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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 
Jappie Wijnia De Jister 3a, 8731 EB Wommels 0515-332245 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 

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

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Jappie Wijnia De Jister 3a, 8731 EB Wommels 0515-332245 Foarsitter 

Anco Elgersma Kon. Wilhelminastraat 90, Snits 0515-851324 Algemien lid 
Fokje Breimer Greate Buorren 13, 8732 EE Kûbaard 0515-331330 Skriuwster 

Pieter Groenveld it Stalt 5, 8731 EA Wommels 0515-333927 Algemien lid 

Anne Hallema De Singel  19, 8734 HP Easterein 0515-332928 Algemien lid 
Syb Overal De Streek 30, 8734 GR Easterein 0515-331830 Algemien lid 

 

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS: 
Marco Hoekstra 0515-332331    Voorzitter 
Ab Scheepvaart 0515-332604     Secretaris 

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

Robert Hoekstra 0515-331190     Coördinator E-pupillen 
Anne Hallema 0515-332928     Coördinator F-pupillen en afvaardiging jeugdbestuur 

Klaas Okkema 0515-332221     Coördinator D-pupillen en keepers 
Gert Jan Hiemstra 0515-331014     Coördinator C-junioren 

Klaas de Haan 0515-332182     Coördinator B-junioren 

Marco Hoekstra 0515-332331     Coördinator A-junioren 

 

Emailadressen  
Douwe Dirk Reitsma  foarsitter douweenjetreitsma@hetnet.nl 

Jappie Wijnia  foarsitter jongerein jaja@hetnet.nl  

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

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 

Silvia Hania Foarbuorren 17A, 8734HD Easterein 06-18948689 

mailto:douweenjetreitsma@hetnet.nl
mailto:jaja@hetnet.nl
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Sponsorkommisje 
Enne Jeh.  Bruinsma  Shirtsponsoring ennebruinsma@wanadoo.nl  

Anne Stenekes Contactpersoan Treffer  
Ype Tiemersma Reklamebuorden 

Wichard Deinum Wedstrydsponsors en freonen fan SDS 

Rinse Joustra Sekretaris 
 

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: Dukke vd Wey, Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein 0515-333240 

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

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: € 54,00 it  healjier 

 Senioren sealfuotbal: € 38,95 it  healjier  

 Senioren fjild- en sealfuotbal: € 92,95 it  healjier 

 A- en B-junioren: € 42,90 it  healjier 

 C-junioren: € 36,15 it  healjier 

 D- en E-pupillen: € 29,45 it  healjier 

 F-pupillen: € 25,55 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.   
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Stipers 

Mear ynformaasje bij Koos Plantinga (till. 0515-332448). 

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). 

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  Roel Sijbesma (till. 0515-332186). 

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: 

 

23 april 2007 
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 
De Treffer is wer klear. En ek dizze kear hawwe Silvia, Gerard, 

Sjoerd, Willem en Aant harren bêst wer dien om de Treffer te 

fullen mei oare stikken as wat op www.vv-sds.nl stien hat. 

En wylst wij dizze Treffer makken, hawwe wij ek neitocht oer de 

jubileumtreffer. Want dat moat ek wer wat moais wurde. 

Wij as redaksje geane de kommende tiid op syk nei moaie ferhalen 

oer spilers, oer trainers, oer wiete fjilden, oer hite dûsjes en oer 

bysûndere wedstriden . 

Dêr kinne jim ús fansels by helpe. Dus witte jim wat leuks te 

fertellen oer 60 jier SDS, lûk ien de hearen of dame efkes oan de jas (Willem oan it 

fuotbalsjurt) en doch jim ferhaal. 

 

Yn dizze Treffer kinne wij noch gjin kampioen melde, mar wol reportaazjes oer jong 

(F5) en âld (Brouwer). En fansels is der nijs oer de Skoalleseize en fertelt Malcom 

Feijten wêrom hij stoppe is mei fuotbal. En Sibe dy hat wol in hiel opmerklik ferhaal 

dizze kear. 

Tidens of nei de Peaskedagen winskje wij jim in protte lêsnocht. 

 

(AH) 

 

mailto:detreffer@vv-sds.nl
http://www.vv-sds.nl/


jiergong 37 nr 7 4 april 2007 

Ynhâldsopjefte 

Fan de redaksje ............................................................................................................. 3 

Fan it bestjoer ................................................................................................................ 5 

Zelfverzekerd.nl ............................................................................................................. 6 

Chris Resing: SDS is in parel oan de ketting ............................................................... 7 

Futsal 2 yn Amsterdam!! ............................................................................................ 11 

De âlde doaze ............................................................................................................... 12 

SDS League: Stân op 22 maart 2007 .......................................................................... 13 

Ôfskied nimme fan Malcolm Feijten .......................................................................... 16 

A 1 spiler skoorde al 27 kear ....................................................................................... 17 

Tarieding fan in ras-echte spits. ................................................................................. 18 

Wa binne dit?............................................................................................................... 19 

Fan de skeids ............................................................................................................... 20 

Jeugd ferslaggen ......................................................................................................... 22 

Habtamu de Hoop yn de Arena .................................................................................. 24 

Sibe de Seefûgel ........................................................................................................... 25 

Standen futsal .............................................................................................................. 26 

21 april actie verenigingsgebouw ................................................................................ 26 

21 april actie verenigingsgebouw ................................................................................ 27 

De actie ........................................................................................................................ 27 

Doelpuntenmakkers .................................................................................................... 29 

Trefferkes..................................................................................................................... 30 

Agenda ......................................................................................................................... 32 
 

 



jiergong 37 nr 7 5 april 2007 

 

Fan it bestjoer 
 

Foar wa’t mij noch net kin: Ik bin Sietske Okkema, wenje mei Klaas en de bern yn 

Easterein. 

Mei folle nocht wurkje ik al in tal jierren yn it ûnderwiis en sûnt novimber 2005 ha ik 

in sit yn it bestjoer fan SDS. 

No spilet fuotbal bij ús thús altyd al in grutte rol. Sels bin ik der net mei opgroeid, mar 

sûnt ik Klaas kin, is dat wol oars wurden. 

As freondinnen, en letter froulju fan de spilers reizgen wij alle wedstriden mei. 

Wij wienen der altyd en lieten fan ús hearre ! 

De op- en oanmerkingen op tsjinstanners of de lieding wienen net om è nocht. 

Mar ja, wol op in leuke manier hear. Wat hienen wij in wille !! 

Sa wielt ek yn it fjild, in freonenploech. 

It kampioenskip fan de fjirde nei de tredde klasse wie dêryn in hichtepunt. 

Dêrom wol ik dit graach efkes kwyt: 

Genietsje fan jimme sport , train en spylje mei plezier!! 

Strielje dàt út  en wês der grutsk op. 

Dat winskje ik jimme, spilers fan SDS, fan de F-kes oan’t it flaggeskip SDS –1, 

allegearre fan herte ta! Wij, as bestjoer, wolle der alles oan dwaan. 

Sprek ús dêr  ek op oan. 

 

Út namme fan it bestjoer, 

Sietske Okkema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tige tank 
 

Hjoed wie it safier; foar it earst yn de tydlike kantine. Ik hie sels bartsjinst dus ik 

koe der gelyk foar. In bytsje skruten seach ik om my hinne, wat soene se der fan 

sizze. It is my net tsjinfallen, sterker noch, it wy in grut sukses.Ik haw allinnich 

mar positieve lûden heard. It is altyd  lestich om minsken te betankjen want je 

ferjitte altyd minsken. 

