadeau. SDS TV had al
mijn hoogte en dieptepunten op een
chip gezet met bijbehorend horloge.
Ook de speech van oud-voorzitter
Wijnia uit Australie (hoe komt die

man aan tickets voor het WK voor
clubs!!) was van grote klasse al
begreep ik het mopje over “viagra” (?)
niet. Volgens mij had hij zijn
gehoorapparaat weer niet in want toen
ik hem bedankte voor de speech zei
hij: “Je krijgt helemaal geen fiets”.
Je actieve voetbalperiode zit erop.
Wat ga je verder voor onze vereniging
doen?
Ik heb met de jeugdpresident Okkema
al een orienterend gesprek gehad maar
ik heb de pech dat alle teams al 2
betaalde trainers hebben. Ik wil graag
op het kunstgras blijven natuurlijk.
Misschien ga ik met Gerrit Kooistra de
G2 trainen op donderdag en zaterdag.
Zij hebben hun competitiewedstrijden
op maandagavond na de B4 en dan
kan ik daarna even trainen met SDS4.
Ook wil ik mij inzetten om het SDS
netwerk te upgraden. Zij werken hier
nog met Windows en E-mail en dat
kan in deze tijd niet meer. Dus ik ben
nog wel even bezig.

Mei Douwe
In rubryk oer âld skiedsrjochter Douwe Durk
Reitsma. Ien kear yn ´e
moanne fertelt Douwe
ferhalen oan de jongerein
oer
syn
roemruchte
ferliene as skiedsrjochter.
De lêste kear wie hy net
sa mobiel en moast er
gebrûk meitsje fan syn
webcam,
De Treffer

wertroch syn ferhaal te
folgjen wie op internet. Yn de
neie studiokeamer neist de
“spilershome” hie Douwe ek
noch in grut byldskerm
regele. Spitichgenôch wie de
opkomst net sa grut, mar
lokkich
wienen
alle
pakesizzers wol oanwêzich.
Douwe´s ferhaal gie sa as
7
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eltse wike oer spulverruwing en
taalgebrûk dat net troch de beugel kin.
De spilers kin der wat mei neffens
Douwe, mar it publyk is faaks gjin hier
better.
“Froeger wiene de minsken lykwols
net fatsoenliker”, gie Douwe fjirder.
Tritich jier ferlien skreau der hjir al
oer yn ´e Treffer.
Douwe hellet in wedstriid oan út 2010
tusken Vitesse en FC Uddel yn ´e
fjirde klasse B fan de KNVB ôfdieling
Gelderlân. Douwe fluitte dêr yn it
kader fan in útwikselingsprojekt
tusken de ferskate ôfdielings.
Hy hat doe in ôfkoallingsperiode
ynlaske doe´t it publyk massaal song
fan : “ hij is een boerenjong”
En dat allinne mar omdat myn
skiedsrjochterspak war rûkte. (red.:
Frou Jet hie em de deis derfoar oan ´e
line hongen wylst de boeren bûten oan
it jarjen wienen).
Nei ôfrin lûkt Douwe foar de bern
noch wat tiid út foar it stellen fan
fragen.

dy´t ien fan de kantine-frywilligers op
it rekje sette.
Durk Foeke: werom wurde mei
yngong fan it folgjende seizoen
knibbelbeskermers ferplichte?
Douwe: trochdat yn de duels nogal ris
saneamde “knietjes” útdielt wurde
(meastentiids yn ´e rjochting fan de
“edele delen”), hawwe de measte
spilers toks oanskaft. Benammen de
skyldpodde-toks fan Lichter binne
keihurd. Hjirtroch ûntsteane der in
protte knibbelblessures. It is dus net
mear
ferantwurde
om
sûnder
knibbelbeskermers te fuotbaljen en der
komt noch by dat de fersekering dan
ek neat útkeart
Bindert: froeger seine se faak: in
skiedsrjochter hat thús neat te
fertellen, hoe sit dat by jo
Douwe kriget lykwols gjin tiid om de
fraach te beantwurden, Frou Jet
sommeart him oan tafel te gean. It iten
is klear. Njonken it pantsje leit in
tabletsje “naproxan”, in medisyn dat
him foarskreaun is troch âld klup-arts,
Popko Wijnia.

