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Redaksje:

Adres:

Tryntsje Bouma
Bauke Dijkstra
Metsje Huitema
Sjoerd van Beem
Willem Wijnia

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

Ynternetredaksje:

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

Bestjoer:
Willem Wijnia
Gida Heerma
Baukje de Jong
Robert Schilkamp
Tina Wiegers
Bauke de Boer
Durk Okkema
Oetze Paauw

tillefoan:

tillefoan:
De Homeie 27, 8731 EC Wommels
0515-331444
Pipegaal 11 8731 DB Wommels
0515-332227
v.Eysingaleane 22, 8734 GD Easterein0515-852400
Hofkamp 33, 8731 BT Wommels
0515-331816
P. ten Bokumstrjitte 15, 8736 JG Reahus 0515-331365
A.Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein 0515-332555
Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
0515-333005
Skippersbuorren 11 8734 GT Easterein 0515-332094.

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

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

Robert Schildkamp
Bote Strikwerda
Thecla Klynsma
Hans v.d. Schaar

0515-331816
0517-342169
0515-333037
0626785381

Foarsitter
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

Hofkamp 33, Wommels
Wyniastrjitte 10, Spannum
Geins 32, Wommels
Hofkamp 6, Wommels

Technyske Kommisje Senioaren vv SDS
Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema
Koördinator SDS 1, 2 en 3: Fakant
Koördinator SDS 4, 5 en 6: Ids Boersma
Koördinator sealfuotbal: Willem Wijnia
Koördinator Froulju: …………………………..

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS:
Durk Okkema
Jan-Rinse Blanksma
Boudewijn Kramer
Akke Rixt Zysling
Ferry Korbach en Theo Postma
Folkert-Rients Vellinga
Tsjipke Okkema
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0515-333005
06-53803817
0515-852400
……………
……………
……………
06-18296720
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Foarsitter
Skriuwer
Coördinator A- en B-junioren
Coördinator C-junioren
Coördinators D-pupillen
Coördinator E-pupillen
Coördinator F-pupillen

maaie 2015

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
=> Robert Schildkamp
=> Tina Wiegers
=> Gida Heerma
=> Durk Okkema
=> Robert Schildkamp
=> Oetze Paauw

Sponsor- c.q. PR-kommisje
Bauke de Boer
Hendrik Engbrenghof
Ype Tiemersma
Pep de Boer
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: Robert Schilkamp, Hofkamp 33, 8731 BT Wommels tel:331816

Skiedsrjochterkoördinators:
Auke Eringa Email a.eringa@hetnet.nl Tel 0515 33 26 49
Friso Albada Email frisoalbada@home.nl Tel 0515 33 22 82

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:

12 juny 2015
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
It seizoen 2014-2015 rint op syn ein, foardat yn de
lêste Treffer de balâns op makke wurd is hjir noch
ien 'gewoane' utjefte.
Gewoan is in Treffer fansels nea, want der stean
ferhalen yn fan en oer SDS-ers en dy binne nea
gewoan.
Ut namme fan de hiele redaksje winskje ik jimme in
protte wille mei dizze ferhalen.
Hup SDS!
Groetnis, Sjoerd
jiergong 45 nr 4
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Evert oer de
SDS-jûn op 30 maaie
keunstgersaksjes mei feiling en BBQ

side 7
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side 29
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Renovaasje

side 34

maaie 2015

Fan it bestjoer
Hjir alwer de ien nei lêste Treffer fan it seizoen. Der moat
de kommende tiid fan alles barre. Sa is it foar de takomst
fan SDS is tige wichtich dat it keunstgers der komt. Dêr
foar sil der €60.000,- op de matte komme moatte, want
oars kin de Skoalleseize gjin jild liene en bard der
hielendal neat. Dit betsjut dat wy in grut berop op de leden dwaan moasten
troch middel fan de keunstgerslottenaksje en dêrby foar de jeugd en memmen
ek nochris de dropaksje. It doel is dat wy der ynkoarten eltsenien wat foar
werom jaan kinne, mar hjir kinne wy noch neat oer sizze. Hooplik witte wy op
de SDS-jûn mear!
Noch mear in reden om der manmachtich hinne te gean!
Wy dogge it mei ús allen!
(WW)

Freonen fan v.v. S.D.S.
Tige tank foar de oandacht by ’t ôfskie fan S.D.S. man
Tinus Hoekstra
It hat ús tige goed dien
Tiny Hoekstra-Bootsma
Robert & Tineke
Marc
Marco & Lysbeth
Christian & Judy
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Fan it jeugdbestjoer
Als de Treffer in de bus valt zit de voorjaarscompetitie er al
weer op. Sterker nog zit er er al weer een heel jaar op. De
oogst is deze keer 3 kampioenen, misschien zelfs 4, en
een halve finale plaats in de beker. Prestaties waar we
trots op kunnen zijn. Vanaf deze plaats alle kampioenen
gefeliciteerd!
Aan het eind van dit seizoen ook weer tijd voor afscheid.
De jeugdcommissie neemt afscheid van maar liefst 3
leden. Tecla Klijnsma, Bote Strikwerda en Hans van der
Schaar nemen na vele jaren afscheid. Dame en heren bedankt voor jullie inzet
al die jaren. Gelukkig hebben we inmiddels al 2 nieuwe leden gevonden. Lize
Schuurmans en Rinske Joustra hebben hun eerste vergaderingen gehad en
hun eerste acties begeleid. We hebben echter nog één vacature. We zoeken
een coördinator voor onze interne toernooien. Als je eerst meer informatie wilt
hebben kan Hans van der Schaar je er alles over vertellen.
Ook in TCj nemen we afscheid van een aantal coördinatoren. Tsjipke Klaas
Okkema en Boudewijn Kramer nemen na jaren "trouwe dienst" afscheid. Na
vele jaren indelen en trainers en leiders zoeken vonden ze het welletjes.
Heren, ook jullie bedankt voor al jullie inzet. Helaas zijn we bij het ter perse
gaan van dit nummer er nog niet in geslaagd om vervanging te vinden.
Al met al staat deze periode in het teken van afscheid nemen van mensen,
maar nog meer in het teken van het vinden van geschikte opvolgers. Behalve
de commissie leden houden er ook weer een aantal leiders en trainers mee op.
En het lijkt er soms op dat het makkelijker is om €60.000,- te vinden voor
kunstgras, dan een nieuwe trainer.
En dan tot slot het volgend seizoen. Op dit moment zijn we druk bezig met de
indelingen. Voor 1 juni moet de KNVB al weten hoeveel teams we voor
volgend jaar willen inschrijven. Dat weten we gelukkig al, maar de naar de
selecties wordt nog druk gekeken. We gaan er van uit dat halverwege juni we
die selecties kunnen bekend maken.
Robert Schildkamp
Foarsitter jongerein vv SDS
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Oan it wurd; Evert Sijbesma
Dizze kear in Evert Sijbesma(49) fan Wommels oan it wurd. Hy is kommersjeel
direkteur by in grutte hinneslachterijgroep en hat neist syn famylje en wurk ek
noch tiid om in sit te hawwen yn de keunstgêrskommisje fan SDS.
Hoe bist yn dizze kommisje telânne kaam?
Tsja, ien fan dy tafallichheden yn it leven. Ik bin faak taskôger by de
wedstriden fan Gerwin. Remco wie yn gesprek mei Douwe Durk en dy skeat
my oan mei de fraach as ik ek ris meitinke woe hoe as wy de rest fan it
bedrach fan it keunstgersfjild binnen helje kinne. En fan it ien komt dan it
oare…..
Wiest op foarhân in foarstanner fan keunstgers?
Absoluut. SDS is in bloeiende klub wêr ‘t elk seizoen in protte wedstriden
utfalle troch dat it fjild net te bespieljen is. In soad trainingen dy ‘t utfalle
wêrtroch de fuotballers gewoan in efterstân oprinne nei de winterstop. Jammer.
Ik kom geregeld by oare fuotbalklubs en dan sjogge je hoe ’t it ek kin. It wurdt
de heegste tiid fyn ik.
Hoe giet san proses fan ideeën betinke en plannen ûntwikkelje, ha jimme
bygelyks in protte fergadere, wienen jimme it samar iens
ensafuorthinne....?
Seker yn it begjin binne wy regelmjittich by elkoar west om te betinken wat we
dwaan sille. It is in allemachtich grut bedrach dat we by elkoar bringe moatte.
We wienen it der gelyk oer iens dat we in oantal grutte aksjes organiseare
moatte dy ’t in soad jild opbringe kinne. En dan is it útwurkje en derfoar gean.

