
jiergong 39 nr 1 1 augustus 2008 

 
De Treffer 



jiergong 39 nr 1 1 augustus 2008 

De Treffer 
klupblêd fan fuotbalferiening SDS 

jiergong 39  nûmer 1/2   augustus 2008 

 
 

Bestjoer:  tillefoan: funksje: 
Douwe Dirk Reitsma Smidslân 11, 8734 HJ Easterein 0515-332500 Foarsitter 
Immie Kamstra Monsamabuorren 1, 8844 KT Hinnaard 0515-332149 Skriuwer 

Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein 0515-332570 Ponghâlder  

Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Wedstriidsekretariaat 
Sietske Okkema De Singel 15, 8734HP Easterein 0515-332221 2e ponghâlder 

fakatuere   Foarsitter jongerein 

Koos Plantinga De Singel 24,  8734 HR  Easterein 0515-332448 Lede-administraasje 
Enne Jeh. Bruinsma De Singel 12, 8734 HR Easterein 0515-332013 PR en Reklame 

Durk Okkema Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein 0515-333005 Sen. / Technyske saken 

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Ab Scheepvaart Geins 24, Wommels 0515-332604 Algemien lid 

Anco Elgersma Kon. Wilhelminastraat 90, Snits 0515-851324 Sekretaris 

Fokje Breimer Greate Buorren 13, Kûbaard 0515-331330 Skriuwster 
Pieter Groenveld it Stalt 5,  Wommels 0515-333927 Algemien lid 

Anne Hallema De Singel  19,  Easterein 0515-332928 Algemien lid 

Jan Bouke Bouma Dobbelân 4, Easterein 0515-532609 Algemien lid 

Technyske Kommisje Senioaren vv SDS 

Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema 

Koördinator SDS 1,2 en 3: Gerrit Terpstra 

Koördinator SDS 4 en 5: Ids Boersma 
Koördinator Futsal: Willem Wijnia 

Koördinator Froulju: Anke van Asselt 

Sekretaresse: Elizabeth Breeuwsma 

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS: 
Durk Okkema 0515-333005 Foarsitter 

Ab Scheepvaart 0515-332604 Skriuwer 
Klaas Okkema 0515-332221 Coördinator A- en B-junioren 

Ab Scheepvaart 0515-332604 Coördinator C-junioren 

fakatuere  Coördinator D-pupillen en keepers 
Robert Hoekstra 0515-331190 Coördinator E-pupillen 

Anne Hallema 0515-332928 Coördinator F-pupillen en afvaardiging jeugdbestuur 

  
 

Emailadres:  Douwe Dirk Reitsma  foarsitter douweenjetreitsma@hetnet.nl 

Sponsorkommisje 
Enne Jeh.  Bruinsma  Shirtsponsoring    ennebruinsma@wanadoo.nl     

Redaksje: Adres:                              tillefoan: 
Sjoerd van Beem Molewâl 4, 8731 AD Wommels 0515-332482 

Willem Wijnia Walperterwei 21, 8731 CC Wommels 0515-331444 
Metsje Huitema Tywert 4, 8731C L Wommels 0515-333295 

Gerard van Asselt Dobbelân 6, 8734 GZ Easterein 0515-332181 

Atty Scheltema           ‘t Heechhiem 1, 8734 GS Easterein 0515-332791 

mailto:douweenjetreitsma@hetnet.nl
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Anne Stenekes        Treffer en website    

Ype Tiemersma       Reklamebuorden en  Freonen fan SDS 

Wichard Deinum     Wedstrydsponsors 
Rinse Joustra           Sekretaris 

Silvia Hania             Algemien lid 

Pep de Boer             Administraasje 
 

Aktiviteitenkommisje 
Oebele Anema  Klaas Okkema Eke Sybesma  
Geert Hiemstra  Gatske Hiemstra Annie Sjaarda 
 

Wedstriidsekretariaat  
André en Tineke Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 famviea@hetnet.nl 

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 

Harm Bergsma Skoallestrjitte 46, 8734 GN Easterein 0515-332476 

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

Bankrelaasje: 34.95.01.033  Rabobank Sneek -ZuidwestFriesland. 

Ferienings nr KNVB:   BB BG 32H 

Korrespondinsje besoarging Treffer: Tillefoan: 
Easterein: G. Orsel, De Streek 7, 8734 GR Easterein 0515-331297 

  K. en H. Meijer,  Wynserdyk 19, 8734 GE Easterein 0515-332278 

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

 Fam. Boonstra, Hofkamp 14, 8731 BV Wommels 0515-331615 
Itens/Hinnaard: Sjouke Sjoukema,  Hearedyk 55, 8735 HP Itens 06-25547253 

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

Winsum: Sybren Wassenaar, Hege Terp 13 Winsum 0517-341886 

Kûbaard: Fam. Verheus, Joarumerleane 2,  8732 EC Kûbaard 0515-332965 

Oare plakken: Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels 0515-333295 

Kontribúsje : Senioren fjildfuotbal: € 55,10 it  healjier 

 Senioren sealfuotbal: € 39,75 it  healjier  

 Senioren fjild- en sealfuotbal: € 94,85 it  healjier 

 A- en B-junioren: € 43,75 it  healjier 

 C-junioren: € 36,85 it  healjier 

 D- en E-pupillen: € 30,05 it  healjier 

 F-pupillen: € 26,05 it  healjier 

 foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting 

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

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  
Wichard Deinum  (till. 0515-331572). 

Stipers 

Mear ynformaasje bij Koos Plantinga (till. 0515-332448). 
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Oanmelding nije leden: 
Aspirant jongereinleden kinne foar in oanmeldingsformulier en foar nijere ynformaasje skilje mei Koos 

Plantinga (till. 0515-332448). 

Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme Koos Plantinga (till. 0515-332448). Njonken in 
oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) ynleverje wurde. 

Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei  Koos Plantinga (till. 0515-332448). 

Foar sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren foar de 
wedstriid legitimearje moatte, is ek noch in pasfoto nedich. 

Oanmelding kin ek digitaal. Nijere ynformaasje is te finen op: www.vv-sds.nl 

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is: 

 

Moandei 15 septimber 
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden. 

Leafst op skiif of oer de E-mail. 

E-mail adres: detreffer@vv-sds.nl 

  

 

Fan de redaksje 
Nei 10 jier yn de “nije” Trefferredaksje sitten te hawwen stapt 

Aant út de redaksje. Lokkich genôch giet hy al troch as 

webmaster en kinne wy noch altiten genietsje fan syn skriuwen. 

 

Wy moatte efkes ien ding dúdlik hawwe; wy hawwe dizze 

Treffer net spesjaal foar Aant makke. Dat soe hy perfoast net op 

priis stelle. Aant hâldt namelijk net fan feren yn ‘e kont en 

oandacht kin him stêlen wurde. Dochs hawwe wy mei dizze 

Treffer Aant as haadpersoan keazen. Wy hawwe dizze Treffer 

namelijk makke as tsjinwicht fan al dy stikken dy ‘t hy oer ús 

SDS’ers skreaun hat. Fansels kin dizze Treffer nea op tsjin de prachtige stikken dy ‘t 

hy allegear skreaun hat, mar wy woenen de útdaging dochs oangean. Wy heare wol 

wat hy der fan fynt. 

 

Wy hawwe dizze Treffer mei in soad wille makke en in soad gastskriuwers sa fier krije 

kinnen om wat oer Aant te skriuwen.  

 

Aant, bedankt foar al dyn wurk foar de Treffer yn al dy jierren en wy hoopje dasto 

dizze Treffer dochs mei nocht lêze meist. 

 

Wy hoopje dat ek jim mei in soad nocht dizze Treffer lêze sille. 

Mocht Aant it dan neat fine, dan hoopje wy dat al dy oare lêzers fan de Treffer it wol 

aardich fine om te lêzen. 

Bestuuuuuuuuuuuhhhh, 

(WW)

 

mailto:detreffer@vv-sds.nl
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Mochten jim Aant syn stikjes net 

misse kinne hâldt dan gewoan 

www.vv-sds.nl  
goed yn de gaten! 

http://www.vv-sds.nl/
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Fan it bestjoer 
 

Wat makket Aant sa spesiaal dat der in “Aant-Treffer” út komt. 

De redaksje hat my frege om fanút it bestjoer hjir efkes by stil te stean. 

Al jieren is Aant it boegbyld fan de Treffer. Wurk wat allegear efter de skermen plak 

fynt. 

Ik neam in pear dingen, stikjes skriuwe, Siebe de seefugel, fegaderingen regelje, de 

Treffer opmeitsje en digitaal klearmeitsje foar Hanzedruk, leden efter de brûk oan sitte 

om de Treffer te fullen en sa kin ik noch wol troch gean. (mar dit docht hy net 

allegeare allinich ek oaren dogge in protte wurk) Net allinich foar de Treffer mar ek op 

it fjild makket hy syn plak skjin. Fluitsje by de lytse mantsjes en op dit stuit wurd der 

sels ek trainer fan de E’s. 

