De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
Jiergong 46 nûmer 2
Kryst 2015
Redaksje:

Adres:

Tryntsje Bouma
Bauke Dijkstra
Metsje Huitema
Sjoerd van Beem
Willem Wijnia
Tjerk van der Pol

Pieter Coopmanstraat 29, 8701 BN Bolsward
Griene Leane 17, 8734 GP Easterein
06-44057088
Tywert 4, 8731 CL Wommels
0515-333295
M.O.H.strjitte 10, 8731 AG Wommels
06-48713325
De Homeie 27, 8731 EC Wommels
0515-331444
Geins 5, 8731 CR Wommels

Ynternetredaksje:

Aant Hofstra: sds-nijs@home.nl
Willem Wijnia: info@vv-sds.nl

Bestjoer:
Willem Wijnia
Gida Heerma
Baukje de Jong
Robert Schilkamp
Syb Overal
Tina Wiegers
Bauke de Boer
Pieter Kamstra
Oetze Paauw

tillefoan:

tillefoan:
De Homeie 27, 8731 EC Wommels
0515-331444
Pipegaal 11 8731 DB Wommels
0515-332227
v.Eysingaleane 22, 8734 GD Easterein 0515-852400
Hofkamp 33, 8731 BT Wommels
0515-331816
Streek 30, 8734 GR Easterein
06-51261950
P. ten Bokumstrjitte 15, 8736 JG Reahus 0515-331365
A.Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein 0515-332555
’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein
06Skippersbuorren 11 8734 GT Easterein 0515-332094.

Jongereinkommisje:

funksje:

Robert Schildkamp
Willem Overal
Rinske Joustra
Lize Schuurmans

Foarsitter
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

funksje:
Foarsitter
Skriuwer
Ponghâlder
Foarsitter jongerein
Wedstrydsekretaris
Ledenadministraasje
PR en Reklame
Sen./Technyske saken
Skoalleseize

Technyske Kommisje Senioaren vv SDS
Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Pieter Kamstra
Koördinator SDS 1 en 2: Fakant
Koördinator SDS 3 en 4: Ids Boersma
Koördinator sealfuotbal: Willem Wijnia
Koördinator Froulju: Fakant

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS 2015-2016:
Fakant
Jan-Rinse Blanksma
Douwe Reitsma
Ferry Korbach en Theo Postma
Akke – Rixt Zijsling
Folkert-Rients Vellinga
Hans van der Schaar
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Foarsitter
Skriuwer
Coördinator A- en B-junioren
Coördinatoren C-junioren
Coördinator D-pupillen
Coördinator E-pupillen
Coördinator F-pupillen
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E-mailadressen:
Foarsitter@vv-sds.nl
Ponghalder@vv-sds.nl
PRcommissie@vv-sds.nl
Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl
Ledenadministraasje@vv-sds.nl
Sekretaris@vv-sds.nl
TC-foarsitter@vv-sds.nl
Foarsitter-jeugd@vv-sds.nl
Accomodatie@vv-sds.nl

=> Willem Wijnia
=> Baukje de Jong
=> Bauke de Boer
=> Syb Overal
=> Tina Wiegers
=> Gida Heerma
=> Pieter Kamstra
=> Robert Schildkamp
=> Oetze Paauw

Sponsor- c.q. PR-kommisje
Bauke de Boer
Hendrik Engbrenghof
Ype Tiemersma
Karin Sjaarda
Enne Bruinsma

Shirtsponsoring (PRcommissie@vv-sds.nl)
Treffer en website
Reklamebuorden en Freonen fan SDS
Administraasje
Algemien lid

Aktiviteitenkommisje: fakant
Wedstrydsekretariaat
Senioaren, A’s en seal: Jappie Wijnia, de Jister 3A, 8731 EB Wommels. tel:0515-332245
Jeugd B, C en D’s: Pieter de Boer, ’t Bosk 37 TE, 8731 BJ Wommels tel: 06- 10018187
Jeugd E, F en wedstrydplanning: Syb Overal,Streek 30, 8734 GR Easterein, tel: 06-51261950

Skiedsrjochterkoördinator:
Auke Eringa Email auke.saskia@hotmail.com Tel 0515 33 26 49

Akkomodaasje:
Sportpark “De Skoalleseize”, ’t Heechhiem 11, 8734 GS Easterein, tel. 0515-331700
(SDSkantine@gmail.com)

Fersoarging terrein:

tillefoan:

Andries Stuiver

0515-332872

A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein

Fersoarging materialen:
Klaas de Haan, Klaas Overal, Lolke Bouma en Willem Twijnstra

Konsul:
Pier Faber

’t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein

Korrespondinsje besoarging Treffer:
Easterein:
Wommels:
Itens/Hinnaard:
Reahûs/Turns:
Spannum:
Winsum:
Kûbaard:
Hidaard:
Oare plakken:
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0515-331750

Rabobank Sneek –ZuidwestFriesland.

Bankrelaasje: NL60RABO0349501033
Ferienings nr KNVB: BB BG 32H

Tillefoan:

Hester Hiemstra, Skoallestrjitte 10, 8734 GM, Easterein ……………
K. en H. Meijer, Wynserdyk 19, 8734 GE Easterein
0515-332278
Gelf Ykema, Klampe 4, 8734 GS, Wommels
06-12333448
Fam. Boonstra, Hofkamp 14, 8731 BV Wommels
0515-331615
Sjouke Sjoukema, Hearedyk 55, 8735 HP Itens
06-25547253
Fam. Gerbrandy, Sanleansterdyk 24, 8736 JB Reahûs 0515-332910
Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum 0517-341532
Sybren Wassenaar, Hege Terp 13, 8831 XT Winsum 0517-341886
Auke Eringa, De Grits 14, 8732 EJ Kubaard
0515- 332649
Harm Bergsma, Skoallestrjitte 46, 8734GN Easterein 0515-332476
Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels
0515-333295
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Kontribúsje(per 1/1/2015) :
Senioren fjildfuotbal:
€ 64,20
Senioren sealfuotbal:
€ 46,25
A- en B-junioren:
€ 51,C-junioren:
€ 42,90
D- en E-pupillen:
€ 34,95
F-pupillen:
€ 30,35
Foar de jongerein jildt fanôf it twadde bern 20% koarting

it
it
it
it
it
it

healjier
healjier
healjier
healjier
healjier
healjier

Tagong wedstriden earste âlvetal € 3,- Dêr sit dan in programmaboekje bij.
Foar leden, sponsers en freonen fan SDS is de tagong fergees.
In programmaboekje kostet foar foar leden, sponsers en freonen fan SDS €1,-.

Freonen fan SDS
Foar € 50,- yn it jier wurde jo lid. Jo krije dêrfoar ús klupblêd, “de Treffer”, fergees tastjoerd en jo
hawwe by kompetysjewedstriden fan ús earste âlvetal frij tagong. Foar nijere ynljochtings kinne jo
skilje mei Enne Jehannes Bruinsma (till. 0515-332013).

Stipers
Mear ynformaasje by Enne Bruinsma (0515-332013)

Oanmelding nije leden:
Aspirant jongereinleden, aspirant senioren (fjildfuotbal) en aspirant sealfuotballers kinne
harren oanmelde/ôfmelde fia de webside www.vv-sds.nl fia “oan-/ôfmelde”.
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto)
ynlevere wurde.
By fragen kinne je kontakt opnimme mei Tina Wiegers (till. 0515-331365).

Ôfmelde:
Under de kop oan-/ôfmelde stiet ek de link foar as jim heleas ôfmelde moatte/wolle
Allinich op dizze wize kinne jim ôfmelden wurde (dus net fia in lieder enz.)
Hjirfoar binne twa data: foar 15 juny en 1 desimber.
By te let ôfmelde moat der noch foar in heal jier betelle wurdde, dit is omdat SDS dan ek ôfdrage
moat oan de KNVB.

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgende nûmer is:

10 maart 2016
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden.
Leafst oer de E-mail.
E-mail adres : detreffer@vv-sds.nl

Fan de redaksje
Alweer een Treffer. Tevens de laatste van dit jaar,
met nieuwtjes, interviews, aandacht voor
zaalvoetbal en natuurlijk een moeilijke kerstpuzzel
voor bij de open haard! Even tijd voor wat anders
dan voetbal, maar niet zonder onze sport als
leidraad natuurlijk! Veel leesplezier en we zien jullie
allemaal op de nijjierssit van de club op 2 januari,
snertweer of niet!
(TP)
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Matchday!