Binne de plannen sa't dy der no lizze en utfierd wurde foldwaande om al
it jild byinoar te krijen en ha jimme ek noch aksjes efter de hân?
We meitsje mei de lotterij en de feestjûn in dikke earste klap. Dit sil net genôch
wêze en we hawwe noch in oantal aksjes yn it fet sitten. Ôfhinkelijk fan
hoefolle dy opbringe, sille we trochgean moatte tot it totale bedrach op it kleed
leit.
Hasto/jimme in protte kommentaer hand op bygelyks de de priis foar de
lotten?
Je merke fansels oan de opmerkings dy ‘t je krije dat dit in ûngewoane priis is
foar in lot. It is dan ek in bysûndere lotterij mei in bysûnder doel. We krije net
allinne in nij fjild, mar ek nije kleiboksen en in fernijd B-fjild. Koart sein in heel
nij sportkompleks!
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Sommige minsken wêr’t je it net fan ferwachtsje ferkeapje sûnder muoite
harren 10 lotten. Oaren sjogge al apen en bearen op harren paad foardat se ek
mar ien persoan frege hawwe. Oer it algemien binne de reaksjes heel positief!
Is it al bekind wat foar soarte fan keunstgêrs it wurdt, mocht it safier
komme?
Earder hat der al in SDS-keunstgerskommisje by wat fjilden del west. Hjir
sieten û.o. Marco Hoekstra en Eddy de Boer yn. Dizze moatte wy as wy it jild
binnen hawwe mar ris freegje wat harren doe befallen is. Fan de fuotballers fan
SDS, mar ek fan Nijlân en Mulier heare wy dat it keunstgersfjild wat by SVM yn
Marknesse leit tige foldocht.
Hoe sjochsto de hjoeddeistiche steat fan SDS eins?
SDS is in bloeiende klub. It oanpakken fan dit sportkompleks is in needsakelike
betinkst om in bloeiende klub te bliuwen.
Hat in klup as SDS yn dizze feroarjende wrâld, wêr yn't minsken faaks
earder in individuele sport dwaan gean, noch takomst?
Natuerlijk wol. Seker foar de jeugd is it belangryk om mei elkoar te sporten.
SDS hat hjiryn in sintrale regiofunksje.
Wat fynst fan it nivo (jeugd en senioaren, manlju/froulju)?
Der wit ik te min fan ôf. Ik bin wol bliid dat sawol de A’s as de B’s yn ‘e earste
klasse bliuwe.
Komst ek wolris by oare amateur ferienings? Binne dêr dan ek saken dy't
wy by SDS miskien ek dwaan kinne soenen?
SDS hat it koach- en trainingsgebeuren foar de earste team hiel goed
ynoarder. De teams derûnder fertsjinje eins deselde professionele oanpak. Ek
dat komt it nivo en de trochstreaming ten goede.
Wat is dyn favorite betelle fuotbalklup en wêrom?
It Hearrenfean.
Lêste oanfulling:
KOM ALLEGEARRE OP 30 MAAIE NEI DE SDS FEESTJÛN!
(svb)
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Poiesz-aksje
Sneon 14 maart wie SDS oan
bod by de Poiesz yn
Skearnegoutum om harren te
promoatsjen yn it kader fan de
jeugdsponsoraksje!
It doel wie om safolle mooglik
“tompoesen” te ferkeapjen
werby hja by elk doaske 5
ekstra sponsormunten
ferstsjinje koenen. It moaiste is
dan fansels dat de klanten
harren munten oan ús klup jaan
wolle. Dit giet net altyd fansels
en mei troch dizze ekstra
promoasjeaksje kin de kas fan
‘e klup noch mear spekt wurde.
Troch meiwurking fan in oantal
tige entûsjaste jongens en
famkes en fansels net te ferjitten de koördinaasje ûnder lieding fan Tecla en
Rinske wie it in grut sukses!!
Prachtig om te sjen hoe fanatyk de jeugd ek dan wêze kin. Alle klanten dy
binnen kamen krigen de mooglikheid om efkes in stikje tompoes te priuwen.
Sjen docht ferkeapjen sizze we altyd, mar efkes priuwe docht it ek goed by de
klanten hawwe wy wol sjoen. Der wie foar de jeugd ek noch in lytse priisfraag
werby se riede koenen hoefolle sponspormunten d’r yn ‘e pot siet.
De winnaar(es) koe hjirby in pear moaie SDS fuotbalsokken winne.
Fan ‘e ynstjoerde oantallen is Anneke v/d Woude de winnares wurden. Sy siet
it tichtste by it juste getal.
De ynset fan de jongesn en famkes hat net foar neat west, want úteinlik foel
SDS mar krekt bûten de top-10 fan measte jeugdsponsermunten en wie dit de
úteinlike opbringst:

Jongens en famkes jimme wurde tige betanke foar de meiwurking. Toppers !
jiergong 45 nr 4
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Hite nútsjes
En? Koesto dyn keunstgerslotten wat
kwyt?
Ja jong, it wie in makkie. Ik moast minsken
teloarstelle. Ha sels ek in pear halden, want
ik ha wol ferlet fan dy 3000 euries. En ik
sjoch no al ut nei de iepening fan it fjild, ik
bin fan doel om dan in pear dagen op
fakânsje te gean op myn eigen fjouwerkante meters en dan hoopje ik dat Harm
Bergsma gehaktballen foar my draaie wol en dat de susters Sjaarda my bier en
hite nuten serveare wolle!
Hoe rint it by dy?
Net gek! De baas fan myn frou hat lyk 10 lotten kocht, vv Workum, vv ONT en
vv Nijland hawwe elts 5 lotten kocht, famylje en freonen hawwe in pear kocht,
de âld-SDS-trainers Marcel Frankena en Lykle Bleekveld hawwe in pear kocht,
dus ik bin al mei myn 4e lottenboekje dwaande.
Ik haw heard dat de SDS-keunstgerskommisje noch
wat gruts yn it fet hat. Hasto in idee?
Ik hoopje op in optreden fan Tom Jones en dat er dan de
klassieker “Green Green Grass of Home” sjongt, by wize
fan ôfskied fan de gersmatte op it haadfjild. As hasto oare
winsken?
Doch dan foar my mar; Ozzy Osbourne mei “Goodbye to
Romance”........

“Kom mar op
mei Tom
Jones mei
“Green green
grass of
home”

Op sneon 30 maaie is de grutte SDS-jûn mei de ferlotting en in feiling.
Hasto al wat op it each? Of setst noch wat yn?
Ik ha in moai item om te ferkeapjen, mar dat hâld ik noch even foar mysels.
Binne der al saken oanmelden? En kinne minsken, ynstee fan meuk, ek
harren tsjinsten oanbiede?
De earste saken haw ik krekt op de webside sjoen. Tsjinsten oanbiede mei ek.
Sa kinne je Túnnoannimer Evert (“Moai dast der bist jong”) Tanja binnenharkje
foar 8 oeren. Dat is my wol wat wurdich.
SDS 1 mei de hakken oer de sleat. Hoe soe it folgend seizoen komme?
Wat minder blessueres, wat mear punten en SDS 1 kin samar meidwaan om
promoasje nei de 2e klasse. Der stiet in ferstannich man foar de groep en as it
dy groep slagget om hiel te bliuwen, dan kin der best wat moais ûntstean.
Sam Larson fan SC Heerenveen stiet yn de belangstelling fan PSV en
jiergong 45 nr 4
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Ogbeche bliuwt by SC Cambuur. Soe Cambuur dan folgend seizoen
definityf oer Heerenveen hinne gean?
It Hearrenfean rekket oan de ein fan elts seizoen syn bêste spilers kwyt.
Cambuur ek, al is it foar harren posityf dat Ogbeche bliuwt. Der gean ek noch
al wat knappe gokkers fuort, û.o. El Makrini, Lukas Bijker(!!) en Wout Droste.
Wat begrutting oanbelanget binne de Ljouwerters noch lang net op it nivo fan
dy boeren en dus sille se op de ranglist ek net struktureel boppe se stean. No
net en yn de takomst ek net.
Hasto al tastimming om ein dizze moanne plat foar it WK fuotbal foar
froulju?
Ik haw it de frou noch net frege, mar ik sil de tún hiel faak meane moatte foar ik
dit sjen mei.
Ha wy by SDS ek talint by de froulju dat dit nivo berikke kinne soe?
As Tsjitske Heeres by SDS Vr.1 30 meitsje kin yn in seizoen dan soe sy dat
miskien in stapke heger ek kinne. Sy is miskien allinnich al wer wat te âld om
dan it nivo fan de Eredivisie noch te heljen. By de jeugd sitte ek noch wol wat
groeibriljantsjes, mar om de top te berikken moatte je miskien al hiel gau nei in
gruttere klup ta gean.
Der wurd wer balle op it fjild yn Wommels, wat binne dyn herinneringen
oan dit fjild?
Ik haw der as lytse jonge witte faak fuotballe, mar net
faak mei SDS. Ik wit dat ik yn de B’s der geregeld
“Ik haw nea
fuotballe haw, mar dat wy dochs leaver yn Easterein
wer safolle
fuotbalden. Dêr wie krekt wat mear te belibjen. De
bleate boarsten
ienige wedstryd dy ‘t ik mei noch heuge kin op it fjild
op in
yn Wommels wie net in wedstryd fan SDS. It wie in
fuotbalfjild
wedstryd op sneintemiddei organiseare troch Club
’94; oftewol de seksklup fan Wommels. Op it fjild
sjoen”
stienen in stik of wat manlju út Wommels e.o. en wat
froulju fan plesier. Ik haw nea wer safolle bleate
boarsten op in fuotbalfjild sjoen..............
Hasto der wolris fuotballe mei SDS?
Hiel wat jierren lyn kaam ik ris werom yn Wommels fan fuotbaltrainen yn
Easterein. It wienen neffens my de C's dy't dêr doe in wedstriid spilen. Ik siet
sels yn de D's. Se hienen te min en doe mocht ik meidwaan. In hiele belevenis,
mei jonges as Kees Kroondijk, Anne Stenekes en sa.
Us freonen fan Nylân binne kampioen wurden, terjochte? En ha sy wat te
sykjen yn de 2e klasse?
jiergong 45 nr 4
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Sy binne terjochte kampioen wurden. Sy hawwe 2 jier bout oan dit team en
goed sjoen nei wat se wol en foaral net kinne. Knap dat sy dit sa realiseard
hawwe. Yn de 2e-Klasse sille ploegen fêst ek min tsjin harren skore kinne.
Hoe kin it dat in klup as Boalsert 1 ut de 3e klasse ferdwynt?
By Boalsert kinne se harren, no ‘t RES him ek by SC Bolsward oanslút,
eindelijk mei fuotbal dwaande hâlde. No noch kieze tusken sneons óf sneins
en dan sil der fêst in prachtige klup ûntstean dy’t hegerop kin.
Hoe wichtig is it dat de A's harren plak yn de 1e klasse foar wer in jier
feillich steld ha?
Jierren lang hat it gat tusken de A’’s en de senioaren te grut west wêrtroch de
jeugd dreech oanheakje koe by de senioaren mei as gefolch dat der yn SDS 1
en 2 net folle jonge jongens trochbrutsen. No ‘t sy yn de 1e-Klasse bliuwe
kinne sy daliks better oanheakje by de senioaren en sille SDS 1 en 2 hjir yn de
takomst better fan wurde. Dan kinne wy mei SDS 1 miskien ek wer ris in
kampioenskip fiere. Haw wol nocht yn wer ris in wier kampioensfeest. SDS 1 is
noch nea kampioen wurden sûn ‘t wy de nije kantine hawwe. Ik dream by tiden
al fan in machtich grut feest yn de kantine. Eltsenien stiet te sjongen, te
dûnsjen en te drinken. En................... der stean hite nútsjes op de tafels!
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Persoanlik
Wy stelle jim graach foar
oan:

Remi Bootsma

Namme

Remi Bootsma

Berne

Snits

Yn Wommels, Easterein as....

Kubaard

Skoalle

ABBS de Reinbôge

By SDS sûnt

2006

Team

D3

Gjin fuotbal, dan...

Keatsen

Favorite klup Nederlân

Ajax

Favorite klup bûtenlân

FC Barcelona

Beste trainer

Johannes

Beste fuotballer yn Nederlân

Robben

Beste fuotballer yn it bûtenlân

Lionel Messi

Favorite fuotballer by SDS

Gerrit

Favorite posysje

Spits

Sterkste punt

Scoren
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Swakste punt

Verdedigen

Moaiste stadion

Camp Nou

Idoal

Lionel Messi

Hichtepunt

Score my in kopbal

Djiptepunt

Blesure

Moaiste goal

Mei in kopbal

Skoudertriuw as tackel?

Tackel

Boas om

Myn omke

Flint ers yn de búk fan

Ha ik net

Tillevysje

Nickelodeon

Muzyk

Home van Dotan

Lekkerste iten

Pizza

Minst lekkere iten

Sprutsjes

Drinken

Cola

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

Bûten boartsje
Minecraft
Juichen

Cambuur of SC Heerenveen?

Sc Heerenveen

Moaiste sjurt

FC Barcelona

Lelijkste sjurt

Vitesse

Fuotbalskuon

Adidas

Rjochts of lofts?

Rjochts

Gers of keunstgers?
At ik letter grut bin dan....

Keunstgers

Wolst fierders noch wat kwyt?
jiergong 45 nr 4
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Trijespan mei de famylje Heeres.
Broers genôch by S.D.S., ‘de Haitsma’s, de Okkema’s, de Bouma’s, de
van Beems’... Mar der binne net folle famyljes by S.D.S. wêrby in broerke
en suske spilet. Dit kear sels in primeur, mei 2 broers en hun suske, dizze
primeur heart by de famylje Heeres. Teun (19 jier), Wiebe (17 jier) en
Tjitske (14 jier), wenje alle trije op ‘e Walperterwei yn Wommels, as krekt
búten Wommels. Se haw noch in âldere sus, mar dy wennet yn Grins
en… sy hat neat mei fuotbal. Teun, Wiebe en Tjitske wol, sy fuotbalje alle
trije bij S.D.S, neffens hun de ienige klup en se soeden ek net nei in oare
klup wolle. Hoe ferskille sy fan elkoar en wat bin de oerienkomsten yn
dizze famylje? Wy wieden hjir wol benijd nei en giene yn petear mei de
broers en hun suske.
By hokker team fan S.D.S. en op hokker posysje fuotbalje jim?
Teun: Ik bin begûn by de A1, mar mocht oan it begjin fan it seizoen al faak mei
e
e
mei it 1 . Ik bin ynmiddels faker as 15 kear mei west nei it 1 en dat betsjut dat
e
ik net mear werom mei nei de A’s. No begjin ik hast hieltiid yn ‘e basis by it 1
en stean ik meastentiids op de sydkanten.
e
Wiebe: Ik bin fuotbalje folledich by de A’s. Somtiden mei ik dernei by it 1 op ‘e
bank begjinne en in oantal minuten meispylje. Meastal stean op it middenfjild,
mar somtiden ek lêste man.
Tjitske: Ik fuotbalje by VR1, soms fal ik yn by VR2 as sy te min ha. En
somtiden fuotbal ik op sneon by C1. By de C’s train ik ek ien kear yn ‘e twa
wiken mei. Sy ha my der eartiids by roppen, omdat sy oan it begjin te min
hieden. Ik stean eins altyd linksfoar.
Hoelang fuotbalje jim al by S.D.S.?
Teun: Fanôf it begin ôf oan, sadra ik mocht liuw ik. Ik ha noch wolris training
folge by SC Hearrefean en ek by Cambuur. Dêr bin ik doe by S.D.S. foar
skouten. Ik ha in oantal kear mei dien, mar dêr is neat útkaam.
Wiebe: Ja ik ek fanôf dat it koe. Dus myn hiele jeugd fuotbalje ik al by S.D.S.
e
Tjitske: Ik fuotbalje fanôf myn 10 by S.D.S., derfoar ha ik nea fuotballe.
Ha jim, nei jim leeftiid sjoen, ea mei elkoar fuotballe by S.D.S.?
Teun en Wiebe bin dit jier beide begûn by de A1. Mar úteindelyk is Teun dus
e
opskowt nei it 1 . Dit wie ek alwer in tredde jier foar Teun by de A1. Dit kaam
faker foar, dat Teun earder trochstroomde nei in heger team, hy is fansels ek 2
jier âlder. Yn de D’s ha Teun en Wiebe ek mei elkoar fuotballe. Doe binne se
mei D1 sels kampioen wurden, doe’t Jan Los en Ane Hallema lieders wiene.
Dat fûnen de broers in moai seizoen!
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Wol joue se oan dat S.D.S. de
broers bewust net by elkoar sette.
It kaam noch wolris foar dat se
wurden mei elkoar hieden. As bern
wieden se net altyd sljocht mei
elkoar en hjirtroch ha se net folle
tegearre spile. Hoe dit sa kaam
witte de jongens eins net.
Ynmiddels is de ferhâlding wer
hielendal goed.
Fjirder mocht de famylje graach
wat balje yn ‘e tún. Eartiids stie der
in goal op hun fjild efter hús. Tjitske
mocht dat wolris keepe, omdat de
mannen dêr gjin nocht yn
hieden….
Teun en Wiebe binne alris earder
kampioen west, en hoe sjocht
dyn karrière der by S.D.S. út,
Tjitske?
Ik bin begûn by de famkes fan
S.D.S., by de MD1, doe troch gien
nei MC1. Mei dizze famkes binne
wy foarich jier ‘najaars- en
voorjaarskampioen’ wurden. By de
famkes en froulju wie de
kompetysje opsplitst yn twa dielen.
Yn beide kompetysjes binne we
doe kampioen wurden. Dit wie
ûnder lieding van Paul Walstra. Paul, is noch hieltiid myn lieder by VR1. Hjir ha
e
ik in basisplakje en we stean 3 yn ‘e kompetysje, wat no wer in normale
kompetysje is.
Sjogge jim wolris by elkoar?
e
Teun: Ja, foardat ik sels fuotbalje moat by it 1 , sjoch ik altyd efkes by A1.
e
Wiebe: Ja, neidat ik sels fuotballe ha by de A1, sjoch ik dêrnei by it 1 . As lâns
de kant as op de bank.
Tjitske: Wannear wy út moatte, moatte myn broers thús en oarsom is dat ek
sa. Dus we kinne net faak by elkoar sjen.
Teun: Ja tafallich koe ik foarige wike by VR1 sjen, omdat it in jûnswedstryd
wie. Mar dan skoart Tjitske dan krekt net no!
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Dêr woe ik it noch efkes mei jim oer ha.. Tjitske stiet nammentlik boppe
oan yn de Topskoarderslist fan S.D.S. Tjitske, mei hoefolle doelpunten
mear leafst?
Tjitske: 31.
Poeh, 31… komme dyn broers überhaupt yn’e buert?
Nee, dit is net it gefal. Teun skoart allinne mei oefenwedstriden en Wiebe syn
doelpunten wurde net meiteld by de senioren. Wol skoare Wiebe ôfrûnt wykein
fanút in penalty.
Hiel kreas fan dy Tjitske! Set him op, miskien kinst de topskoarder fan
foarich jier, Robert Sybesma, noch ynhelje.
Wat dogge jim neist fuotbalje by S.D.S?
e
Teun: Ik sit yn it 2 jier fan Bedrijfswiskunde op it NHL, in leuke ynteressante
stúdzje wêrby ik by hokker bedriuw dan ek oan de gong kin. Wêr wit ik noch
net.
Wiebe: Ik folgje de oplieding ‘vestigingsmanager’ op de Friese Poort, dêr bin ik
krekt mei begûn. It is foar my in basisoplieding, ik wit noch net wat ik dwaan
wol letter.
e
Tjitske: Ik sit yn it 3 jier op it TTO (Tweetalig Onderwijs) op it Marne College
yn Boalsert.
Dogge jim noch oan oare sporten neist fuotbal?
Wy ha alle trije tennist, mar dêr fûnen we op in gegeven momint neat mear
oan. Wiebe mei it keatsspultsje ek wol lije.
Teun, Wiebe, Tjitske.. Tige tank foar jim tiid en iepenheid! Jim sjogge ien
fan dizze Heeres’jes op sneon fêst ris op in fuotbalfjild.
(TB)