As ik Aant neam dan neam ik ek kultuur. De Fryske taal der hat Aant wat mei. Dat 

makket it sa bysunder, mei syn ljofter hân Willem wurd alles yn it Frysk op de SDS 

side setten. Ek de Wommelser webside is troch syn ynbring  fan heech nivo. 

Aant is ek kritisk. Hy hat in hiel dudlike miening en hâld dit ek fest. Hy freget foar 

himsels in protte mar ek fan in oar. Al mei al binne wy grutsk mei san man yn ús 

fermidden. 

Wy hoopje, dan ek noch lang gebrûk te meitsjen fan dyn tsjinsten. 

Ut namme fan SDS winskje ik jim in protte lêswille yn dizze “Aant-Treffer”. 

Aant, tige tank. 

 

Douwe Dirk Reitsma 

Foarsitter 

 

 

 

Aant 
As je it oer de Treffer ha, dan tinke je automatysk oan dy man mei dat grutte burd; 

Aant. 

Al jierren yn ferskeidene funksjes yn it spier foar SDS mar boppe alles, it skriuwen 

foar de Treffer en sûnt 2002 (yn gearwurking mei Willem) it behearen fan www.vv-

sds.nl. 

Doe’t ik maart 2001 frege waard om in sit te nimmen yn de Trefferredaksje seach ik 

dat as in eare. In klupblêd fan san nivo is wat om grutsk op te wezen en dat is mei troch 

it krewearjen fan Aant.  

It is oan ús om te prebearjen dit nivo fêst te hâlden, sadat de Treffer eltse moanne wer 

by alle belutsenen op de matte falle kin. 

Aant, bedankt foar de noflike redaksje gearkomsten, it byspikerjen fan myn Frysk 

skriuwen en de moaie stikken fan dyn hân. 

 

Sjoerd. 

http://www.vv-sds.nl/
http://www.vv-sds.nl/
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Oan it wurd; Jellie 
Yn dizze spesjale Treffer 

foar Aant kin in petear 

mei syn frou Jellie fansels 

net ûntbrekke. 

It wie suver in spannend 

barren, want wylst Aant 

en Jellie even fan 

fakânsje werom wienen 

(om’t Jellie de 

Slachtemarathon rûn hat) 

hie ik har oan de tillefoan 

en toarke Aant ek yn’e 

hûs om.  

 

 

 

Aant en skriuwe, wat is dat? 

‘ Hy fynt it gewoan moai wurk en  SDS is syn klup, dus dan giet it eins fansels. 

Ek al wienen der de lêste tiid wolris wat dingen dy’t him tsjin stienen, hy hat it altyd 

mei in soad nocht dien’. 

 

Hoe wichtich wie / is de Treffer foar him? 

‘ Alle jierren dat Aant yn de redaksje fan de Treffer sitten hat, wie en is er der grutsk 

op dat er eins eltse kear wer in moaie Treffer foar it fuotljocht kaam’. 

 

Kaam Aant wolris by dy foar ried oer syn stikjes? 

‘ Eins net, hy kin him der sels goed mei rêde. It kaam wolris foar dat er myn miening 

oer it ien oft oar frege en as ik in bepaald stik wol aardich fûn of sokssawat’. 

 

Is Aant yn it wykein wol beskikber foar oare saken as 

stikjes skriuwe? 

‘ Hy hat it wat dat betreft troffen mei in frou dy’t yn it 

wykein wolris wurkje moat.  

Sa no en dan wie / is it wolris wat ferfelend, want neist 

de Treffer hat er noch in protte oare saken by de ein en 

dan knypt it wolris wat mei de tiid. Mar sa as ik sei, 

meastentiids giet dat hiel bêst’.  

 
(SvB) 
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Ôfskie nimme fan Aant(1) 

Nei 10 jier yn 

de “nije” 

Trefferredaksje 

sitten te 

hawwen 

stoppet Aant 

dermei. Hy giet 

út de redaksje, 

mar dat 

betekent net 

dat wy syn 

stikjes misse 

moatte. Hy sil noch wolris wat foar de 

Treffer skriuwe en bliuwt ek as 

wepmaster. Yn al dy jierren hat hy in 

soad oer oaren skreaun. No like ús de 

tiid ryp om ris oer him te skriuwen. Ik 

haw in wiidweidich petear hân mei 

Aant wat mei-inoar mear as in wike yn 

beslach naam. Wy dienen dit op in 

nijerwetske manier; fia de mail. 

 

Do hast nei 10 jier yn de “nije” 

Trefferredaksje sitten te hawwen 

besletten om der mei te stopjen. Hoe 

lang hasto meielkoar yn de 

Trefferredaksje sitten? 

Ik haw ek fan 1981 oant 1986 yn de 

redaksje sitten en no fan 1998 ôf. 

 

Mei wa hast allegear yn de redaksje 

sitten? 
Jan Strikwerda, Jelle Jan Holwerda, 

Roel Kok, Bouke de Boer, Hinke 

Kuiper, Freddy Scheltema, Klaas 

Pompstra, Meinte Wesselius, Durk 

Okkema en de hjoeddeiske redaksje.  

 

Hast ek in bepaald hichtepunt hân 

as skriuwer foar de Treffer of in 

bepaald stik wêrsto ekstra trots op 

bist? 
Der hat in kear in omkeapferhaal oan 

de oarder west bij Grins en neffens mij 

in Italiaanske klup. Dat tema haw ik in 

kear brûkt foar in wedstrydferslach fan 

Makkum 3 – SDS 3. It gie om de 

skeids en it spile him allegear ôf yn it 

bushokje bij Kievitshoarne. 

It is fêst net myn bêste stikje, mar  de 

fantasij dy’t ik dêr brûkte waard 

wurdearre en fanôf dat momint gie ik 

hieltyd mear op syk nei wat leuks. 

 

Do hast in bepaalde manier fan 

skriuwen dy ’t in soad minsken 

herkenne as dyn stikjes. Wêr likesto 

as skriuwer it measte op? 

Fyn ik in lestige fraach. Ik lês in protte 

kolums en myn grutte favoryt is Bonne 

Stienstra fan de Ljouwerter Krante. Dy 

kin fan ien lyts opfallend momint in 

prachtich stikje skriuwe wêr ‘t ik faak 

om gnize moat; mei wat wurdgrapkes 

en ferrassende wendigen. 

It is wol grappich dat de dingen dy’t 

him opfalle, mei ek faak opfoelen en 

oansette ta skriuwen. Ik haw ek in 

protte fan syn kolums bewarre. 

 

Wa fynsto de bêste skriuwer of lêsto 

it leafst? 
Ik bin in leafhawwer fan 

misdiedboeken fan Sweedske 

skriuwers en fan rjochtbank thrillers. 

Ik haw byhâlden wat ik de lêste 10 jier 

lêzen ha: Dat binne 385 boeken, 

wêrfan ek wol wat fuotbalboeken 

(biografyen of kolums) 

It bêste boek is foar mij De Uitlevering 

fan Roslund & Hellstrom. It giet oer it 

nut en ûnnut fan de deastraf. Echt in 

oarieder. 

 

Hast ek in favorite fuotbalsjoernalist 

en wa is dat dan? 
Wilfred Genee, stekt der mei kop en 

skouder boppe út. Hij hat in geweldige 
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kennis fan alles en hij doart alles te 

freegjen, sûnder der om hinne te 

draaien.  Syn ynterviews yn VI fyn ik 

ek fan heech nivo. 

 

Wat fynsto it moaiste fuotbalboek? 
Fyn ik dreech om te sizzen. Hugo 

Borst syn boeken binne altyd boeiend, 

mar ik fyn Abe fan Eppie Dam ek hiel 

bysûnder. 

 

Sjochsto Hugo Borst ek leaver as 

skriuwer dan op tillevysje? 
Hugo Borst kin prachtich skriuwe. Syn 

boeken binne goed en syn kolums yn it 

AD ek altiten ferrassend. Op de tv 

sjoch ik him nea. Dat leit him net 

allinne oan him mar mear 

oan Jack van Gelder. Dat is 

in foarbyld fan in hiele 

minne fuotbalsjoernalist. 

Dy wit syn rol net as 

gesprekslieder. Hij 

beskôget him sels as deskundige en 

gedraacht him ek as. 

 

Ik wit dasto graach yn dyn 

komputerhokje sitst mei de radio 

oan en de tillevysje oan op it 

fuotbaljen. Wat fynsto no moaier? 

Fuotbal op de radio as de televyzje? 

Ik bin in echte radioman.  En it moaie 

is je kinne dan ek noch wat oars 

dwaan. Moat ik de radio of de tv 

ôfstean oan de tredde wrâld dat jou ik 

de tv mei. 

 

Wa hearst leaver op de radio; Geart 

van Tuinen, Hijlko Broersma of 

Sjouke Louwsma? 
De earste seker net. Dy is net echt 

mear. At ik no sjoch wat fan kolums at 

hij op kaatsen.nl skriuwt as in soarte 

mei negative bydrage oan it keatsen en 

dat hij oan de oare kant op syn wize 

wakker entûsjast docht, dan wurket dat 

bij mij net. 