Naaldhakken

Klaas

side 7

side 12

side 25
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Fan it bestjoer
Myn namme is Pieter Kamstra, ik wenje mei Akke
Rixt en Redmer yn Easterein, ik fuotbalje al sûnt de
jongste jeugd by SDS en sit no yn SDS 2. Sûnt
oktober sit ik yn it bestjoer fan SDS as opfolger fan
Durk Okkema (technyske saken).
De earste helte fan it seizoen 2015/2016 is hast
alwer op syn ein. SDS 1 stiet op it moment fan
e
e
skriuwen op in 13 plakje yn ‘e 3 klasse, in pear
posities te leech. At der sa fuotballe wurdt as tsjin
de Oeversweltsjes, dan klimme we grif noch op ‘e ranglist. SDS 2, 3 en A1
fuotbalje moai mei yn ‘e (sub)top fan harren kompetysjes, SDS 4 hat it wat
e
dreger mar ek hjir is alle fertrouen yn in knappe 2 seizoenshelte. Mei de
froulju giet it geweldich, se hawwe alles wûn!! Mei in skitterend nij keunstfjild yn
it foarutsjoch, opknapte klaaiboksen, in prachtich B-fjild, it MFT en in luxe
“kantine” kinne wij ús yn elts gefal hiel goed presenteare as
amateurfuotbalklup!!
Pieter Kamstra

Fan it jeugdbestjoer
SDS-sealtoernoaien

Evenement

Datum

Tijd

F-pupillen

Kersttoernooi

19-12-2015

09:00-12:00

E-pupillen

Nieuwjaarstoernooi

02-01-2016

09:00-13:00

D-pupillen

Nieuwjaarstoernooi

02-01-2016

14.00-17:00

MD1+MC1

Nieuwjaarstoernooi

16-01-2016

09.00-12.00

B+C-junioren

Nieuwjaarstoernooi

16-01-2016

09:00-13:00

Senioren + A-junioren

Nieuwjaarstoernooi

23-01-2016

18:30-22:30

SDS Vr.1

Nieuwjaarstoernooi

06-02-2016

18.30-22:00

Op 16 januari organiseren we het toernooi voor MD1 en MC1. We organiseren
dit als een vriendinnendag. De meisjes mogen dan ook vriendinnetje
meenemen. Voorafgaand aan de toernooien zullen alle jeugdleden een
persoonlijke uitnodiging via de mail krijgen. Via een link kunnen zij zich dan
opgeven.
Met vriendelijke groet, Robert Schildkamp
Foarsitter Jongerein vv SDS
jiergong 46 nr 2

5

Kryst 2015

SDS F3 neijierskompetysje 2015-2016

Ik heb als leider mijn debuut gemaakt bij SDS F3 dit seizoen en wil ff graag
terugblikken op de najaar competitie.
SDS F3 is een team met allemaal eerste jaar F-pupillen met 10 jongens en 1
meisje erin.
Het was passen en meten voor het vervoer naar de uitwedstrijden maar
elke week waren we compleet zo niet dan was er iemand ziek of geblesseerd!
Als je naar de stand kijk en ziet dat SDS F3 op plek 6 van de 12 staat met 11
wedstrijden 6 gewonnen, 1 gelijk en 4 verloren en een doelsalto van 61 voor
en 37 tegen vind ik super van ze!
Nu de najaar competitie erop zit kunnen we ons gaan klaar maken voor de
zaalvoetbalwedstrijden en hier gaan we zeker ons best weer doen.
Als we in maart 2016 weer los gaan in de voorjaarscompetitie zullen we dat
zonder Jarno , Sander en Nienke moeten doen. De heren gaan naar F4 en
Nienke stopt ermee. Jarno en Sander bedankt en heel veel succes bij SDS F4
en Nienke ook bedankt en heel veel succes bij het volleybal.
Bas jij ook bedankt voor de samenwerking en we kunnen tevreden terug kijken
op een mooi resultaat. Als er 3 vertrekken bij SDS F3 komt er ook iemand
weer bij en dat is Evan de Jong en heten dan hem ook van harte welkom en zo
telt F3 dan weer 9 spelers.
Groet,
Dennis Vinke
jiergong 46 nr 2
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Matchday
Skriuwer: Aant Hofstra
Ik sjoch it oates en toates op
twitter. It wurdt “matchday”.
Spilet bygelyks in F13 fan ONS
tsjin Woudsend F2 dan twittert
in mij ûnbekende heit dat it
hjoed matchday is. Krekt ja,
fluch yn de auto nei Wâldsein,
2 kear tweintich minuten balje
en fluch yn de auto werom en
moai foar iten werom.
Matchday, dat is yn Liverpool
hiel wat oars. Dat erfaar ik in pear wiken lyn at ik in wykein yn Liverpool bin.
Sneon komme wij (myn sweager en ik) oan en sneintemiddei om 16.00 oere is
de wedstriid. De matchday begjint moarns al bij it moarnsbrochje yn it hotel.
Tsjin njoggenen skowe de Liverpoolgongers oan , krekt as ús noch wat
minnichjes nei in prachtige jûn yn de binnenstêd mei al dy hearlike Beatle
kroechjes en live muzyk. Reade sjurtsjes, sjaals en oare attributen jouwe oan
dat it matchday is.
It reint de hiele moarn hûnen en katten en middeis hâldt it ek net op. Mar al
foar tolven sjogge wij fanút in gelegenheid yn de wyk Kensington it read ien
kant op rinnen. It is noch 4 oeren foar de ôftraap en wij tinke dat wij ús
aansens ek mar opmeitsje moatte foar in healoerke rinnen. It paad hoege wij
net te sykjen, wij rinne gewoan efter dy ploechjes minsken oan. Freonen,
heiten mei bern, komplete famyljes, it is op dizze matchday ûnderweis nei
Anfield, de thúshaven fan FC Liverpool.
Hast trije oeren foardat it begjint, sjogge wij bij hoe’t de sfear opboud wurdt
foar de match.
Kreamkes mei de nijste Kloppsjaals,sjurts en bekers, kafees foar in dea pint
dy’t lekker fol is sûnder skom , fretterstintsjes mei hite hûnen en hieltyd mear
minsken wachtsje geduldich op it sein dat se it stadion ynmeie. 90 minuten foar
de ôftraap kinne wij fia yngong ST ús plak opsykje. Heech yn de hoeke, mei
útsicht op de fans fan Crystal Palace, de tsjinstanner fan hjoed. Hjir sitte wij
dan te wachtsjen op de ôftraap op dizze matchday. De krekt kochte sjaal moat
omheech at it Never Walk Alone út 40.000 kielen galmet en de wedstriid
begjinne kin. Nee, noch net. Earst noch in yndrukwekkende minút stilte foar de
de
betinking fan de slachtoffers fan de 2 wrâldkriich.
De 90 minuten wêr’t it omgiet hâlde net oer. Liverpool mist de skerpte nei in
Europees aventoer op tongersdei yn Ruslân. Crystal Palace giet er mei in 1-2
winst fan troch en dy fans sjonge dan ek leuke lieten.

jiergong 46 nr 2
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Teloarstelling, mar gjin lilkens fiele wij om ús hinne at wij yn in hiele grutte stoet
bij it stadion weirinne. It reint noch altiten en it liket wat in tryst ein fan ús
matchday.
Mar de matchday
giet noch efkes
troch nei dat wij
earst efkes iten ha.
Yn de bar sitte wat
Ieren en wat
Dútsers en it giet
mar ien ding.
Fuotbal,
Liverpool…..Wij
analysearje mei de
Dútsers yn ús
brabbel Ingels. En
wij drinke mei de
Ieren noch ien ta beslút fan dizze matchday..en noch ien… en noch ien. Sa
nimme wij de hiele dei mei. Dit wie in echte matchday….
Moandeitemoarn ride wij yn de bus noch efkes lâns it stadion en bringe de
lêste dei fan ús tripke troch yn it Beatlemuseum. Net in ferkeard plak foar 60
tigers wêrbij prachtige herinneringen boppe komme en boppedat bûten reint it
….alwer of noch altyd.....