SDS-sjaals
Der binne wer SDS-sjaals te krijen.
Sy koste €12,- en binne te krijen yn
de kantine en by
Douwe-Dirk Reitsma:
Tel: 332500
of mail nei
douweenjetreitsma@hetnet.nl
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Noch ien Treffer! De weromsjen-Treffer
Lykas foarige jierren komme wy yn juny wer út mei de lêste
Treffer fan it seizoen. De saneamde weromsjen-Treffer. It
soe moai wêze as wy fan alle teams fan SDS in ferslachje
krije oer it ôfrûne seizoen. Dit mei fan in spiler of trainer
wêze, mar ek fan in supporter, heit of mem of pake of
beppe of wa ek mar. It moaist is dan ek noch dat der in
krease foto fan it team of sa by sit.

Lever je ferslagen foar de
“weromsjen-Treffer”
yn foar 13 juny!
Mail se nei
DeTreffer@vv-sds.nl
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SDS League
Jelmer Posthumus stiet mei
“Postmeister” boppe-oan yn de
SDS League, mar Igor
Kalinowski sit der mei “FC
Kali”krekt efteroan. Soe Jelmer
it winne? Hy hat sels alle
fertrouen.
Boppe-oan yn de SDS-League mei noch 1 wike te
gean. Kin it noch mis gean?
Neeeh! Dizze is yn ‘e bûse!
Of is dit misplaatste Amsterdamse bluf?
Do hast swiere konkurrinsje fan “FC Kali” fan Igor Kalinowski. It sil
dochs net sa wêze dat yn de lêste wike dy noch foarby giet?
It is in bytsje ôfhinklijk dat dy ferskrikkelijke Depay nog topskoarder wurde wol!
Hoop dat dy snel út de wedstriid skopt wurdt, dan kin ik lekker langút op de
bank!
Wa is dyn geheime krêft?
Net te lang neitinke oer it team. Sa snel mooglik ynfulle! Hoe langer it duorret
hoe leger ik kom te stean!
Hat dyn skorsing by SDS 1 wat te krijen mei dasto dy de lêste 2 wiken
folledich rjochtsje wolst op de SDS League?
Dat hat der alles mei te krijen fansels! Bij SDS 1 foel niks mear te winnen en
hjirmei deste mear! Kin my net op 2 dingen tagelyk konsentreare!
Wat is wichtiger? Boppe-oan eindigje of boppe dyn heit eindigje?
De tiid dat ik busjild kryg omdat ik boppe myn heit eindigje is foarbij, dus dan
mar boppeoan!
Jim heit, Appie, pleget it meast ferstân fan fuotbal te hawwen, mar stiet
dochs hast ûnderoan yn de SDS League. Hoe leisto dit út?
Se sizze wol faker dat minsken mei folle foutbal ferstoan underoan stean, mar
ik seach de âld-foarsitter dêr ek yn ‘e buurt dus dit giet ek net mear op!
Dyn broers Gearard en Arjen dienen oars ek noch wolris mei oan de SDS
League. Doare se net mear?
Bij Gearard is dit een jildkwestie (2e lytse op komst)
En Arie woe gjin 2 teleurstellingen yn ien seizoen (degradeare en de
poedelpriis)
Súkses dermei!
(WW)
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Keunstgersaksje SDS 5?
De fuotballers fan SDS 5 seagen it swier yn mei de SDSkeunstgerslottenaksje. Dochs dienen sy super harren best en ferkochten sy in
soad lotten. Sels tochten sy mear oan iets fan it ferkeapjen fan in SDS 5kalinder. En dan net samar in kalinder, mar mei heal neakene manlju fan SDS
5 der op. Dit soe as waarme broadsjes oer de toanbank fleane. Mocht der nei
de ferskeidene aksjes noch net genôch jild yn it laatsje kommen wêze dan is
dit miskien noch wol in opsje:

Boppe: Wouter-Jan Postma, Eeltje Postma, Peter Stuiver, Andries Lanting en
Jelte de Boer. Ûnder: Klaas-Bouke Faber, Arjan Hallema, Remon Rameau,
Sytse Hibma en Gert-Jan Hessels.
Ruun Ogoni woe om tige begryplike reden net op dizze foto.
(WW)

Dropaksje
Dit jaar was er weer de dropactie en net als
de voorgaande jaren heeft iedereen hier
weer geweldig aan meegewerkt!! We
hebben hier € 2114,40 mee verdiend. Zo
kunnen we o.a. weer een leuke slotjûn
organiseren! Iedereen die heeft meegewerkt
“bedankt”.
JC
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Ôfskie nimme fan; Rene Zijlstra
René Zijlstra wie de ôfrûne jierren flagger by SDS 1,
mar hat witte litten dat hy der nei dit seizoen mei
stoppet. Wy binne benijd nei it ien en oar.
Wat wie dyn earste wedstryd as flagger by SDS 1?
Ik bin begun as lieder fan SDS 1 en toen wie Anne
Brouwer flagger en omdat die alde wol gauris in
blessure hie naam ik it flagje wolris oer , sa ist in bytsje oanstien ! Dat wie yn it
seizoen 2007/2008 under Marcel Frankena
Hiesto dêr foar wolris flagge?
Haw foardat ik yn Easterein kaam te wenjen (2004) twa jier by it earste fan
Dronryp flagge !
Wêrom stoppest?
Hie de leste moannen der gjin nocht mear oan , eltse wike is der wol wat en
gong my ergerjen oant it gerop en geraas , mei oare wurden ik lit my net
utskelle troch deze of genen ! It is en bliuwt gewoan net it moaiste wurk yn’e
fuotballery.
Wat wie dyn hichtepunt as flagger?
Tsja in hichtepunt.......dan gean ik toch werom nei myn Dronryp tyd , toen we
kampioen wurden yne 5e klasse.
En it djiptepunt?
Is der eins net , allinich dat je altyd commentaar krye mar dat hie ik al sein , tis
ek jammer dat SDS 1 der net mear uthellet de leste jieren.
Sjogge wy dy nochris werom as flagger of smysto de flagge heech de
wylgen yn?
Nee die flagge giet heech de wylgen , begjin der net wer oan !!
Wat silsto it meast misse?
De tredde helte en de bining mei de jongens en it ouwehoeren mei Brouwer en
Dooitze .
Sjogge wy dy nochris werom yn in oare funksje by SDS?
Oh ja hjer , SDS is wol myn clupke wurden
Tige by tige en wy geane der fan út dy noch faaks lâns de kant by SDS te sjen,
mar dan oan de oare kant fan it hek.
Graach dien!
(WW)
jiergong 45 nr 4

22

maaie 2015

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.

Sjoch foar al it aktuele
SDS-nijs eltse dei op

www.vv-sds.nl!
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Sponsorkliks
Sûnt desimber sjogge jim op de foarside fan de SDS-side in leuk pictogram:

As jim hjir op klikke dan kinne je nei ferskate wepwinkels ta lykas:

Bol.com, HEMA, Avantisport.nl, Zalando, Aktiesport, Bax,
Cheaptickets.nl, Wehkamp, 123tijdschrift.nl, Medion en folle mear.
Fansels hawwe wy it leafst dat jimme by ús direkte stipers wat keapje, mar wy
witte dat jim ek wolris wat fia ynternet keapje. As jim dat dan fia de SDS-side
fia Sponsorkliks dogge dan giet der in bepaald persentaasje fan de
oankeappriis lyk nei SDS.
Dat moat altiten wêze tochten wy sa!
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SDS-Look-a-likes(11)
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!
Wytze Lanting (SDS 1) as Jochum Meijer:

Mark Postma as Reitse:

Igor Kalinowski (SDS 5) as DJ Mr. Polska:
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Kees’Kollum; Plastic Fantastic
It is sa makkelik om tsjin alles te wêzen wat in
keunstfersje is fan it orisjineel. Rûn de keunstheup, de
keunstknibbel, de PvdA en Madonna hinget in negatyf
sfeerke sa fan “as ik der mar net mei te meitsjen krij”.
Wat my betreft is dit net allinnich hypokryt mar ek
fúnest. Sa haw ik al jierren 5 âlde prúken fan Jacques
D’Ancona yn myn lade, omdat de gang nei de kapper
my irriteart. Ik haw gjin nocht oan sa’n neppraatsje oer
it waar, om krekt te dwaan alsof ik net wit dat Piet
Paulusma dit fan te foaren al lang bepaalt
“Sûnder keunstfjild hie
hat. Beste oankeap ea.
In libben sa as yn de Truman Show liket my
SC Cambuur wierskynlik
ek geknipt. In komplete nepwrâld wer alles
noch tsien jier nei
rint folgens de planning. Mei in druk op de
Achilles ’29 en Top Oss
knop giet it stoarmjen of ferskynt de
sjen moatten”
buorman mei in sixpackje bier op de
stoepe. Je partner bliuwt kreas yn syn/har
rol.
Wêrom dan gjin keunstfjild by it fuotbal? Cambuur-fans kinne hjir net tsjin
wêze, want sûnder keunstfjild hienen sy wierskynlik noch tsien jier nei Achilles
’29 en Top Oss sjen moatten.
Dan it argument dat it fuotbal der oars fan wurdt. Dat kloppet… mei inkele
kanttekeningen. Tsjinoer tsien slidings minder per training, stean tsien
trainingen die no wol trochgean kinne, dus dat flakt elkoar út. Boppedat skynt it
dat je nei in oantal jier bliedsjende knibbels, je hjir in aparte eeltlaach
ûntwikkelje, sadat je dus sterker út de striid komme.
Folle mear binne der foardielen. De jierlikse grûnsmokkel fan Easterein nei
Wommels komt ta in ein. Al dat sân dat stiekem per trainingsbroek en
fuotbalskoen, fia hachelijke fietspaden jûns let nochris de grins oersmokkele
waard, bliuwt wêr it leit. Tassen fol ierde sil fan de Skoalleseize bliuwe.
Dyselfde skoun hoefe sneontemoarns net mear yn alle drokte noch snel poetst
te wurden. Sterker noch; de skuon kinne fan tongersdei ôf yn de tas bliuwe.
Twa handelingen minder = pure winst.
Last but not least is keunstgers in stap nei in earlike takomst. It bestjut in ein
oan de era fan de smoarge sjurts. De tiden wêryn men nei jo shirt seach om te
bepalen hoe goed jo je best dien hawwe. De grutste smeerlappen streken sa
altiten mei de ear en it basisplakje. Mei keunstgers komt der in kâns foar de
spilers die sa ferstannich binne om it steand op te lossen. Koorknapen en
technici sille sneons rjochting de toer spylje kinne as by de Galliërs ûnder de
Friezen in stik plastik dellein wurdt.
(KA)
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Oanfraach en ynleverjen spilerspassen
We hebben namens de ledenadministratie van SDS veel aanvraagformulieren
voor spelerspassen gestuurd aan voetbal(st)ers van SDS.
Enkele hiervan hebben we helaas nog niet terug ontvangen. GEEN
SPELERSPAS IS NIET SPELEN in het nieuwe seizoen !
Willen jullie de ingevulde aanvraagformulieren met pasfoto s.v.p. met spoed
sturen aan:
Ledenadministratie SDS
Jacob Hofstra/ Tina Wiegers
Past. ten Bokumstr. 15
8736 JG REAHUS
Als jullie volgend jaar niet meer willen voetballen,
meld je dan af via de site van SDS VOOR 15 juni 2015.
Willen alle leiders de spelerspassen weer inleveren bij SDS na de laatste
voetbalwedstrijd ?
Dit kan in de bestuurskamer na de wedstrijd t/m de laatste speeldag of bij:
Ledenadministratie SDS
Jacob Hofstra/ Tina Wiegers
Past. ten Bokumstr. 15
8736 JG REAHUS
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SDS- kampioenen!!!
De mannen fan F1 waarden
kampioen by Mulier en
mochten in wike letter op de
karre troch Wommels en
Easterein. Dat ferjitte se nea
wer!