Hijlko is in ferslachjouwer dy’t foaral 

dwaande is de feiten te fertellen. Hij is 

echt in wedstrydferslachjouwer. Ik mis 

wolris wat emoasje yn syn 

stim/ferhaal. 

Sjouke Louwsma is in geweldige 

ynterviewer. Hij kin mei in inkel 

wurdsje djipgeande petearen op gong 

krije. 

Ik haw mei Sjouke wolris wat 

begrutsjen hân. Hij hat jierren 

Cambuur ferslein en dat foel neffens 

mij net ta….  

 

Kin Jack van Gelder ek net better 

by de radio bliuwe? 

Sels dat hoecht foar mij net iens. Hij 

oerdriuwt echt. En hij ropt altiten al 

nei 10 minuten dat dit net goed is en 

dat dat oars moatten hie. Hij is te min 

ferslachjouwer en te folle saneamde 

deskundige 

 

Hast dan leaver Van Gelder of dochs 

Theo Koomen? 
Theo Koomen oerdreaun yn syn 

entûsjasme , dat is hiel wat oars.  

Nee, van Gelder kin it bij mij net gau 

goed dwaan. 

 

Myn earste herinnering oan 

fuotbaljen op de televyzje is spitich 

genôch it Heizeldrama yn 1985. Wat 

is dyn earste herinnering oan 

fuotbaljen op de televyzje? 
Dat moat de mistwedstryd fan Ajax 

tsjin Liverpool west ha.  Dat wie yn 

1966, ik wie dus 11 en wij hiene noch 

mar krekt tillefysje. It byld wie min, 

mar wij hiene it idee dat it oan de tv lei 

of dat swart wite bylden no ien kear sa 

wiene. 

 



jiergong 39 nr 1/2 10 Aant-Treffer 

Op de radio wie myn earste 

herinnering de útskeakeling fan 

Nederlân tsjin België foar it WK fan 

1986. Wat is dy bybleaun? 
Helaas, dat wit ik net.  

 

Do bist gek fan fuotbaljen mar hast 

ek in bult oare sporten leaf. Wêr giet 

dyn foarkar nei út? 
 

Formule 1 of Tour de France? 
Klinkt ferrassend, mar dat is de 

Formule 1. Dat gedoch mei doping, 

wat al jierren spilet hat mij ôfkeard fan 

it hurdfytsen. F1 fyn ik foaral ek 

boeiend troch it kommentaar, de 

mominten en de konsintraasje dy’t sa 

wichtich is. It teamwurk yn de pits fyn 

ik prachtich  om te sjen. 

 

Keatsen of fierljeppen? 
Miskien ek 

wol 

ferrassend, 

mar dat is 

fierljeppe. 

Mei trije 

skânsen is it 

ien en al 

aksje. Binnen de safolle tiid moat men 

springe. Elke sprong is spannend. Haw 

de lêste jierren prachtige wedstriden 

sjoen yn Winsum.  Keatsen is mij in te 

trage sport wurden. Skoften ynslaan, 

hast gjin aksje mear yn it fjild en nei 

elke opslach oerlis mei coach en wetter 

drinke. Trije perken tagelyk boeit mij 

it meast.  

 

Snitswike of skûtsjesilen? 
Dat is skûtsjesile. Gean der ek alle 

jierren ien of meardere kearen hinne. 

Haw sels in pear kear op in skûtsje 

syld en dat wie in geweldige erfaring 

ûndanks myn wettereangst. De 

Sneekweek haw ik neat mei. Oh ja, ien 

ding. Hurdsyldei krij ik altiten in frije 

dei fan myn baas (de gemeente) en dat 

is super. Want dat is altiten tagelyk 

mei de Freulepartij! 

 

Tennis of dameshockey? 
Twa kear neat. Beide sporten sjoch ik 

net nei. Mar at ik dan kieze moat, 

wurdt it hockey. 

 

Lizze of fytse? 
Unbegryplik dat net mear minsken dy 

twa dingen kombinearje. Lizze dus. 

 

Freule of P.C.? 
Dat sit hiel ticht byelkoar. De PC haw 

ik de lêste 40 jier net faak mist. Ien fan 

myn starre tradysjes. Bin der ek altiten 

op de (lis) fyts hinne west. De Freule 

is wat it keatsen oan giet leuker. At ik 

dus kieze moat: de Freule 

 

Wat hasto mei SC Cambuur? 
Ik haw neat tsjin Cambuur en dat is al 

hiel wat.  It is gewoan sa dat troch it 

optimisme fan al dy supporters it alle 

jierren in prachtich ûnderwerp is om 

grappen oer te meitsjen. Yn myn 

jeugdjierren gie ik altiten nei 

Cambuur. Ik hoop echt dat se wer in 

kear meidogge.   

 

Komt SC Cambuur der ea wer 

boppe-op? 
At it dit jier net slagget om echt mei te 

dwaan dan kinne se der better mei 

ophâlde. Ik sjoch se nea wer yn de 

earedivyzje kommen. 

 

Giet dyn burd der pas wer ôf by in 

titel foar Feyenoord? 
Ik haw myn burd sûnt jannewaris 

1975. Siet doe krekt trije wike yn it 

leger. Ik haw doe in briefke ynlevere 
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bij de kommendant: “Verzoek de baard 

te laten staan.” Ik leau net dat er in 

reden komme sil dat myn burd der 

ôfgiet. Ik doar sels it risiko net te 

nimmen troch te roppen at Feyenoord 

de Champions Leaugue wint, giet er 

der ôf. 

 

Soe Feyenoord kommend seizoen al 

kampioen wurde kinne? 

Nee, Feyenoord wurdt dit 

jier noch gjin kampioen.  

Tink wol dat se mei 

Verbeek stappen foarút 

dogge, mar der is te min 

jild yn fergeliking mei oare klups. 

 

Verbeek liket my ek in trainer dy ’t 

goed by Feyenoord past, mar hiesto 

net leaver sjoen dat Van Hanegem 

noch ien kear by Feyenoord kaam? 

Of Been? Of Wim Jansen as 

haadtrainer? 
Nee, ik fyn ferhalen of soe it better mei 

in klup gean, at âldspilers dêr oan de 

lieding komme, flaue kul. Ik fyn sa’n 

ûntwikkeling as bij Ajax echt net 

kinnen; alle âld spilers dy’t earder mei 

elkoar fuotballe hawwe moatte no sa’n 

klup liede. Ik tink dat in klup ferlet hat 

fan nije minsken. En van Hanegem, 

aardige man mar foar myn gefoel 

net mear geskikt as trainer fan 

sa’n klup.  

 

Feyenoord hellet op it heden 

gauris spilers fan boppe de 30. 

De geruchten geane sels dat 

Henk Vos miskien ek werom komt. 

Wat fynsto fan it oankeapbeleid? 
It sukses fan sc Hearrenfean is op in 

bepaald momint ek begong mei it 

heljen fan âldere spilers (vd Gijp, 

Camataru, Been, Keur). Lit ús der mar 

fanút gean dat dit ek de start is fan 10 

geweldige jierren.  

 

Wat is dyn favorite spiler fan 

Feyenoord ea? 
Igor Korneev 

 

Do hâldst ek wol fan in goed stikje 

muzyk. Wêr giet dyn foarkar nei út? 
Ik haw in hiele brede smaak. Ik bin oer 

it generaal wol in leafhawwer fan 

muzyk mei Ierske ynfloeden. Mar ek 

in muzyk mei snerpjende gitaren is 

hearlik. En at ik op myn fyts lis mei ik 

graach stevige muzyk lykas Status 

Quo, Led Zeppelin en Dropkick 

Murphys. 

Somtiden tink ik wol dat ik hingjen 

bleaun bin yn de protestlieten fan de 

jierren 60 en begjin 70. Armand, Jaap 

Fischer, Bob Dylan en Boudewijn de 

Groot wurde troch mij noch in soad 

draaid. En Reboelje dy mis ik. 

 

Wat is dyn favorite nûmer krekt 

foar de fuotbalwedstriid? 

“Another 45 miles to go” fan de 

Golden Earring. Dy 45 dat binne dan 

minuten, want ik haw foar in helte per 

wedstriid tekene. 

 

Wat is dyn favorite nûmer of plaat 

op sneintemoarn? 
Dat is Jimmy (hoe sterk is de 

eenzame fietser) fan 

Boudewijn de Groot. Sa 

sneintemoarn betiid fyts ik 

meast stivens gelyk út it 

lichem. 

 

Kinsto ek ynstruminten bespylje? 
Ik bin a-ritmisch. Spitich dat ik dêr 

gjin gefoel foar ha, oars hie ik in 

wrâldhit skriuwe wollen. 