jiergong 46 nr 2
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De nijjierssit mei de snertrin en noch folle mear!
Sneon 2 jannewaris 2016 is der wer de
jierlijkse nijjierssit mei de tradisjoniele snertrin.
Der sil ek dit jier wer in route útsetten wurde
foar de kuierders en de drafers. De kuierders
fertrekke dan om in oer as 13.00 en de drafers
om 13.30 sadat sy tagelyk oan binne by de
kantine om dêr te genietsjen fan in lekkere bak
snert.
Hoe ’t de rest fan de middei derút sjocht is noch
in ferrassing. Wy geane yn elts gefal leuke muzyk draaien mei byld (oan te
freegjen fia de SDS-side), wy dogge in kwiske en Mark Postma docht in koarte
“We are one”-aktiviteit.Ek wurdt de winner fan de SDS-League bekend makke.
Miskien dogge wy ek noch wol in pear slachjes oan it Draaiend Rad en kinne
wy de lifters folgje dy ’t 1 jannewaris op reis gien binne nei Kopenhagen.
Dit alles yn elts gefal ûnder it genot fan in hapke en in snapke fansels.
Eltsenien dy’t wat mei SDS hat is fan herte wolkom.
Hâld foar mear nijs de SDS-webside yn de gaten.

Rabo-ledensponsering
Ek dit jier jout de Rabobank alle leden fan de
Rabobank wer de mooglikheid om €5,- fan it
sponserbudsjet fan de Rabobank oer te meitsjen
op de rekken fan in klup of stifting. Sa kinne je der
dus foar soargje dat SDS troch de Rabobank
ekstra stipe wurdt. As je lid binne (of wurde) fan de
Rabobank dan kinne je harren freegje 5 euro te
stoarten op de rekken fan SDS.
Dit kin de hiele moanne desimber.
Je moatte je gegevens dan ynfulle op dizze
webside:
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sneekzwf/forms/stembiljet_rabo_ledensponsoring
De kode fan SDS is: RLS 281
De link stiet ek wol op de webside fan SDS!
Alfêst tige by tige!

jiergong 46 nr 2
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OFK(foarhinne Midwintercup) yn Frjentsjer
Ek dizze winter dogge SDS 1 en de âld-sealfuotballers fan SDS 1(seal) wer
mei oan it Iepen Frysk Kampioenskip Sealfuotbal(OFK). De froulju fan SDS vr.
1 dogge dit jier net mei.
It OFK wurdt ferspile yn De Trije yn Frjentsjer. Sneon 9 jannewaris binne de
finales. De fjildfuotballers treffe yn de foarrondes û.o. de sealfuotballers fan
Drs. Vijfje en Blauw-Wit ’34 1. De âld-sealfuotballers sitte by sc Berlikum yn de
poule. Hjir troch waarden sy ferline jier noch útskeakele. De fjildfuotballers
hawwe harren foarrondes op tongersdei 7 jannewaris en de sealfuotballers op
woansdei 30 desimber. Meastentiids is it de muoite wol wurdich om efkes yn
Frjentsjer te sjen.
Poule H4 woansdei 30 desimber
Poule H11 tongersdei 7 jannewaris
VCR
ONS Sneek
FC Harlingen
SDS (fjild)
SC Berlikum
vv Marrum
SDS (âld seal)
Drs. Vijfje
Oeverzwaluwen (fjild)
Futsal Buitenpost 2
SC Franeker (sneon)
Blauw-Wit ’34 1 (seal)
__________________________________________________________

Foar allegear!

jiergong 46 nr 2
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SDS: Op nei keunstgers!
Ein novimber hawwe de Skoalleseize,
de KF en SDS om tafel sitten om te
sjen hoe it liket mei de financiën
oangeande Project A,B en C. Projekt
A (de klaaiboksen) en projekt B (it Bfjild) binne ynmiddels klear en binne
ôfronden. Úteinlik hat it wat mear jild
koste as begrutten, mar mei help fan
de opbringst fan de wedstryd sc
Heerenveen - MVV is dit oplost. Dat
betsjut dat wy no oer kinne nei Projekt
C, oftewol it keunstgers!!
SDS hat jild beskikber steld, de keunstgerskommisje hat jild opbrocht, der is in
liening oangien troch de Skoalleseize en der komt subsydsje fan de gemeente.
No moat besjoen wurde as dat wat yn de begrutting stiet ek wurklijk nedich is,
as der noch ekstra dingen by moatte en as alles safolle kostet as begrutten. It
doel is dan om fan ’t maaitiid/simmer in keunstgersfjild del te lizzen. Wannear
eksakt moat noch besjoen wurde. Dit hat te meitsjen mei û.o efentuele
neikompetysje fan SDS 1, de start fan it nije fuotbalseizoen, de keatsaginda en
it wurkskema fan Antea. In keunstgersfjild kin yn 8 wiken lein wurde. Yn de
boufak wurdt der trochwurke.
In kommisje mei lju fan SDS, KF en Skoalleseize en fan Antea is no dwaande
om net allinnich út te sykjen wat foar keunstgers it beste is, mar ek wat foar
hek as der om hinne moat, wêr ’t de ballenfangers moatte, hoe heech as it fjild
lizze moat, as der ek fêste E- en F-goals op moatte en wêr ’t losse goals
efentueel opslein wurde moatte, wat foar dug-outs as der komme moatte, hoe
’t it komt mei de ljochten, eigen wurksumheden ensfh.It hat dus noch wol wat
fuotten yn de (keunstgers) ierde, mar rekkenje der mar op dat der yn augustus
2016 in keunstgersfjild leit by SDS!
Wy hâlde jim op ‘e hichte!
Wy dogge it mei ús allen!
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Noppen & Naaldhakken
oer froulju, fuotbal en oare wichtige saken

