
De Treffer 6 1 jannewaris 2002 

De Treffer 
klupblêd fan fuotbalferiening SDS 

jiergong 32  nûmer 6 jannewaris 2002 
 

 

 
 

Bestjoer:  tillefoan: funksje: 
Rienk Wiersma Itingewei 4, 8735 HT  Itens 0515-332400 Foarsitter 
Ferry Duipmans Koaifinne 16, 8734 HK Easterein 0515-332562 Skriuwer 

Popko Wijnia Hottingawei 23, 8731 AB Wommels 0515-332315 Ponghâlder 

Jacob Kooistra De Singel 13, 8734 HP Easterein 0515-332486 Wedstriidsekretariaat 
Dukke v/d Wey Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein 0515-332340 2e ponghâlder 

Bauke de Boer A. Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein 0515-332555 Reklame en  PR 

Eddy de Boer Skippersbuorren  15, 8734 GN Easterein 0515-331533 Lede-administraasje 
Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein 0515-332570 Materialen 

Roel Sijbesma De Singel 17, 8734 HP Easterein 0515-332186 Sen. / technyske saken 

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Meinte Wesselius Trekwei 11, 8731 AA Wommels 0515-332431 Foarsitter 
Koos Plantinga De Singel 24, 8734 HR Easterein 0515-332448 Skriuwer 

Tineke Vink Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Sekretariaat 

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

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

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

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

Harm Bergsma Skoallestrjitte 46, 8734 GN Easterein 0515-332476 

Sjouke Sjoukema Hearedyk 55, 8735 HP Itens 0515-332355 

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

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

Bankrelaasje: 34.95.01.033  Rabobank Easterein e.o. 

 

Ferienings nr KNVB:   BB BG 32H 

 

Korrespondinsje besoarging Treffer:    Tillefoan: 

Redaksje: Adres: tillefoan: 
Aant Hofstra Swingoerd 25 , 8731 CV Wommels 0515-332364 

Hinke Kuiper Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein 0515-332727 

Klaas Pompstra De Singel 14, 8734 HR Easterein         0515-331789 
Freddy Scheltema   ‘t Heechhiem 1. 8734 GS Easterein    0515-332791 

Meinte Wesselius   Trekwei 11, 8731 AA Wommels         0515-332431 

Sjoerd van Beem   Molewâl  4, 8731 AD Wommels           0515-332482 

Willem Wijnia   Walperterwei 21, 8731 CC Wommels   0515-331444 
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Easterein:  Hinke Kuiper, Skoallestrjitte 52, 8734 GN Easterein 0515-332727 

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

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

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

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

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

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

Kontribúsje:  Senioren fjildfuotbal:   €   48,50  it  healjier 

   Senioren sealfuotbal:   €    35,00    it  healjier  
   Senioren fjild- en sealfuotbal:  €    62,00    it  healjier 

   A- en B-junioren:   €    38,50  it  healjier 

   C-junioren:   €    32,50  it  healjier 
   D- en E-pupillen:   €    26,50  it  healjier 

   F-pupillen:    €    23,00  it  healjier 

   foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid in koarting 

 

Tagong wedstriden earste âlvetal € 2,- / programmaboekje: € 1,- 
Foar leden, sponsors en stipers is de tagong fergees. 

Stipers 

Stipers fan  € 12,- (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 50 

Foar  € 50,- 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,Koos Plantinga (till . 0515-332448).  

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: 

 

 8 febrewaris 2002 
 

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

Leafst oer de E-mail, mar it mei ek op skiif . 

E-mail adressen: hof.hol@planet.nl; meintewesselius@hetnet.nl; 

kjpvdz@freeler.nl; sjoerdvanbeem@hetnet.nl; willemwijnia@planet.nl 

Kuiper52@vinden.nl; fscheltem@hetnet.nl 

 

 

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

Yn de foariche Treffer seagen jimme yn dizze rubryk in 

foto fan in jongkeardel (Willem). Hjir binne in protte 

posityve reaksjes op west fan benammen wat rypere 

froulju, dy’t  útsjoen wiene op dy âlde koppen.  

(ta gerêststelling fan it ego fan de âldere redaksjeleden : 

“út in “bliksem-enquete” ûnder de “jongere blommen” 

blykt dat de hja leaver in wat rypere keardel sjoche). 

 

Willem hat lykwols syn froulike lêzers tige prikkele 

troch (beskieden as er is) te ferkundigje dat hy noch net 

iens de knapste fan it stel is.  Fandêr bêste lêzers in foto 

fan ûs “sjarmeur” Sjoerd. 

Fierder in protte lêsnocht tawinske 

MW 

 

 

 

 

 

Fan it Bestjoer 

 

Je hoort vaak dat mensen 

het niet erg vinden dat 

‘het’ weer voorbij is. Met 

‘het’ wordt dan de maand 

december bedoeld waarin 

de regelmaat vaak ver te 

zoeken is en waarbij we 

vaak extra genieten van 

de goede dingen van het 

leven. Een maand die ook 

een jaar heeft afgesloten 

waarin wereld wijd 

gebeurtenissen hebben 

plaatsgevonden, die het voetbal soms 

doen vergeten en in een heel ander 

perspectief plaatsen. 

Nu we zo langzamerhand weer in het 

normale ritme komen en een beetje aan 

het gebruiken van de Euro gewend zijn, 

beginnen de voetbal-programma’s ook 

weer in beeld te komen.  

De eerste inhaalwed-

strijden zijn inmiddels 

alweer gespeeld (of 

afgelast) en een aantal 

SDS teams staan aan 

het begin van een 

spannende 2e compe-

titieronde. Soms zal 

alles uit de kast 

moeten worden ge-

haald om de 

broodnodige punten 

binnen te halen, maar 

ik heb er alle vertrouwen in, dat dit, met 

de kenmerkende vechtlust van SDS, zal 

lukken. 

Vanaf deze plaats nog een gezond en 

sportief 2002 toegewenst! 

 

Rienk Wiersma
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Medisyn tsjin it firus 
 

Wat docht sa’n winterstop 

dochs frjemde dingen. Lit 

ús krekt as yn Ingelân 

(der moat dan wol 

efkes in 

ferwaarminkje 

ûnder it fjild lein 

wurde mar och, Theo 

de jong hat fêst noch wol in fracht âlde 

radiatoren lizzen) troch fuotbalje want 

dan hâlde jo wjerstân tsjin alderhande 

sykten. Iksels sit al goed trije wike mei 

ien as oare grypfirus en doch oars net as 

prûste, kuchelje, rochelje, en snút de 

iene reade bûsdoek nei de oare fol.  

De buorlju kamen fan ‘e wike al efkes 

freegjen hoe it mei my gie (hja seagen 

wer in line fol mei bûsdoeken hingjen) 

want as it winterstop is, is it elk jier it 

selde want dan is Bolke slim siik. 

Dizze grypfirus is tige slim en tige 

besmetlik sei de fytsema… sorry, dokter 

Loor/Meerdink en dat ha ‘k witten.  

It ienichste datst noch dwaan kinst om 

de húshâlding net ta oerlêst te wêzen is 

wat te kompjûterjen (wêr ik it measte 

ferstân ek net fan ha) mar sels dy wie 

net bestân tsjin dizze firus. Ik sil wol 

tefolle flybke en prûsten ha want de 

hiele dei dêrnei gie de tillefoan en de 

iene nei de oare sei, Bolke, do hast in 

firus. Ja sis ik dan, dêrom bin ik ek thús. 

Nee Bolke, dyn kompjûter stikt fan de 

firussen. Och hearken, ha ‘k dy ek al 

oanstutsen? Dan binne der by ús al twa 

siik thús. 

De minsken dy ferstân fan sa’n 

kompjûter hiene seine dat it in wjirm 

wie en dus ha ‘k daliks de bern nei 

Loor/Meerdink stjoerd om in drankje 

tsjin wjirmen. Ik tink dat it him wol 

smakke want hy kreake en 

flitste der oer.  

Dochs leit alles oan it 

fuotbalfirus, de honger 

wer nei de bal, twa 

kear traine yn ‘e wike en 

sneons efkes in wedstriid 

spylje en dan nei de tiid mei de 

ploech in friske drinke en dan nei hûs 

want dan begjint it bûtenlâns fuotbal. 

Dy firus, ik tink dat it in bytsje in tik is 

dat mis ik nei ien wike al. Dy tik, want 

guon der binne by SDS dy echt in tik ha 

fan it fuotbaljen. Dy witte alles fan it 

bûtenlân, de spilers, wêr as hja fuotbalje, 

wat de trainer is en hoe heech hja yn de 

kompetysje steane. 

Miskien is it wat foar it bestjoer om in 

kwis te hâlden yn plak fan it draaiend 

rad en lit de bêste fuotbalkenner dan mar 

ris sjen oft hy echt de bêste is en slacht 

soks oan dat kin yn de winterstop de 

kantine ek ris iepen as wie ‘t allinne mar 

om it fuotbalfirus. 

Ik typ dit al mar de snot komt my hast 

de eagen út en moat betiden in leare lape 

oer it skerm dwaan want oars kin ‘k net 

mear sjen wat ik typ en 

><?”:%$#&*@+)!ssst. ik tink dat myn 

kompjûter ek wer in firus krigen hat. 

As dizze winterstop troch de kommende 

winterdagen mar net te lang oanhâld 

want myn fuotbalfirus soe soks net lang 

mear folhâlde en dan bin ‘k bang dat der 

nea wer in stikje komt. 

Hiel miskien hat ús dokter, sawol yn 

Wommels as yn Easterein, dêr wol in 

spuitsje foar. 

 

 

Bolke 
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In nij gesicht 
 

Yn ien fan de twa 

fakatueres yn de 

jongereinkommisje is 

underwilens fersjoen. 

Tineke Vink (foto)  

is ree fûn plak te 

nimmen yn dizze 

kommisje. Hja makket 

ferslagen fan 

gearkomsten, makket aginda’s op, 

fersjoert útnoegings en notulen en hâld 

har dwaande mei in tal fan oare 

sekretariële taken. 

Tineke hat in protte ûnderfining op it 

bestjoerlike mêd en is mem fan trije 

soanen werfan der twa by de F’kes 

spylje. Har man André is ek in bekend 

gesicht op de griene matte fan de 

skoalleseize. Hy is lieder van F2, traint 

sa no en dan in ploechje en docht in hiel 

protte oar frywilligerswurk foar ús 

klup,………. Koartsein: “Tineke komt 

út in echt fuotballersgesin”. 

 

Weer naar de Arena 
 

De KNVB heeft de jeugdcommissie 

wederom in de gelegenheid gesteld een 

oefenwedstrijd van het nederlands elftal 

bij te wonen.  

Ditmaal betreft het de 

oefeninterland tegen Engeland 

op woensdag 13 februari in de 

Arena in Amsterdam. Er 

worden ons maximaal 50 

kaarten beschikbaar gesteld. 

Wij hebben als jeugdcommissie 

besloten dit keer in eerste 

instantie de B- en de C-junioren 

hiervoor te interesseren. 

Inclusief busreis bedragen de 

kosten per persoon ongeveer € 16,- . 

Inmiddels zijn de leiders van B1, C1 en 

C2 de belangstelling aan het 

inventariseren. Mochten er noch kaarten 

overzijn dan worden deze verloot onder 

de D1-pupillen. 