 

(sjoch foar it ferfolch op side 24) 
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Ljocht op in sponsor: Aant Hofstra 
 

 

Yn in spesjaal nûmer oer Aant Hofstra 

kin fansels ek sponsoren net ûntbrekke. 

Dan binne der twa fragen dy’t opkomme: 

wa sponsort Aant en wa wurdt stipe troch 

Aant? 

 

Grutste sponsor 

De grutste sponsor fan Aant – sa tinke 

wy – is syn wurkjouwer. No is dat noch 

Odyssee, in ferbân fan skoallen foar 

iepenbier ûnderwiis yn Snits. Aant is dêr 

personielsadviseur. Mar wy hawwe heard 

dat er nei de simmerfakânsje in nije baan 

hat. Hy sil aanst oan it wurk by in 

organisaasje fan kristlike skoallen. Wat 

er no eins foar de gemeente docht (dêr 

falt it iepenbier ûnderwiis ommers 

ûnder), sil der aanst foar in oare 

ynstânsje dwaan. Wy kinne ús yntinke 

dat dat net mear mei it wurk foar de 

Treffer kombineard wurde kin. 

 

Sels ek in grutte sponsor 

Mar Aant is sels ek in grutte sponsor. Op 

it foarste plak fansels fan SDS. Aant is 

fansels altyd oan de gong mei de 

webstek. En de Trefferredaksje hat dan 

wol in ferfanger fûn foar Aant, mar we 

witte noch net hielendal hoe’t wy sûnder 

him fierder moatte. As al it wurk fan 

Aant yn jild útdrukt wurde soe, dan kinne 

wy wol stelle dat Aant ien fan de grutste 

sponsoren is fan SDS. 

 

95.000 kilometer 

En der binne noch folle mear bedriuwen 

en organisaasje ôfhinklik fan Aant. 

Wat wat soe de bransj fan de lizfytsen 

sûnder dizze man moatte? Nei wat 

ûndersyk op it ynternet fûnen wy in site 

dêr’t op stiet dat Aant de ôfrûne jierren  

mar leafst sa’n 95.000 km trochbrocht 

hat op de fyts. En it soe ús net fernuverje 

as dat oantal kilometers al fan in pear jier 

werom is……. 

 

Teloarstelde organisaasjes 

Der binne ek wol organisaasjes dy’t net 

sa bliid binne mei Aant. Sa hawwe wy 

kontakt hân mei Philips, in produsint fan 

burdtrimmers en skearapparaten. Hja 

seinen net sa bliid te wêzen mei it burd 

fan Aant. ‘Een baardtrimmer gebruikt hij 

niet. Een schaar om de puntjes bij te 

knippen is voor hem voldoende. Als er 

meer mensen met zo’n baard zouden 

zijn, houden wij geen werk meer over’. 

 
 

Fierdersoan falt it ek foar 

autoprodusinten net ta om it spul 

draaiende te hâlden. ‘Aant zit altijd op 

die fiets. Leuk voor de producenten van 

ligfietsen, maar wij kunnen er natuurlijk 

niks mee. Misschien moet hij toch eens 

over andere vormen van vervoer na gaan 

denken’. 

 

Trefferredaksje 

Wy as Trefferredaksje sille no fierder 

moatte sûnder Aant. Al hat er gelokkich 

oanjûn dat er noch wol stikjes skriuwe 

wol. Gelokkich mar, oars soene it mar 

tinne Treffers wurde…… 
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Bolke 

Us leave Hear hat frjemde kostgongers 

Litte wy mei ús allen earlik wêze, Aant is 

dêr ien fan! Iksels soe sa noch wol 50  

nammen neame kinne en iksels sil dêr 

miskien ek wol ien fan wêze mar dêr giet 

it hjoed net om. Sa stadichoan kin ik in 

protte minsken by SDS en elk hat syn 

eigen gebrûksoanwizing. Elkenien hat 

syn kwaliteiten op syn eigen flak. It 

frjemde fyn ik dat der in man fan de 

Treffer ophâld, ek noch wol in oprjochter 

fan in nije Treffer en dat hy der samar 

tuskenút knypt en it is foaral frjemd dat 

der ek noch spesjaal 

in Treffer foar him út 

komt!  

In Bolke Treffer is 

der nea west! Dat hie 

al wat west, in 

BolkeTreffer wêr 

elkenien in eigen 

kolomke krige om 

hjir en dêr wat 

tsjinoan te skoppen. 

Mar, is him (Aant) de mûle ek al 

snoarre?  

Immen dy gjin blêd foar de mûle nimt, 

him wol mei de mûle rêde kin, gjin 

blêd/spinreach foar de mûle hat en samar 

wat sin en ûnsin yn it krantsje skriuwt? 

In kâld keunstke om fan it fiifde wat as 

âldfive praat yn it krantsje te setten want 

dy fine alles goed as hja it sels mar net 

hoege te dwaan en soks bard net thús, 

nee, dat wurdt makke yn ‘e baas syn tiid 

want oars witte hja op it gemeentetehûs 

dochs net wêr hja mei de tiid hinne 

moatte. Earst klokke, dan de fyts teplak 

sette, klean út, in praatsje op ‘e gong en 

dan, is ‘t kofjetiid. Wat ekstra lang sitte, 

de kompjûter oan en ja, dan is ’t ek hast 

iterstiid. De bôle út de fytstas helje, de 

kar fan de sop troch jaan oan de boade en 

dan efkes wat foar de Treffer dwaan. Nei 

it iten efkes twa oerkes mei Oebele troch 

Snits swalkje, ûnder it mom fan, wy as 

amtners moatte witte wat der yn de stêd 

Snits om giet en komme krekt foar de tee 

wer oan op harren ôfdieling. Fierder wol 

ik mar net gean want oars wurdt iksels ek 

noch wurdich. 

It is neffens my net normaal safolle SDS 

ers dit jier yn it sintsje sette wurde. De 

trainers fan it earste en twadde, sy 

fertsjinje grof jild mei de 

kilometersfergoeding. Sy sitte nei de 

training en de wedstriid earst noch oardel 

oere yn de bestjoerskeamer en krije dêr 

in lekker kâld fleske(s) en gehakballen. 

Hja kinne sneons gewoan de 

beurs thús litte! Alles wurdt 

foar harren regele! Moat dan in 

skriuwer fan de Treffer ek yn it 

sintsje setten wurde? Akkoard 

oant safier want hy kriget gjin 

kilometersfergoeding en dat 

hoecht hy ek net want Aant hat 

gjin rydbewiis! Hy komt altyd 

wat op syn lizfyts en dat is ek 

wer in foardiel want mei’t fallen is it in 

útkomst want dan binne jo al net safier 

fan de grûn. Hy fluitet iens yn de twa 

wiken in 40 minuten en sit eins nea nei 

want de kantine fan SDS, dy is net fan 

SDS mar fan ien oft oare stifting en dêr 

hawwe jo as bûtensteander neat mei te 

meitsjen. Ik kin dêr wol wat ynkomme 

hear want wat ha wy moaie tiden hân yn 

dy âlde keet mei dy oalje kachel. It 

ienichste waarms watsto dêr krije koest 

wie in woarst/saté en mei it keatsen foar 

it bestjoer in hin út waarm wetter. Wat 

dêr ferkocht waard gie rjochtstreeks nei 

de feriening en hjoed de dei nei de 

stifting en dêr, sjogge wy neat fan. Dus, 

Aant fertsjinnet wol in earfolle 

fermelding mar sa? 

Der hâlde lieders op by de jeugd en by de 

âlderen en fertsjinje dy soks net, dogge 
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hja der net likefolle foar, moatte hja 

nominearre wurde? Sa ’k al sei, Marcel 

en Hylke wiene as minsken bêst genôch 

mar Jappie , Bas, Marco en Durk hâlde 

ek op en wat wurdt der foar harren 

organisearre? Neat!  

Soe ‘t net in opsje wêze foar SDS om 

soks yn ien kear te organisearjen en om 

elkenien sa te betankjen mar, net sa as de 

foarsitter Douwe Durk dat docht op in 

sneon wêr allinne Marcel mar is en yn 

syn speech tsien minuten mei immen oan 

de tillefoan hinget! Dit koe echt net! Foar 

Aant bin ik bliid dat hy hjir net betanke 

waard want soks fertsjinne hy perfoarst 

echt net en miskien net ien! 

Mar hawar, miskien is dit wat foar de 

feestkommisje want Oebele hat it wurd 

perfoarst net sa hiele lang, hy seit wêr it 

op stiet en lit him net stoare troch in 

tillefoantsje! 

Bliid bin ik wol dat Aant ús net hielendal 

ferlitten giet want hy bliuwt oan as 

webmaster en eksakt wat soks ynhâld wit 

ik net want ik ha gjin kompjûter dus bin 

wat ôfhinklik fan de Treffer. Ik wit wol 

dat alles wat der sein wurdt op en om it 

fjild daliks notearre wurdt en op de 

digitale kamera setten wurdt en de oare 

deis kinne de measten dat fine op vv-sds 

en noch wat mar ja, dit giet myn kennis 

te boppe. 