Toch wol ik speciaal de mannen fan de moandeitemoarnsploeg en de mannen fan 

Okkema en Theo de Jong spesjaal tank sizze foar harren ynset dizze wike. Sûnder 

dizze minsken en natuurlyk al dy oare frijwilligers wie it net slagge. 

Sa ik earder oanjoech op e side mei it ferske fan Hennie Huisman sa wie it dizze 

wike: "Met z’n allen" 

 

Allegeare tige betanke" 

Feike Jorritsma, Stichting Skoalleseize 
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Zelfverzekerd.nl 
 Online jo fersekering ôfslute! 
Wa’t op de site fan SDS komt (en dat 

dogge we fansels hast allegearre!) sjocht 

dêr wol gau ris in banner fan Zelf-

verzekerd.nl. Hawwe jo alris in 

fersekering fia it ynternet ôfsluten?  

Eartiids kamen de fersekeringsmannen 

en –froulju by de minsken thús, mar no 

kin it allegearre online opsocht wurde. 

Fia zelf-verzekerd.nl kinne jo in 

autofersekering, fersekeringen en 

reisferzekeringen ôfslute. Online freegje 

jo de tariven oan en as dy goed lykje, dan 

kinne jo mei wer in druk op de knop de 

fersekering ek wier ôfslute. 

 

Inisjatyfnimmer fan zelf-verzekerd.nl is 

Johan Heerma van Boersma Heerma 

Verzekeringen. ‘De minsken wolle it 

tsjintwurdich graach sels dwaan. Fia zelf-

verzekerd.nl kin dat no ek by ús. Wa’t op 

reis giet en noch efkes in reisfersekering 

ôfslute wol, kin dat gewoan fia it 

ynternet dwaan’, sa leit Johan út.  

‘Wy kinne dit no sels en dat is moai. De 

minsken kinne sa noch hieltyd rekkenje 

op deselde kwaliteit en service dy’t hja 

fan Boersma Heerma Verzekeringen 

kenne’. 

Johan Heerma is leider fan F2 en wennet 

yn Wommels. Syn bedriuw Boersma 

Heerma Verzekeringen sit yn Snits en 

fersekeret partikulieren en bedriuwen op 

allerhande terreinen. Partikulieren 

meitsje in protte gebrûk fan de wen-, 

reis- en autofersekeringen. Mar ek 

bedriuwen lykas transportbedriuwen 

(meastentiids de eigen riders) en 

boubedriuwen fan lyts oant grut witte 

Boersma Heerma Verzekeringen te finen.  

 

Alle SDS’ers kinne gebrûk meitsje fan in 

spesjale oanbieding. ‘Wa’t op de site fan 

SDS de banner fan ús oanklikt, komt op 

de spesjale SDS-side. Dêr kinne de 

minsken de fersekering mei mar leafst 

10% koarting ôfslute’. Foar alle 

dúdlikens; dat slagget allinnich dyjinge 

dy’t fia de site fan SDS nei. 

zelf-verzekerd.nl ta giet. It foardiel kin 

fansels yn de kantine wer útjûn wurde. 

oan in lekker pilske. (SH)
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Chris Resing: SDS is in parel oan de ketting
 In oantal wiken lyn wie de 

amateurkenner fan  Nederlân bij SDS.  It 

like ús leuk om him wat fragen te stellen 

oer fan alles en noch wat. In tige 

nijsgjirrich ferhaal, wat gewoan troch 

Chris Resing  sels skreaun is. 

 

  

Wie is Chris Resing 
  

Chris Resing is een 35 jarige zaterdagvoetbalverslaggever die 

voor zijn brood actief is in het onderwijs (wiskunde/statistiek). 

Hij woont in Brabant in de buurt van Eindhoven (Aalst) en is 

geboren in Laren (NH) (maar geen Talpa mannetje met een 

matrasmentaliteit hoor). 
Weet je het meeste 

van het 

amateurvoetbal in 

Nederland of zijn er 

nog meer zulke 

“bijzondere”mensen 
  

Dankjewel voor het compliment! 
Ongetwijfeld zijn er zeer veel andere mensen die veel op hebben 

met het zaterdagvoetbal en er ook veel van weten. Ik zal je eens 

iemand noemen die alle clubs van Nederland afgaat in zowel 

amateurvoetbal als profvoetbal. Hij heet John Panhuijsen en 

heeft thuis van zeer veel clubs een vaantje die hij allemaal in zijn 

kamer aan de muren heeft hangen. Prachtig behang! Het is net 

een museumpje. Hij zal er vast ook wel een van SDS tussen 

hebben hangen! 
Of de heren van der Graaf, Bot en Quinten uit Kloetinge/Goes, 

die zijn bezig met het oprichten van een echt Kloetinge museum 

op een kamer van Hr Bot. De hele geschiedenis van Kloetinge is 

zo af te lezen bij een bezoekje aan dit markante huis! Of neem 

Jaap van der Vliet, de grote statisticus die elk jaar weer het grote 

voetbaljaaroverzicht samenstelt. Allemaal bijzondere mensen 

met een grote verdienste in het zaterdagvoetbal.  
Hoe is jouw 

belangstelling 

hiervoor ontstaan 

Mooie vraag. Ergens rond mijn 15
e
 was ik altijd hetzelfde in die 

eredivisie wel zat. Zal ook te maken hebben gehad met de 

uitschakeling van Oranje tegen België voor het WK in Mexico. 

Ik was ineens al dat zogenaamde betaalde voetbal zat. En ging 

me eens op een nieuwe wereld focussen. Bij mij in de ouderlijke 

buurt spelen clubs als Spakenburg, Huizen, Spakenburg, 

Zuidvogels, Sparta Nijkerk etc. en daar ging ik wel eens heen. 

En las er ook steeds meer over. En zoals dat gaat met een cultuur 

en een gevoel (zoals het zaterdagvoetbal is), dat komt ineens bij 

je binnenwaaien en raakt je snaren. En dat gaat nooit meer weg. 

Je leest in kranten nieuwe namen van clubs waar je in eerste 

instantie nooit van hebt gehoord of die je nog kent uit de 

voetbalplaatjesboeken van “vorige clubs” waar een of andere 

prof zijn carrière is begonnen. En zo kom je bij de basis als je 

eens nadenkt: alle betaalde voetballers komen af van 

amateurvoetbalverenigingen. Iets wat nogal eens vergeten wordt 

als je naar landelijke zenders kijkt die denken het eens te komen 

vertellen. En binnen het amateurvoetbal is het zaterdagvoetbal 
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het meest bijzondere, kijk maar eens naar de geschiedenis ervan. 