 

Voorjaarsvergadering leiders 

en trainers 
 

Voor de start van de voorjaarscompetitie 

worden alle leiders en trainers weer 

uitgenodigd voor een gezamenlijke 

vergadering. Als jeugdcommissie 

dachten wij dat het wel aardig zou zijn 

jullie tijdens deze vergadering kennis 

laten te maken met onze door de KNVB 

aangestelde regio-coach, Koos Heising. 

Op dit moment zitten we nog in een fase 

dat de agenda’s nog op elkaar afgestemd 

moeten worden. 
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We kunnen we jullie dan ook nog niet 

melden wanneer de vergadering exact 

plaats vindt. Wij streven er naar de 

vergadering nog voor de 

voorjaarsvakentie (bij voorkeur in de 

week van 11 februari) te laten 

plaatsvinden. 

 

KNVB-zaalvoetbaltoernooien 
 

Vier van onze standaardteams hebben 

deelgenomen aan het KNVB-

zaalvoetbaltournooi. De voorronden 

werden in diverse sporthallen in de 

Friese regio’s afgewerkt. Slechts een 

eerste plaats zou recht geven op een 

plaats in de finaleronde op 12 januari in 

“de Trije” in Franeker. De D1-pupillen 

presteerden helaas onder hun kunnen en 

moesten genoegen nemen met een 

laatste plaats. De C1 en B1-junioren 

presteerden daarentegen uitstekend, 

maar kwamen helaas net iets te kort. 

Gelukkig wisten de A-junioren hun 

reputatie waar te maken. Zij legden 

beslag op een eerste plaats en wisten 

door te dringen tot de finale-ronden. 

Hoe dit afgelopen is kunnen jullie lezen 

in de rubriek: “Samar in wedstriid”. 

Voor coach Robert Hoekstra was dit al 

weer de derde keer dat hij bij de finale-

ronde van dit prestieuze tournooi  

aanwezig was. Als speler trad hij al twee 

keer eerder op en speelde zelfs één keer 

in de finale. 

 

Contractverlenging 
 

SDS heeft het contract met Jeugdtrainer 

Robert Hoekstra verlengd. In principe 

willen beide partijen voor een langere 

termijn (in eerste instantie een periode 

van drie jaar) met elkaar verder. 

Uiteraard worden er jaarlijks evaluatie-

momenten ingebouwd.   

Oproep aan de ouders 
 

In de achterliggende periode zijn er een 

aantal zaalvoetbaltournooien georgani-

seerd. Anders dan in voorgaande jaren 

beperkten deze tournooitjes zich tot de 

sporthal in Easterein.  “Mooi dichtbij en 

het zal veel meer publiek trekken”, zo 

dachten wij als jeugdcommissie. Heiten, 

memmen, broerkes, suskes, pakes en 

beppes,..... ze zouden allemaal komen 

om onze jeugdspelers hartstochtelijk toe 

te juichen....  

Helaas is de praktijk anders gebleken. 

Zelfs op ons onderling tournooi op 3 

januari, waar ‘s middags de E- en F-

pupillen moesten spelen, waren er maar 

een handjevol ouders aanwezig.  

Erg triest en niet echt motiverend voor 

de organisatie en begeleiding. Het valt 

voor de jeugdcommissie ook moeilijk te 

begrijpen dat er zoveel ouders zijn die 

hun  kind door de deur van de sporthal 

schuiven en hem weer ophalen als het 

tournooi is afgelopen. 

Dit moet toch anders kunnen?  Daarom 

een oproep aan alle ouders jullie zoveel 

mogelijk te laten zien en horen op de 

tournooitjes die er in de komende maand 

nog volgen.  

 

Kursus op maat E-enF-pupillen 
 

Op vrijdag 1 maart vindt de eerste 

bijeenkomst plaats om 19.00 uur in 

Dronrijp. 

 

Straatvoetbal 

 
De D- en E-pupillen zijn een ronde 

verder gekomen. Op 27 maart a.s. 

moeten zij weer aantreden. In de 

volgende edities hierover meer 
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Even voorstellen: ……………de Technische Commissie 
 

 

 

Klaas de Haan      Kees Jansen             Robert Hoekstra            Frank Tichelman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gerrit Lanting                  Roel Sijbesma            Enne Jeh. Bruinsma 

    

Op initiatief van de jeugdkommissie is 

in december jl. een Technische 

Commissie (TC) geïnstalleerd.  De taken 

van deze Commissie zullen werkende-

weg vorm en inhoud moeten krijgen.  In 

eerste instantie zal de TC zich  bezig 

houden met de coaching van de trainers 

en het aanreiken van trainingsstof, 

waarbij er over de gehele linie een 

duidelijke samenhang moet zijn. 

Daarnaast zal de TC zich binnenkort 

nadrukkelijk bemoeien met de 

teamindelingen. Zij doen dit uiteraard 

niet eerder dan dat zij persoonlijk de 

verrichtingen van de spelers hebben 

waargenomen en nadat zij uitvoerig 

geïnformeerd zijn door leiders en 

trainers.  

De TC is er niet alleen voor de jeugd, er 

zal ook een lijn worden doorgetrokken 

naar de senioren.  

De samenstelling van de TC bestaat uit: 

Gerrit Lanting (voorzitter); Frank 

Tichelman, Kees Jansen (Hoofdtrainer 

senioren); Robert Hoekstra 

(Hoofdtrainer junioren); Klaas de Haan 

en Roel Sijbesma (Bestuurslid 

Technische Zaken). Enne Jehannes 

Bruinsma is als jeugdcommissielid aan 

de TC toegevoegd en neemt het 

secretariaat voor zijn rekening. Als 

jeugdcommissie streven wij naar twee-

richtingsverkeer, dat betekent dus dat 

voor alle jeugdtrainers geldt dat zij ook 

zelf het initiatief kunnen nemen om naar 

de TC te stappen, als zij behoefte 

hebben aan coaching en oefenstof. 
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Van de Scheids 
(door Douwe D. Reitsma) 
 

Hieronder volgen een aantal vragen. 

 

1. In de rust wisselt vereniging A een speler. Dit 

wordt volgens de regels aan de scheidsrechter 

gemeld. Als de ploegen klaar staan voor de aftrap, 

belegdigt de wisselspeler van A, die dus net het 

veld ingekomen is, een tegenstander op grove 

wijze. Hij wordt door de scheidsrechter van het 

veld gezonden. Mag deze wisselspeler worden 

vervangen als ploeg A nog niet alle wisselspelers 

heeft verbruikt? 

 

A. Dat zou wel mogen bij het begin van de wedstrijd, 

niet bij het begin van de tweede helft. 

B. Dat zou wel mogen als de belediging buiten het veld had plaatsgehad; in deze 

situatie niet. 

C. Dat mag; het spel is nog niet hervat; de wissel is nog niet onherroepelijk. 

D. Dat mag, zolang de wisselspeler de bal nog niet heeft gespeeld. 

 

2. Het spel is onderbroken voor het nemen van een hoekschop of vrije schop. Een 

wisselspeler die zonder toestemming zijn team heeft gecompleteerd, voert de 

spelhervatting uit. De bal komt bij een medespeler, die de bal in het doel kopt. Op 

dat moment constateert de scheidsrechter dat de wisselspeler zich tegen de regels 

op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter? 

 

A. Hij laat de hoekschop of vrije schop overnemen. 

B. Hij laat de hoekschop of vrije schop overnemen en geeft de wisselspeler een 

waarschuwing. 

C. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt en geeft de wisselspeler een 

waarschuwing. 

D. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt. 

 

3. De doelverdediger, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, gooit opzettelijk 

de bal hard in het gezicht van een tegenstander die binnen het speelveld maar 

buiten het strafschopgebied staat. Wat beslist de scheidsrechter? 

 

A. Hij stuurt de doelverdediger van het speelveld en hervat met een strafschop. 

B. Hij stuurt de doelverdediger van het speelveld en hervat met een directe vrije 

schop. 

C. Hij geeft de doelverdediger een waarschuwing en hervat met een strafschop. 

D. Hij geeft de doelverdediger een waarschuwing en hervat met een directe vrije 

schop. 
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4. Aanvaller A is op volle snelheid om de hem toegespeelde bal op te vangen. Een 

verdediger vangt de snel lopende aanvaller A met de borst op. De scheidsrechter 

onderbreekt het spel hiervoor. Hoe zal het spel moeten worden hervat, nadat de 

scheidsrechter de nodige maatregelen heeft genomen? 

 

A. met een indirecte vrije schop. 

B. Met een strafschop. 

C. Met een directe vrije schop. 

D. Met een directe vrije schop of strafschop. 

 

5. Een bekerwedstrijd moet worden verlengd voor het nemen van strafschoppen. Bij 

het laatste fluitsignaal had partij A elf(11) spelers en partij B door twee rode 

kaarten nog 9 spelers op het speelveld. Hoeveel spelers kunnen er maximaal in de 

middelcirkel staan op het moment dat de eerste strafschop wordt genomen? 

A. 15 

B. 16 

C. 17 

D. 18 

(antwoorden : zie rubriek “”Trefferkes” ) 

 

Wedstrijdverdlag van SDS C1 
(door Erwin de Boer)

Zaterdag 3 november j.l. moesten we om 

8.45 in de box zijn en om 9.30 thuis op 

het hoofdveld spelen. In de box werd de 

opstelling doorgenomen. De opstelling 

was als volgt; in het doel Korne 

Boekholt in de verdediging v.r.n.l. 

Douwe de Boer, Redmer Strikwerda, 

Ralph Wariman en Stefan v.d. Weg. Het 

middenveld v.r.n.l. Niels Koster, 

Tiemen Vermeulen en  Jildert Hielkema. 

De Voorhoede v.r.n.l. Bernardus v.d. 

Meer  en Hjalmar Ruiter. De wissels 

waren Freddy Lijstra, Jelmer Posthumus 

en Erwin de Boer. De leiding van de 

wedstrijd was in handen van Marco 

Brouwer. De wedstrijd begonnen we 

goed en we kregen ook aardige kansen 

maar die gingen er jammer genoeg niet 

in. Na ongeveer 20 minuten zagen de 

aanvallers van CVVO een kans om de 

verdediging uit te spelen en het lukte 

hen ook nog 0-1. We namen de aftrap en 

we creëerden een aardige kans maar de 

bal werd onderschept door de 

verdediging van CVVO. Een paar 

minuten later kreeg CVVO weer een 

kans en ze scoorden de 0-2. En de 

ruststand was 0-3 en we gingen de box 

in. Onze leiders waren niet erg te 

spreken over de 1 ste helft alle wissels 

kwamen er in voor Niels Koster,  

Bernardus v.d. Meer en Hjalmar Ruiter. 

We begonnen goed aan de 2 de helft, we 

kregen aardige kansen maar we 

scoorden niet. Ook CVVO kreeg goede 

kansen, maar Korne stond op de juiste 

plaats. Zo ging het de hele tijd door, 

maar 15 minuten voor het einde scoorde 

CVVO de 0-4. We probeerden ook een 

goal te scoren maar het lukte ons niet 

want ze hadden een goede verdediging. 

De eindstand was 0-4. 
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Ut de âlde doaze 
 

Competitieverslag van SDS 2 (79/80) 

 

 

SDS 2 begon de competitie in een 

nieuwe klasse, hetgeen zou betekenen, 

dat we het wel eens zeer moeilijk 

zouden kunnen krijgen. De lange 

vakantie had een zeer goede uitwerking. 

Ieder had honger naar de bal, en in de 

eerste wedstrijden werden direct al 

punten vergaard, de instelling bij de 

spelers was zo goed, dat zelfs in de 

eerste wedstrijd tegen Nijland een 4-0 

achterstand werd omgebogen in een 4-4 

eindstand. Hierna volgende enkele 

gelijke spelen, voordat koploper 

Bolswardia naar Oosterend kwam.  