Ik winskje Aant it alderbêste ta en in 

opfolger, moat gjin probleem wêze want 

om in Treffer ynmekoar te setten, is 

dochs gjin keunst en as opfolger, ast der 

mei ophâldst easkest dochs gewoan in 

Treffer! 

Ik soe ‘t noch wakker ha oer kostgonger 

want wat is dat no! De kost, op ‘e kost, 

yn ‘e kost lizze, neat foar de kost dwaan, 

âlde kost, de eagen de kost jaan, koal is 

kost, sei de master en doe seach hy yn ‘e 

pastorijtún, ensfh. mar miskien, hiel 

miskien kinne jimme dat sels wol 

ynfolje. 

 

MAa(n)t, bedankt, Bolke. 

 

Aant yn akjse as 

skiedsrjochter by de jeugd. 
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Topskoarder 
 

Wy hawwe ris in pear sifers op in rychje 

set om te sjen hoe’t it mei de skoarekaart 

fan Aant sit op Treffernivo. 

 

Oanleverjen 

As it om it oanleverjen fan stikken giet 

sit Aant goed.  Altyd op tiid en foar de 

deadline. En moat der noch gau in stikje 

by om it tal siden goed te krijen foar it 

printwurk? Ek dan skuoddet er sa in nije 

tekst en ynteressant ferhaal út de mouwe 

wei.  

 

De keale sifers…. 

No de echte sifers. Rekkenje mar ris mei: 

tsien jier lang hat er meiwurke oan sa’n 

tsien Treffers yn it jier. Dat binne in lytse 

100 Treffers. 

 

Yn al dy Treffers hat Aant gemiddeld 8 

stikken skreaun (en meastentiids grif 

mear). Dat binne sa’n 80 lêsbere en 

ynteressante stikjes yn it jier.  

 

 

Ien artikel hat al gau 500 wurden. En dat binne dan wer 4000 wurden foar de Treffer 

op jierbasis. 

 

Dan binne der noch in stikmannich teksten yn de prullebak bedarje, om’t er grif fûn dat 

se net goed genôch wiene. In protte sille dat net west hawwe, perfektionistysk  as er is. 

Wy gokke dat dat in 100 wurden op jierbasis binne. 

 

De konklúzje:  

 (8 stikken x 500 wurden x 10 Treffers it jier x 10 jier) + 100 út de prullebak= 

400.000 wurden!!!! 

 
Wy moatte noch sjen wa’t dat ea noch ferbetterje kin! 

 

(SH) 
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Samar in wedstryd 
It is eins net in goed wurd want ik 

waard frege om efkes samar in 

wedstriid te dwaan en dan spesjaal op 

Aant te letten want dy nimt dit jier 

ôfskie fan de “Treffer redaksje”. Dit 

hie wol kinnen mar it fiifde wie troch 

syn wedstriden hinne en dus sille wy it 

ha oer Aant 

yn ’t 

algemien.  

Ik wit net 

hoefolle 

wedstriden 

ús 53 

jierrige 

spiler wol 

net spile 

hat mar hy 

is oeral in 

beskynde 

want wa 

kin net, 

hee, docht Sinteklaas en wer mei en yn 

de wâlden hâlde hja in protte fan 

“Vader Abraham” en dat is net kwea 

bedoeld want neffens my hoopje hja 

der sels op om op dy leeftyd der noch 

sa fit op te stean. Hja binne jaloersk 

Aant! As it no op dyn kondysje is as 

om dat moaie burd? It frjemde fyn 

iksels wol dat wy ús om de safolle 

dagen skeare moatte mar dat it by dy 

nea groeit! Jo soene sizze, sûnder 

knippen moat hy hast oer syn burd 

stroffelje as sjogge wy dat allinne mar 

in tekenfilms? 

 

Us Aant komt altyd op it lisfyts en giet 

ek it leafst op dy fyts nei de wedstriden 

dy net al te fier fuort binne en miskien 

om him wol nei al de wedstriden mar 

hy wit syn plak en belânet dan ek wol 

ris yn de auto. Ik hoopje dat hy noch 

jierren sa mei fuotballet want dit jier 

hie hy oanjûn om wat minder te dwaan 

en wol ris frij ha woe mar neffens my 

hat hy noch nea safolle wedstriden 

spile. 

Wat moat hy sûnder fuotbal? Miskien 

sitfuotbal, sitfollybal, sitkeatsen, op in 

sitkessen wat syn fêste sitplak dan 

wurdt yn ‘e 

sitkeamer 

mar dat tink 

ik 

allegearre 

fan net want 

hy hat 

úteinlik net 

in sittend 

gat. Ik tink 

dat hy 

dêrom ek 

amtner ôf 

wurden is 

en wer nei 

skoalle giet en wol nei de “Sitwester”. 

Aant komt it fjild yn rinnen en alles is 

perfekt, bril wosken, shirt by de broek 

yn, in kreaze swarte broek, 

fuotbalskuon noch út ús Abe tiid mar 

dan de sokken! Dat binne sokke bêsten 

want der rinne noch twa feteranen om 

by SDS en dy ha noch altyd dy sokken 

oan. Dy geane nea tenein mar de 

ienheid fan it tenu is fuort mannen! 

Tsjinwurdich ha wy blokte sokke hear! 

Ea ha sy dizzen kocht yn F kes en dat 

is it ienichste neidiel want hja binne in 

bytsje groeit en de sokken in bytsje 

krompen en dus komme de 

skynbeskermers der hast boppe-út. It is 

wol ris frustrearjend dat men de mûle 

wol ris ticht hâlde moat want echt 

wier, alles wat der sein wurdt komt op 

de digitale skiif fan Aant en dat brûkt 

hy wer foar syn wepperkes en oare 

âldfive praat. No iksels wat in bytsje as 
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lieder doch is, Aant begjint en hy moat 

salang mooglik fuotbalje bliuwe want 

dan kin hy syn digitale kamera ek net 

brûke om wat healwizichheden fêst te 

lizzen. It ha wol ris it gefoel dat der 

spilers by binne dy bang binne foar 

Aant want stel jo foar dat hy útspraken 

skriuwt dy 

letter de frou 

wer lêst en wer 

tsjin josels wer 

brûkt wurdt, der 

is net minder en 

somtiden swetst 

hy der noch 

safolle by dat 

nimmen it leaut 

mar de frou 

wol. 

Aant wurdt hast 

altyd opsteld as 

lofts heal en wêrom dat sa is wit ik net 

want in lofter foet hat hy echt net, dat 

hinget der by en dêr hâld hy him yn 

evenwicht. Hy hat dus graach in 

ferdediger efter him dy lucht hat want 

nei in sprintsje nei foaren dan is it in 

hiel ein om wer op heal te kommen. It 

is in man fan tik, tik, en dan sjogge wy 

it wol. Ik hoekskop hat Aant wol ris 

nommen mar dan giet it yn twa kear 

want om dat hiele ein yn ien kear foar 

te setten wol betiden net. Ik wit wol 

dat de meaten goals dy Aant makket 

op de training bard en dêrfan binne de 

measten mei lofts want soks 

ferwachtet nimmen fan him. 

Ien opmerking dit jier wol ik wol jaan 

en dat is dat Aant noch nea sa’n bytsje 

penaltys  nommen hat. Net yn de 

wedstriid fansels want dêr binne altyd 

guon dy miene de bal te ha moatten 

mar foar de tiid. Aant nimt, en dat wie 

jierren wis, ien minút foar it begjin in 

penalty tsjin Jaap en 100 %, hy giet 

der yn. It frjemde is dat hy wat fan dy 

tradysje ôfstapt is. 

Soe ‘t te meitsjen 

ha dat de skuon 

earder slite as 

miskien wol de 

sokken troch de 

krêft dy hy der 

efter set, ik krij 

dochs nea wer de 

kâns om der ien yn 

te sjitten, de top 

skoarder moat 

seker wer! Miskien 

in opsje foar it oare 

jier, de earste wurdt nommen troch, 

Aant! 

Frjemd net dat Aant him oeral samar 

thús field. Binne wy no yn de ...... it 

makket net út wêr, hy kin elke klup, 

elk doarp, elke stien want hy is der al 

sa faak west en oars wurdt soks 

opsocht op ynternet. 

Wat moatte wy fierder noch oer Aant 

kwyt: It ôfweide praat oer it fiifde 

ferjouwe wy him by dizzen en fierder, 

ik hoopje dat hy noch jierren en jierren 

lang fuotballet en de web-side yn stân 

hâld mei syn meiwurkers fansels! 