Jeska
Terpstra
Jeska
Terpstra, in sportster yn hart en nieren. Drok
e
mei fuotbal en keatsen. Se stiet as 2 yn ‘e
e
topskoarderlist, as 2 famke wol te ferstean.
Wy wiene benijd nei Jeska en giene yn
petear…
Hoe lang fuotballesto al by SDS?
Ik fuotbalje no sa’n 8 jier by SDS. Ik bin yn 2006
begûn, dernei bin der in jier út west, omdat ik wol ris wat oars woe as fuotbal.
Mar doe ik stoppe, waard der in famkesteam oprjochte. Dus doe ha ik myn jier
op folleybaljen ôfmakke en bin dernei
lyk wer op fuotbal gien.
Neffens my bist begûn by de
jongens, hoefolle jier hast dat dien?
Doe ik begûn yn 2006, bin ik by de
jongens yn de F5 kaam. Ik wie doe it
ienige famke, dus dat wie oan it begjin
wol efkes wennen. Oant 2010 ha ik by
de jongens fuotballe. Wy bin sels in
kear kampioen wurden me de F1. En
we wûnen faak mei grutte sifers, dat is
wat ik my noch herinnerje kin.
(Sjoch foto fan Jeska as ienigste famke
en heit Gerrit as koach)
No sist alwer in tydsje by de froulju, hoe is dat?
Sûnt 2011 fuotblaje ik by de froulju, derby bin
ik begûn yn it famkesteam, MC1. Ik ha yn
totaal 3 jier by de famkes fuotballe en ek
dêrmei noch in kear kampioen wurden. We
koene nei dat momint in klasse heger, mar
omdat hiel folle famkes âlder wiene dan
mocht, moastn we nei de froulju ta. Fandêr
dat wy nei giene fuotbaljen by froulju 1. Dat
jiergong 46 nr 2
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wie oan it begjin wol efkes wenne. De tsjinstanders wiene faak in kop gritter en
fysyk sterker. Dochs bliuwden wy goed foitbaljen en eindigden we yn ‘e top 5.
Dit jier giet it sels noch in stik better en ha we noch nea ferlen. We stean dik
boppe oan, mei 7 punten los fan nummer 2. Yn ‘e winterstop traine we op
moandei yn Snits en woansdei gean we de sportskoalle yn, en doche we
allegear oefeningen sadat we nei de winterstop wer kinne knalle.
Sit der in protte ferskil yn it jongens en famkesfuotbal?
Ik fyn sels dat der wol in grut ferskil is yn it famkesfuotbal en it jongensfuotbal,
sa wurdt der by de jongens mear technieken brûkt en giet it oerspyljen in stik
sneller as by de famkes. Foarich jier ha Tjitske Heeres en ik noch by de C1
fuotballe, 1 kear yn e wike trainden we dan mei se mei. As it net út kaam mei
de wedstriden en se hieden net genôch jongens, dan giene wy ek wolris mei.
Ik fûn it altyd leuk om mei de jongens mei te fuotbaljen omdat it toch oars is.
En de reaksje fan de tsjinstanders bin altyd wol leuk, omdat der net faaks
famkes mei fuotbalje op die leeftyd.
Wat is dyn posysje?
Foarige jieren stie ik altyd rjochstfoar, mar sûnt in tydsje is dat feroare. Omdat
we no in oare opstelling ha, namelyk 4-4-2, stean ik no rjochst-mid. Doe ik dat
foar it earst hjearde tocht ik dat it neat wurde soe. De earste wedstryd wie
dêrom wol even wenne. Ik draaf no folle mear hinne en wer en ik moat no ek
helpe mei ferdedigjen. Dat is nij foar my, mar ik tink dat we der sels wol better
fan wurde, sa leare we ek op in oare manier spyljen.
Noch net boppe oan, is dat wol dyn streven? Tsjitske ferslaan en har
plakje oernimme kinne?
Oan ‘e top komme is net echt myn doel, it soe fansels leuk weze om in kear
boppe oan te kommen. Mar dan is it moai meinommen. Mar fuotbalje doch je
as in team en net allinich. Sa moatte je ek assisten jaan en dat is wer mear
myn ding. Sa fyn ik assisten jaan folle makkeliker eins, omdat ik dan de bal
lekker hurd foar sjitte mei as dat kin en dan hoech ik my net yn te hâlden.
Meastentyds as ik op doel sjitte wol, sjit ik te foel en giet de bal faak neist as
oer. Dit jier moat ik ek faak de korners nimme en dat giet my ek wol goed ôf.
Sa binne der wol moaie doelpunten fallen en op sulke mominten kin de wyn
hiel handig wêze, sa hie ik tsjin Snits hast in doelpunt makke fanút in korner.
Dat je as frou boppe oan stean yn it doelpuntenklassemint, wat betsjut
dat foar SDS?
As froulju boppe oan stean yn it klassemint, lit dat wol sjen dat froulju ek best
fuotbalje kinne. Mar je dogge it as in team en sûnder je teamspylsters kinne je
net safolle. It doelpuntenklassemint seit my einliks net safolle, ik stean leaver
boppe oan yn ‘e kompetysje, sadat je op it einde fan it seizoen kampioen
wurde!(TB)
jiergong 46 nr 2

13

Kryst 2015

SDS-krystpuzzel 2015
Hjir wer in prachtige SDS-krystpuzzel! De oerbleaune letters yn de wurdsiker
foarmje in sin dyst nei DeTreffer@vv-sds.nl maile kinst. Of leverje it yn by ien
fan de redaksje en meitsje kans op in alderaardichst pryske! Dat wurdt
úrikke op ‘e SDS-nijjierssit, sneon 2 jannewaris yn de kantine. Graach de
oplossing foar 1 jannewaris ynleverje!