 

De spelers spraken de hele week al over 

de wedstrijd en zie, de resultaten waren 

geweldig: Bolswardia moest met een 3-0 

nederlaag naar huis. Toch was niet alles 

rozegeur en maneschijn. Nederlagen 

tegen QVC 4-2; Zeerobben 5-0; Blauw-

Wit 5-2, knaagden toch wel  aan het 

zelfvertrouwen. Toch had SDS 2 tot de 

laatste vier wedstrijden kans op 

promotie, maar helaas ging de 4-

puntenwedstrijd tegen Heeg 2 met 3-0 

verloren.  

 

In de competitie 

behaalde SDS 2 uit 

20 wedstrijden 19 

punten met een doelsaldo 35-41; 

hetgeen betekende een 9e plaats. Verder 

zijn er nog twee belangrijke feiten te 

constateren. Ten eerste speelden in de 

laatste wedstrijden enkele A-junioren 

mee, zij hadden een geweldige goede 

inbreng in de wedstrijden en we hopen, 

dat deze jongens het komende seizoen 

weer zo goed zullen spelen (misschien 

in het tweede of in het eerste). Het 

tweede feit: we kunnen bijna met 

zekerheid zeggen, dat 3 oudgedienden 

ons elftal gaan verlaten: Tinus Hoekstra 

en Theo Jelsma gaan het misschien nog 

eens in een lager elftal proberen en onze 

trainer Geert Hiemstra heeft een andere 

functie in de SDS-gelederen 

aangenomen. We wensen hem en de 

twee anderen veel sukses in hun 

sportloopbaan. 

 

 

 

Nog enkele SDS Sjaals te koop…………… 

Unieke sjaals in club kleuren en met logo 

Voor slechts  € 9,- 

Wees er snel bij want……op=op 

 
Verkoop adressen:  Wommels:  Popko Wijnia 

    Easterein:  Dukke van der Wey 
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Wedstriidferslach fan SDS 3 
(troch: Jan Keuning) 

Nei Advint, Sinterklaas, Kryst,  

Oaljeballen, Kompjûterkres, onehundred 

and eighty’s, bounchers en triples binne 

je wer bij trije,  SDS 3 en kopijdatum 

Treffer. Alles is hast wer gewoan. Hast, 

want we fuotbalje noch net bûten. 

Op sneon 17 novimber spilen wy yn 

Seisbierrum tsjin AVC 3. Sipke die nei 

in lange blessure wer mei. Ek Ype 

Timersma, topskutter fan SDS,  wie mei.   

Undanks dat AVC ûnderoan stie, hiene 

se it bettere fan it spul. De earste kâns 

wie lykwols foar ús. Johan Delfsma 

miste spitigernôch. AVC wie hjir net 

troch fan de wize en sette ús fierder 

ûnder druk. Dochs krigen wy wer de 

mooglikheid om op 0-1 te kommen. Ype 

koe allinnich op de keeper ôf gean mar 

seach syn skot njonken de goal gean.  

Efkes letter kaam Ype yn de fjoer fan it 

spul yn botsing mei de tsjinstanner en 

kniesde dêrby syn ribbekast sadanich dat 

er it fjild ferlitte moast.  Ut in frije traap 

fan de sydkant fan it 16-meter gebied 

kopte harren spits de bal goed yn. Wy 

koene der fierder net folle tsjinoer stelle 

(1-0).  In pluspunt wie dat de 

skiedsrjochter fan AVC goed wie.  

De lêste wedstriid fan 2001 wie thús 

tsjin Frjentsjer 3. Troch in blessure fan 

Remco Brouwer moasten we ús keeper 

Jan Stenekes útliene oan it twadde. 

Lokkich wiene Marten Faber en Hendrik 

Eringa ré om elk in helt op it doel te 

stean. Klasse jonges!  De wedstriid sette 

wat letter (hast in healoere) útein. 

Frjentsjer  hie de sjurts, broeken en 

sokken fergetten. Immen rap werom nei 

Frjentsjer, sjurts ophelje. Blykt de mem 

fan de spiler dy’t de sjurts wasket net 

thús te wêzen. Sa begong Frjentsjer mei 

reade KMA sjurts, swarte broeken en 

skienbonkebeskermers boppe de 

tennissokken út. Se hiene earst ek noch 

mar 9 man, mar stadichoan kamen der 

twa by. Der kwam sels noch in 

grinsrjochter op lakskuontsjes om yn de 

drek om te baggerjen oan de sydline.  

Yn it begjin wisten wy ús gjin rie mei de 

romte dy we krigen.  It spul luts nei de 

midden ta en sa spilen we Frjentsjer yn 

de kaart. Lokkich wist Jentsje Jorritsma 

nei goed trochsetten dochs 1-0 te 

meitsjen. We lieten it doe wat sitte en 

Frjentsjer kaam werom yn de wedstriid. 

Nei in oertreding  yn de 16 lei de 

skiedsrjochter de bal op de stip en skeat 

Erik Seerden rekke. Efkes letter waard it 

1-2 om’t in hege bal fanwege de 

leechsteande sinne net goed ynskatten 

waard troch ús en sa foar de fuotten fan 

de tsjinstanner kaam. Dizze koe maklik 

yntikje.  Nei de té setten we fuort goed 

útein en koe Harm Auke op oanjaan fan 

Friso 2-2.meitsje. Dêrnei setten we troch 

en fersierde Friso in strafskop. Hy socht 

de tsjinstanner op, spile de bal der lâns, 

soe om de tsjinstanner dy’t krekt te let 

wie mar wol syn foet útstuts, wêr Friso 

oer hinne foel. De skiedsrjochter 

(offisjele KNVB man) wiisde nei de stip 

Peter wist hjir wol ried mei en sette ús 

op 3-2 Dizze stân wisten we mei troch 

Hindrik Eringa oan de ein ta fêst te 

hâlden . Troch blessures ha we in net al 

te bêste seizoenstart hân. No’t de 

measten wer fit binne komme de punten 

ek wer en klimme we op nei de midden 

ta. Spitich dat Harm Abma de earste 

seizoenhelt fanwege in blessure net spile 

hat. Ek Anco Elgersma hat mar oardel 

wedstriid spile. We hoopje dat sy der nei 

de winter wer by binne en we op syn 

minst yn de midden eindigje sille yn 

maaie.
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Jacob Plantinga soarget foar 

fjoerwurk 
 

Op in glystrich fjild sette SDS de toan 

tsjin Tsjummearum.  Der kamen kânsen 

en doelpunten. Folkert Rients Vellinga 

wie hielendal út Snits weikommen om 

de snelheid yn it 5de op in reedlik nivo te 

bringen. Dat pakte goed út want hy wie 

libbensgefaarlik. Hy skoorde ien kear en 

dat die Simon Kingma ek. Nei de thee 

moast it in saak wurde fan ôfmeitsje mar 

it pakte oars út. Wy kamen der net mear 

oan te pas. De ploech fan âld SDS-er 

Age Metzlar kaam goed werom en 

makke 2-1 en 2-2.  

Omdat yn it skoft al ôfpraten wie wat de 

kop fan dat stik  wurde soe, lieten wy it 

ek safolle mooglik oan Jacob oer. Gie hy 

mei nei foaren dan skoorden dy lju of hy 

skoorde sels (3-2). It waard ek noch 4-2 

troch Roel . De einstân wie 4-3 omdat 

de bal net die wat ien fan ús ferdigeners 

wol yn de holle hie. 

 

Neiskrift: De kop fan dit stik liket oan 

te sluten by de aktualiteit yn Easterein. 

Derom foar de dúdlikheid. It wie Jacob 

Plantinga net, ûndanks dat hy wol in 

loads of in kontainer hat en bûten it 

doarp wennet.  

 

Fûskje 
 

Dy freeslike winterstop brekt de 

kompetysje yn twa dielen. Nei in 

tarissing yn augustus en septimber 

(bouwe oan de ploech) ûntstiet er in 

ploech dy’t oan elkoar wend rekket en 

nei elkoar tagroeid. De winterstop bringt 

dêr in grutte deuk yn. Haw je wat pech 

dan sjogge je elkoar 2 of 3 moannen net 

en sil der  wer wurke wurde moatte oan 

de ploech. 

Sa tink ik dat wy ek wer hiel wat 

ôffûskje yn febrewaris of maart at de 

earste wedstriid spile wurdt. 

Wy fûskje omdat wy elkoar noch in 

goed en sportyf nei jier winskje wolle. 

Fansels hie dat op de nijjiersresepsje 

moatten mar dêr wiene de measten net 

en sommigen te lang.  

Wy moatte fûskje mei Ype Burggraaff 

dy’t 52 wurden is , mei Stoffel (41 

wurden ), mei Siem Kingma (38 

wurden), mei Jacob Plantinga (40 

wurden) en mei Ferrie dy’t 46 jier op 

dizze ierde omrint en draaft. 

Mooglik dat wy noch om mear redenen 

mei elkoar fûskje moatte, omdat immen 

sa lang troud west hat, omdat immen 

pake wurden is, omdat immen heit 

wurden is of omdat immen Frysk 

kampioen Fryskdammen wurden is. It is 

allegear ôfwachtsjen, mar it is wol 

dúdlik der is mear te fûskjen is dan te 

skriuwen, fan dêr dit stikje armmoedige 

blêdfullich. 
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SDS 4 
(troch: Ozzy) 

 

SDS 4 dochs noch yn foarm dit 

jier. 
It wie nei de Sinterklase tiid, De âlde 

kloat wie fertrokken nei it sinnige 

Spanje, It wie foar de kryst en it wie dus 

yn 'e drokke tiid fan pakjes en gedichten. 

Mar mei san gedicht sil ik jimme net 

ferblíde. It wie wol de lêste wedstriid fan 

2001. It wie ek hast de bêste fan 2001. It 

wie de wedstriid fan 'e útfallers, It begûn 

mei it útfallen fan Bas Kraak. Hy krige 

nei 20 minuten kramp, Hy soe  
"oertrained" wêze, want hy wie ien fan 'e 

mannen dy’t it faekst op 'e training te 

sjen wie. Troch dit "akkefiesje" hat de 

keeper wer syn gelyk krigen dat trainen 

net wichtich is.(grapke). De twadde 

útfaller wie ek in man mei 

trainingsarbeid. It wie Bertus Bootsma. 

Hy koe it mar in minuut yn 'e twadde 

helte úthalde.(soe de kjelt him te pakken 

krigen hawwe?) Mar it wie ek de 

wedstriid fan de ynset, want fan keeper 

oan't spits, fan lofts nei rjochts, en fan 

ynfaller nei útfaller, de ynset wie hjoed 

heech. Nei in kertier wâlde Hendrik 

Eringa syn ut-traap oer alles hinne en 

skoarde Eddy de Boer op treflike wize. 

Hjir nei skoarde Klaas Malda twa kear 

nei foarsetten fan Bas Kraak en Eddy de 

Boer, en wie Klaas de man fan 'e earste 

helte (wat in lucht en ynset). Nei de rêst 

moasten wy nei 1 minuut mei tsien man 

fjirder sa as jimme witte, en it waerd 

dreech, ferskuorrende dreech sels. It wie 

de wirdum-wytgaerd-swichum 

combinatie, sa hjitte de ploech wêr't wy 

tsjin spylje moasten, dy't werom kamen 

oan't 3-2, mar nei in skitterende pass fan 

Klaas Overal skoarde Martin Overal 

(gjin soan fan...) op treflike wize de 4-2. 