Of naar de toeschouwersaantallen. Of naar het feit dat na de 

zaterdag de zondag komt en na de zondag de maandag….. 
Heb je ook een 

favoriete profklup 

en zo ja welke en 

waarom 

Niet echt, maar een club als Volendam is wel bijzonder. Net als 

het helaas terziele gegane FC Wageningen. Volendam omdat dat 

een echte Hollandse plaats is met prachtige mensen die dat doen 

waar ze goed in zijn en zich daar echt in specialiseren. Zeker 

toen ze met zoveel eigen jongens speelden in de tijd dat ze 

financiële problemen hadden. 
Wageningen was een reuzendoder met een zwaar te nemen 

stadion de Wageningse Berg. Zeker als er periodes te winnen 

waren was de FC op zijn best. Ik ben er nooit geweest maar heb 

er veel over gelezen en gehoord en over gepraat. Maar ik ben 

van mening dat er in Nederland veel te gewichtig wordt gedaan 

over een bedrijfstak die de maatschappij wel erg veel poen en 

zorgen kost. Een voetballer hoeft wat mij betreft niet meer te 

verdienen dan Slager Bouma, een loonwerker van Okkema of 

een bouwvakker van Plantinga. 
Hoeveel sjaals en/of 

boeken heb je van 

verschillende 

amateurklups 

Oef! Weet ik niet zo uit mijn hoofd. Tussen de 60 en 80 shawls? 

Een beetje veel want zo koud heb ik het nou ook weer niet. Maar 

ja, sommige shawls zijn ook zo mooi. En als je een zaterdagpot 

verslaat en je hebt van allebei een shawl, waarom die in de 

koude maanden dan niet gedragen? Meteen wat PR voor beide 

clubs in het zaterdagvoetbal, want kijken doen die mensen altijd 

wel naar wat er op staat, en ze kijken nog gekker als ze het niet 

kennen…. 
Boeken zijn schitterend. Ik denk ook wel minsten 50. Het ene 

boek is weer mooier dan het andere, maar een 

zaterdagvoetbalverslaggever zonder lectuur is als een 

buschauffeur zonder bus.  
Wat vind je zo 

bijzonder aan SDS 
SDS is de enige zaterdagclub in Littenseradeel (en met 

Oosterlittens de enige club in Littenseradeel). SDS doet zijn 

naam altijd eer aan: Sterk Door Samenwerking. Kan niet anders 

dan de volledige waarheid zijn. Want al die kleine dorpjes 

moeten samen werken om de club in stand te houden. Mensen uit 

Kubaard, Itens, Wommels, Oosterend etc. spannen zich in voor 

het voetbal in de gemeente. SDS heeft de cultuur weten te 

behouden zoals de oprichters dat hebben bedoeld, dat weet ik 

zeker. De zoons en dochters van deze mensen hebben dit 

prachtig door weten te zetten. SDS speelt met allemaal eigen 

jongens. SDS heeft een enorme zelfwerkzaamheid denk ik, als ik 

de foto’s waarop het oude clubhuis afgebroken zie. Mensen die 

meehelpen straten leggen, stukadoren, metselen, maar ook 

elftallen trainen, fluiten, velden onderhouden etc. 
Maar zeker ook: SDS gaat met de tijd mee, staat open voor 
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nieuwe ontwikkelingen zonder zijn eigen identiteit te verliezen. 

Zie bv de schitterende Friestalige website. En uiteraard heeft 

SDS, als een echte Fries betaamt, humor. SDS is gewoon een 

hele mooie club. Op de Veluwe heb je trouwens nog een SDS: 

SDS55 uit Wekerom. 
Wat vind je de 

mooiste naam van 

een amateurclub in 

Nederland 

Er zijn vele mooie namen. Als je er toch een wilt horen: HBOK 

is wel aardig. Betekenis: Het Begon Op Klompen. Een club die 

nog meedoet voor promotie naar de tweede klasse in district 

West 1, afkomstig uit Zunderdorp (net boven Amsterdam). 
Wat vind je een 

zeer bijzondere club 

en waarom 

Zijn er velen. Je hebt mooie clubs en nog mooiere clubs zou ik 

zeggen. Clubs die identiteit hebben en een clubcultuur zoals SDS 

die heeft zijn prachtig. Voorbeelden: Advendo57, NSVV, 

Zaamslag, AZSV, Otterlo, Spcl. Elim, Serooskerke, 

Heerjansdam, Marken, Kadoelen, WVHEDW, Marienberg, 

DETO, Kloetinge, Oeverzwaluwen, Streefkerk, Heerenveense 

Boys,  OWIOS, Arnemuiden, GPC Vlissingen, Zeerobben, 
Zeewolde, Oostkapelle, De Meeuwen, Roda Boys en zo kan ik 

nog wel even doorgaan.  
Heb je zelf ook 

gevoetbald en zo ja 

hoe zat het met 

jouw kwaliteiten 

Ja dat heb ik maar op laag niveau. Ik was een aanvaller die 

regelmatig scoorde, maar zoals gezegd op een bedenkelijk laag 

niveau. Ben ermee gestopt toen ik radioverslaggever ging spelen, 

anders wordt het wel erg veel voetbal. De club heette toen LVV, 

is nu Laren 99 na een fusie met LFC. Ik zit af en toe nog wel op 

het wedstrijdsecretariaat om de club wat te helpen. 
Is het 

amateurvoetbal nog 

wel leuk met de 

steeds grotere 

commerciële 

belangen 

Goede weer, het amateurvoetbal is natuurlijk zeer breed. In de 

hoofdklasse is alleen Urk nog op “amateurbasis”  bezig. Het is 

net hoe je erover denkt en hoe je er naar wil kijken. Je moet als 

club goed nadenken wat je wilt en altijd weten dat de 

vrijwilligers (de niet commerciëlen) de belangrijksten zijn die je 

hebt. De moeders die de shirtjes wassen, de vaders die fluiten, de 

mensen die jeugd rondrijden naar uitwedstrijden, de kantine 

bemannen en mij van die goede broodjes bal serveren, de 

lijnentrekkers en grasmaaiers, dat is de basis voor voetballen. De 

clubs die zich teveel met de commercie en te weinig met de basis 

bemoeien, komen zichzelf tegen en dat werkt zeer averechts. 

Voorbeelden te over denk ik.  
Kun je Easterein al 

een beetje goed 

uitspreken 

Ik denk Jisterein als ik goed heb gelezen en geluisterd. 

Ben je nog lang 

buiten adem 

geweest na het 

klokluiden 

Ik heb een week aan de zuurstof gelegen man. Maar dat bedoel 

ik nou met een mooie club, dit soort zaken maak je toch echt niet 

overal mee…. 

Denk je ooit nog 

eens terug te komen 

Dat hoop ik wel, maar durf ik niet 100% zeker te zeggen. Maar 

eigenlijk moet ik gewoon nog eens komen, want het zijn zulke 
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op de Skoalleseize 
  

sympathieke aardige mensen daar met een echt Fries karakter en 

dat vind ik prachtig. Misschien met de interland Wommels-

Easterein…. 
Wat is de meest 

bizarre wedstrijd 

die je hebt gezien 

en waarom 

Kan ik heel moeilijk zeggen. Misschien Veere-Hoek (3-2) in de 

hoofdklasse midden jaren 90. Zeer spannend. Net als DTS35-

GVVV in de hoofdklasse, een week later nota bene. DTS stond 

na een uur KO op de mat, maar weet toch in 2 counters 2 keer te 

scoren. GVVV komt terug tot 2-1, mist op het laatst een pingel 

via Melrik Beukers en moet buigen in deze Gelderse Derby….. 
Heb je nog een 

speciale groet aan 

de SDS-ers 

Blijf wie jullie zijn, een prachtig voetballend en kaatsend volk 

met humor, respect, gastvrijheid, cultuur,  interesse en een sterk 

groepsgevoel. En persoonlijker: André Vink, hoeveel spek eet je 

elke dag man? SV Honselersdijk staat laatste en heeft nog maar 

3 wedstrijden om dit recht te zetten (Zwervers en HVO thuis, 

Die Haghe uit) maar het kan ze nog lukken. Durk Yde Sjaarda, 

succes in Australië, laat je niet overrijden door een kangoeroe en 

kom gezond weerom zodat jouw doelpunten ooit SDS weer eens 

naar de eerste klasse leiden en je maat Erik Haitsma weer met je 

kan kaatsen! 
En ik hoop dat de geblesseerde jongen weer snel met zijn 

kinderen kan voetballen in de achtertuin. Slager Bouma, ga zo 

door met het schenken van de wedstrijdbal op de eerste 

thuisspeeldag! 