Easterein efkesbalje foarsitter froulju fuotbalfjild iglo jeugd
keunstgers kjeld OFK oflast poeiermolke ponghalder programma
reedride SDS sealsekretaris senioaren sjaal skiedsrjochter
Skoalleseize snertrin sniebal Topfysio traine treffer trui
VanderEems wanten webmasters wedstryd winterjas winterskoft
wommels
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Sinterklaasje mei SDS 2
Madrid, 2 desimber 2015
Bêste Jort,
Wylst ik in bierke sit te drinken,
sit ik my te betinken,
mei wa't ik dy fergelykje kinne soe.
Want krektlyk as gewoane minsken
hat ek Sinterklaas sa syn winsken, syn foaroardielen, syn lek en brek, syn
fantasijen en syn drang nei fergelykjen.
Ik gean op syk nei in fuotballer, ien dy't krekt as dy syn fuotten sprekke lit om't
der yn syn holle net safolle sit.
En dan doel ik net op harses, mar op dom praat, want dat stiet by dy toch faak
yn it skaad.
By it draven, it skoppen, it koppen, it utskeakeljen fan dyn man en it lobben.
Wat dat oangiet binne der in protte fuotballers dy't yn't foar al ôfheakje, om't dy
dudlik minder kontrôle oer fuotten ha as it bekje.
Jonges sa as Hendrik Enkelbrekkelhof, Jesse fan it Weilân en Sjoerd van
Beemsterkaas. Bêste jonges, mar se lulle dwaas en binne de bal lang net altyd
de baas.
Wa wit ist Jentsje Sjorritsma, Jurjen Masturberinga as Pieter Kamchatka?
Hmmmm nee, de ienniche fergelyking dy't ik hjir sjoch is dat dyn efternamme
ek einnicht op in A.....
Is it dan miskien Gerrit Fliebersijn? Syn talint is grut mar it oantal doelpunten is
klein. Dat lêste is by dy ek sa, mar dêrfoar stiesto ek net op it fjild.
Immen foar wa't dat wol jild is Willem Wyninee, mar dy wasket foar syn wurk
eltse dei in oar har snee en syn rendemint is ek net echt in pree. Dus dit
fergelyk giet ek net op…..
Feitse de Haan as Sjoerd Rippekip? Beide in efternamme fan in bist en in pass
dy’t beslist, das oars ek wol wat foar dy. Mar Feitse hat read hier en Sjoerd is
faak rul, dus dasto op ien fan harren lykest is grutte flauwekul.
Dan ha we Tjeerd de Vriesianhorse en Allert Turksmakelijk, beide sa fluch as
wetter, mar de lêste pass moat stikken better. Do joust geregeld in pass, mar
de lêste net. Retteketet.
Gean we troch mei Wietse Fopmaster en Jurjen Losmaster, sûnder dizze 2
wurdt it in disaster.
Sawol op stap as yn it fjild kinst der net omhinne, dizze beide litte gjin man as
chick rinne. Wat dat oangiet likesto net op har want by dy komt allinnich frou
Jorritsma oan bar, toch?
Pieter Wesseliusius en Ralph Warimanus, dy kinst wol fuort stjoere op in
pakketbesoarchklus, wat dat oangiet is der wol in fergelyk, want ek oan dy is
de bal wol fertroud en hoe wy net op syk. Marrrrrrr, it liket yn it fjild soms as is
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Ralph en ek Pieter wolris wat in bange skiter en dat is by dy absolut net it
gefal, dus ek hjir gjin selde gefal.
Wa wit ien fan dizze twa? Stephan Kokeritus as Marten Faberareriere ? Sy
meie de bal mei de hannen oanreitsje, mar dat kinsto net meitsje. Dus dêr
wringt de skoech al gau…..
Ha we noch de it orakel fan Spannum, Bote Strikwerdum. In man mei in selde
ynstelling as dy; se komme my net foarby. Wat dat oangiet binne jimme in
pear, mar fierdere oerienkomsten sjoch ik net mear.
Bliuwe de bazen fan it spul noch oer; Jeroen Brouwersdam en Boudewijn
Kramerabrahamus, 2 mannen ut ien stik, foar wa’t 3 punten op sneon tige
wichtich binne. Mar dizze mannen kinne net lang net sa hurd as dy rinne, dat
ek hjir gjin 100 % oerienkomst en dat is no miskien noch wol it stomst; hast 2
sides fol mei ûnsin en noch altyd net in selde soarte as dy yn it sin…..
Anyway, genietsje fan dyn meuk, smar it yn dyn hier en ûnder dyn earms, dan
hat in oar it ek leuk.
Dikke tút,
Sinterklaas.
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Koart ferslach SDS-ledengearkomste 2015
*Foar it earst iepenet Willem de gearkomste. Der binne 28
minsken, mei bestjoer en ôffurdiging fan de Skoalleseize.
*It koart ferslach fan ferline jier en it jierferslach wurdt
foarlêzen en troch de oanwêzigen goedkard.
*Bauke docht ferslach fan de PR-kommisje. Der binne in
oantal nije sponsoren. Pep hat besluten ôfskied te nimmen
fan de PR. Karin Sjaarda sil har plakje oernimme.
*De JC hat ôfskied nommen fan Hans, Bote en Tecla. Hun plak is oernommen
troch Rinske Vinke en Lize Schuurmans(dielbaan) en Hans Veenstra. Hja
binne noch op syk nei in nij JC lid.
Foar TC jeugd wurdt noch socht nei in nije foarsitter no Durk hjir mei stoppe is.
Fierders docht Robert ferslach fan de jeugdteams en alle aksjes it ôfrûne jier.
*Willem Twijntra jout wer dúdlik ynsicht yn de sifers. It is sa dúdlik dat der gjin
fragen komme.
*Ek de kaskommisje is tige tefreden mei de finânsjes. SDS is noch op syk nei
in nij lid foar de kaskommisje. Wa ’t wol kin him oanmelde by ien fan it bestjoer.
*In nij keunstfjild sil noch wol wat kosten mei har meibringe, dus gjin
kontribúsjeferleging. Mar as tank foar alle ynset fan de leden ek gjin ferheging.
*Skoft mei kofje, té en in fulde koek.
*Ofskie fan Durk Okkema en Gida Heerma. Beide krije it klompke en applaus.
Foar Durk komt Pieter Kamstra yn de TC en it bestjoer. Foar Gida is noch net
in opfolger fûn. Salang bliuwt se de notulen dwaan.
Robert Schildkamp giet noch ien jier troch..
Syb Overal nimt al in skofte de funksje fan wedstriidsekretaris op him. Hjir
binne wy tige wiis mei. Ek de leden kinne dit wol wurdearje.
*Ferline jier in wiidweidich ferslach fan de Skoalleseize. No foaral tanksizzing
oan de keunstgerskommisje en de frijwilligers. De klaaiboksen en it B-fjild
binne klear. Maaitiid 2016 kin se los mei it keunstgersfjild.
*Bij de rûnfraach trije lytse fraachjes dy’t te finen binne yn it wiidweidich
ferslach.
En om 21.25 kin Willem syn earste gearkomste alwer slute.
Mei freonlike groet, Gida Heerma- Kooistra
P.s. It folledige ferslach kin opfrege wurde fia gidaheerma@ziggo.nl
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SDS League
Mei noch 1 wike te gean stiet Durk Okkema mei “FC
DWOpke” noch altiten boppe-oan yn de SDS League. Hy
hat mar leafst 18 punten foarsprong op nûmer 2, Eeltje
Postma mei “Maak er maar 3 kratjes fan Gertje
Wommels”. Dochs hat Eeltje der noch alle fertrouen yn dat
hy noch 1e wurdt, mar is dat terjochte?
Opstelling “FC DWOpke”:
Cillesen(AJA), Van Beek(FEY), Kappelhof(GRO), Zomer(HER), Kashia(VIT),
Ziyech(TWE), Barazite(UTR), Falkenburg(WII), Te Vrede(HEE), Veldwijk(PEC)
en De Jong(PSV).
Opstelling “Maak er maar 3 kratjes fan Gertje Wommels”:
Vermeer(FEY), Hateboer(GRO), Van Anholt(HEE), Van Hintum(PEC),
Kashia(VIT), Klaassen(AJA), Henriksen(AZ), Ziyech(TWE), Havenaar(ADO),
De Jong(PSV) en Haller(UTR).
De teams hawwe 3 deselde spilers (Kashia, Ziyech en De Jong). Dêrneist
hawwe sy beide in ferdigener fan FC Groningen. De rest moat it ferskil meitsje.
As Eeltje de SDS League wint dan komt dat om ‘t Ajax dik wint fan De
Graafschap mei ien of twa goals fan Klaassen, mar Cillesen dochs in goal
fleane lit. Dat Vermeer dan de nul hâldt tsjin NEC makket net safolle út, want
Durk hat Van Beek (FEY). Zomer (HER) is net mear skorst, dus kin wer in
kaartsje pakke en as Van Anholt (HEE) dan wer meidocht en de nul hâld en
thús wint fan ADO dan kin it foar Eeltje eins al net mear stikken. Te Vrede
(HEE) is mooglik noch blesseard, dus dat skeelt ek alwer. PEC Zwolle moat út
nei PSV en de ferwachting is dat PSV him net wer de tsiis fan de bôle ite lit.
Veldwijk sil dan wol net skore, mar it is foar Eeltje te hoopjen dat Van Hintum
net tefolle goals om de earen krijt. It soe ek wolris gean kinne om AZ-Utrecht.
Eeltje mei Henriksen en Haller tsjin Barazite fan Durk. Dêrneist bliuwt de kans
op in goal fan Falkenburg foar Willem II thús tsjin Roda wol grut wêr ‘t de kans
op in goal fan Havenaar tsjin sc Heerenveen lyts liket.
Al mei al kin it eins alle kanten noch wol út. Wy binne hiel benijd! Jim kinne yn
elts gefal kommend wykein mei dizze Treffer foar Teletekst om te sjen wa ‘t
earste wurdt yn de SDS League. Of soargje de Broersma’s(3e en 4e) noch
foar in grutte ferrassing? De einstân fan de SDS League sil bekend makke
wurde op de nijjierssit op sneon 2 jannewaris yn de kantine.