Wer kaem WWS werom op 4-3 mar it 

wie alwer Martin Overal mei syn twadde 

goal dy't de 5-3 der yn moffelde. Wa 

dizze foarset joen hat wit ik net want it 

begong tsjuster te wurden. 

Mar it ljocht yn 'e kantine wie noch lang 

te sjen. No wol ik namens it hiele fjirde 

nog ien frou betanke: Tineke Overal ( al 

wer in Overal, familje fan??). 

Sy hat de shirts eltse kear wer skjin en 

mei deselde kleur wosken, hjir foar tige 

tank. 

In machtich âld en nei tawinske fan Ozzy 

(as jimme witte wolle hoe as hy der út 

sjocht moatte jimme Aant mar freegje 

of't hy in foto yn 'e treffer sette wol, mar 

dan wol fan de echte). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjin foto fan Ozzy, mar in foto fan de helt fan de ploech dy’t nei al wer in oerwinning 

op wei binne nei de kantine. 
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Samar in Sealfuotbaltoernoai 
(troch: Willem Wijnia) 

 

Op it Frysk kampioenskip sealfuotbal yn 

‘e Trije yn Frjentsjer wie fansels SDS 

A1 ek fan de partij. Sy wienen yn de 

foarronde te sterk west foar alle ploegen 

út Snits en omkriten en mochten no hun 

keunsten fertoane tsjin de beste 

sealfuotbaljunioaren fan Fryslân. Dat dit 

toernoai heech oanskreaun stiet wie te 

sjen oan de grutte publike 

belangstelling. Sels Omrop Fryslân wie 

oanwêzich (nee, net Piet Paulusma). Ut 

Easterein ek in grutte groep supporters. 

Dizze wienen te herkennen oan hun 

prachtige SDS sjaals. 

SDS A1 koe op it Frysk kampioenskip 

sealfuotbal yn Frjentsjer net echt potten 

brekke. Al nei de earste wedstriid like it 

beslikke dat SDS net meidwaan koe foar 

de prizen. Sy ferlearen yn ‘e earste 

wedstriid mei 1-0 fan CSL. Untank dat 

SDS best goeie kânsen krige, wienen sy 

einliks kânsleas tsjin dizze tige goeie 

ploech. By CSL rûn in spits die 

ferskriklik goed fuotbalje koe en dan ek 

net misstean soe yn it FEC by de 

senioaren. De efterhûde fan SDS (Kees, 

Tsjeard B., Tsjeard H. en keeper 

Marten) koenen him aardich yn betwang 

hâlde. Yn it lêst makke CSL allinne 

doch de (fertsjinne) winnende goal. SDS 

hie sa gelyk al hast gjin kâns mear om 

earste te wurden. 

De twadde wedstriid tsjin DIO 

Easterwâlde moast wûn wurde om noch 

mei te dwaan om de prizen. SDS hie it 

dúdlik makliker as tsjin CSL. Sy koenen 

dit allinne net ta útdrukking bringe yn 

goals. SDS kaam wol twa kear foar 

(Tsjipke en Tsjeard B.), mar troch lytse 

foutsjes efteryn kaam DIO doch hieltiten 

werom en wie de einstân 2-2.  

 

Hjirnei wie Makkum oan de beurt. SDS 

wie dúdlik folle sterker mar krûpte nei 

de 1-0 (Tsjeard H.) te fier werom en 

krige it deksel op ‘e noas nei sels grutte 

kânsen om sjippe holpen te hawwen. It 

bleaun lang 1-1, mar yn ‘e lêste minuten 

koe Jacob dochs noch 2-1 meitsje en 

joech SDS sa noch in lytse kâns om yn 

‘e finale te kommen. De lêste wedstriid 

tsjin Wolvegea (winner fan foarich jier) 

moast dan wûn wurde. SDS kaam al gau 

achter en koe net rjocht in gatsje fine yn 

‘e ferdediging fan Wolvegea. Neidat 

Skelte 1-1 makke krige SDS doch noch 

inkelde grutte kânsen. It bleaun spitich 

genôch by 1-1 en SDS gie net nei de 

krúsfinales.  

Untank it net altiten goeie spul fan SDS 

wienen sy dochs noch ticht by de prizen. 

SDS wie hjoed krekt net goed genôch. It 

wie te sjen dat de jonges net faak mei-

inoar yn ‘e seal fuotbalje. Yndividueel 

wienen dizze jonges allegear best 

genôch, mar as ploech hienen sy te 

weinich fariaasje yn it spul en 

fêstichheden ûntbrutsen. Dat SDS by de 

lêste 10 fan Fryslân siet wie natuerlik al 

in hiele prestaasje. Folgend jier sil it fêst 

noch better gean at SDS A1 mei 

ûngefear itselde team wer meidwaan 

mei. 

Dochs wat ferrassend (de measten 

ferwachten CSL) waard Wolvegea 

earste yn ‘e poule en moasten sy yn ‘e 

finale tsjin de winner fan ‘e oare poule, 

Blauwyt. Wolvegea waard (lyk as 

foarich jier) Frysk kampioen. Sy wûnen 

mei 1-0 fan de Ljouwerters. In goeie 

opstekker foar SDS wie dat Wolvegea 

alle wedstriden wûn hie,……..útsein de 

wedstriid tsjin SDS.  
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Oan’t wurd…. 
 
Durk Okkema 
 

Een paar weken geleden, 

na een avondje stappen in 

Groningen, reed ik met 

Lolke Hofstra en Henk 

Ruiter over een verlaten 

Wâldwei. Het gesprek 

ging over muziek maar, 

hoe kan het ook anders 

met deze oud SDS-ers, al 

snel kwam het onderwerp 

voetbal aan de orde. Natuurlijk werd er 

gesproken over de bondscoach en hoe 

het verder  moest met Oranje maar het 

punt waar we bleven hangen was “de 

beleving in het voetbal”. Vooral de 

Nederlandse mentaliteit werd 

vergeleken met bijvoorbeeld de 

Italiaanse “wil om te winnen”. Op een 

gegeven moment zei Henk: “Hoe heette 

die enorm fanatieke rechtsback van 

Juventus die zo goed was toen tegen 

Ajax en die later naar Parma is gegaan. 

Zijn naam begon met in T”. Lolke en ik 

gokten: “Tachinardi? , Tassotti?”. Nee, 

die waren het niet. Het werd stil in de 

auto en gelukkig moest Lolke iets 

sanitairs doen. 

Terug in Oosterend namen wij plaats 

aan de lege ronde tafel in café Bergsma. 

Herinneringen werden op gediept en het 

werd een erg gezellige nacht. “Toch zit 

mij iets dwars”, riep ik na weer een 

biertje, “we weten nog altijd niet wie die 

gedreven rechtsback was van Juventus 

die later bij Parma is gaan spelen”. Durk 

Okkema zit op een kruk aan het einde 

van de bar. Hij verschuift iets en 

mompelt nauwelijks hoorbaar: 

“Torricelli”. 

 

Durk, je bent alweer een 

hele tijd uit de roulatie. Wat 

heb je precies en hoe gaat 

het nu met de blessure? 

 

Ik ben herstellende maar 

het gaat langzaam. Op 8 

november 2000 in de 

thuiswedstrijd tegen 

Workum is er bij mij een 

kruisband afgeknapt. In 

maart 2001 heb ik een 

kijkoperatie gehad en daaruit bleek dat 

mijn kruisband op een verkeerde plek is 

aangegroeid. Blijft mijn knie instabiel 

dan wordt er in april waarschijnlijk 

alsnog geopereerd. Het herstel van die 

operatie zal ongeveer een jaar duren. 

Zoals ik mij nu voel dan heb ik mijn 

twijfels. Het gaat mij wat te langzaam. 

 

Je hebt de laatste tijd hard gewerkt aan 

je herstel met medelotgenoot Marco 

Reynhoudt. 

 

Ja, dat kwam mooi uit dat hij ook 

geblesseerd was. Niet dat ik Marco dat 

gun maar zo had ik wat steun. Marco 

heeft een ijzeren discipline iets wat ik 

niet echt heb. Als je elke keer alleen 

moet trainen en je kijkt naar buiten en je 

ziet dat het slecht weer is dan wil ik wel 

eens een traininkje overslaan. Nu stond 

Marco weer voor de deur en dan moet je 

wel. Als ik dan op het veld stond vond 

ik het ook wel weer prettig maar dat 

duwtje van Marco had ik wel nodig. We 

hadden een loopschema van 5 weken 

van een fysiotherapeut. Dat hebben we 

trouw afgewerkt. 
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Ik heb nu een nieuw schema en train 

voor het eerst zonder brace. Vandaag (9 

jan.) ben ik begonnen. Alleen. 

 

Je bent bijna 25 jaar lid. Vertel eens wat 

dingen uit die kwart eeuw die je zijn 

bijgebleven. 

 

Uiteraard mijn aller eerste trainer 

Pander. Op woensdag keken we altijd in 

het SDS hokje of onze naam ook op de 

lijst stond. SDS E1 had namelijk 20 

spelers zodat er elke zaterdag een paar 

teleurgesteld thuis moesten blijven. Ook 

mijn periode bij B1 zal ik niet snel 

vergeten. Ik was toen aanvoerder en 

leider. Ale regelde het vervoer. 

Het leiden van D1 met Floris Hiemstra 

vond ik ook geweldig. Dat was een 

leuke ploeg met Wesley en de 

Wagenaartjes.  

Een wedstrijd die mij altijd zal 

bijblijven was de kampioenswedstrijd in 

’96 tegen Berlikum. Maar daar weet jij 

ook alles nog van (0 – 2, Jelsma en 

Gorter). Alle keren dat ik bij SDS 1 

mocht spelen en het voetballen bij SDS 

1 zaal zie ik ook als hoogtepunten. 

Trouwens ik zie geen dieptepunten. 

Mijn betrokkenheid en het spelen voor 

SDS zie ik als een hoogtepunt. 

 

Je speelt al een leven lang in SDS 2 en 

je bent  met 31 jaar al in de herfst van je 

voetbalcarrière. Waarom heb jij SDS 1 

niet gehaald? 

 

Ik kan nu wel zeggen dat het aan mijn 

blessures heeft gelegen maar ik denk dat 

het vooral te maken had met mijn 

discipline. Of het ontbreken daarvan. In 

mijn jeugd ging het mij gemakkelijk af 

maar na een hapering bij de senioren 

had ik niet de juiste instelling om terug 

te komen.  

Ik was allang blij dat ik kon spelen. Of 

dat nu bij SDS 2 was of voor mijn part 

SDS 3, dat maakte mij eigenlijk niks uit. 

Ik heb altijd gedacht als ik goed blijf 

presteren in SDS 2 dan kom ik ooit wel 

eens in het eerste. Begrijp mij goed, 

trainers geef ik niet de schuld. En toch 

had ik met mijn talent in  SDS 1 moeten 

spelen. 

 

Drie van je broers (Lolke, Tjipke en 

Hendrik) hebben een periode in SDS 1 

gespeeld. Baal je ervan dat jij dat niet 

hebt meegemaakt? 

 

Ik baal dat ik nooit echt in SDS 1 heb 

gespeeld maar niet omdat mijn broers 

dat wel hebben meegemaakt. Ik ben niet 

jaloers of zo. Toen mijn broers in het 

eerste speelden ging ik naar elke 

uitwedstrijd. Ik was fan en supporter. 