 

Ik tink út namme mar fan de lieders 

fan it fiifde 
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Herinneringen oan Aant Hofstra 
 

Doe ik yn 1998 ophâld as lieder fan SDS 2 joech ik oan dat ik noch 1 ambysje hie bij 

de klup: it meitsjen fan in nij klupblêd. Yn Aant fûn ik in gelykstimde. Ik koe Aant al 

fan de “stencilperiode” fan de Treffer mar yn de “drukfersy” learde ik him better 

kinnen. Hij is net allinne talintfol mei de pinne mar ek akkelich kreatyf. Dat kaam 

miskien wol it beste nei foaren yn de jubileum Treffer fan 2000. Doe makken we in 

futuristyske Treffer en der kaam syn talint boppe driuwen. In juweel fan in Treffer! 

Yn januari 2002 trof ik Aant yn it FEC bij de Midwintercup. We rekken oan de praat 

en beide fûnen we de nijjierssit fan 

SDS in suterich byienkomst. Doe ik 

foarstelde dit op te leuken mei in SDS 

voetbalkenniskwis wie Aant gelyks 

enthousiast. Sa ha wij 16 

voetbalkenniskwissen presenteard. In 

gearwurking wer ik mei in soad 

plezier oan werom tink.  

 

 

 

Aant is posityf:”Sûnder doelman, 

sûnder grinsrjochter, sûnder publyk, 

sûnder ferwachtings, mar mei in best sin”. (Tsjom 1 – SDS 4, 1982) 

 

Aant is in poëet: ‘Mei 10 man nei it stoppelfjild fan Hylpen. Gleone sinne, stjonkende 

lucht fan rotsjende fisk. Twa pingels tsjin. 2-1 ferlies”. (1978/79 SDS3) 

 

Aant is dwers: “Wij wolle nimmen opsette ta ûndemokratyske aksjes, mar as jim wat 

modder oer ha, brûk it dan goed. In fiver om it fuotbalfjild fan Wommels kin krekt sa 

min as in pasifist yn de VVD”. 

 

Aant is taalkundich: Sjouwe, Drave, Sjitte of Switte, Douche, Sitte of Swetse, Dopje, 

Sûpe”. 

 

Aant is objektyf: “SDS 4 ûnfertsjinne degradeard!! (18 wedstriden, 15 ferlern) 

 

Aant is topskoarder: 6. ( SDS 4 1980/81) 

 

Aant is in winner: Fryslân Kup 1995. (SDS 35+) 

 

Aant bliuwt posityf: “Mar de sfear is aldermerakelst” (SDS 4 1981/82, ûnderoan mei 

70 tsjingoals) 

 

 

Freddie Scheltema 



jiergong 39 nr 1/2 19 Aant-Treffer 

Út de âlde doaze 

Aant hat ek wol wat mei oare – meastentiids wiere Fryske – sporten. Ien dêr fan is it 

keatsen. Dizze foto is makke yn 19xx doe’t Aant Hofstra, Jelle Brouwer en Jan 

Blanksma it bedriuwskeaten yn Boalsert as winnend partoer ôfsluten. Sy keatsten doe 

foar Christelijke Scholengemeenschap Nijenhove yn Boalsert.  Nei ôfrin gie it spul yn 

optocht achter it korps oan nei de skoalle ta, wêr’t de adjunkt-direktrise de beker 

oerhandige. Wa ’t wit wannear ’t dizze foto nommen is mei it maile nei info@vv-

sds.nl. 

 

 

 

 

 

Jelle Brouwer, Jan Blanksma en Aant Hofstra trots mei de krânsen om! 

Hiel Boalsert en omkriten wie útrûn om Jelle, Jan en Aant ta te sjongen! 
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Oer Aant 

Yn myn mailbox krige ik it folgjende 

berjochtsje 

Hoi, 

No 't Aant út de Trefferredaksje is 

kinne wy it moai ris efkes oer him 

hawwe. Wy komme folgende moanne 

dan ek spesjaal mei in 

AantTreffer. Hy wit hjir 

sels neat fan en dat 

woenen wy mar sa hâlde. 

Soesto miskien ek noch 

wat oer him skriuwe 

kinne? 

Do hast ommers in skoft 

mei him yn de redaksje 

sitten. Do hast fêst in 

protte ynspiraasje. 

Ik hear it wol.  

Bestuuuuuhhhhh, 

Willem 

 

Ja Willem, ik haw mei Aant yn de 

Trefferredaksje sitten en ik yn de 

Jongereinkommisje en it 

Dielshûsbestjoer. Boppedat haw ik in 

oantal jierren mei him (neist elkoar op 

it middenfjild) fuotballe yn it fjirde 

alvetal, dat doedestiids noch yn 

Wommels spile. 

De persoan Aant Hofstra is san bytsje 

in reade tried yn myn Wommelser 

jierren. 

Soe dat tafallich wêze?. Nee dat kin 

ommers net want tafal bestiet net.  

Ik gjin derom mar efkes op besite by 

de psycholooch yn mysels. Wat soenen 

ús reitsflakken wêze kinne. Hokker 

besûnderheden hat Aant?  

Meskyn binne der ek wol gjin 

reitsflakken, mar hat hy krekt dy 

karaktertrekjes dy’t ik by mysels mis.  

 

As ik der noch wat langer oer nei tink 

kin ik lykwols wol ien reitsflak 

opneame. Ik tink dat ik op in 

ûnopfallende wize sa no en dan ek wol 

wat opfalle wol. Dat hat Aant ek wol 

wat mei syn lizfiets. Op sa’n fiets falle 

jo hast net op yn’t ferkear (de minsken 

sjogge jo samar oer de holle), mar it is 

wol wer opfallend dat jo je 

ferpleatse op in lizfiets. 

 

Aant is in âld keltysk wurd 

foar “oars”. Dat is in bytsje 

dûbel. Sa lang ik Aant kin is 

hy karakterologysk en 

úterlik (útsein dat er in 

bytsje grizer is) net feroare.  

Oars as gemiddeld is wol 

syn lange burd. Dat lange 

burd yn kombinaasje mei 

syn lidmaatschap fan de 

Hofstragroep, bringt him sa no en dan 

swierrichheden. 

 

Aant hat it (sa as de measte 

redaksjeleden yn die tiid) net sa stean 

op hûnen. Foar de rubryk “it ljocht op 

in sponsor”, sochten wy it leafst dan ek 

in sponsor út dy’t gjin hûn hie. 

Oarsom hawwe hûnen it ek net sa 

stean op Aant. 

Aant is ea biten troch de hûn fan Jakob 

Plantinga, dy’t him neffens syn sizzen 

ôfrjuchte hie op Bin Laden. 

 

Minsken mei in burd hawwe wat te 

ferswijen wurdt der wolris sein. Is dat 

it werom Aant in seefûgel brûkt om 

nei bûten te bringen wat ‘er sels 

ferswije wol? 

En wêrom hat er derfoar in Seefûgel 

útkeazen?  

 

Yn it bedriuwslibben wurdt ek wolris 

de term “seefûgelmanagement” brûkt 

als der in interim manager ynhierd 
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wurdt om in oantal feroaringen yn in 

heech tempo troch te fieren. 

De Seefûgel (lêz: de interim manager) 

fljocht oer, raast en ropt hiel lûd, skyt 

de boel der flink ûnder en fljocht wer 

fuort.  

 

Ik tink dat Aant syn alter ego, Sibe de 

Seefûgel, wat mylder is. Boppedat 

fljocht hy net samar nei oare plakken, 

sa as in Seefûgelmanager. Hy folget ús 

klupke al hast tsien jier. 

Sibe provosearret, fergrut lytse 

foarfaltsjes út, set dingen messkerp del 

as it moat, mar as de saak al op skerp 

stiet kin der ek wol relativearje. Hy 

hâld ús in spegel foar en spilet soms ús 

gewisse. Sibe hat ek wol wat de rol fan 

in katalysator. 

 

Sibe is, sa as der sels seit, gjin 

Wommelser en gjin Eastereiner, mar in 

Skrokster (en net allinne by it iten). 

Sibe is idel. Neffens him stiet de 

ôfkoarting SDS foar: Sibe De 

Seefûgel. Sibe tinkt faak swart-wyt en 

past dêrom goed by SDS. 

Minsken dy’t harren fûgel-ôfkomst 

ferloochenje binne foar Sibe gjin stoer 

wurdich. As foarbild neamt hy Lieuwe 

Nachtegaal, dy’t him Louis van Gaal 

neame lit.  

 

Sibe is net benaud om de kloklieder 

út te hingjen. Doe’t trainer Kees 

Jansen syn kontrakt tekene hie, 

skriuw hy him in iepen brief weryn 

hy him warskôge foar korrupte 

praktyken en him advisearre net mei 

te dwaan oan de SDS-league. Neffens 

Sibe is de kans dat jo winne hiel lyts. 

As jo winne wolle moatte jo yn de 

stambeam útsykje of je famylje binne 

fan de regelateur en dit dan oan him 

melde. 

 

As Hearrenfean supporter fûn ik Sibe 

syn Cambuur grapkes it leukst. Sa 

skriuw hy dat hy op de TV oan it 

sappen wie en krekt noch wat bylden 

seach fan Cambuurpublyk nei ôfrin fan 

in wedstryd. Sibe: “earst tocht ik dat ik 

parkinson pasjinten wienen, eltsenien 

stie mar te skodholjen”. 