Jelte Anne: werom rinne jo de lêste
dagen sa kreupel?
Douwe: ik makke ferliene wike op in
jûn in kuierke oer it fjild, en hie te let
yn ´e gaten dat de bûtenspulval noch
iepen stie. Ik knoffele der yn en gie
troch myn ankel. De oare deis haw ik
de rollator fan âlde Sjoukema efkes
brûkt, die stie noch foar de kantine.
Mar in ûngemak komt nea allinne.

Ik bin crasht mei Sjoukema´s rollator,
dy net berekkene wie op in fust bier
De Treffer
7
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Sikke de Seagull
Ik moet u zeggen dat ik
de
laatste
tijd
voortdurend
kritiek
krijg van een aantal
oudere leden van de
voetbalclub SDS. Mijn
stukjes zouden niet
goed zijn en men had
liever dat ik meer in de
trant van mijn vader
(Sibe) zou schrijven.
Dat zou betekenen dat het zou moeten
gaan
over
die
belachelijke
voetbalsport. Ik kan me niet
herinneren dat ik de laatste tien jaar in
de buurt ben geweest van het
voetbalveld, dus lijkt het mij logisch
dat ik daar niet over schrijf.
Ik wil daarom nog wel even uitleggen
waarom ik dan wel in de Treffer (ik
zeg altijd: de Misser) schrijf.
Wijlen mijn vader had in zijn
testament bedongen dat de familie
Sibe en nabestaanden altijd een eigen
bladzijde in de Treffer (ik zeg altijd:
De misser) zouden vullen.
Omdat ik de enige zoon ben, betekent
dat dat ik mij daarvoor moet
opofferen. Gelukkig heeft hij niet laten
opnemen dat het over voetbal of SDS
moet gaan en nog gelukkiger het hoeft
niet in het Fries. Ik ben al jaren bezig
in een juridische strijd met de club om
mij vrij te kopen maar de
bestuursleden zijn niet te vermurven.
Voor deze ene keer heb ik het stukje
dan ook in het Nederlands gedaan,
terwijl ik normaal in het Engels
schrijf. Dat Engels schrijven doe ik
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met opzet, want dan kunnen die
boeren uit deze omgeving het niet
lezen. Ha, Ha, Ha.
Ik zal nu eerst even kijken of ik
genoeg woorden heb, want daar let ik
vooral op: ik wil absoluut niet teveel
woorden schrijven in de Treffer (ik
zeg altijd: de Misser). Ik zit nu op 271
woorden, zodat ik nog even moet
doorzetten.
Wat is misschien nog kwijt wil over de
voetbalclub is het volgende.
Ik vind het belachelijk dat de
voorbereiding
van
een
nieuw
voetbalseizoen altijd in ons vogelland
moet plaatsvinden. De laatste keer zag
ik weer een aantal van die lui
(waaronder die voorzitter Ramatoff
met zijn zoon Jaap Jan) aan het
polstokspringen. Het schijnt een
nieuwe vorm van een warming-up te
zijn. Dat sjouwen met een pols is een
vorm van krachttraining begrijp ik
daar uit. Ik vind alles prima, maar ik
verzoek de boeren van SDS om weg te
blijven van ons land.
Laat dit een laatste waarschuwing zijn,
anders neem ik andere maatregelen. Ik
heb al contact gehad met de
internationale zeevogelbond, en zij
zijn bereid om eventueel iedere
zaterdag actie te voeren op en rond
het sportpark “Skoolsix”. Wij zullen er
dan voor zorgen dat het voetbal
onmogelijk wordt.
Wat mij betreft zou dit mijn laatste
stukje zijn, maar helaas voor jullie en
mij: ik blijf columnist.
Signed by Sikke
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It ljocht op in sponsor
Luchtfiets en schilpaddenkweekbedrijf Lichter B.V.
Dit maal de schijnwerpers op Otto
Peter Lichter, President Directeur van
Lichter B.V.
Lichter B.V. is ruim een jaar geleden
neergestreken in Easterein. Omdat
Otto Peter veel onderweg is koste het
aanvankelijk nogal wat moeite een
afspraak met hem te maken. Maar
eenmaal op de praatstoel weet hij van
geen ophouden. Hier volgt het
boeiende relaas van een, zoals hij
zichzelf noemt, missionaris die de
beschaving van de randstad is
ontvlucht. Zijn persoonlijke missie:
het stimuleren van de economische
ontwikkelng in achtergebleven regio´s.
Het was Otto-Peter opgevallen dat
veel ouderen in Friesland die slecht ter
been zijn zich voortbewegen met
behulp van rollators en op zonneenergie
aangedreven
lopende
bandsystemen die de dorpen onderling
met elkaar verbinden. Otto Peter denkt
dat zijn uitvinding, de luchtfiets, een
uitstekend milieuvriendelijk
alternatief is, dat bovendien
voorkomt dat de Friese fietspaden
en
B-wegen
dichtslibben. Trots laat Otto
Peter een computer-simulatie
zien die de werking van zijn
uitvinding
demonstreert.
Vanaf kata-pultlanceerbanen
worden de “gevleugelde”
fietsen de lucht in geschoten Computersystemen bepalen de maximum
hoogte van de luchtlaag. Met een
trappende beweging kun je snelheid
maken en met een zogenaamde “remDe Treffer
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paraplu” kun je vaart minderen. Otto
Peter pleit ervoor dat bezitters van een
luchtfiets een zogenaamde proeve van
bekwaamheid
moeten
hebben
afgelegd. Met name het dalen vergt
enige vaardigheid. Je moet er voor
zorgen dat je tegenwind hebt en in de
onderste
luchtlaag
aan-gekomen,
schakel je de parachute in.
Een tweede tak is het kweken van
schilpadden. De diertjes worden op
zekere leeftijd ontdaan van hun schild.
Dit schild wordt zodanig bewerkt, dat
het uiteindelijk kan dienen als tok.
Naarmate de schildpad (en dus het
schild) ouder wordt, neemt de
hardheid van het schild toe. Een klein
schild (bv van een 1- of 2-jarige
schildpad) is minder hard, maar toch
best wel bruikbaar voor G- of Epupillen.
Lichter ziet zijn tweede tak als meest
winstgevende. Immers als volgend jaar
de kniebeschermer verplicht wordt,
vormt een modale tok geen
afdoende bescherming meer
vormt “knietjes”.
Hiernaast neemt Lichter de maat
op. Terwijl de onder-staande
actiefoto laat zien dat de tok wel
degelijk toekomst
heeft.
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Tuchtzaken
voorwaardelijk), wegens het nuttigen
van te veel vet voedsel in de periode
van 48 uur voorafgaand aan de
belangrijke competitiewedstrijd tegen
Alphen a/d Rijn V1.