Op feestjes en partijtjes van de 

Okkema’s wordt veel over voetbal 

geluld maar ik word niet gepest omdat 

ik maar in SDS 2 heb gevoetbald en zij 

een trapje hoger. 

 

Wat hebben Okkema’s toch met voetbal? 

 

Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. 

Misschien omdat voetbal sport nummer 

1 is in Oosterend. Was korfbal de 

belangrijkste sport in dit dorp dan had ik 

misschien wel gekorfbald (!). Maar het 

is waar: Tjerk, Lolke, Tjipke en Hendrik 

waren lid of zijn dat nog altijd maar ook 

Betty en Anette hebben gevoetbald. 

Zelfs Boukje heeft wel eens gekeept. En 

dat kwam echt niet door mijn ouders. Zij 

hebben niks met voetbal. Wel zeiden ze: 

je bent lid van een vereniging dus je gaat 

trainen. Weer of geen weer. 
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Wat is jou rol bij SDS 1 zaal? 

 

In principe ben ik medeleider met 

Willem Overal. Ik bepaal hoe er 

gespeeld wordt en doe de wissels. Als ik 

speel, en dat is alweer 14 maanden 

geleden, dan probeer ik rust in het team 

te brengen. Ik ben dan vooral bezig met 

de coaching. 

 

Moet het zaalvoetbalteam in vaste 

trainingsavond? 

 

Ja, dat vind ik wel. Wij willen hogerop 

en dan moet je investeren. Dat betekent 

trouwens dat bepaalde jongens keuzes 

moeten maken. Wij kunnen de 1ste klas 

halen maar dat is dan ook het plafond. 

Dit jaar moeten we ons zien  handhaven, 

volgend jaar top 3 en het seizoen daarop 

het kampioenschap. 

 

Wat is je eerste reactie als ik zeg: 

 

Jozef Kiprich 

“hij moet een standbeeld in de Kuip, 

erelid Feyenoord maken, naturaliseren 

tot Nederlander””  

Maradonna 

“enige linkspoot die een pingel kan 

nemen” 

Feyenoord  

“de mooiste club die er is, zelfs als 

nuchtere Fries krijg ik kippenvel bij het 

zien van het shirt” 

SDS 2  

“onderdeel van mijn leven, speel altijd 

met plezier in SDS2 met wie dan ook” 

De Kuip  

“mooiste stadion van Ned., volle Kuip: 

dat is voetbal” 

Van Hanegem 

 “roken is slecht, vooral voor de 

gordijnen”, held, geweldige vent” 

Van Tiggelen  

overtreding op Matheus “Sportmoment 

van de Eeuw”, “shirtje Matheus hang ik 

aan een scherp haakje”    

Matheus 

“smerigste overtreding toen hij van  

Tiggelen in het schouder beet, haha” 

Torricelli 

“fanatieke rechtsback van Juventus, ging  

later naar Parma”, wie kent hem niet 

 

Je hebt er waarschijnlijk over nagedacht. De SDS Super Elf: 

 

    Marco Reynhoudt 

 

Auke “Buck” Hiemstra  Tjeerd Dijkstra   Friso Albada 

 

     Henk Ruiter 

 

Harm Gerbrandy        Gerrit Terpstra Marco Haagsma            Floris Hiemstra 

 

  Peter Kusters    Klaas Visser 

Wissels: 

Jan-Simon Jelsma 

Gerrit Hingst 
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Het gesprek, gehouden in de 

sporthalkantine, zit er op. We keuvelen 

nog wat na en ik vraag Durk: “Wat 

betekent voetbal voor jou?’. Durk, die 

over de bovenstaande vragen 

behoedzaam nadacht, antwoordt direct: 

“Voetbal is alles voor mij. Voetbal is 

gewoon nummer 1. Een leven zonder 

voetbal bestaat niet. Op wat voor niveau 

dan ook. Ik begrijp dan ook niet dat jij 

niet meer voetbalt”. Ik probeer Durk uit 

te leggen dat ik veel “bevrediging” haal 

uit de begeleiding van vroeger SDS 2 en 

nu de A1. Hoewel hij langzaam knikt 

merk ik dat ik niet overtuigend over 

kom. Je ziet hem denken: als je fysiek in 

orde bent dan stop je toch niet als actief 

voetballer!!. “Kom”, zegt hij na een 

korte stilte, “We nemen nog een biertje 

met de jongens”. We schuiven aan bij 

zijn zaalvoetbalteam en weer gaat het 

gesprek over “het spelletje”. Volgende 

week woensdag het prestigieuze FEC 

toernooi. Durk wil graag met 7 man 

spelen en een speler achter de hand voor 

eventuele blessures. De selectie is het 

roerend met hem eens. “Een leven 

zonder voetbal bestaat niet”. 

 

(FS)

 

Nei peteare mei….  Albert Jan Kamstra 
(troch: Sjoerd van Beem) 

 

Op in tige reiniche sneon 1 desimber ha 

ik nei de wedstriid SDS B1 - GAVC B1 

(2-2) in petear mei de 1e jiers B1 - junior 

Albert - Jan Kamstra (15 jier). Hy stie 

de earste helte op' e wissel. Yn de 

bestjoerskeamer prate we oer it ferrin 

fan de wedstriid en it seizoen oant no ta. 

Hy seit in 'gedreven ' spiler te wezen, 

die't eltse wike twa kear traint en yn de 

wedstriid altyd ta it uterste gean wol. 

Belies jaan komt yn syn wurdboek net 

foar. 

Wie it waar fan hjoed net in steurende 

faktor?: 

'' ik hald wol fan in swier fjild, net fan 

dat softe, we sitte net op ballet!!''.  

Albert - Jan spyle dizze wedstriid as 

rjochtsheal, mar seit leaver mear nei 

foaren ta te spyljen:'' mar ja de coach 

beslist, die hat de lieding ''. 

Bist tefreden oer dyn spul fan hjoed en 

hoe fynst it om yn te fallen? 

''It gie hjoed wol aardich, it kin better 

mar ik fyn it net dreech om yn te fallen, 

ik sit dan noch fol enerzjy. Fansels stean 

ik leaver yn de basis! 

Mei de ploeg yn syn gehiel gie it hjoed 

wol aardich, it begjint steeds beter te 

rinnen. Yn it begjin fan'e kompetysje 

hiene we, foaral yn it team sels, wat 

swirichheden. Dit is no wol oer en dat 

hat in posytiefe utwurking op it spul''. 

Fansels ha we it ek efkes oer de broer 

fan Albert - Jan, Pieter. 

Hy spilet by it twadde en soe aardich 

wat tips foar Albert - Jan ha kinne. 

" It is best genoch dat er sa faak yn de 

basis stiet, mar we ha it der net in soad 

oer ''. 

Yn it betelle fuotbal is SC Hearrenfean 

syn favorite klub en Marcus Allback 

fynt er de beste die't er by rint. '' Dat is 

gewoan in hiele goeie ''. 

Sa ut en troch giet er op Pieter syn kaart 

en oars folget er it fia studio sport.  

We slute of en ha it noch efkes oer de 

klub SDS, '' ik fyn it in moaie klub, it is 

gesellich, in goede sfeer en dat is 

wichtig. Ik bin fuort net fan plan om op 

te halden en in baantsje te sykjen, der 

foar fyn ik it spultsje fierstene moai ''.
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Doelpunten makkers senioren SDS seizoen 2001/2002 
De winterstop hat net folle 

doelpunten oplevere. Grutte 

ferskouwingen binne der 

dan ek net. Dat Ype him 

dochs wol bedrige fielt 

troch Jappie en Eddy, 

resultearre yn in optreden 

yn it tredde. Gjin doelpunt, 

mar wol kniesde ribben.  

Hy sil it dus mar better 

allinne yn it 5de  dwaan 

moatte. 

 Ferline kear wiene der 

44 ferskillende 

doelpuntenmakkers. No 

binne der 45.
 
 
 
 

 namme SDS oantal 

1 Ype Tiemersma 5 18 

2 Jappie Wijnia 1 8 

3 Eddy de Boer 4 8 

4 Siemen Kingma 5 8 

5 Harm Auke Dijkstra 2/3 7 

6 Tsjomme Wijnia 2 6 

7 Roel Sybesma 5 6 

8 Dennis Dijkstra 2/3 4 

9 Harm Stremler 1 3 

10 Hindrik de Jong 1 3 

11 Robert Sybesma 1 3 

12 Peter Kusters 3 3 

13 Bas vd Wey 4 3 

14 Klaas Malda 4 3 

15 Martin Overal 4 3 

16 Wilco Overal 4 3 

17 Ferrie Duipmans 5 3 

18 Klaas Visser 2 2 

19 Jentsje Jorritsma 3 2 

20 Wouter Hielkema 3 2 

21 Evert Tanja 4 2 

22 Johan Dijkstra 4 2 

23 Aant Hofstra 5 2 

 namme SDS oantal 

24 Jaap Jaarsma 5 2 

25 Jacob Plantinga 5 2 

26 Jan van Asselt 5 2 

27 Ids Boersma 4/5 2 

28 Feite de Haan 1 1 

29 Jan Simon Jelsma 1 1 

30 Frank Rijpma 2 1 

31 Jos Zonderland 2 1 

32 Marco Brouwer 2 1 

33 Pieter Kamstra 2 1 

34 Sjoerd Boonstra 2 1 

35 Henk Postma 3 1 

36 Jeroen Brouwer 3 1 

37 Neno Vietor 3 1 

38 Friso Albada 4 1 

39 Jan Keuning 4 1 

40 JanBouke Bouma 4 1 

41 Samme Overal 4 1 

42 Sjoerd van Beem 4 1 

43 Folkert R. Vellinga 5 1 

44 Jaap Boekholt 5 1 

45 Ype Burggraaf  5 1 

46 Willem Tjalsma 5 1 
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Eindstand SDS League 
(door: Willem Wijnia) 

 

In de laatste weken van de SDS League 

zijn er nog flinke klappen uitgedeeld. 

Voor “Fjoer en Wetter” was de koek op 

en na 8 van de 12 weken bovenaan te 

hebben gestaan moesten zij genoegen 

nemen met een 4e plek. “Riv. Spo. 

R.”stond altijd bij de eerste twintig, 

maar had eigenlijk nooit duidelijk 

gemaakt aanspraak te willen maken op 

de eerste plaats. Toch schoot hij in de 

laatste week van de 3e naar de 1e plaats. 

Deze editie opvallend veel jongeren in 

de top 10. Dit beloofd wat voor de 

toekomst. 

Onderin wederom weinig verrassingen. 

“De Wrotters”(90e) staan het liefst wat 

achterin, “Van Gaal”(92e) werd al 

vroegtijdig ontslagen, “De Bline 

Skoppers”(93e) deden hun naam eer aan, 

“Krispie”(95e) heet nu “Lays”, “F.C. 

Deklat”(96e) mag deze volgend jaar wel 

wat hoger leggen, de “Okkie’s”(98e) 

gingen K.O., en zoals vele malen eerder 

gezegd over het “Mooie 

Mannenteam”(99e). Deze kunnen niet 

………. Juist!! 

Dat langdurig gebruik van Nandrolon 

zeker geen positieve uitwerking heeft, 

blijkt wel uit de prestaties van 

“Nandrolon United”(15e). Na vrijwel de 

gehele competitie bij de eerste tien te 

hebben gestaan, grijpen zij toch nog 

naast de prijzen. Dat het Frank de Boer 

ook nooit goed heeft gedaan blijkt wel 

uit de laatste plaats van de “Gebr. de 

Boer”(100e). 