 

Dochs hat it SDS bestjoer yn 2002 (nei 

klachten út Ljouwert) wol oan Sibe 

frege om út te sykjen, wêr’t no krekt 

de anti-Cambuurstimming wei komt. 

“It spoar liede nei de Trefferredaksje”, 

fertelt Sibe. Om de Cambuurspilers op 

adem komme te litten, wie Sibe net te 

beroerd om in fakânsjeferbliuw foar 

harren te regeljen op in wenboat oan 

de Trekwei yn Wommels. De Trekwei 

bewenners wienen lykwols net sa bliid 

hjirmei. 

It ferhaal is bekend. Doe’t alle spilers 

op de wenboat sieten, rekke dizze yn 

swier waar. 

En it is wier, op de Trekwei sjonge wy 

noch altyd: “..en se hadden een 

woanskip, dat leit onder 

water…ensfh.” 

 

 

 

Groetnis fan Meinte 
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Trijespan 

Aant hat yn de rin fan de jierren faaks de rubryk “twaspan” foar de Treffer skreaun. 

Hjiryn kamen twa broerkes of oare steltsjes oan it wurd oer fan alles en noch wat. 

Spesjaal foar dizze Treffer hawwe wy de trije bêrn fan Aant yn in “trijespan” setten: 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

Namme Anne Marije Tseard Hildau 

Leeftyd  19 27 28 

Wommels as 

Easterein?  
Wommels 

Wommels 
Wommels 

Rinne, fytse, 

iets oars? 
Auto 

Skië 
Mountainbike 

Lisfyts as 

bakfyts? 

 

Bakfyts 

 

 

Bakfyts 

 

Yn de bak fan de fyts 

Bril as lenzen? Lenzen 
 

Bril 
Lenzen 

Burd as glês 

skeard? 
Glêd skeard 

Glêd skeard 
Wat fan beiden 

Fuotbal as 

keatsen? 
Fuotbalje 

Fuotbal 
Keatsen 

Cambuur as 

SC Heeren-

veen? 

It Fean 

Wat is Cambuur??  

`t Fean fansels SC Heerenveen 
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Kroech as 

diskotheek? 
Kroech 

Jimbar 

 

Kroech 

Lekkerste 

iten? 
Ovenskotel suurkoal 

Italiaansk 
Fisk 

Lekkerste 

drinken? 

Wyt wyntsje. 

Moai waar bierke! 

 

 

 

Bier en Malibu-Cola 
Bier  

Wintersport as 

simmerfakan-

sje? 

Simmer 

 

Wintersport, goed 

faak!! 

Sinnefakansje 

Útsliepe as 

betiid fan bêd? 
Útsliepe 

Útsliepe, hoe langer, 

hoe better! 
Betiid fan bêd 

Moaiste 

film/boek? 
Con air 

Guns of Navarone 
Man van de maand 

Muzykidoal? 

Robbie Williams 

 

Tsjettel  

 
of  

Carla Bruni 

 

 
Paul Hewson 
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Swart-wyt 
 

Guon minsken sizze wolris dat Aant 

Swart-wyt is. No, foar in grut part is 

dat ek wier. 

Hy is fansels swier belutsen by alles 

wat SDS is. Der is gjin twivel oer. 

Foar SDS witte wol wat Aant allegear 

docht (webside, redaksje Treffer, 

fotograaf, ferslachjouwer, fûgel, 

skiedsrjochter, fuotballer, lisfytser, 

ensfh.) 

 

Mar efkes werom nei dat swart-wyt en 

dan efkes net de SDS kleuren. 

Ik sil it (fansels) posityf útlizze, want 

sa sjoch ik Aant ek. Ik bin faaks wolris 

yn petear mei Aant. Dat kin oer alles 

gean, mar foaral oer fuotbaljen en 

keatsen. Sa wienen we ek al ris yn 

petear oer Easterein en dan wol de 

ferhâlding tusken it fuotbaljen en 

keatsen, dus SDS en K.F. Easterein. 

Aant sei doe in kear: “Sjoch, ik bin fan 

SDS en net fan Easterein. Wat jimme 

der dogge mei de keatsferiening fyn ik 

prima, mar der ha ik net safolle mei, 

SDS giet foar.” 

 

Hoe moai wie it dan ek dat Aant op de 

resepsje fan it jubileum fan 

keatsferiening Easterein yn 2004 in 

prachtige referaat hold oer it keatsen, 

fuotbaljen, Easterein, Wommels ensfh. 

Dat guon minsken dat in wat swart-

wite taspraak fûnen, die ha it miskien 

net begrepen. 

 

De útlis: Aant kin swart-wyt wêze, 

mar dat seit men ek wol as immen hiel 

dúdlik foar syn as har miening útkomt. 

Yn die sin is Aant swart-wyt ja. Mar 

neffens my, as je him wat kinne, 

sjogge wat der docht en hoe hy yn it 

libben stiet, dan is it krekt in wylde 

blommetún. 

In hiel soart ferskate wylde kleurde 

blommen dy wyld troch inoar steane. 

Net stiif, strak en lyk, mar frij en wyld, 

lykas syn moaie burd. Dit 

symbolisearret foar my Aant en alle 

saken (grutte ferskiedenheid oan 

hobbys en talinten, omtinken foar 

oaren) wer Aant sels en mei oaren 

dwaande is. 

 

Aant, ik ha mei wille mei dy 

gearwurke yn de Trefferredaksje en 

respekt foar dy as frijwilliger, minsk 

en fûgel. 

 

Groetnis, 

Klaas 
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Ôfskie nimme fan Aant(2) 

Sommige sporten bliuwe neffens 

bepaalde minsken wat hingjen yn it 

ferline. Sy moatte mei harren tiid 

meigean of yn elts gefal bepaalde 

dingen feroarje. Fynsto b.f.  ek dat 

by it keatsen de nap út de wante 

moat? 
Ik tink dat it dêr te let foar is. Dat 

hiene se al folle earder dwaan moatten. 

Der moat minder keatst wurde miskien 

dat it dan wer wat nijsgjirriger wurdt 

om der hinne te gean. De wedstriden 

moatte folle koarter en der moatte 

tenminste twa partijen tagelyk keatst 

wurde yn ferbân mei it risiko fan 

ynsliepe. 

 

En moat der by it fuotbaljen in 4
e
 

official komme dy ’t mei help fan 

tillevysjebeelden sjocht as it b.f. wol 

of net bûtenspul wie? 

Ik bin dêr net foar. Ek dan sille der 

diskutabele beslissingen bliuwe. In 

stap fierder is dan dat je nei ôfrin krije 

te hearen hoefolle it echt wurden is, 

wa’t giel krijt en wa’t der mei 

weromwurkjende krêft útmoatten hie. 

 

Wat soesto yn it fuotbaljen feroarje 

wolle? 

Wiksels krekt foar 

tiid moatte yn alle 

omstannichheden 

ferbean wurde. In 

kertier foar de ein 

kinne de lêste 

wiksels ynsetten 

wurde. Boppedat 

fyn it dat it wikseljen in saak is fan de 

4
de

 offisjal. Dat kin wol bûten de 

skeids omgean. De spiler dy’t er út 

moat meldt him dêr en de spiler dy’t er 

ynmoat kin der yn gean. It kost no 

allegear fierstentefolle tiid. 

 

Do bist fan ’t simmer wol gauris op 

it fuotbalfjild of de Terp te finen as 

dielnimmer fan it iepen WK 

(Wommelser Kampioenskip). Wat 

dochsto no leaver? Op sneons 11 

tsjin 11 of op sa ’n lyts fjildsje 

freonskiplik fuotbalje? 
It makket mij neat út. Ik fyn fuotbalje 

altyd leuk. It tempo leit sneon wol wat 

leger, want dy Wk-ers binne 

fanatikelingen.  

 

Wêr fuotbalden jim doesto in lyts 

jonkje wiest? 

De Terp wie ús plak wêr’t wij jûns 

altiten fuotballen. Hurd ite en der op 

tiid wêze. Dêrnei haw ik in soad 

fuotballe op it fjildsje bij it begrafplak. 

bij it suvelfabryk op de dyk en de 

Vicarystrjitte  (dat wie bij de 

Herfoarme skoalle) Wij hawwe ek 

noch in flinke striid levere. (bron 

LC)
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Hasto yn it ferline ek foar Wommels 

fuotballe? 

Ik ha in pear kear mei west nei Lollum. 

Dat wiene prachtige jûnen. Net allinne 

it fuotbaljen mar ek de neisit dêr.  

Ik bin pas yn 1976 lid wurden fan 

SDS. Ik wie doe al 22. 

 

Do bist de betinker fan ferskeidene 

rubriken op de webside fan SDS en 

yn de Treffer. Ien hjirfan is de 

Clarence Sluiertrofee foar spilers dy 

’t in penalty mist hawwe.  Hasto sels 

wolris in penalty mist? 