Aan de fanatieke webmasters Willem en Aant: ga zo door met 

jullie wepperkes 
Algemeen: alle SDS-ers een sportieve en gezonde toekomst op 

een zo hoog mogelijk niveau gewenst zonder dat de clubcultuur 

wordt aangetast. Ik ben heel erg blij dat ik jullie heb mogen leren 

kennen en SDS is een echte parel aan de ketting van het 

zaterdagvoetbal! 
 

Chris Resing  krige fan koster 

André in leske yn kloklieden.  

De ûnôfskiedlike SDS-sjaal hie 

der fansels om. 

 

 

(ah) 
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Futsal 2 yn Amsterdam!! 
Ek de boys fan futsal 2 moat af en toe 

wol ris lekker útwaaie. 18 Maart wie it 

dan safier. Om 10.00 oere gie de bus fan 

út Ljouwert. Dernei om 10.40 oere de 

trein nei Amsterdam. As jo de planning 

meitsje,dan witte jo dat der sawiesa 1 

persoan is dy’t him fersliept. En jawol. 

Om 10.05 wie it Gerard die foar it earst 

syn eagen iepensloech die dei. 6 meiste 

oproppen en gelyks panyk yn de tempel. 

‘Redder in noad Brouwer hat him noch 

nei Ljouwert brocht sadat hy mei de 

mannen rjochting 

Amsterdam koe. 

Dit slagge 

gelokkich krekt 

allegear.  

 

Under it motto 

‘’What happens 

in 

Amsterdam,stays 

in Amsterdam’, 

bin der toch wol saken die jim mei witte 

fan de oe sa roekeloze futsallers. 

Oankomst Amsterdam-12.30. Nei 

oerlis wie elts it wol iens,dat der efkes in 

stevige hap nei binnen ta moast. Fansels 

wurd der earst in heale liter besteld en 

dernei de plates!! Dirk-Yde gie foar de 

plate byfstik en ta syn ferbazing wie syn 

stikje fleis sa’n 200 gram lytser/lichter 

dan dat fan de oare jonges.  

 

Nei it skaften,fansels,the old sailor yn. En 

we troffen it. gelyks in oantal goals by it 

sjen fan Ajax-PSV. Tusken al de Ajax 

supporters/hooligans ha wy fansels as 

Yndianen mei juichd. Behalve Samme,hy 

fûn it nedich om tsjin sa’n hooligan te 

sizzen dat er in Cambuur supporter is. 

gelokkich foar him koe der him der út 

prate foardat der 30 Amsterdam-

hooligans op de stoepe stienen. 

 

Nei in nussie bier toch mar wer efkes 

ferkasse. Uteindelyk  kaam it der op 

del,dat elts elkoar kwyt wienen. In pear 

man bin te iten west,in pear bin yn de Old 

Sailor bleaun en noch in pear bin nei in 

foarstelling west wer jo de nedige 

fitamines fan de dei helje kinne.... 

 

Dan in oere as 11 wol jo die kant wol wer 

ris út nei Easterein. Dit is net hielendal 

slagge. 5 man ha de 

trein pakt die nei 

Swolle gie en de oare 

4 de trein nei Lelystêd. 

By it ynstappen hast 

noch in boete fan E 50 

foar de heer Overal... 

En dan,dan stean jo yn 

Swolle en 

Lelystêd,dan sit der 

nea oars op om mar jo 

beste freonen te 

skiljen. Tineke Kamstra en Pieter 

Sybesma hienen noch wol nocht om 3 

oere nachts de meute op te heljen. Net 

folle praat kaam der út de sjauffeurs, it 

ienige: Wat stjonke jim!! 

 

Al mei al,alles is goed kaam,’what 

happens in Amsterdam,stays in 

Amsterdam. Okee,hast alles stay’s in 

Amsterdam. Op inkele stikken nei dan.  

Futsal 2 kin werom sjen op in leuke 

dei,mar ek in dei fol belibbenissen en net 

te ferjitten de alkohoalyske 

fesnaperingen. 

 

Groetnis GvA 

Mei tank oan: 

Dirk-Yde,Skelte,Marten,T&T,Sjoerd en 

Sjoerd,Pieter en Gerard. 
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De âlde doaze 

  

Efter op dizze foto stie:  SDS – Staveren  bij it doel fan SDS

 

 

 

  

 

 

 

 

Krekt as de foto hjirboppe wie ek 

dizze aksje foto oanbean troch it 

Friesch Dagblad. 

 

Tsjerk Okkema de doelman fan 

SDS 1 stoppet hjir wer in bal. 
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SDS League: Stân op 22 maart 2007  
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Trochdat it Nederlânds alvetal 

fuotbalje moast tsjin Roemenië 

hienen wy yn it wykein fan 

24/25 maart gjin eredivysje-

fuotbal. Moai de tiid efkes om 

de boel op in rychje te setten. 

Foar sommige coaches is dat 

ek wol nedich. 

 

Tsjinfallend is it optreden fan 

“Zwart-Wit” fan Samme Overal. Hy stiet 

al wiken yn de grize middenmoat. No op 

plak 44. 

 

Wy hienen hiel wat ferwachte fan it “Tros 

yoghurt-team” fan Gerard van Asselt. Mei 

it 60
e
 plak liket it der dochs op dat der 

mar ris wat oan de yngrediïnten sleutele 

wurde moat. 

 

Helsingfors(82
e
) presteart al wiken ûnder 

de maat. Wannear ’t coach Bram van 

Beem thúskomt út Finlân ferwachtsje wy 

dan ek mear punten fan syn 

team.. Dizze “Guus Hiddink 

fan de SDS League”  

slagget it no yn elts gefal net 

om syn team fan sa ’n ôfstân 

oan te stjoeren. 

 

FC De Kogelkoppers(Feiko 

Broersma) sjogge wy net yn 

steat om heger te kommen dan 

it 92
e
 plak wêr ’t sy steane. Ús ienige 

advys is om lykas Petr Cech fan Chelsea 

in helm te dragen. 

”P van P”(Pieter Lieuwe van der Valk) 

stiet noch mar 3 punten fan “Team 

Kooistra”(Hans) en ferwachtsje wy 

binnenkoart fan it ûnderste plak ôf. 

 

De kommende wiken kinne jim op 

www.vv-sds.nl de nijste stân wer fine en 

fansels yn de kantine.     (WW) 

http://www.vv-sds.nl/
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Anne Brouwer 60 jier! 
Fan herte lokwinske mei dyn 60e 

jierdei!! 

 

 

 

Dasto noch mar 

in soad wille meitsje meist 

 

 

                                     en sa no en dan in  

                                     ferske sjonge wolst, 

 

 

mar al kritysk bliuwst. 

 

 

 

 

 

 

Dan wurdst fêst in âld man,                                                   

 

 

 

 

 

                                                   mar bliuwst jong fan 

geest! 