Voor het “Troanie Team”(78e) lijkt het 

beter dat Erik Gerets maar gewoon 

wordt ontslagen bij PSV. 

Zo kan hij zich beter concentreren op 

zijn werk bij het Troanie Team en hoeft 

hij niet steeds telefonisch contact te 

hebben met zijn compagnon in 

Easterein, Harm-Auke Dijkstra. 

Dat voetbalverstand gerelateerd lijkt te 

zijn aan de familienaam lijkt de SDS 

League te bevestigen. In de top tien 2 

Bruinsma’s en 2 Posthumussen (?!). 

Opvallend is ook de familie De Jong 

met Durk en Hendrik als 17e en 18e en 

mem (Geeske)als 21e. Zelfs verre 

familie staat dichtbij op plaats 22 

(Trienus) en 28 (Jinse). Onderin lijken 

Jelle de Boer en de Gebroeders ons 

vermoeden te bevestigen door beide bij 

de onderste vijf te eindigen. De MKZ 

heeft zo toch nog zijn gevolgen gekend 

in de SDS League. Toch wonnen de 

“Gebr. De Boer” hiermee de poedelprijs 

en kunnen zij binnenkort een SDS sjaal 

tegemoet zien. Piet Paulusma verwacht 

nog een strenge winter, dus deze kan 

gedragen worden samen met de sjaal 

van de Flyers. 

Opvallend deze editie dat er maar één 

weekprijs is gevallen in de top tien. Dit 

betekent dat er dit jaar 25 mensen een 

prijs hebben gepakt in de SDS League. 

Een winstkans dus van één op vier. En 

zoals je kunt zien aan alle prijswinnaars, 

je hoeft echt geen verstand van 

voetballen te hebben, wil je in de prijzen 

vallen (?!). 

 

Voor de volgende SDS League 

verandert er weinig. Alleen de prijzen 

worden voortaan in Euro’s uitgekeerd  

en de inschrijving kost geen 25 gulden 

meer, maar €12. Het prijzengeld gaat 

tevens omhoog (zie verderop in deze 

Treffer). Zo komt de “Euroleague” toch 

nog erg dichtbij.  
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Eind Vorige       Wk Wk Wk Wk Wk Eind Waarde 

stand stand Naam team: Coach: Woonplaats: 8  9  10  11  12  stand prijzen 

1  3  Riv. Spo. R. Klaas Pompstra  Easterein 39  71  36  26  57  525   F  200,00  

2  4  De Uitglijders Gep Bakker Easterein 41  64  26  23  60  523   F  150,00  

3  9  S.S. Kwit Net S.Kooistra/S.Bruinsma Easterein 38  65  30  21  67  520   F  125,00  

4  1  Fjoer en Wetter Wichard/Aukje Deinum Wommels 38  55  35  26  42  518   F    75,00  

5  2  FC Munnaps Bote Strikwerda Spannum 42  52  44  20  41  515   F    50,00  

6  12  FC Kriskras Chris Postma Wommels 45  52  42  21  59  509   F    40,00  

7  7  The Best Of The Rest Appie/Jelmer Posthumus Wommels 44  59  40  16  54  507   F    30,00  

8  15  Gjin Allbäck Enne Joh. Bruinsma Easterein 44  66  34  21  61  505   F    20,00  

9  11  De Kanshebber Gerrit Terpstra Easterein 38  60  45  29  49  500   F    10,00  

10  10  Gearard Posthumus Gearard Posthumus Wommels 38  50  35  23  46  498   F      5,00  

11  5  De Tiedoeties Ydo Harkema Spannum 46  57  36  18  37  496   F    25,00  

12  6  The Hammers Harmen Stremler Easterein 39  57  28  26  39  495   F         -    

13  13  Leipe Eip Ype Tiemersma Wommels 35  44  32  21  46  493   F         -    

14  16  The Gang's All Here Lolke Hofstra Wommels 34  54  37  27  47  491   F         -    

15  8  Nandrolon United Tjomme Wijnia Den Helder 32  55  37  18  32  485   F    25,00  

16  29  Anti-Collectief Mark Postma Wommels 34  52  33  23  63  484   F    25,00  

17  24  FC Doelloos Durk de Jong Easterein 32  57  38  23  55  481   F         -    

18  17  Hendrik de Jong Hendrik de Jong Easterein 47  63  34  23  41  480   F         -    

19  21  Snelle Jelles Johan Delfsma Harlingen 34  43  32  28  52  480   F    12,50  

20  22  Tjalling Hoekstra Tjalling Hoekstra Easterein 34  43  32  28  52  480   F    12,50  

21  14  De Penaltykillers Geeske de Jong Easterein 35  57  35  25  32  478   F         -    

22  19  Jong Boys Trienus de Jong Lollum 36  74  30  25  43  475   F    25,00  

23  20  SC Het Doelpunt Erik/Jacob Klaas Haitsma Wommels 44  62  27  23  44  472   F         -    

24  18  De Beloftes Sjoerd Boonstra Itens 54  52  39  23  37  470   F    25,00  

25  32  Jort Jort Strikwerda Wommels 33  69  39  24  50  469   F         -    

26  23  Mantgum Utd. Skelte Anema Mantgum 32  42  30  16  40  466   F         -    

27  26  Hoeki's Boys Marco Hoekstra Easterein 34  61  36  24  41  465   F    25,00  

28  30  It Swithok J.de Jong Kubaard 49  67  33  25  44  465   F         -    

29  27  Sing Loud, Sing Proud Willem Wijnia Wommels 49  66  33  22  41  464   F         -    

30  36  Lelystad W.de Haan/J.Tiesnitsch Lelystad 44  54  17  22  56  462   F         -    

31  25  Noch Better Germ Stenekes Wommels 39  67  29  28  35  460   F         -    

32  28  Bloemendaal United Arnold Hoekstra Bloemendaal 31  55  32  19  35  456   F         -    

33  31  Velzen & Ko René Velzen Easterein 39  56  41  17  37  456   F         -    

34  48  De 11 Geboden Jan Stenekes Itens 32  41  31  18  57  456   F         -    

35  35  The Updikes Piet Oppedyk Sneek 33  39  23  24  46  455   F         -    

36  39  Lûkwei United Meinte Wesselius Wommels 38  53  30  22  47  452   F         -    

37  43  A.J. Kamstra Albert Jan Kamstra Hennaard 32  52  22  24  49  452   F         -    

38  52  Robert Hoekstra Robert Hoekstra Easterein 36  67  29  29  60  450   F         -    

39  44  De Floppers Bouke Jan Plantinga Easterein 35  56  32  24  46  449   F         -    

40  42  The Killers Gerlof Jan Hofstra Wommels 33  57  24  27  43  448   F         -    

41  34  De Hartenbrekers Sjoerd Feenstra Bolsward 46  54  33  28  34  445   F         -    

42  40  The Metallicans Bas van der Wey Easterein 45  48  44  23  40  445   F         -    

43  46  The Falcons Peter Hofstra Wommels 31  52  32  21  45  445   F         -    

44  51  JAJA Jappie/Janna Wijnia Wommels 45  57  29  24  45  442   F         -    

45  59  Sibe en de Skrokkers Sibe de Seefûgel Skrok 30  62  31  20  58  439   F         -    

46  45  Ponghâlder FC Popko Wijnia Wommels 32  52  41  25  36  438   F         -    

47  33  T. en T. Tinus Hoekstra Easterein 33  55  19  24  26  437   F      8,33  

48  38  Pieter Kamstra Pieter Kamstra Hennaard 26  36  22  22  32  437   F    25,00  

49  49  De Borreltjes Jitske/hait Plantinga Easterein 41  47  31  26  38  436   F      8,33  

50  54  Bundy NO MA'AM Sjoerd van Beem Wommels 29  46  25  22  47  435   F         -    

Eind Vorige       Wk Wk Wk Wk Wk Eind Waarde 
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stand stand Naam team: Coach: Woonplaats: 8  9  10  11  12  stand prijzen 

51  37  Feite Feite de Haan Easterein 39  59  22  19  28  433   F         -    

52  53  COPA Annemarie en Petra Wommels 31  54  36  25  41  430   F         -    

53  58  Robert Sybesma Robert Sybesma Easterein 32  55  30  23  47  430   F         -    

54  41  Jelsmanian Devils Jan Simon Jelsma Easterein 38  56  33  24  23  428   F         -    

55  50  Dordrecht'90 Rulez Ron Jansen Dordrecht 38  55  35  14  30  427   F         -    

56  47  OZZY Hendrik Eringa Spannum 46  67  36  21  26  426   F         -    

57  63  Wilco Overal Wilco Overal Easterein 23  49  33  18  47  425   F         -    

58  56  Jeroen Brouwer Jeroen Brouwer Wommels 29  55  48  19  37  424   F    25,00  

59  55  Stormvogels Bert Rienstra Easterein 28  45  24  34  34  422   F    25,00  

60  57  Er Is Net Better Lolke Bouma Easterein 43  55  32  11  34 417   F         -    

61  64  De Profs D. Kooistra/C.Plantinga Easterein 27  52  28  14  39  416   F         -    

62  60  JORI Rinse Joustra Wommels 30  58  25  25  34  415   F         -    

63  61  SC Impala Syb Wesselius Bolsward 31  50  27  16  34  414   F         -    

64  66  Berrie Boys Remco Bervoets Wommels 35  42  36  32  34  409   F         -    

65  65  DOUCHE!! Freddy/Sicco Scheltema Easterein 22  29  33  19  29  406   F         -    

66  67  Okido Boys Klaas Okkema Easterein 31  55  34  27  33  406   F         -    

67  69  WSPN Wabe Tijmersma Spannum 31  52  26  22  36  405   F         -    

68  74  FC Snelle Jelle Jarco Pompstra Easterein 28  45  17  20  47  404   F         -    

69  76  Op naar de top Marten Faber Easterein 31  50  25  21  48  404   F         -    

70  79  Easpânne Minne Bonnema Easterein 31  58  29  26  48  404   F         -    

71  62  Terpstra Makkum Klaas Okkema Easterein 45  44  28  14  24  403   F         -    

72  71  BPP'ers Minne Joustra Wommels 37  53  30  31  40  403   F         -    

73  70  De Kwarkhappers Jacob/Gerrit Kooistra Easterein 24  44  38  21  35  400   F         -    

74  68  Dreamteam Watze Zeinstra Easterein 27  56  27  27  29  399   F         -    

75  78  Kin Net Stikken Sjoerd Postma Wommels 30  55  36  21  41  397   F         -    

76  73  De Kotsekletser Gearard van Asselt Easterein 22  36  22  24  36  396   F         -    

77  75  DENIM S. Tijmersma Spannum 29  54  29  16  40  396   F         -    

78  80  Troanie Team Erik Gerets Easterein 35  40  33  26  40  396   F         -    

79  83  Vossenjacht Aart Vos Easterein 36  55  35  21  43  395   F         -    

80  85  Peter Sybesma Peter Sybesma Easterein 28  59  29  23  45  394   F         -    

81  72  De JP Boys Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 37  62  37  16  26  388   F         -    

82  86  A. de Haan v/d Zee A. de Haan v/d Zee Easterein 43  48  33  16  40 388   F         -    

83  82  SC Waaksens Haye Jacob Jorritsma Waaksens 33  43  33  16  35  387   F         -    

84  81  Redmer Redmer Strikwerda Wommels 27  44  35  29  30  386   F         -    

85  77  Groningers en Friezen …. Bert Geuchies Groningen 33  52  35  21  25  381   F         -    