Ik haw tink ik noch nea ien mist mar 

meld mij ek net sa gau.  

 

En soenen wy dy ek werom fine 

kinne yn it TikkieTerug-

Jaapklassemint? 

Neffens sommige 

fan myn 

ploechgenoaten bin 

ik altiten te let 

werom, dus dat soe 

al raar wêze. 

Boppedat Jaap 

Boekholt stie it net 

ta. Ik kin it dit jier 

in kear besykje bij Klaas Kamstra. 

 

Wat sjochsto as dyn hichtepunt as 

fuotballer? 

It suksesfolle beker seizoen fan SDS 

35 +. Net allinne de finale mar al dy 

wedstriden dêrnei ta wiene geweldich. 

Twa kear in strafskop nommen en 

rekke skopt nei in gelykspul. Yn de 

finale wûnen wij fan Harkema 

Opeinde 

 

Wat is foar dy it hichtepunt fan 

SDS? 

It 50 jierrich jubileum wiene in pear 

prachtige dagen.  

 

Do hast doe de revue skreaun dy ’t 

mei it jubileum opfierd waard. Ek 

hasto dat dien mei it jubileum fan de 

Freule. Kinne wy yn de takomst 

nochris in stik fan dyn hân 

ferwachtsje? 

Nee, ik haw dêryn gjin plannen. Sjoch 

it ek net as útdaging. 

 

Hoe lang giesto troch mei 

fuotbaljen? 

Salang ik fit bliuw en it noch leuk fyn. 

Ik fyn it no noch geweldich moai en 

seker it trainen, dat wol ik net misse at 

it heal kin. En oars hingje je sa’n 

sneon ek mar wat om. 

 

Hoe is it mei Sibe de 

Seefûgel? 

Ik haw begrepen dat dy wat 

ferkearing hie en dat it 

skriuwen net mear woe.   Myn 

lêste ynformaasje is dat syn nije 

flam no yn reek opgien is en dat 

er no wer single is. Dus wa wit.  

 

 

 

Hast noch spesjale plannen no asto 

wat mear tiid hast sûnder de 

Treffer? 

Plannen genôch. Ik sil no echt 

dwaande mei in eigen weblog. Dy wol 

ik aktiver byhâlde  as in soarte mei 

healewikeboek want in deiboek is wat 

te folle fan it goeie. Lekker wat 

ouwehoere oer aktuele dingen en dat 

wat kombinearje mei wat ik sels 

meimeitsje en opfulle mei in tapaslik 

klipke. Moai koart adres. 

http://aant.tk  

 

http://aant.tk/
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Hjir foar dy noch in pear 

“mearkeuzefragen”: 

 

-Van Basten of Van Marwijk? 

Ik bin gjin fen fan fan Basten. Op ien 

of oare wize irriteart dy rêst fan him 

mij.  Dus van Marwijk. 

 

-Cruijff of Van Hanegem? 

As fuotballer Cruijff as tillefysje prater 

Van Hanegem 

 

-Wintersport of Simmer yn Fryslân? 

Bin in kear as 5 op wintersport west, 

mar wie alle kearen bliid dat ik sûnder 

ûngelokken wer ûnder wie. It wie mear 

spanning dan ûntspanning.  De 

simmers yn Fryslân binne geweldich. 

Ik fyn it prachtich om nei al dy 

eveneminten te gean. Elk mei syn 

eigen sfear.  

 

-Beatles of Stones? 

In Feyenoord fen is ek Stones fan. Dus 

dat jildt ek foar mij.  

 

 

-Wiet of droech skere? 

It moat yn 1972 west ha, doe’t ik bij in 

Veronica drive in show yn Boalsert in 

skearapparaat wûn mei (do wolst it net 

leauwe) dûnsjen.  Ik wie mei in famke 

as earste op de dûnsflier en dat levere 

in skearapparaat op.  Dy wie allinne op 

batterijen. At dy batterijen wat leger 

rekken gie de gong der út en wie 

skearen net leuk mear. Ik tink dat dêr 

de basis leit fan myn 

burdsteanlitterbeslút. 

Dus net wiet en net droech. 

 

Wolsto fierders noch wat kwyt? 
Ik haw neat mear op te merken. 

 

(WW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aant as fuotballer yn akjse foar de gemeente Snits. 
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Sibe yn de SDS League 

Aant hat noch nea meidien oan de SDS 

League. Aant hâldt oars wol fan 

spultsjes, want b.f. yn it 

Amateurvoetbalspel docht hy yn alle 

provinsjes in kear mei. As wy de 

stânnen fan de SDS Leagues wat 

besjogge falt ús al ien ding op. Dy 

Sibe de Seefûgel fan it Skrok liket like 

“min” ferstân fan fuotbaljen te  

hawwen as Aant. Wy hawwe de 

rissultaten fan de lêste 6 jier ris op in 

rygje setten: 

 

Sibe begie net sa sterk yn de SDS 

League(2002-2003). Mei “Wat kin it 

skele ju” kaam hy wat ûnferskillich oer 

en dat  die syn team gjin goed. Dit wie 

úteinlik werom te sjen yn de 

einklassering (53e).  

 

It jier dêrop begie Sibe wat mear 

waarm te rinnen foar de SDS League. 

Mei syn “Waarmrinners” waard hy yn 

de earste helte noch 44e, mar nei de 

winterstop kaam hy foar it earst mei in 

pryske yn syn nêst(€20,-) nei in 6e 

plakje yn de einstân. Foar it earst koe 

de SDS League in kear út foar Sibe. 

 

De 2 jier dêrnei gienen net gek foar 

Sibe. Sa no en dan ris in wykpryske en 

in kear in 9e en 6e yn it einklassemint 

brocht genôch yn it jildlaatsje om 

nochris mei te dwaan foar in grutte 

priis. 

 

Dy grutte priis kaam mei it WK yn 

2006. Sibe waard 2e en barde mar 

leafst €75,- Syn positive gefoelens foar 

Oranje kosten him úteinlik it earste 

plak.  

 

Hjirnei gie it allinnich mar minder mei 

Sibe yn de SDS League. Hy waard 

“overmoedig” en miende mei 

allerhande spultsjes meidwaan te 

moatten om dat wol efkes te winnen. 

Hy die sa mei oan it 

Amateurvoetbalspel en ek LC-koach. 

Úteinlik gie dit ten koste fan syn spul 

yn de SDS League. De lêste 2 jier wûn 

Sibe neat mear en ek yn de SDS EK-

League waard hy “mar” 36e. Dochs 

kin de SDS League foar Sibe noch 

altiten út. Foardat hy oan de folgende 

edysje meidocht stiet hy “mar 

leafst”€4,- yn de plus. 

 

 

    Kosten: 

SDS League € 132  

SDS EK-WK Leagues € 15  

  Totaal: € 147  

 

    Plak: Priis: 

EK League 2004 25e   

WK League 2006 2e €75,- 

EK League 2008 36e   

 

Wûn yn SDS League: €76,- 

Wûn yn SDS WK-League: €75,- 

  Kosten €147,- 

  Winst: €4,- 

 

 

Op de folgende side kinne jim alle 

einrissultaten fan Sibe besjen: 
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Einstanden Sibe de Seefûgel yn de SDS League 
 

 

 

Clarence-Sluier Klassemint 

In penalty misse. It oerkomt de besten. Nim b.f. Clarence 

Seedorf. Op it EK seagen wy sels Italjanen penaltys 

missen. Neffens ús hat Aant noch nea in pingel mist. Dit 

kin ek komme om ’t hy nea ien nimt. Maklik om dan dizze 

rubryk te betinken……. Mocht Aant nochris in strafskop 

nimme en hy mist, dan is dat gjin probleem. Wy hawwe de 

foto sûnt 11 septimber 2001 al klearlizzen: 

 

 

 

 

 

TikkieterugJaap-klassemint 

In ûngelokkige aksje, in doelpunt dy’t 

krekt op de ferkearde foet stiet, 

misbegriep , dat kinne oarsaken wêze 

dat wij prate kinne fan in eigen 

doelpunt. It kin eltsenien oerkomme, 

behalve…………….Aant. Blykber hat 

hy dêrom ek dizze rubryk betocht.  

 

Seizoen   Einstân Namme Prizenjild 

2002-2003 2e helte 53  Wat kin it skele ju  €          -    

2003-2004 1e helte 44 Waarmrinners  €          -    

  2e helte 6 Waarmrinners  €   20,00  

2004-2005 1e helte 48 Net stinne, mar winne €          -  

  2e helte 25 Sibe's sjokkers  €   24,00  

2005-2006 1e helte 9 Sibe's sjokkers  €          -    

  2e helte 6 De fûgelflappers  €   32,00  

2006-2007 1e helte 49 Gjin rûnwei  €          -    

  2e helte 55 Gjin wynaaien  €          -    

2007-2008 1e helte 29 Tiid is tiid  €          -    

  2e helte 44 Sulveren Skriezen  €          -    

   Totaal:  €   76,00  