Sjoch foar al it aktuele
SDS-nijs eltse dei op
www.vv-sds.nl!
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In fruitmandsje bringe by Jaap Toering
Oan de ein fan de wedstriid tsjin Berltsum op 14 novimber,
kaam Jaap Toering yn botsing mei in tsjinspiler en de grûn.
De gefolgen wienen grut. Hy rekke sels yn it sikenhûs en is
oant no ta noch net werom op it fjild.
Jaap, kinst fertelle wat der krekt bard is en hoe't it dêrnei gongen is?
Ik kaam út de goal bij in frije traap dy’t de 16 meter yn brocht waard. Der stie in
hurde wyn wer troch de bal fierder kaam as earst like. Hjir troch moast ik
gestrekt nei de bal ta en stompte dizze nei de sydkant, doe kaam in spiler fan
Berltsum mei syn beide knibbels op mij yn wat makke dat ik in nierkniezing en
kniesde ribben der oan oerhold.
Hiest fuort yn de gaten dat it earnstich wie?
Eins wol, ik fielde dat dêr wer myn rjochter nier sit iets net goed wie. In soart
pine wat ik net earder field hie. “De wens is de vader van de gedachte” yn dit
soarte gefallen tink ik en hoopte dat it mei falle soe en de pine minder, mar dit
waard yn de rin fan de tiid steeds mear. Doe’t ik yn it sikenhûs bloed pisse wie
wol dúdlik dat it net goed wie.
Hoe lang moastest yn it siikenhûs bliuwe en dêrnei noch rêstich oan
dwaan?
Ik bin úteinlik twa nachten yn it sikenhûs west. Ik krige net in soad ynfo mei oer
hoe as wat fierder fanút it sikenhûs. Mar ik haw seker noch twa wiken thús
sitten en mocht yn elts gefal 6 wiken net fuotbalje.
Wat is de stân fan saken no, kinst hast wer oan'e bak?
Ik probearje sûnt koart wer yn kondysje te kommen troch wat te drafen. Om’t
de winterstop no yn giet start ik begjin jannewaris wer mei it trenen. En at it
herstel wat knap ferrint hoopje ik yn de winsterstop noch wat yn de seal balje
te kinnen.
Yn de wedstriid tsjin de Sweltsjes fan Koudum waarden der einliks wer
ris 3 punten helle. Hoe sjochsto it fierdere ferrin fan dit seizoen foar dy?
De lêste tiid siet de winst der steeds mear oan te kommen. It hat dit seizoen
seker net meisitten wat blessures en en skiedsrjochterlike beslissingen
oangiet. SDS 1 hat in seleksje dy’t seker yn de tredde klasse thús heard.
Sadra wy der foar soargje dat wy fit bliuwe as seleksje is der genôch kwaliteit
om mear wedstriiden yn winst om te setten.
Do bist ek hast klear mei dyn oplieding, kinst ek wat sizze oer dyn
ambysjes by SDS yn de takomst?
Ik doch in opleiding ta ferpleger. It is moeilik te sizzen, mar de kans is grut dat
ik wol gauris sneons wurkje moat. Dus ik haw oanjûn dat dit yn principe myn
lêste seizoen wurd. Mar it is noch efkes ôfwachtsje hoe it krekt komt. (SvB)
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Hite nútsjes
Hasto ek sa ’n goed gefoel oerhâlden
oan sneon 5 desimber? Sinteklaas
wie SDS goed stimd en soarge foar
winstpartijen foar SDS 1,3,4, Vr.1 en
A1(2 en B1 wienen ôflast). Dit
smakket nei mear!
Machtich moai! It foel foar SDS 1 dizze
kear krekt even de goede kant op, al wie it op it lêst noch al even billeknype
(wol lekker mei dy gefoelstemperatuer). Hearlik safolle punten foar SDS, dat
kin om my elts wykein wol.....
En dat keunstgers giet der dus écht kommen! Hasto noch in bepaalde
foarkar foar keunstgers?
As it mar grien is......
Wat foar keunstgersfjild hat dy ea min foldien en wat foldie dy júst hiel
goed?
Zeerobben wienen der jierren lyn hiel betiid by, mar dat hie mear fan in
betonflier mei wat rubber der op. Drama. It fjild fan Be Quick Dokkum hat my
hiel bêst foldien, kaam hast yn 'e buert fan echt gêrs.
Is it ek wat om yn it keepersgebiet gjin
“As it nije
keunstgers del te lizzen, mar in grut
keunstgersfjild yn elts
matras? Wy hawwe it no noch yn eigen
gefal mar grien is”
hân.
Yn myn gefal soe in swimbad wol goed
wêze. al moat der dan al in stik as wat befalligge lifeguards klear stean om my
te rêden nei alwer in snoekdûk....
Hie Sinterklaas it oars wat goed mei dy foar op de Sinteklazejûn by SDS
2?
Oeh sa, bin tige tefreden mei sawol it gedicht as it kado. Sint hat syn bêst foar
my dien, krektlyk as foar de oare jonges en sa heart it ek.
Wat do?
Dit wie no de 3e kear dat Sinteklaas by SDS 2 oer de flier kaam en je sjogge
dat it de beste man ek goed foldocht. Hy stekt in bult tiid yn de surprises en de
gedichten binne fan hege kwaliteit. Ek de kado’s falle altiten tige yn de smaak
en neffens my hie de kastelein ek in beste jûn……
Fynsto Sepp Blatter ek san bêste en foaral betroubere fint?
Ik soe him myn skulden noch net tafertroue………
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De sjinees fan ADO is it bankrekkennûmer fan syn eigen fuotbalklup
kwyt, sille wy dy fan SDS oars mar jaan?
En dan folgend jier seker yn it read fuotbalje mei in grutte draak op it sjurt?
Dan earst mar ris by Van der Eems del. Miskien wol dy foar datselde jild wol
dat SDS yn it blau-giel-read fuotbaljen giet. Dat soe dy miskien ek wol better
stean.
PSV is troch yn de Champions League, foar it earst yn 9 jier! Hosanna? Is
de beer los?
It liket der op dat dit ienmalich is. Wy sille der oan wenne moatte dat wy ús de
kommende jierren, mar wat rjochtsje moatte op de kompetysje. Dat hawwe se
yn België ek jierren dien en sjoch nei it rissultaat. Sels AA Gent is troch yn de
Champions League.
Is Cruijf no sa slim, as binne se by Ajax sa dom?
It liket my net handich dat je je klup bestjoere litte troch ien dy ’t ergens 500
kilometer op in berch libbet. Der binne bettere wizen wêrop je in klup liede
kinne. Dat it net makkelijk is om in klup te lieden mei dúdlik wêze. Sjoch ek mar
ris by sc Heerenveen en FC Twente.
Wannear kin Anne Stenekes syn 2e plakje op de snertrin eins ferdigenje?
Op sneon 2 jannewaris. Wy sille ris sjen as it him no slagget om earste te
wurden. Wy hawwe it rûntsje wat koarter makke, dus wy tinke dat dizze diesel
op ‘e nij yn it stof bite sil….. Of yn ‘e snie?
Is dat ek wat foar dy; de snertrin?
Oan rinnen sûnder bal ha ik in broerke dea. Snertwurk fyn ik it. Ik sjoch de wille
der net fan yn om mei syn allen efterinoar oan te draven, wêrby't ek nochris
eltse kear deselde dopearte 2e wurdt………..
Hoe sjocht it profyl fan de nije trainer foar SDS 1 der eins ut?
Ien mei in bult punten oan de broek……..

“Oan rinnen sûnder bal
ha ik in broerke dea.
Snertwurk fyn ik it”

Hasto net in moai listje mei trainers
lizzen?
Kin de VI wol even iepen slaan.....