  

  

  

                                                                                          

                                                   

 

…….......……………….Amen!!  

(WW) 
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Ôfskied nimme fan Malcolm Feijten
  

  

Malcolm feijten is noch mar 20 jier en 

toch hat er syn fuotbalskuon al yn de 

wylgen hingjen. Wêrom? Freegje ik my 

dan ôf. Fuotbal is toch de wichtichste 

bysaak fan it libben? Wêrom as dat foar 

Malcolm al in skoftke net mear sa  is, 

wurdt dúdlik as je nei syn antwurden 

sjogge. Dêr falt foar SDS noch in protte 

te dwaan...........  

 

Wat dochsto yn it deistich libben?  

Ik zit op het Chn in Leeuwarden en 

studeer voor de opleiding pabo. Ik heb 

het reuze naar mijn zin op deze opleiding, 

maar het vergt wel veel tijd. Ik werk 

daarnaast bij de Mc Donalds in Sneek en 

ik zit op scouting. Ik organiseer onder de 

naam Buiten-Zinnig kinderfeestjes. Dit 

vind ik ontzettend leuk en ik leer er veel 

van. 

 

Wêrom bist eins stoppe mei 

fuotbaljen? 
Ik ben gestopt met voetbal omdat ik meer 

tijd voor andere dingen nodig heb.  

Maar ik ben ook voornamelijk gestopt, 

omdat het niet meer zo ‘leuk ‘ ging. Ik 

werd elke week in een ander team 

geplaatst en ik moest vaak mensen bellen 

om er voor te zorgen dat ik kon spelen. Ik 

had niet het idee dat een team mij echt 

nodig had. Zo neemt natuurlijk mijn 

enthousiastme af. Op den duur heb ik er 

voor gekozen om daarom maar te 

stoppen. 

 

Bliuwst sportyf aktyf? Sa ja, hoe?  

Ik blijf een sportliefhebber. Zodra ik 

mensen fanatiek bezig zie zou ik zo weer 

mee willen doen. Ik kijk graag naar sport 

maar op den duur wil ik wel weer een 

sport gaan uitoefenen.  

 

Wat wie dyn posysje?  

Ik heb heel lang in de verdediging 

gespeeld. Maar het middenveld was voor 

mij ook goed weggelegd. Ik heb in mijn 

hele periode bij Sds op eigenlijk elke 

positie wel gestaan. 

 

Wat sjochsto as dyn sterke punten yn it 

fjild?  

Ik zie als mijn sterke punten, mijn 

snelheid en de wil om te winnen. Ik zet 

altijd door en laat m’n ‘kop niet hangen’.   

 

Wat binne dyn persoanlike 

hichtepunten út dyn SDS – tiid?  

In de ‘D’s’ ben ik twee keer kampioen 

geworden. Dit zie ik wel als één van mijn 

hoogtepunten bij Sds. Ik stond vaak in de 

verdediging en de keren dat ik scoorde 

zijn me wel bijgebleven. De periode in de 

B’s en A’s vond ik het leukst. 

 

Oan hokker seizoen bewarrest it 

moaiste oantinken en wêrom?  

Aan het seizoen van tweemaal kampioen 

in de D’s heb ik mooie herrineringen.  

Mijn tweede jaar in de A’s onder leiding 

van Marco Hoekstra is mij het meest bij 

gebleven. 
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Ik vind hem een hele goede trainer/coach 

waar ik veel van heb geleerd. Hij is 

iemand met humor en enthousiastme wat 

een team nodig heeft. 

 

Wat fynst fan de klup yn syn gehiel?  

Ik vind Sds een goede club en de zaken 

zijn goed geregeld. Helaas dat mijn 

laatste seizoen niet leuk ging en dat ik er 

zo abrupt mee heb moeten stoppen. Na 

mijn vertrek heb ik niet het idee dat ik 

echt gemist wordt. Dit is natuurlijk niet 

leuk. 

 

Hoe sjochsto de takomst fan it 

frouljusfuotbal yn Easterein?  

Het vrouwenvoetbal vind ik een goed 

initiatief. Ik zou het leuk vinden als dit 

ook in Easterein zou komen.  

 

Silsto de âlde kantine ek sa misse?  

Ik zal de oude kantine niet heel erg 

missen. Ik denk dat de nieuwe kantine 

nog veel mooier wordt!! 

 

Wat witsto fan Heintje Davids?  

Heintje Davids?? 

 

Wolst fierder ek noch wat kwyt oan 

dyn âld ploechgenoaten as yn it 

algemien?  

Ik heb het voetballen bij Sds altijd heel 

erg leuk gevonden. Misschien dat ik ooit 

nog terug kom.... Want als ik mijn 

broertje zie spelen kriebelt het toch wel 

weer!

 

 

 

  

A 1 spiler skoorde al 27 kear 
 

 

25 dat is it oantal doelpunten dat Alves skoord 

hat foar sc Hearrenfean op it momint dat wij 

dizze Treffer opmeitsje. 

 

27 is it oantal doelpunten dat de spits fan SDS – 

A1 skoord hat oant no ta. 

Jelmer Posthumus is de namme. 

 

Neffens syn ploechgenoaten en trainer skoart hij 

net allinne bij SDS mar foaral ek yn it leger. 

Hoe’t dat krekt sit kinne jim hopenlik de 

folgende kear yn de Treffer lêze. 

 

Ofrûne sneon skoorde Jelmer ek al foar SDS 1 
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Tarieding fan in ras-echte spits. 
Eddie kin him op de wedstriid ta riede, sa as net ien dat kin. 

Syn motto is: Hielendal útrêsten oan de wedstriid begjinne! 

Moarns lekker útsliepe, in bakje thee op bed, 10 oere kofje drinke, 

Goed waarm ite, efkes bekomme, tas ynpakke, en rustich nei it fuotbalfjild ride  

Om nei Frjentsjer of te reizgjen. 

Binnentroch oer Tsjom, it gaspedaal net te fûl 

yndrukke, want straks moat it barre 

mei de rjochter. Omklaaie yn ’e boks, in plakje sykje 

en net te folle oerein komme. 

“Hé Stoffel, wolst my efkes it shirtsje oangoaie?” 

In rêstige warming-up, net te folle bewege, dat moat 

straks om healwei 3. 

De wedstriid begjint, de spanning nimt ta, no moat it 

gebeure, en it gebeurt ek! 

De iene nei de oare aksje komme fan syn foet. Mei 

as hichte punt, in skitterende goal! 

Op it goeie plak stean, foar de man komme, en de 

bal rêstich yntikje.  

Yn ’e rest is Eddie op syn best, rêstich bekomme, net te folle sizze, en oplade foar de 

2e helte. 

Hij sit gelyk wer yn ’e wedstriid. Bal fest, de kont der efkes yn draaie, wat in oersicht. 

Dan self mar is djip gean, op it goeie momint de pass krije, en self op ,,topsnelheid”  

frij foar de keaper komme, en it geweldich ôfmakket. Klasse! 

De hannen omheech, net te lang, want we moatte noch 20 minuten. 

Nei de wedstriid mei Ype, Aant en Stoffel, rêstich nei Easterein tuffe, en mei in hiel 

goed gefoel efkes 1 keapje yn ’e kantine.  

En wolle jim genietsje fan dizze ras-echte spits, besykje dan de thúswedstriden fan 

SDS 5. 