Voorzitter Ramatoff heeft een drietal
supporters (Chris Houtsma, Tamme de
Boer en Geert Hiemstra) een officiële
berisping gegeven, wegens het
onvoldoende meejuichen na het scoren
van het derde doelpunt tijdens de
wedstrijd SDS – Bildse Boys.

Redactie: clubarts Oege Johannes
Loor is van mening dat een streng
dieet de prestatie van de voetballers
aanmerkelijk
kan
verbeteren.
Steekproefsgewijs worden er controles
uitgeoefend op het naleven van deze
verordening.
Oege Johannes Loor is een clubarts
van de oude stempel en gebruikt
hiervoor alles behalve moderne
methoden
Onderstaande foto laat dat zien. Hij
maakt gebruik van een aantal
verpleegsters die op snuffelstage zijn.
Deze dames hebben hun reukorgaan
zodanig getraind dat ze feiloos kunnen
constateren in welke mate de
voedselverordening van Loor wordt
overtreden.

Oud voorzitter Tinus Hoekstra drie
wedstrijden huisarrest wegens het
morsen van jonge jenever op de
electronische buitenspelregistratie.
De tweeling Johannes Enno en Enne
Steffen Bruinsma 10 Euro, wegens het
ontvreemden van het kaatskanon uit
het Skoalleseize-museum om er
vervolgens op protters mee te
schieten.
Gatske Hiemstra een mondelinge
berisping na kritiek op Ilse Ramatoff
(red. Gatske beschul-digde de
vrouw van de voorzitter van
malver-saties
met
het
draaiend rad)
De voltallige Treffer-redactie
20 Euro, omdat ze in de
vorige “Treffer” Ramatoff
zouden hebben afge-schilderd
als een drinkeboer.