De froulju fan
MD1 waarden
kampioen yn
Easterein en
wienen hielendal
terjochte tige
grutsk!

Foar it earst yn jierren
mocht der wer in team fan
SDS kampioen wurde yn
Wommels. De ear gie nei
E3. Goed onthâlde, want
miskien binne it wol de
lêste SDS’ers dy ’t
kampioen wurde yn
Wommels.

Allegear fan herte
lokwinske!!!!
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SDS-jûn op sneon 30 maaie mei feiling
Op sneon 30 maaie is de grutte SDS-jûn mei muzyk, barbecue, in drankje, de
ferlotting fan de keunstgerslottenaksje en in grutte SDS-feiling. Feilingmaster
Skelte Anema sil op dizze jûn ferskeidene bysûndere feilingstikken feile wêrby
de opbringst folledich ten goede komt oan de renovaasje fan it kompleks en
dêrby fansels it nije keunstgersfjild. De jûn begjint om 17.00 oere mei in stikje
muzyk fan de “SDS-band” wêrnei om in oer as 18.00 de barbecue oan giet.
Foar de barbekoe kin je je no opjaan foa de SDS-side.
Om in oer as 19.30 oere sil de feiling los gean. Op de SDS-side hawwe jim al
it ien en oar oer de feiling lêze kinnen en sels al biede kinnen op feilingstikken.
De jûn is foar alle minsken dy ’t SDS in waarm hert tadrage.
Hjirûnder wat bysûndere feilingstikken:
- In breedbyldtillevysje t.w.f. €400,- (fan WD-Sat)
- In jierabonnemint foar Swimbad De Klomp mei efentuele folchkaarten
- Workshop pizza bakken foar 8 persoanen by Bakkerij Posthuma
- Syltocht oer it Iselmar mei Durk-Jorrit van der Eems
- Túnoannimmer Evert Tanja 8 oeren oan it wurk
- 1 fust bier yn de Jimbar
- In waardebon foar €75,- by MUTA-sport
- 1 minút fergees winkelje by de JUMBO yn Wommels
- In middei ponyride en de pony fersoargje
- De middenstip fan it nije keunstgersfjild
- De penaltystip c.q. -gebieten fan it nije keunstgersfjild
- De 4 kornerflaggen fan it nije keunstgersfjild
en noch folle mear!
Kom allegear!

Der wurde krease
feilingstikken
oanbean!
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Erwin Zeinstra bij SDS
13 maart wie der in tige
nijsgjirrige jûn foar alle
SDS-stipers, Freonen,
leden fan it OVWE en SDSskiedsrjochters. Erwin
Zeinstra, de
wrâldferneamde assistint
skiedsrjochter út Dronryp
wie yn Easterein om wat te
fertellen oer syn
belibbenissen yn de wrâld,
mar foaral yn it fjild.
Ut syn ferhaal waard foaral
dúdlik dat de assistent
skiedsrjochters in wichtige rol spylje yn it fjild. It is sa dat syn skiedsrjochter
blyn fertrouwe moat op wat de assistinten roppe yn de earkes.
Zeinstra stie lang stil yn tal fan foarbylden bij de earkes. Sa’n
kommunikaasjemiddel liket, at je thús op de bank tv sjogge, in geweldich en
effektyf middel. Mar it waard wol dúdlik dat Bjorn Kuipers wol gek wurde kin fan
wat er allegear bart at bijgelyks Zeinstra wat ropt.
Goed ferstean, harkje wa’t er krekt wat sein hat en dat yn it lawaai mei 70.000
fluitsjende taskôgers en yn frjemde talen roppende spilers dy’t it fansels nea
iens binne mei in beslissing.
Zeinstra lei út dat de earkeskommunikaasje hiel wat dúdlike rigels freegje,
lykas nea roppe dat iets net sa is. Bijgelyks “gjin strafskop”roppe kin skealik (of
sels deadlik foar de karriere) wêze, want at Kuipers allinne mar
“strafskop”heart, dan giet er echt iets mis.
Mei tal fan foarbylden en oan de hân fan fideobylden liet Zeinstra sjen hokker
krusiale beslissingen goed west hawwe foar harren karriere. Dat assistent
skiedsrjochters dêr suver de wichtichste rol yn spilet waard ek dúdlik, want bij
krusiale sitewaasjes giet it faak om oertredingen yn of buten it strafskopgebiet,
in bal wol net oer de line fan it doel of bûtenspul. En yn al dy sitewaasjes is it
faak de assistint dy’t wat ropt yn it earke en de flagge omheech stekt.
Zeinstra ferstiet sa’n jûn de keunst om syn tahearders der goed bij te belûken
en foaral mei te tinken oer de sitewaasjes dy’t op it byldskerm tovere waarden.
En sokke fragen kinne je stelle oan SDS-ers. Der sieten fansels tal fan kenners
yn de seal. Dêrtroch waard in boeiende jûn wêr’t in wrâld iepengie oer
skiedsrjochters en syn assistinten. Zeinstra hie krekt twa dagen foar syn
optreden yn Easterein de miljoenenwedstriid Chelsea tsjin PSG flagge en dêr
wiene de analitisi wol wat ferdield oer want de reade kaart fan Ibrahimovitch
wie wat in twivelgefal. Helaas mocht Zeinstra noch net oer dy wedstriid prate
omdat dy noch troch de UEFA besprutsen wurde moast.
jiergong 45 nr 4