It wie wer genietsjen sneon te middei!    (K.O.)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nije leden 

Ek dizze moanne hawwe wy bij SDS wer wat nije leden krigen. Dit binne se: 

Mirjam Bakker…Frouljus-team 

Jitte Kees Altenburg…F-pupil 

Jeroen Luiten…”terug van weggeweest” A-junior. 

Johan Feenstra…Futsaller. 

Wesley Spoelstra…. D-junior 

Jeen Houtsma….D-junior (dispensatie) 

Jammer genôch binne der ek in pear opsizzingen. Inkelde spilers hâlde oan it ein fan 

it seizoen op û.o.  

Ruurd Boorsma (SDS 1,2 en 3) 
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Wa binne dit? 
  

Op www.vv-sds.nl stean fan hast alle spilers in foto. Sjoch bij senioaren en junioaren 

Wij binne benijd at immen de nammen fan dizze 16 junioaren of pupillen  spilers 

opneame kin.   

Mail de 16 nammen nei ús adres detreffer@vv-sds.nl . En  foar de gene dy’t it goed hat 

hawwe wij in leuk priiske. 

Binne der mear goeie ynstjoerings dan lotsje wij ûnder tafersjoch fan kandidaat-notaris 

GefanA. 

 

http://www.vv-sds.nl/
mailto:detreffer@vv-sds.nl
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Fan de skeids 
  

 

Scoringskans om zeep helpen: altijd 

rood? 

Een doelman vangt de bal uit een 

hoekschop. Een snelle hoge trap van deze 

doelman gaat vervolgens via de 

middenlijn over alle spelers heen. Een 

teamgenoot van de doelman had dit wel 

verwacht en flitst door de verdediging 

waarvan alle spelers op het middenveld 

net op de helft van de tegenstander staan. 

De aanvaller gaat nu alleen op het doel 

af. Hij heeft alleen de doelman nog voor 

zich. Op de rand van het strafschopgebied 

hoeft hij alleen nog maar uit te halen om 

te scoren. Op dat moment echter weet een 

verdediger hem toch nog te achterhalen. 

Deze verdediger zet van achter een 

sliding in maar weet in de verste verte de 

bal niet te raken. Wel raakt hij het 

standbeen van de aanvaller waardoor 

deze ten val komt. Er waren op dat 

moment ook geen medespelers van de 

verdediger in de buurt om eventueel nog 

te kunnen ingrijpen. Een spelsituatie die 

niet duidelijker kan: hier is sprake van het 

met fysieke middelen ontnemen van een 

duidelijke scoringskans. De spelstraf 

hiervoor is duidelijk: overtreding op de 

rand van het strafschopgebied dus een 

strafschop. De persoonlijke straf in dit 

voorbeeld is eveneens voor een ieder 

duidelijk: de bewuste verdediger wordt 

van het veld gezonden door het tonen van 

de rode kaart. 

Niet altijd duidelijk. 

Maar zo duidelijk als hiervoor 

beschreven ligt het lang niet in alle 

gevallen. Stel nu dat in bovenstaande 

situatie deze aanvaller 15 meter over de 

middenlijn door diezelfde verdediger 

wordt achterhaald en op dezelfde wijze 

ten val wordt gebracht. Dat de spelstraf 

een directe vrije schop oplevert is 

duidelijk. Maar de persoonlijke straf de 

rode kaart? Publiek en tegenstanders 

roepen van wel. Wat is de scheidschter 

zijn oordeel? De scheidsrechter loopt snel 

de drie criteria af, die je helpt te bepalen 

of er wel of niet sprake was van een 

scoringskans. Ging deze aanvaller direct 

richting doel? Ja. Kunnen medespelers 

van de verdediger nog ingrijpen? Nee 

(dat is de S zijn oordeel). Levert de plaats 

van de overtreding een mogelijke 

scoringskans op? Nee. Omdat aan dit 

laatste criterium niet is voldaan, wordt de 

verdediger nu niet weggezonden maar 

ontvangt hij een waarschuwing door het 

tonen van de gele kaart. De volgende 

situatie is van geheel ander kaliber: Een 

aanvaller schiet de bal op het doel. De 

doelman is al gepasseerd. Maar een 

andere verdediger probeert de bal met de 

hand te stoppen. Dit lukt niet helemaal en 

de bal gaat toch via zijn hand in het doel. 

De S kent natuurlijk een doelpunt toe. 

Maar voorkwam deze verdediger een 

duidelijke scoringskans? Hij probeerde 

het wel maar hij kon het niet voorkomen. 

Dus de persoonlijke straf is geen rode 

kaart maar een gele kaart voor de 

verdediger. Maar wat gaat de S doen als 

deze verdediger de bal wel met de hand 

stopte maar voordat de S kon fluiten wist 

een medespeler van de aanvaller de bal 

toch nog in het doel te werken? In eerste 

instantie werd natuurlijk een doelpunt 

voorkomen maar in de rebound werd er 

toch gescoord. De S gaat de aanvallende 
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partij niet benadelen en de S kent een 

doelpunt toe? Maar wat doet de S met de 

verdediger? Wel die komt goed weg. In 

diverse CL wedstrijden hebben zich 

dergelijke situaties voorgedaan. De 

uitspraak van de FIFA in deze situatie is 

dat de verdediger niet wordt 

weggezonden maar hij ontvangt een 

waarschuwing door het tonen van de gele 

kaart. Wat leren wij hieruit? Fluit in een 

dergelijke situatie niet direct af maar kijk 

of er direct voordeel in de vorm van een 

scoringskans uit voortvloeit (het wacht en 

kijk principe) Stel nu dat de aanvaller die 

de terug springende bal voor zijn voeten 

krijgt, de bal niet in het lege doel schiet 

maar van dichtbij over het doel? Ook dan 

blijft de situatie zoals hiervoor 

aangeduid. Jammer voor de aanvaller; hij 

had de kans, maar benutte die niet. De 

handsmakende verdediger komt dus weg 

met een waarschuwing. Nog een situatie: 

de aanvallende partij mag op de rand van 

het strafschopgebied een indirecte vrije 

schop nemen. De nemer schiet de bal 

rechtstreeks op het doel. De bal dreigt bij 

de kruising boven in de hoek onder de lat 

in het doel te zeilen. Een verdediger (niet 

de doelman) kan er niet meer met zijn 

hoofd bij en stompt de bal met zijn vuist 

over het lege doel. Hoe oordeelt de S nu? 

De bal werd met de hand gespeeld, dus 

kent de S een strafschop toe. Voorkwam 

de verdediger een doelpunt? Nee, want er 

was sprake van een indirecte vrije schop; 

men kan dus niet rechtstreeks scoren. De 

verdediger wordt dus niet weggezonden, 

maar ontvangt een waarschuwing. 

Tenslotte nog een geheel andere regel uit 

de reglementen: het aantal spelers van 

een partij in een wedstrijd bedraagt nog 

maar zeven. Indien op dat moment een 

speler van die partij met een blessure naar 

de kant moet om verzorgd te worden, 

wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. 

Indien de betrokken speler na vijf 

minuten nog niet is teruggekeerd, zal de 

wedstrijd definitief gestaakt moeten 

worden. 

 

Douwe D. Reitsma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumtreffer 

De redaksje fan de Treffer hat de ôfrûne moannen  oan it 

prakkesearjen west hoe’t de jubileumtreffer der yn july 

útsjen moat. 