De veteranen Simon Kooistra
en Jelle de jong: drie
wedstrijden (waarvan één
De Treffer
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Eindstand Ramatoff League
deelnemers vanaf eindrangschikking nr 38: raadpleeg onze home-side !!
Nr

Naam team:
1Die Mannschaft
2Cowboys from the Greidhoeke
3Sjoukema side
4The Roza
5Hinkes jonges
6Hela hola
7Gatske's boys
8Viva SDS
9FC Kweit nog steeds neits
10De bal is rond
11Lekkers van Beckers
12De Tjallingas
13De Scheltinga's
14Was goed, kreeg geen geld terug
15Kooistra
16Oud maar nog niet versleten
17Ponghâlder FC
18Die Mannschaft
19Wie niet horen wil, moet maar voelen
20De Lytse Wytses

Naam:
Douwe Hoekstra
Saskia Sybesma
Geke de Haan
Rozalien Bouma
Hinke Kuiper
Fetsje Hiemstra
Gatske Hiemstra
Ria Braadslee
Annemarie en Petra
Mark Wotte
Nikos Beckers
Tjalling Hoekstra
Freddy Scheltema
Gerrit Terpstra
Gerrit Kooistra
Sjoukema
Rommert Bruinsma
Douwe Hoekstra
Popko Wijnia
Lytse Wytse

21For those about to rock
22The Cross Side
23I don't Meinte
24Oejé el
25Mantenhampool
26Team zonder naam 32
27De Barkeepers
28De Pilledraaiers
29De Automonteurs
30De Stryker
31Zo groen als gras
32Like a Hurricane
33The big farmer
34Sikke de Seagull
35Sealesintrum "It lege gleske"
36Partij Rotzooi
37De Kromme

Angus Reynhoudt
Ricardo de Jong
Meinte Wesselius
Oege Joh. Loor
Bas van der Wey
Harm-Auke Dijkstra
Sibele Brouwer
Sibe Brouwer
Sipke Brouwer
Anne Brouwer
Andries Stuiver
Lolke Hofstra
Floris Jan de Boer

De Treffer

Stoffel Bouma
Dukke de Boer
Durk Okkema
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Score

weekpr.
557 50Euro
552
551 25Euro
549
548
547
545
537 75Euro
533 25Euro
531
529 25Euro
527 25Euro
526
526
526
525
522
520
519
519 (-25Euro)

prijzen
250Euro
200Euro
150Euro
100Euro
50 Euro
10Euro
10Euro
10Euro
10Euro
10Euro

517
516
514
511
503
499 25Euro
499
499
497
497
494
493
492 25Euro
490 25Euro
489
488 25Euro
485
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De Ramatoff-cocktail
Yn dizze cocktail in fraach-antwurd spul mei de twa Ramatoffs. Eage, ús presidint
en Jaap Jan, de coming man dy’t tige warber is yn ´e jongerein kommisje.
Eage

Jaap Jan

Yn 1975 yn it noardelikste
puntsje fan Wyt Ruslân

Yn 2011 yn it tintekamp efter
de Hottingawei

Direkteur Fryske
sûkerbôlefabryk (sûnt 2014)
yn Easterein

bakkervakskoalle

Favoryte digitale lûdsjip

Kozakken koor / Boris en
Antonius sjonge lieten fan
Sytse van der Werf

Rock en “it apesoere sturtsje”
fan Special Treatment

Favoryte film

De wet fan mefrou Murphy

De teloargang fan de
fuotbalklup Cambuur

Meast yndrukfolle barren

75 jierrich jubileum fan SDS
yn 2022 op de Terp yn
Wommels

Special Treatment live op de
Slachtebrege yn 2008

Favoryte iten

Hotsputska (myn wiif kin dat Smarrotsky, mar foar in bak
tige lekker klearmeitsje)
mei nútsjesmoar kinne se my
ek wekker meitsje

Berne / te

Berôp / skoalle

Favoryte drinken

Gatskusbier

Adfocaat fan seefûgelaaien

Tiidskrift / krante

De Treffer, de Tokker

Friesch Dagblad / De Treffer

Bêste boek
Fekânsje

Lân

De Treffer

“Sammeling Sportspotjes” fan “De Bus”, fan Stoffel Bouma
Evert de Jong
Kamping “Karstkarel” ûnder
Skylge
Lytsewierrum (ien fan de 18
kampings oan de Slachte)
De Skoalleseize
It lân fan Ids de Boer
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Eage
De wet fan McGwire:
“De moaiste doelpunten falle
altiid at je bier helje”