86  88  FC Bruggie Sybren Wesselius Wommels 29  50  34  23  41  379   F      8,33  

87  84  NTW (Net Te Weak) Afke Hylkema Akkrum 38  55  31  17  28  377   F         -    

88  87  Christian Hoekstra Christian Hoekstra Easterein 35  47  29  17  29  374   F         -    

89  91  Harm Bergsma Harm Bergsma Easterein 33  45  34  19  36  370   F         -    

90  89  De Wrotters Tjeerd Dijkstra Easterein 29  39  26  25  30  367   F         -    

91  92  Durk Okkema Durk Okkema Easterein 26  56  22  19  40  367   F         -    

92  93  Van Gaal Sjouke Sjoukema Itens 30  50  26  18  42  366   F         -    

93  90  De Bline Skoppers Bauke Dijkstra Easterein 23  41  35  19  22  357   F         -    

94  97  A. Stenekes Anne Stenekes Easterein 31  40  36  26  40  353   F         -    

95  94  Krispie C.Houtsma/S.Fopma Easterein 31  35  23  22  36  352   F         -    

96  96  F.C Deklat Jan Keuning Easterein 17  37  28  21  36  350   F         -    

97  95  Skrok Elf Jelle de Boer Easterein 22  43  30  26  31  346   F         -    

98  99  Okkie's Klaas Okkema Easterein 30  34  30  17  35  337   F         -    

99  98  Mooie Mannenteam Richt Folkerts Wommels 34  45  36  30  28  331   F         -    

100 100 Gebr. De Boer Tamme de Boer Easterein 28  40  21  13  38  317   Poedel  
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De SDS (“Euro”) league 
 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen… Na de 

winterstop gaan we weer van start met 

de SDS league. De prijzen in de vorige 

SDS league zijn gevallen en nu is het 

weer tijd voor nieuwe kansen. Het werkt 

weer hetzelfde als voorgaande edities. U 

steunt SDS door mee te doen en hebt 

kans op leuke prijzen. Goede redenen 

om mee te doen aan de SDS league dus. 

We zien graag veel nieuwe deelnemers 

tegemoet. De kosten bedragen “slechts” 

€ 12,- per half seizoen. Een 

deelnemings-formulier is als losse 

bijlage bij deze Treffer gevoegd. Tevens 

is dit formulier verkrijgbaar in de 

kantines van sporthal “De Greidhoeke” 

en sportcomplex “De Skoalleseize”. 

Ook kunt u het deelnemingsformulier 

gebruiken die in deze Treffer gedrukt 

staat. Dit formulier dient vóór 8 februari 

ingeleverd te worden bij Willem Wijnia, 

Popko Wijnia of Roel Sybesma of via e-

mail op willemwijnia@planet.nl. De 

nieuwe stand van de SDS league vindt u 

elke donderdag in de voetbal-kantine, 

per e-mail thuis en elke maand in de 

Treffer. 

 

U dient een elftal samen te stellen 

bestaande uit een doelman, vier 

verdedigers, drie middenvelders en drie 

aanvallers. U mag niet meer dan één 

speler per club opstellen. Met dit team 

speelt u mee in de tweede helft van de 

competitie. Deed u de eerste helft ook al 

mee dan doet u automatisch mee aan de 

tweede helft. Wilt u uw team wijzigen 

vult u dan even een nieuw formulier in. 

 

 

 

 

Door mee te doen  steunt u SDS en heeft 

u kans op leuke prijzen!! 

 

 

 1e prijs:  €100,- 

 2e prijs:  €  75,- 

 3e prijs:  €  60,- 

 4e prijs:  €  50,- 

 5e prijs:  €  40,- 

 6e prijs:  €  30,- 

 7e prijs:  €  20,- 

 8e prijs:  €  10,- 

 9e prijs:  €    5,- 

 10e prijs: €    2,- 

 

Voor de laatste in het eindklassement 

is er een “poedelprijs”. 

 

Tevens is er elke week “De 

Weekprijs”: € 12,- 

 

Door ondertekening van bijgevoegd 

formulier machtigt u SDS om in maart 

2002 een bedrag van € 12,- van uw 

bankrekening af te schrijven. 

 

Tip: Kopieer uw team! U ontvangt 

namelijk geen bevestiging van uw team. 
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De puntentelling is als volgt:  Doel. Verd. Mid. Aanv. 

 

* Per gespeelde wedstrijd (in basis): 2 2 2 2 

* Per gespeelde wedstrijd (invaller): 1 1 1 1 

* Nul tegendoelpunten:   2 2 0 0 

* Gestopte penalty:   4 0 0 0 

* Per assist:    5 3 2 2 

* Per gemaakt doelpunt:   6 4 3 3 

* Per gewonnen wedstrijd:  1 1 1 1 

* Per gele kaart:    -1 -1 -1 -1 

* Per directe rode kaart:   -5 -5 -5 -5 

* Missen van een strafschop  -1 -1 -1 -1 

* Eigen doelpunt   -1 -1 -1 -1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

  SDS league deelnemingsformulier: 

 

Dit is mijn team voor de tweede helft van de competitie 2001-2002: 

 

  Naam:    Nr:  Club:  

 

Doel:  ………………………..  ……….  ……… 

 

Verdediging: ………………………..  ……….  ……… 

  ………………………..  ……….  ……… 

  ………………………..  ……….  ……… 

  ………………………..  ……….  ……… 

 

Middenveld: ………………………..  ……….  ……… 

 ………………………..  ……….  ……… 

  ………………………..  ……….  ……… 

 

Aanval:  ………………………..  ……….  ……… 

  ………………………..  ……….  ……… 

  ………………………..  ……….  ……… 

 

 

Naam team: ……………………….. Bank-/girorekening:   ………….. 

 

 

 

Naam:  ………………………..  Handtekening:   

Adres:  ………………………..     

Woonplaats ………………………..   ………………….. 
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Sibe de Seefûgel (32) 
In hert ûnder de riem. 

 

Ek oan it begjin fan dit jier 

kinne jim fan my wer in 

klaaisang lêze. Want al wiken wurdt 

er net fuotballe en net traind. Dat lêste 

hawwe sommigen net iens yn de gaten 

en de lju fan it 5de mienden dat de 

winterstop foar harren wedstriden yn 

oktober al begûn wie. 

En at er net fuotballe wurdt dan is der 

foar my ek neat te skriuwen. Ik flean sa 

no en dan nei de Skoalleseize ta, mar 

folle leven is der net. At ik SDS-ers 

sjoch dan strûpe se allegear de sporthal 

yn. En dy sporthal dat is foar my as 

seefûgel in ramp. Der sit net in rút yn 

sadat ik de prestaasjes net mei in kritysk 

each folge kin. It kin ek wêze dat er 

derom krekt gjin ruten ynsitte.  

Wat ik fan de sporthal sjoch is de 

kantine. En gelokkich sjoch ik dan wol 

bekinde gesichten. Sa’t se yn it hokkie 

op de Skoalleseize bewegingen meitsje 

yn harren diskusjes sa sjoch ik hjir de 

selde bewegingen. Mei it hier wer yn de 

kuif en de hân strak om it glês hinne is 

der wer in bekind byld. 

No haw ik heard dat de taal yn de 

sporthal de frysksinnige side it neist is.  

In Hollaner is it paad dêr gau bjuster en 

foardat er it yn de smiezen hat sit er op it 

húske ynstee fan yn  seal. Ek it bestellen 

fan wat ytbers is allinne weilein foar 

echte Friezen. Spitich dat ik dêr net 

binnen komme kin want ik soe my dêr 

sa thús fiele as seefûgel op Skrok. 

 

Ik haw wol begrepen dat er yn dy 

kantine ek hiel wat ôfpraten wurdt oer 

de prestaasjes fan it earste, oer de krityk 

en oer de man fan de wedstriid. 

Ik moat neat hawwe fan sok soarte 

saken en derom wol ik it earste noch 

efkes in hert ûnder de riem stekke. 

 

It earste fan SDS  sil yn 2002 sjen litte 

moatte wa’t de blankste billen hat: SDS 

of de oaren.  Sa de stân no is leit it my 

wol wat swier op de mage en derom sis 

ik it fris fan de lever: Ik hoop fan herte 

dat se se  allegear ûnder de tomme krije 

en dat wy oan de ein fan it seizoen net 

mei de mûle fol tosken steane at wy 

Nijlanner of Snitser fûgels treffe. 

It is net sa dat dy lju my tsjin de boarst 

stuitsje mar je sillle je ta de teannen 

útskamje at Nijlân of WPB boppe SDS 

einigt. Meielkoar moatte wy de 

skouders der ûndersette.  

In striid each om each en tosk om tosk. 

En at it net gewoan slagget, dan moatte 

wy se mar in poat útlûke.  Mei in oantal 

klinkende oerwinningen  moatte wy dat 

harren ûnder de noas wriuwe. 

Foar de kommende wedsstriid haw ik 

noch in goeie rie: Hâld it plat fan é 

fuotten ûnder, dan falst net en men moat 

gjin gers ûnder jins fuotten waakse litte. 

It moat my noch wol efkes fan it hert dat 

it op Skrok net goed fallen is, dat twa 

fan dy ûnferlaten fan de Bunnikside op 

de foto steane mei de tsjerke fan 

Easterein tusken harren yn.   Hoe is it 

mooglik dat at je de gesichten net sjogge 

dat je dochs gelyk witte wa’t it binne. Sa 

sjogge je mar wer minsken herkenne je 

net oan gesichten mar oan oan klean, 

hâlding en gedrach. By fûgels is dat 

oars. Dêr herkenne wy elkoar allinne 

mar oan de gesichten. Ik bin bliid dat er 

dochs noch in ferskil is tusken minsken 

en fûgels, neist it lizzen fan aaien.
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Wedstrijdverslag  Balk A1 – SDS A1 
 

Het was op een mooie najaarsdag en we 

werden  om 10.30 bij de Voetbalkantine 

verwacht. We vertrokken rond 10.35 

want er waren een paar jongens iets te 

laat dus de boete pot werd weer aardig 

bijgevuld. Daarna reisden we met goede 

moed naar Balk. We hadden geen brede 

selectie want er waren drie kneusjes 

Durk, Jacob H. en nog een maar kom ik 

zo even niet op. De wedstrijd begon om 

12.00 ik zal even een korte samenvatting 

van de 1e helft geven. Op het 

middenveld leden we veel balverlies, 

aan beide kanten redelijk veel 

schoffelerij en een drama scheids floot 

overal voor en het stond daarom ook 

nog steeds 0-0. 

 

2e helft ook triest maar wel meer actie, 

nog meer overtredingen en maar liefst 5 

gele kaarten. Maar er vielen aan beide 

kanten geen goals totdat de 80ste min. 

We kregen een vrije trap op randje 16 

meter, een mooie schiet positie voor 

Henk P. dus en ja hoor het net stond bol 

hangen met die bal 0-1 en toen dacht  

Donny ook nou dan moet ik ook maar 

even scoren dus die maakte nog in de 

87st min. de 0-2. Zo bleef de stand ook 

na niet best voetbal toch weer drie 

punten in de knip.   

 

Zaaltoernooi E-pupillen 19-1-2002. 

 

Onder de goede leiding van 5 jonge Nijlander voetballers werd het zaal toernooi voor 

E-pupillen gehouden. Hier bleek Easterlittens E1 met goed combinerend voetbal de 

sterkste. Maar ook de andere ploegen lieten zich van hun beste kant zien. Easterlittens 

E2 was te licht voor de andere drie ploegen. Een leuke morgen met mooi voetbal. 