30

maaie 2015

De jûn waard ôfsluten mei in prachtich filmke fan it Wk 2014, wêr’t it kwartet út
Nederlân ek tige fertsjintlike optredens hiene mar helaas de heale finale net
hellen omdat Oranje dêr ek oan ta kaam.
Tidens it filmke in sichtber grutske Zeinstra. En terjochte!!!
(ah)

jiergong 45 nr 4

31

maaie 2015

Ut de âlde Treffer
Yn de winterstop fan 1988-1989 is der in jeugd spulrigelwedstriid yn Snits.
Fansels die SDS ek mei en wij fine it ûndersteande stikje yn de Treffer werom
oer it team dat meidien en de begelieders.
.
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Wa makken de doelpunten?
namme

1

2

4

5

Tjitske Heeres

27

Robert Sijbesma

12
11

11

9

9

Wichard Deinum

9

9

Jeska Terpstra

7

Peter Sijbesma
5

2

7

1

6
5

5

Remon Rameau

5
5

Sieta Tessemaker

5
3

1

Pieter Kamstra

9

7
5

Jan Simon Jelsma

Tjeerd de Vries

14
13

12

Eeltje Postma

Tjipke Okkema

3

13

Feite de Haan

33
14

11

Harm Auke Dijkstra

Jelmer Posthumus

6

14

Kirsten Hiemstra
Hendrik de Jong

Vr1 Vr2

2

3

5
4

4

4

Hester Kingma
Amarins Tjalsma

2

4

4

2

4

Feiko Broersma

3

3

Erik Haitsma

3

3

Willem Wijnia

1

Hendrik Engbrenghof

2

3

3

3

Broer Jacob Greidanus
3
3
It seizoen sit er noch net hielendal op mar it rint moai nei de ein. Wij kinne
alfêst in oantal dingen op de rige sette.
Hjir boppe sjogge jim 24 doelpuntenmakkers fan SDS. Sij hawwe allegear
mear as twa kear skoard. Neist dizze 24 binne der noch 36
doelpuntenmakkers dy’t ien of twa kear skoarden. Jim kinne dat allegear
neisjen op www.vv-sds.nl , ûnder it kopke senioren. It hat yn jierren net sa west
dat der ien sa fier útrûn as dit seizoen. Tjitske Heeres skoarde mar leafst 33
kear en sij die dat 27 kear foar VR1 en 6 kear foar VR2.
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Renovaasje
Nee, dit is net in
foto út Dubai, mar
in foto fan it B-fjild.
No is it noch in
sânbak, mar as
alles goed ferrint
dan leit hjir yn
septimber in moaie
gersmatte. Yn it
begjin sil hjir dan
noch wol súnich
mei omgien wurde
moatte om der foar
te soargjen dat it
gers goed hechtsje
kin. Hooplik wurket
it waar wat mei.

Mei man en macht wurdt der troch de mannen fan de Skoalleseize wurke oan
de klaaiboksen. Dizze foto is fan foarige wike. De bou leit moai op skema, dus
wy hoopje dat alles moai op ‘e tiid klear is sadat wy yn it nije seizoen hjir mei
syn allen gebrûk fan meitsje kinne.
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Peppi en Kokki
Op fersyk hjir wer ris in “Peppi en Kokki”. Dit kear
sûnder “âlde doaze”.
Peppi en Kokki geane wolris nei wedstriden fan SC
Heerenveen en somtiden sitte dêr wedstriden
tusken wêr ’t je mar krekt by wekker bliuwe kinne.
Sy sjogge dan wat om harren hinne en mei dy
nijerwetse reklamebuorden falt der wolris wat te
belibjen. Sûn ’t in skoftke falle foaral de reklamebuorden op fan orderbedriuw
en sekssjop PABO op wêr ’t je alles krije kinne op gebiet fan seks lykas
ûnderguod sûnder krús. Peppi en Kokki hawwe de eagen net yn de bûse en
falle de reklamebuorden al gau op; “hé, moast no ris sjen!”

“Verras je partner!”
De mannen reagere ferrast as sy it reklameboerd dêrnei sjogge:

De mannen gnize en roppe;
“Heit, ik tink net dat mem dêr bliid fan wurdt……….”
Efkes letter komme de reklamebuorden fan de PABO fansels wer del, mar no
sjogge Peppi en Kokki wat oars:

“Schatje, derde helft thuis spelen?”
Mar Peppi en Kokki” pisje hast yn de broek fan it laitsjen as lyk dêr nei it
folgende reklameboerd tefoarskyn komt:

(WW)
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Aginda
Wannear?

Wat ?

22-maaie
23-maaie
29-maaie
30-maaie
6-juny
6-juny
13-juny
18-20 juny
19-20-juny
25-26 juny
11-july
17-july
22-july
29-july
5-aug
7-aug
21-23-aug
22-aug
5-sep

Bobjûn
Rocknacht Easterein
SDS-slotjûn foar de jeugd fanôf 17.00 oere!
De grutte SDS-jûn mei barbekjoe, feiling en muzyk!!
SDS 1 en 2 mei Germ Stenekes yn de pream en ………
CL-finale: Real Madrid - Juventus
Midsimmercup yn Dronryp
Wommelser Feesten
Dokk’em Open Air
Eastereiner Feesten
Hendrik “Ozzy” Eringa sjocht Abraham!
????????
De Jongfeintepartij yn Easterein
PC
De Freule
Start Eredivisie
Pukkelpop en Lowlands
Start bekerkompetysje SDS 1 en 2
Start kompetysje SDS 1 en 2

Kom sneon 30 maaie
allegear nei de SDS-jûn en
jou je no alfêst op foar de
barbekjoe fia

www.vv-sds.nl!!
Alle opbringst fan de jûn giet
nei it nije keunstgersfjild!
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