Jaap Jan
De wet fan Butner:
“Wie het laatst lacht, denkt
het langzaamst”

Goede eigenskip

Op tiid liege

Earmtakkepolityk tapasse

Minne eigenskip

Myn soan net foarlûke

Ha´k net

Liifspreuk

Byleauwen

Bêste klup Nederlân
Bêste trainer

Myn fyts neist it elektroniske Myn earste tok altiten efkes
slot en noch mei in siferslot út foardwaan en dan konstateare
1998 op slot sette foar de
dat hy te lyts is.
wedstriid fan it earste
SDS

Heerenveen

Rein vd Woude (PSV)

Bauke Dijkstra (SDS)

Oare funksjes

Foarsitter Spul der ballen klup Manager junioren SDS en
“Deun by”
ponghâlder “Slachterace foar
Foarsitter fan neisoarchklup
500 cc motoren"
“it stikertried”

Moaste sportmominten:

Oftrap bekerfinale amateurs Mei “it spul der ballen” op de
yn 2008 (SDS-Cambuur 2-1); earste baronparty yn Easterein
Wyt-Ruslân Eurpees
in 8e priis;
kampioen yn 2020 yn Berlyn Nederlân wrâldkampioen yn
2010 yn Súd Afrika

Fan oaren:

Iepening Stuiverdome troch
myn wiif Ilse

Iepening Stuiverdome troch
ús mem

Grutste argewaasje

It iepen plak oan de Noard
side (Bunnik side) dêr dy
dwerse âlderen altiten
sanedich stean moatte

Dat ús fersyk om ús namme te
ferfrysken yn “Ramatofstra”
net slagge is

Oare hobby´s

Antyk sammelje, lykas
wedstriidformulieren; dugouts; theesjettels; en fluitsjes.

Kompjoetermûzen fange

Bewûndering foar

De Treffer redaksje fan 2000 Us heit, dy as swarte wytrus
want sy hawwe der doe al foar flechte is nei in swarte wite
soarge dat ik no foarsitter bin
fuotbalklup

De Treffer

Wikselt sterk, somtiden heech
grepen, somtiden leech fallen

De Treffer
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Vet cool
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Koart Nijs
Ons eerste elftal
is een ronde
verder gekomen
in de beker. De
zondagamateurs
van
CambuurLeeuwarden
hadden weinig in
te brengen tegen
het veel beter
combinerende
SDS. De Leeuwarders die aan het
begin van deze eeuw nog op het
hoogste niveau acteerden waren er
overigens niet rouwig om. Nu kunnen
ze zich helemaal richten op de
competitie. Er moet namelijk nogal
wat
gebeuren
wil
CambuurLeeuwarden aan het degradatiespook
ontsnappen en niet in de kelder van de
zondagamateurs belanden..

De hardnekkige substantie op het
borstbeeld van Enno Bruinsma blijkt
protterpoep te zijn.

Floris Hiemstra overweegt zijn taak
als adviseur neer te leggen nu
voorzitter Ramatoff niks gedaan heeft
met zijn adviezen

De theorie-lessen van Sjoerd Postma
kunnen voor het vierde achtereenvolgende jaar geen doorgang vinden in
verband met te weinig belangstelling.

De Treffer
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De bijna 80 jarige Postma haalt
desgevraagd zijn schouders op en
zegt dat de activiteiten commissie te
veel andere activiteiten heeft gepland.

SDS contracteert derde
Engelse trainer
Na de B2 en C1-junioren, krijgen nu
ook de D1-pupillen een Engelse
trainer. Okke Okkema contracteerde
de 35 jarige Kevin Wiseguy uit Kelton
Village, een dorpje bezuiden
Liverpool. Wiseguy is vooral een
tactisch sterke trainer.
Na drie jaar stage te hebben gelopen
bij Liverpool, keerde
Wiseguy terug bij
zijn club, Kelton
United. In twee
jaar tijd wist hij
dit modale team
op het hoogste
niveau te
brengen.
Okkema heeft
hoge
verwachtingen en denkt dat onze Dpupillen met deze trainer nu eindelijk
door kunnen stoten naar de Landelijke
divisie A.

Voor gedetailleerde
informatie en voor standen en
uitslagen verwijzen wij u naar
onze home-side
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