 

Easterlittens E1 6 16 26 - 1 

SDS E1 6 10 11 - 9 

SDS E2 6 9 13 - 7 

Easterlittens E2 6 0 1 - 34 

 

SDS E1  - Easterlittens E1 0 -   5 

SDS E2  - Easterlittens E2 4 -   1 

SDS E1 - SDS E2 3 -   2 

Easterlittens E1 - Easterlittens E2 6 -   0 

SDS E1 - Easterlittens E2 4 -   0 

Easterlittens E1 - SDS E2 1 -   0 

Easterlittens E1 - SDS E1 1 -   1 

Easterlittens E2 - SDS E2 0 -   6 

SDS E2  - SDS E1 1 -   0 

Easterlittens E2  - Easterlittens E1 0 - 11 

Easterlittens E2  - SDS E1 0 -   3 

SDS E2  - Easterlittens E1 0 -   2 
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Jongerein fuotbalje yn’t aldjier 2001 

Skiedsrjochter Freddie Scheltema. Achter: Jarco Pompstra, Germs Sandstra, Sicco 

Scheltema, Ids de Boer, Jildert Hylkema, Doede Kooistra. Voor: Steffen Bruinsma, 

Jan de Boer, Sytze Kooistra, Gerrit Kooistra, Ewout de Boer, Christiaan Plantinga 

 

Deze jongens hebben misschien wel een (voor hun) nieuwe traditie 

in gang gezet. 
Op initiatief van de gebroeders Kooistra werden vriendjes uitgenodigd voor een leuk 

potje zalen op oudjaarsdag. Misschien dat de jongens waren aangestoken door vader 

Kooistra die al ± 20 jaar acteert op oudjaarsniveau in de zaal of dat ze het (soms 

hoogstaand) voetbal van pa en zijn kornuiten niet langer vanaf de kant wilden 

bekijken. In ieder geval is de eerste keer goed bevallen. 

Zowel voor de jongens als het publiek. 

Een leuke pot eindigend in 8-7. Na de penalties op naar 

de stamtafel voor een lekker hapje, aangeboden het 

‘vaders’-team. Oh ja, de zaal was al weer besproken 

voor volgend jaar. Ga zo door jongens!!! 

 

 

Dit ‘duister type’ zat ook in het publiek. 

Wie kent hem? 
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Kompetysjestannen 2001-2002 seal (18-01-2002) 
 

SDS 1 - 2e Klasse B       SDS 2 - 4e Klasse AD     

1 ZVF 1 9 22 52 - 27  1 Workum 7 13 34 102 - 27 

2 CAB 1 9 19 55 - 40  2 Fean'58 2 13 31 103 - 50 

3 Friesland College 2 12 19 73 - 50  3 Foarut 3 13 29 72 - 35 

4 Friesland 1 8 18 60 - 34  4 Workum 8 11 24 64 - 48 

5 RES 1 12 15 60 - 65  5 Nij Engwier 3 13 22 51 - 40 

6 Holwerd 1 10 13 55 - 63  6 Nij Engwier 4 12 17 34 - 42 

7 Blauw Wit '34 1 8 12 26 - 27  7 VVI 1 11 12 61 - 74 

8 SDS 1 9 10 42 - 45  8 ZVF 2 12 12 34 - 41 

9 Golden Oldies 1 10 10 47 - 57  9 SDS 2 13 11 37 - 68 

10 GAVC 2 10 8 35 - 69  10 CAB 2 11 10 42 - 58 

11 SUL 1 9 5 26 - 54  11 RES 5 13 10 39 - 83 

12        12 RES 6 11 0 26 - 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden van de Scheids 
 

1C; 2C: 3B: 4D: 5D 

 

Samme 
 

Jeugdtrainer Robert Hoekstra heeft bij 

A1 de wind er goed onder. Zo heeft hij 

de discipline aardig aangehaald door 

middel van een boetepot. Komt een 

speler te laat voor een training of 

wedstrijd dan dient men maar liefst F 

1,00 ( 50 Euro??) te betalen. Dit systeem 

werkt uitermate goed. De selectie is, op 

een paar uitzonderingen na, altijd op 

tijd.  

En is men een keer te laat dan maken 

ouders wel even een “smoesbriefje”. Zo 

kreeg Robert  tijdens een training dit 

briefje in zijn handen gedrukt. 

 

Lieve Robert, 

 

Mijn zoontje Samme (18 jaar!! red.) is 

wat laat voor trainen, want hij 

MOEST wat voor me opzoeken op 

Internet. Aangezien ik daarin een 

analfabeet ben, kan ik niet zonder zijn 

hulp. Ik hoop dat je hier begrip voor 

hebt en dat sancties uitblijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Boukje Overal 
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Wintertip? 
 

Eltsenien kin it probleem. It is kâld 

bûten, jo komme by de fyts, is it slot 

beferzen. Mei gjin mooglikheid de kaai 

yn it slot te krijen. De kaai mar wat 

waarmje mei de oanstekker en mar wer 

ris probearje. By de wedstriid SDS–

Klazienaveen hie “Kick” Smit hjir in 

moaie oplossing foar. De wedstriid wie 

hast tenein en it neiweau wie ûnder it 

friespunt daalt doe “Kickie” syn kaai 

fêst út de bûse helle en him hiel subtyl 

efkes troch it ear helle. De kaai waard 

waarm en mei-iens efkes smaard sadat 

er efkes letter, as in waarm mes troch de 

boerebûter, sa yn it fytsslot glydzje koe. 

Neffens omsteanders helle der hjirmei 

allinne syn harsenpanne efkes fan it slot. 

 

Gruttere sponsor, gruttere 

prizen? 
 

It 1e sealfuotbalteam fan SDS koe dit 

jier syn titel op it iepen Frjentsjerter 

Krysttoernoai net behâlde. Under de 

namme fan Rabobank Easterein koenen 

sy dizze priis net foar de tredde kear 

efter elkoar ophelje. Sy ferlearen yn ‘e 

heale finale spitich fan Leeuwarden 

Onderling. Yn ‘e lêste sekonden fan de 

wedstriid wisten de Ljouwerters te 

skoaren neidat de Eastereiners dúdlik de 

beste kânsen hân hienen. In tredde plak 

op dit goed besette toernoai wie ûntank 

alles noch in hiel goeie prestaasje. Al 

mei al in goeie generale foar it Iepen 

Frysk Kampioenskip yn it FEC. Hjir dan 

net as Rabobank Easterein, mar as SDS 

1 fansels en mei Rabobank Bolsward 

e.o. op de boarst. In grutter toernoai 

betsjut ommers ek in gruttere sponsor. 

No is it noch ôfwachtsjen at er ek in 

gruttere priis meinommen wurde sil. 

Iepen fryske kampioenskip 
 

Underwilens hat it iepen fryske 

kampioenskip plak fûn. SDS kam út mei 

twa teams, SDS 1 (de sealfuotballers) en 

SDS 2 (de fjildfuotballers). SDS 1 wie 

de favoryt in harren poule, mar hja 

koene it spitichgenôch net oprêde. 

Underdog SDS 2 ferrasse en waard 

poule-winner. Yn de finale-ronde (in 

ôffal-systeem) waard lotte tsjin de 

Knickerbokkers út Grins. Einstân: 2-2. 

In bytsje spitich want yn de lêste 

seconden skeat Jos Zonderland noch op 

de peal. Yn de rebound skoorden de 

mannen, mar krekt derfoar fluitte de 

skiedsrjochter ôf. De strafskoppen 

waarden troch de Knickerbokkers better 

nommen. 

 
Baas boppe baas 
 

Op de seleksjelist fan SDS 4 pronket de 

namme fan Douwe Hoekstra.  

Foar kenners: dat wie de eardere lieder 

fan SDS 2 dy’t rekordhâlder is as lieder 

mei de meast ynsette spilers yn ien 

seizoen. 

Hy is no tige ûnregelmjittich oanwêzich. 

Hy hat it te drok mei toaniel. Yn 

Skearnegoutum, yn Snits en no ek al 

foar de tillefysje. 

Mar at er it oan tiid hat, dan komt er 

dochs efkes lans. Om efkes in helte mei 

te pikken. In tredde helte wierskynlik. 

Sa kin er wer moai efkes oefenje foar 

toaniel, wat hast alle scenes yn de 

Hearringslynder wurde opsierd mei de 

oanwêzichheid fan Douwe. Ja dy Douwe 

hat it goed yn streken.  

Der binne altiten bazen boppe bazen 
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Bulten en bewegende muorren 
 

De Treffer redaksje  die as ploech mei 

oan it jierlikse sealfuotbal tournooi 

foar de senioren. Om’t Freddie wurkje 

moast, Sjoerd op jierdei-besite moast 

en Hinke op it lêste stuit ôfheake, 

dienen der twa gastspilers mei: 

ponghâlder Popko Wijnia en 

stikjesskriuwer en (smarigge) 

moppentapper, Hindrik (Ozzy) Eringa. 

Twa spilers eindigden it tournooi mei 

in bult. Popko, dy’t oars net op syn 

achterholle fallen is, die dat no al en 

Klaas hie in baas-bult op syn foarholle. 

De bult fan Klaas ûntstie doe’t hy in 

aksje makke op de rjochterkant. Hy 

spyle de bal wat te fier foar him út en  

makke in sprint om him dernei binnen 

te hâlden maar waard keard troch de 

muorre. 

Sprekwurdlik wurdt der wolris sein dat 

de muorren op je ôfkomme. 

Sa seach Klaas it ek. Yn de klaairomte 

die er syn ferhaal. Hy sei: “Ik seach ’m 

op my ôfkommen, mar ik koe der net 

mear foar wei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei it fuotbaljen wie der ek noch tiid foar wat serieuzere saken en koe Aant fan de 

gelegenheid gebrûk meitsje om  Daan Boersma in djipte-interview ôf te nimmen 
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A g i n d a 
 
Wannear? Wat?     Wêr en hoe let? 

23 jannewaris: Friesland – SDS 1 (seal)   20.45 oere 

       Blauwythal 

 

26 jannewaris:  Bolswardia – SDS 1 (oefen)  14.30 oere 

       Boalsert 

 

30 jannewaris: SDS 1 – GAVC (seal)   20.30 oere 

       Greidhoeke 

   

2 febrewaris:  NOK – SDS 1 (oefen)   14.30 oere  

       Aldemardum 

   

4 febrewaris:  Gearkomste jongereinkommisje   20.00 oere 

       Kantine Skoalleseize 

Golden Oldies – SDS 1 (seal)  20.50 oere 

     De Westerein 

  

 8 febrewaris: Uterste ynleverdatum SDS League.   By Willem 

    Uterste ynleverdatum kopy nije Treffer. By Aant 

   

9 febrewaris: SDS 1 – Hurdegaryp (oefen)  14.30 oere 

       Skoalleseize 

 

13 febrewaris:  Treffergearkomste   20.00 oere 

       Kantine Skoalleseize 

 

  Nederlân-Ingelân (B- en C-junioren) Arene, Amsterdam 

 

16 febrewaris: LTC – SDS 1(kompetysje)   14.30 oere 

       Assen 

 MSC – SDS A1(kompetysje)   14.30 oere 

      Meppel 

 

23 febrewaris:  SDS 1 – Trynw. Boys (oefen)   14.30 oere 

     Skoalleseize  

Blauwyt – SDS A1(kompetysje)   10.45 oere  

     Ljouwert 
 

2 maart  Begjin foarjierskompetysje 