 

Sij binne der út mar hawwe wol meiwurking nedich fan 

leden en oare minsken dy’t SDS in waarm hert ta drage. 

 

De redaksjeleden Silvia, Gerard, Sjoerd, Willem en Aant sille 

de kommende moanne meardere minsken oansprekke en 

freegje nei bysûndere dingen yn 60 jier SDS. 
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Jeugd ferslaggen 
  

Wij krije alle wiken fan in oantal lieders of spilers trou in ferslach binnen fan de spile 

wedstriden. Wij pleatse dy fansels allegear op www.vv-sds.nl . 

In oantal dêrfan stean ek yn dizze Treffer 

 

 SDS F3 - Leeuwarden Zwaluwen F3 
Gelijkspel van het collektief! Alweer de elfde zonnige zaterdag van het seizoen. 

Nieuwe indeling, één verloren speler (Jan Sytsma F5) en nog geen veldtraining in de 

benen. Een heen en weer golvend spel, met leuk voetbal, resulteerde tot een minuut 

voor tijd in een 3 -2 voorsprong. Door een ongelukkig uitgevoerde "uzimata" van 

uitblinker op het middenveld Roan, kreeg het collectief de eerste penalty in hun leven 

tegen. Verwarring alom, want ja, je hoort buiten het strafschopgebied te staan, maar 

waar dat nu precies ligt is erg discutabel bij de F'jes. Wel een goede beslissing van de 

scheids trouwens. Na de wedstrijd gaf hij  tekst en uitleg aan Roan.  

Het kostte F3 de overwinning, maar dat gaf niet, want alle 16 F'jes waren aan elkaar 

gewaagd. 3 - 3 dus. Vanwege het "gelijkspel van het collectief" wordt de  

doelpuntenmaker (semi-hatrick) vandaag even niet genoemd.  Z 

Tjerk van der Pol  

 

 

SDS E3 - Zeerobben E4: 10-1. 
Een positief stukje schrijven is natuurlijk niet zo moeilijk als je 10-1 wint van de 

jongens en meiden uit Harlingen, maar vandaag hebben we een echt team gezien, met 

een betrouwbare verdediging: Marthijn, Jesse, Rémon en Stefan. Een hardwerkend 

middenveld: Jan Fokko en HeZiYao en tot slot een effectieve voorhoede: Maikel, 

Douwe en Casper. We hebben vandaag een E3 gezien met teamgeest. Een E3 dat leert 

dat een voetbalveld niet alleen lang is, maar ook breed. Dankzij jullie goede samenspel 

namen jullie makkelijk afstand van Zeerobben E4. Super gespeeld jongens ! 

Richard Oukes. 

 

 

Leeuwarden F1- SDS F1  5-0 

We kinne der helaas net mear fan meitsje. Remco en Wiebe ha de griep en dan kinne je 

net spylje. Dat mei 7  SDS mannen tsjin ljouwert die mei 10 mantsjes krekt wat meer 

hiene (3wisselspilers) we hyne it wol lestig en de eerste helft wie ik slordig we joegen 

ze te folle romte en der trog hien we trije doelpunten tsjin de twade helft wie een stik 

better  en der troch hyne we toch wat  kansen allinig we ha ze net benut mar ljouwert 

f1 hyne zij wat kansen en zij ha twa fan de trije benut                         Habtamu de Hoop 

 

 

LAC Frisia C2 - SDS C1 0-1 
De dag begon goed 13 spelers en we zijn op tijd vertrokken. We hebben vandaag een 

mooie wedstrijd gezien, met veel inzet en strijd aan sds zijde. halvere wege de eerste 

http://www.vv-sds.nl/
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helft speelde Sicco zichzelf vrij waarna hij de 0-1 op het score bord zette. Begin van de 

tweede helft zakten we wat in, maar we konden de 0-1 voorsprong toch vast houden. 

Na de 1-0 winst van vorige week en de 0-1 van deze week zijn we met 6 punten uit 2 

wedstrijden op de goede weg terug. Toch was er wat vreemds aan deze wedstrijd, of 

dat er toe heeft bijgedragen dat we vandaag de punten mee naar huis hebben genomen. 

Wie zal het zeggen? 

Jacob Kooistra

 

Sneek Wit zwart D2 - SDS D1 

Snits. Hjoed moast SDS spylje tsjin Sneek WitZwart D2, altyd lestich en no al 

hielendal mei twa lokaasjes. Lokkich genôch hie Auke him ferdjippe en wist wer at de 

match spile waard.   Neffens de mannen moasten wy spylje op lân wer de bieten krekt 

út helle wienen. Sa witte jo wer hoe ferwent at wy thús binne. It spul begon moai gelyk 

op.   

In de 10de minút skoare Snits en stienen wy mei 1 – 0 efter. De skea foel mei want in 

de 16de minút makke Jan Friso de gelykmakker foar SDS. Der waard goed 

kombinaasjespul sjen litten troch ús mannen. 

Wy rekken better yn e wedstriid en hienen de druk der goed op. Jurjen wist in de earste 

helte de stân op 2-1 in ús foardiel te setten.  

It doel wie om ek de twadde helte it spul te bepalen. Dit slagge goed. De jonges koene 

snel oanfalle troch djippe ballen fan Sjoerd en Wietse. In dizze helte haw wy noch ien 

kear skoart. De letste minuten wie it noch spannend troch in treffer fan Snits. Degelik 

ferdedigingswurk koe fierdere skea foarkomme. Al mei al in moaie wedstriid wer at 

wy de sterkste wienen. 

Kompliminten foar it hiele team omdat se goed en hurd wurke haw. Pupillen wurde 

junioaren it spul groeit mei. 

Jaap 

 

SDS F3 - JVB F4   1 - 4 
Heen en weer  golvend spel. Dit kwam door de ruimte aangezien we voor het eerst 

met  7-tallen speelden. Hoewel iedereen weer erg zijn best deed, waren de 

Bolswarders, met een vroegere buurjongen van Idsert, echt beter. De coach probeerde 

de mannen nog wel aan te sporen met de kreet: "No, de mouwen opstrûpe, we stean 

achter!" Maar ja, dat snappen de mannen nog niet ....... 

Tjerk van der Pol 

 

SDS B1 - NOK B1 3-1 
In fertsjinne oerwinning sei lieder Bennie fan NOK B1. En dat koe ik folslein mei him 

iens wêze. In feller SDS wer we ferwachte hienen dat NOK folle feller wêze soe. Wer 

it oan lei wisten de lieders fan NOK ek net, mar der ‘miste’ wat. Dat probleem hienen 

wy de lêste 2 wedstriden ek. Misse fan goals. En as wy dan efteryn wol goals tsjin krije 

dan ferlieze je. En dan kinne je noch sa goed fuotbal spylje en kompliminten krije, it 

levert gjin punten op. Hjoed dus wol. 
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Habtamu de Hoop yn de Arena 
 

  

Op 4 maart spile Ajax yn de Arena tsjin sc Heerenveen. It is 

gewoan dat der jeugdspilers mei it fjild oprinne. Ien fan dy spilers 

wie SDS F1 spiler Habtamu de Hoop. Hij makke foar ús in 

ferslach. 

 

Het begon allejer  sa: 

Ik wie nei it boartsjen mei Mathijs ferrast troch us heit en mem, 

sij hiene een verassing die 

 ik  mar net rade koe en 

toen sei us mem siz it 

mar Emke  

Us heit sei dat  in mefrou 

fan  sc Heerenveen  us 

belle hie en us heit sei  

dat ik mei in spiler fan sc 

Heerveen mocht rinne ik 

woe it net lieuwe. 