Of moat Jaap de Blaauw werom
komme?
Jaap de Blaauw hat syn hannen fol mei it meitsjen fan selfies. As der dat oer in
moanne as 2 ûnder de knibbel hat, kinne we 'selfies mei moaie eftergrûn'
ferwachtsje. Fan it jild dat er by SDS krigen hat, libbet er no as in god yn
Spanje. Dat hy is net beskikber.....
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Opfallend trouens dat inkelde âld-SDS-trainers it sa goed dogge. Marcel
Frankena hat mei Wergea al in Perioade pakt en Dick Schuurman docht it
wer knap by sc Emmeloord. Lykle Bleekveld hat mei sc Franeker noch
e
mar ien goal tsjin yn de 5 -Klasse en Marco Hoekstra stiet mei vv
e
Scharnegoutum ek boppe-oan yn de oare 5 -Klasse. Binne sy hjir sa
troch de mosterd fitere dat it neat útmakket by welke klup as sy komme?
It binne stik foar stik mannen mei in eigen sjoch op it fuotbalspul. Dat sil grif
trochûntwikkele wêze nei't se SDS efter harren lieten. De ien hat fêst mei in
better gefoel ôfskied naam as de oar. It trainerskip fan in klup as SDS liket my
net altyd like ynfâldich ta.
It is hast wer tiid om de seal yn te gean, hast der wat nocht yn?
Mei dit waar begjint it wer enorm te kribeljen om yn de seal fuotbaljen te gean.
Wy dogge mei in ploegje mei oan it Krystsealtoernoai yn Frjentsjer en der
dogge twa teams mei oan it OFK. It sealfuotbaljen mei de Kryst is altiten de
muoite wurdich. Ik doch dit no al sa ‘n 15 jier en om my hoecht it net wer oars.
Je treffe allegear âlde bekenden en tuskentroch fuotbalje je moai je
wedstrydsjes. Yn de rin fan de dei wurdt it hieltiten spannender mei úteinlik de
grutte finale om 16.00 oere. Dêrnei noch efkes noflik sitte en rekkenje der mar
op dat de hite nútsjes dan ek noch wol op tafel komme!
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Kees’Kollum; HoWe Wurstwaren
As je oer in bytsje fjoerfêste hannen beskikke is mei
gourmette neat mis. It sputtert efkes, mar je komme
wol oan je fette fleis. Gourmette is in ritueel, geprigel
op de fjouwerkante meter mei satésaus as mantel der
leafde.
Oan rituelen moatte jo net sa snel torne, fandêr in tikkie
breed om de boel hegút wat op te leuken. Probeer ris
de Núrnberger woarstjes, gewoan te keap by de Aldi.
Iepenje de ferpakking en lit se in pear dagen bûten de
kuolkast lizze. Smyt se dan yn je pantsje en je witte net
wat jo oerkomt.
It gat tusken wat jo ferwachtsje ôfgeand op de moaie plaatsjes en de smaak yn
jo mûle jout in prachtige yndruk fan it bedriuw efter de woarstjes en de
fuotbalwrâld fan de ôfrûne jierren.
Uli Hoeness fertsjinne goed 200 miljoen mei dizze gefulde darmen mar fergeat
dizze ynkomsten goed oan te jaan by “der Fiskus”. Gefolch: hy sit fêst.
Bytsje pynlik dat Hoeness sjef wie fan Bayern- de klub die oare rike klups
graach wees op harren foute Arabische sponsers.
It fingerke fan Bayern
blike al krekt sa fout
as it Dútse sprookje
fan 2006.
“As fuotbal de nije religy
Franz Beckenbauer,
de Kaiser himsels,
is dan soe dit it moment
kin in pear miljoen
euro net hielendal
wêze foar in
mear rjochtprate. In
sprookje betelle mei
byldestoarm”
swart jild.
Fan de FIFA wisten
we al dat paus Blatter korrupt wie. Dit jier die bliken dat Platini in kloon is fan
Blatter.
Eins moai dat dit no op tafel komt, mar it is wol raar dat soks al sa lang spilet
foar it bleate each.
As fuotbal de nije religy is dan soe dit it moment wêze foar in byldestoarm. 500
jier lyn wie gedoe om jild binnen de katholieke tsjerke oanliding ta in splitsing.
In beweging fan ûnderop mei de Gereformeerde tsjerke as útkomst.
Wy fuotbalfans oan de oare kant, meie aanst nei Ruslan en Qatar foar alwer in
ferkocht WK. Qatar, wêr de stadions aanst mei de grutste airco’s koel hâlden
wurde moatte. Oer klimaatverdragen sprutsen!
Is dat in teken fan desinteresse of is it just de leafde foar it spultsje? Miskien
hawwe wy ús leske ek wol leard fan de foarige byldestoarm en is
Gereformeerd fuotbal it lêste wat we wolle.
Of is it sa as mei it gourmetten? Sa no en dan brânt der ien syn klauwen, mar
dêr sjocht gjin ien fan op. Dy nuvere bysmaak fan de woarstsjes is ek gjin
euvel. In likje saté deroer en yn in boer en in skeet binne we wer in jier fierder.
(KA)
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Oan it wurd: Klaas van de Weg
Klaas van de Weg is de pater familias fan SDS 1 seal. Hy is noch mar 50
jier, mar draagt dit team al jierren. Ek op it Fjild is hy noch altiten aktyf yn
SDS 4. No ’t it sealfuotbal net mear sa yn de skynwerpers stiet, wolle wy
Klaas wolris oan de tosk fiele wat oer fan it sealfuotbal tinkt ek yn
kombinaasje mei it fjildfuotbal.
Wannear bisto begien te sealfuotbaljen?
Doe ’t ik yn de B’s siet waard ik wolris frege om mei te dwaan yn de seal. Dat
koe doe noch. As je op it Fjild fuotballen dan mochten je sa meidwaan yn de
seal. Je hoefden net in apart paske. Ik mocht doe fuotbalje mei û.o. Hendrik
Baarda (op goal), Sjoerd Postma en Tamme en Jan de Boer. Dat haw ik dien
e
oan ’t myn 20 .
Do bist doe stoppe, mar letter ek wer begien?
e
Op myn 22 bin ik ek stoppe mei fjildfuotbaljen. Ik haw in skoftke yn tsjinst
sitten en ik kaam krekt te koart
foar SDS 1. Doe ’t ik in eigen
bedriuw krige bin ik hielendal
stoppe mei fuotbaljen. Rûn myn
e
30 begie it wer te kribeljen en
sealfuotballe ik sa no en dan
mei Pieter de Vries en JacobJan Oostra (beide noch SDS
seal 1), Pieter Veenje, Jelle de
Boer, Ferry Duipmans en
Hendrik, Tsjerk en sa no en dan
Durk Okkema. Doe ’t ik der fêst
by kaam en Pieter Veenje leider
ôf waard haw ik it stokje
oernaam. Je kinne moai troch de wike op jûn sealfuotbalje en dat is ideaal.
Doch bleaun it fjildfuotbal ek lûken en fuotbalje ik sûn ‘t 3 jier ek wer op it fjild.
Wat lûkt dy sa yn it sealfuotbaljen?
Ik haw wolris probeare om te drafen om fit te bliuwen, mar dat drafen is saai. It
foldocht my it beste om fit te bliuwen troch in spultsje te dwaan en dan is
fuotbal it moaist. Dit jild sawol foar seal- as fjildfuotbal.
In soad lju sizze dat it blessuregefoelich is. Is dat sa?
It sealfuotbaljen is seker net blessuregefoeliger as it fjildfuotbal. Je sjogge eins
nea ien blesseard reitsjen en dat bard op it fjild noch wol gauris.
Hasto sels alris wat hân?
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Eins noch nea, mar as ik earlik bin, haw ik justerjûn net meifuotballe om ’t ik
wat lêst fan de foet haw. Ek ferline wike koe ik net meidwaan. En dat is my
noch nea earder yn de seal oerkaam dat ik 2 wedstriden misse moast troch in
blessure.
Bern fine it faaks yn it earst ek net geweldich. Wat fynt jim Michael der
fan?
Fanút SDS is der op dit momint net folle oandacht foar it sealfuotbaljen. De
bern doggei t te min om it echt leuk te finen. Dochs merk ik oan Michael, mar
ek oan oare bern dat sy altiten entoesjast binne foar de wintersealtoernoaien.
Hoe giet it mei SDS 1 seal?
Wy begienen net sa goed oan de kompetysje. De seleksje wie wat te krap, mar
sûn ’t in wike as 5 giet it stikken better.
Ik seach wat nije nammen foarby kommen.
Dat kin kloppe!
Neist de “âlde
garde” Johan
Heerma, Jacob-Jan
Oostra, Pieter de
Vries en Johan
Dotinga hawwe wy
fersterking krigen
fan Johan Delfsma,
Jan Stenekes,
Eeltje Postma en
Bas de Haan. No ‘t
dizze “jonge
hûnen” geregeld
meidogge geane je
sels ek wer wat
maklijker
fuotbaljen.
Kinne jim noch mear nije spilers brûke?
Op dit momint hawwe wy moai genôch. Wy hawwe der no 4 man by en as der
dan ien net kin dan kinne je dat makkelijk opfange. It soe allinnich al moai
wêze as dizze nije jongens wer wat oare “jonge hûnen” waarm meitsje om te
sealfuotbaljen. Dan kinne sy stadich oan it team oernimme. It is no in moaie
miks.It moat allegear wat klikken, want je moatte net ferjitte dat de tredde helte
somtiden noch wol langer duorje as de wedstryd sels.
Hoe lang giesto noch troch yn de seal?
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Sa lang as mar kin! As ik fit bliuw en wat in klik haw mei de jongens wêr ’t ik
mei fuotbalje dan gean ik troch!
Asto in kar meitsje moast tusken seal en fjild wat soesto dan dwaan?
Dat soe ik echt net witte. Ik wit noch goed dat ik al wer jierren sealfuotballe en
doe meigie nei in 45+-toernoai op it fjild. Dit foel my doe raar tsjin. De bal
stuitere folle mear, it drafen wie dreger en ik skatte de bal geregeld ferkeard
yn. Dan merk je wol dat it hiel oars is. As je beide geregeld dogge dan merke
je it net.
Wolsto fierder noch wat kwyt?
In pear jier werom hienen wy 3 sealteams by SDS. Ien spile Haadklasse, ien
e
1 -Klasse en wy spilen rekreatyf. It soe moai wêze as dat wer kaam. Dochs
bliuwt it lestich mei fuotballers dy ’t ek noch op it fjild spylje en somtiden te
meitsjen hawwe mei trainers dy ’t anti-sealfuotbal binne. Ik kin sizze dat it tige
de muoite wurdich is om beide te dwaan!
Je wurde der allinnich mar better fan!
(WW)
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De fjirde man
He scheids! Twee man!
Hoe vaak hoor je het niet: Een aanvaller wordt in
de tang genomen door twee verdedigers, die de
bal van hem afpakken. Langs de lijn wordt een trainer boos en begint direct
naar de scheids, die intussen mooi door laat spelen, te roepen.
Wie heeft er nu gelijk? De scheids in dit geval, tenzij één van de twee spelers
een overtreding maakt. Op zich is dus tegelijk een man afstoppen door twee
verdedigers geen overtreding. De A’s weten dit: Immers deze kwestie kwam
meermaals voor in de spelregeltoets die ze vorig jaar verplicht waren te
maken.
Toch weten lang niet alle coaches dat. Waarbij meteen de vraag
omhoogkomt: waarom spelers wel een spelregelbewijs van de KNVB, maar
de coaches/trainers niet?
De stelling luidt: Als je geen spelregelbewijs haalt, mag je niet coachen. U
zegt: ‘ja, leuk, maar dan blijft er geen vrijwilliger over.’ Mijn verweer daar op is,
dat je als vrijwilliger wel verstand van zaken van iets mag hebben en je ook
wel ergens voor mag inzetten, scholen bedoel ik, zodat je je vrijwilligerstaak
goed in kan zetten. Dus als je wilt coachen, moet je ook weten waar je het
over hebt. Het zou de verbale scheldkannondes langs de lijn zeker kunnen
verminderen. Discussie met de scheids hoort erbij, dus zal ook nooit helemaal
uit te bannen zijn. Vraag is zelfs of je dat wel moet willen, het zit in de
voetbalcultuur ingebakken. Een andere leuke discussie is de tijd. In een
spannende wedstrijd wordt je als scheids vaak op twee manieren
aangesproken op de lengte van de wedstrijd. De op winst staande partij vindt
standaard dat je te lang doorspeelt, de op verlies staande partij wil vaak nog
een uur door en denkt daar goede argumenten voor te hebben. In de praktijk
is er altijd maar één iemand die de tijd bijhoudt en dat is de scheids. Bij onze
jonge fluiters zie je vaak hele telefoontoestellen mee het veld in gaan. De
grote veldscheidsrechters zijn over het algemeen voorzien van een horloge
met een grote klok en ook nog eens prima draaiende minutentellers. Tuurlijk
vergeet je de tijd wel eens stil te zetten, maar over het algemeen kun je op de
klok van de scheids vertrouwen. Wist u trouwens dat niet het eindsignaal
bepalend is, maar de daadwerkelijk 90 minuten gespeelde tijd? Tenzij je een
penalty geeft in de laatste seconde, dan telt het weer niet.
Rare jongens die scheidsrechters...
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SDS-Klean
Wolle je ek yn SDS-klean rinne of in moaie SDS-tas of
sa bestel dit dan op ús webside www.vv-sds.nl
en druk op:

Dit is der allegear te krijen:
SDS-tas: €33,SDS-rugzak: €31,SDS-trainingspak: €42,SDS-trainingsbroek: €25,SDS-trainingsbroek kort: €18,50
SDS-sweater: €25,SDS-midjack: €47,50
SDS-trainingsshirt dry-fit: €21,50
SDS-polo: €21,SDS-hooded sweater €32,SDS-hooded damesvest €32,Op fersyk fan SDS leden kin der no ek losse trainingsbroeken besteld wurde.
Binne jim fan plan noch SDS klean te keapen, skilje dan efkes nei:
Douwe Dirk Reitsma(332500), want SDS hat wat SDS-klean op foarrie.
Hjir kin efentueel ek past wurde.

SDS-sjaals
Der binne ek SDS-sjaals te krijen.
Sy koste €12,- en binne sneons te
krijen yn de kantine en by
Douwe-Dirk Reitsma:
Tel: 332500
of mail nei
douweenjetreitsma@hetnet.nl
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SDS-Look-a-likes(14)
Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in
blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst
fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Wy binne hiel
benijd. Mail jim SDS-Look-a-like nei DeTreffer@vv-sds.nl!

Inne Heerma (SDS A1) as Klaas-Jan Huntelaar.

Kees Adema (âld-SDS’er) as Philip Cocu (coach PSV):

Paulus de Boskabouter as Ype Tiemersma “de boskabouter”:
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Persoanlik
Wy stelle jim graach foar
oan:

Namme

Nynke Albada

Berne

26 April 2005

Yn Wommels, Easterein as....

Wommels

Skoalle

It Fûnemint

By SDS sûnt

2013, ien 2014 net yn ferbân mei drokte

Team

SDS E4

Gjin fuotbal, dan...

Turnjen en triathlon

Favorite klup Nederlân

Ajax

Favorite klup bûtenlân

Manchester United

Beste trainer

Jürgen Klopp fan Liverpool

Beste fuotballer yn Nederlân

Dirk Kuyt

Beste fuotballer yn it bûtenlân

Daley Blind, us kat hyt ek Daley

Favorite fuotballer SDS

Inne Heerma

Beste keeper
Favorite posysje

Tim Krul, sa hyt us oare kat; Tim

Sterkste punt

De bal ôfpakke

Swakste punt

Beuke

Moaiste stadion

Arena
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Idoal

Wer Daley Blind

Hichtepunt

Ik ha in kear yn in wedstryd twa goals
makke

Djiptepunt

14-1 ferlen fân CVVO, net leuk

Moaiste goal

Tsjin uppies, strak yn it rjochter hoekje.

Skoudertriuw as tackel?

Skoudertriuw

Boas om

Partijdige skiedsrjochters

Flint ers yn de búk fan

Goal yn de krusing

Tillevysje

Spangas

Muzyk

Adele

Lekkerste iten

Patat fân It reade hynder

Minst lekkere iten
Drinken
Nintendo DS, WII, Playstation 3,
X-BOX of bûten boartsje
Favorite game
As ik skoar dan fier ik dat sa....

Brune beane sop
Ijsthee limonade
X-box
Adventures
Gewoan juiche en dan wêr fjirder

Kampioen Earedivyzje 2015/2016

Ajax

Cambuur of SC Heerenveen?

Cambuur

Moaiste sjurt

Manchester United

Lelijkste sjurt

Dat fân PSV

Fuotbalskuon

Adidas

Rjochts of lofts?

Rjochts

At ik letter grut bin dan....

Wol ik noch steeds foetbalje

Wolst fierders noch wat kwyt?

Ik hoopje dat we noch ris kampioen
wurde.
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Ut de alde doaze
Dit stie yn desimber 1982 yn de Treffer:

En it ferslach fan SDS 1 – sc Joure 1 stie yn de Treffer fan febrewaris 1983 yn
dichtfoarm.
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Wa makken de doelpunten?

Dizze 12 spilers/spylsters makken 4 doelpunten of mear yn de earste helte fan
de kompetysje. De 12 dy’t in plak krigen hawwe yn dizze grafyk komme út alle
alvetallen dy’t meidogge yn de skoare dy’t wij al jierren bijhâlde en folslein op
www.vv-sds.nl stiet.
De froulju van VR1 binne it best fertsjinwurdigge yn dizze list mei Tjitske,
Jeska, Agnes en Hester. ,mar ek SDS 4 hat it skoaren de lêste wiken te
pakken mei Eeltje, Ruun en Rick.
Der binne ek noch 5 SDS-ers dy’t 3 kear skoarden, 9 dy’t twa kear it net rekken
en 21 dy’t ien kear nei de kornerflagge fleagen om dêr wille te meitsjen en te
wachtsjen op al dy teamgenoaten

.
Totaal binne der 147 doelpunten skoard.
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Aginda
Wannear? Wat ?
19-dec
19-dec
26-dec
31-dec
2-jan
2-8 jan
9-jan
23-jan

Beker/ynhel
Foarrondes krystsealtoernoai Frjentsjer
Krystsealtoernoai Frjentsjer
Âldjiersdeisealfuotbalje yn de sporthal
SDS-nijjierssit en snertrin en sa!!
Foarrondes OFK yn Frjentsjer
OFK yn Frjentsjer
Minnertsga 1 - SDS 1

28-jan

Feyenoord – sc Heerenveen

30-jan

SDS 1 - Mulier 1

31-jan
5-feb
6-feb
12-feb
13-feb
13-feb
20-feb
27-feb
5-maart
12-maart
12-maart
19-maart
26-maart
28-maart
2-april

sc Cambuur – sc Heerenveen
De Staat yn Neushoorn, Ljouwert
Beker/ynhel
Let Zep yn Neushoorn, Ljouwert
Workum 1 – SDS 1
Ragtag-festival yn Neushoorn, Ljouwert
SDS 1 – DWP 1
Beker
Waterpoort Boys 1 – SDS 1
SDS 1 – NOK 1
PSV – sc Heerenveen
Makkum 1- SDS 1
Beker/ynhel
Aaipop
SDS 1 – Delfstrahuizen 1

Noflike feestdagen tawinske
en oan ’t sjen op de
nijjierssit/snertrin
op sneon 2 jannewaris!!
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