Hoe is het gong  

Ik wie tsjien oer twaan 

yn  de Arena  it wie haast treie keer sa grut as us  Abe-Lenstra  

Der wie een frou die hiet  Karin we krygen een kaartsje dat we  it stadion yn koene. 

Wij moesten de frou folgje nei in bepaalde kleedkamer toen krygen we klean die 

moesten we oan dwaen echte sc Heereveen klean  toen moesten we foar it fjild 

wachtsje tot  

de spielers kamen en ik moest mij Michael Dingsdag rinne hij wie aardig tsjin mij  en 

ik rûn  mei him it fjild op. 

Toen moesten we wer nei de 

kleedkamers us oanklaeije en 

toen waar ik nei us heit brocht  . 

Op de tribune helemaal 

boven.Doe ha  wij de wetstried 

sjoen it war 0-1 foar sc 

Heereveen Lasse Nilson 

scoorde  

En Huntelaar krieg er gjin bal 

yn. 

 

Makke troch Habtamu Emke  de 

Hoop.  
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Sibe de Seefûgel
  

 

Dat it de lêste moannen 

sa wiet is hat te meitsjen 

mei in protte reinwetter. Mar 

net allinne it reinwetter soarge 

der foar. It wiene foaral ek de triennen 

fan mij en myn freonen fan Skrok. Wij as 

fûgels kinne mar min ôfstân nimme fan 

dingen en kinne net sa goed oer 

feroarings.  De kantine paste alhiel yn ús 

libben en sa kamen wij de lêste moannen 

regelmjittich nei de Skoalleseize om ús 

fertriet te bejanken. It spyt ús dan ek 

oprjocht dat dêrtroch it fuotbal dizze lêste 

moannen te faak net troch gie.  

Ik wol dan ek net, dat jim de mannen fan 

de Skoalleseize hjir foar oan sjogge. Sij 

koene it net helpe. 

No’t alle plannen foar de bou klear binne 

en der gjin protesten mear komme kinne, 

om de bou te kearen , wol ik dôchs noch 

efkes  fertelle hoe faai it allegear west hat 

mei de plannen om de bou troch gean te 

litten. 

Sa’t jim witte binne bepaalde 

fûgelsoarten en bistesoarten beskerme. 

Nee, seefûgels net, hoewol sommige dat 

hielendal net spitich fine. 

It sil earne yn dizze hjerst west hawwe 

dat op in jûn sa’n bytsje bij it sluten fan 

de bar der in mol troch de kantine rûn. It 

is fansels foar dy bisten net dreech om sa 

binne te kommen want der binne net lytse 

gatten mar hiele grutte. 

It wie in gelok dat ús mollenekspêr der 

noch wie  gie en hij liet syn each der 

efkes oer gean en rôp gelyk , dit is net in 

gewoane mol mar in talpadoritus en dy is 

beskerme. “Wij kinne de bou ferjitte, 

want dizze bisten moatte frij libje kinne 

en harren flora en fauna mei perfoarst net 

fersteurd wurde” wie syn sombere 

útlittingen. 

Yn it djipste geheim (fûgelhut Skrok)  

kaam de boukommisje byelkoar en waard 

er neitocht om dit probleem fatsoenlik op 

te lossen. 

Sa ticht bij Skrok dat betsjut dat it foar ús 

fansels net ûnbesprutsen bliuwe koe. En 

sa ‘t it wol faker giet, hawwe wij efkes 

meitocht om dit probleem op te lossen. 

Want wij witte allegear hoe’t it yn Heech 

gie mei de rûnwei, dy’t opkeard wurdt 

troch ien of oare wrotmûs. 

Mollendeskundige Stoffel waard 

rieplachte en hij koe krekt oanjaan wat 

foar omstannichheden foar dizze 

talpadoritus kreaard wurde moasten. 

En mei-elkoar binne wij der útkommen. 

Wij fûgels  fan Skrok hawwe op 

oanwizings fan Stoffel in prachtich moai 

plakje makke foar dit bistje. It bistje is 

per “ûngelok” yn ien fan de 

molfreonlikste klemmen fan Stoffel 

rekke, sadat hij net dea of ferwûne rekke  

en hij is mei soarch oerbrocht nei syn nije 

stekje. 

Bij de Skoalleseize wiene se hartstikke 

bliid want de bou koe no troch gean. Sij 

hawwe mij wol ta sein  dat ik it wurd 

SDS kantine brûken bliuwe mei en dat it 

dak fûgelfreonlik wurde sil. 

En jim wolle fansels graach witte wêr’t 

dy mol hinne brocht is? Wij kinne der 

dúdlik yn wêze. De mol talpadoritus mei 

syn famylje (want der wiene om krekt te 

wêzen 7 stiks) binne oerbrocht nei it plak 

efter Wommels wêr’t de rûnwei komme 

moat. En jim witte wat in beskerme 

wrotmûs yn Heech ta gefolgen hân hat. 

Dat kin noch leuk wurde. 
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Standen futsal 
  

SDS 1 - 1ste Klasse       SDS 2 - 1e Klasse       

1 Dalen 1 18 37 120 - 74  1 SDS 2 15 33 72 - 54 

2 zvv Urk 2 18 35 79 - 49  2 SC Genemuiden 1 14 27 59 - 50 

3 ONR 1 19 35 75 - 67  3 De Griffioen 1 15 24 76 - 62 

4 De Weide 1 19 33 90 - 68  4 Ens 1 16 21 63 - 73 

5 FFS 1 18 30 88 - 74  5 ZVH 1 14 18 60 - 52 

6 Exstador 1 18 28 74 - 62  6 ZVVS 2 15 17 71 - 82 

7 ZVF 1 18 23 69 - 63  7 Haskerland 1 14 16 66 - 74 

8 SDS 1 20 17 59 - 93  8 Friesland 1 15 16 77 - 71 

9 Leeuwarden 1 19 15 75 - 105  9 FC Birdaard 1 16 13 65 - 91 

10 Old Forward 1 18 14 52 - 80         

11 ZVVS 1 19 14 86 - 132         

               

               

SDS 3 4de klasse              

1 Leeuwarden 2 19 54 218 - 81         

2 Bolswardia 2 17 43 137 - 46         

3 WZS 5 19 39 163 - 80         

4 SDS 3 18 28 93 - 84         

5 Friesland 7 16 26 88 - 98         

6 NTW 2 18 25 98 - 114         

7 RES 5 17 19 82 - 109         

8 Friesland 5 17 19 80 - 118         

9 WZS 6 18 19 70 - 110         

10 Blauw Wit '34 8 17 7 62 - 163         

11 Futsal Club Leeuwarden 11 16 4 51 - 139         
  

Foar SDS 1 sit it seizoen der op. Foar trije ploegen ûnder harren noch net. Degradaasje 

is sa te sjen noch net útslúttige benijd. Folch it nijs op ynternet 

 

SDS2 moat op 18 april de lêste wedstryd spylje. Bij winst binne se kampioen. Mar 

miskien binne se it al earder, at Genemuiden ferliest. Folch it op ynternet 

 

SDS 3 hat yn jierren net sa goed meidien.  In kreas 4de plakje sil it einresultaat wol 

wurde.  

 

18 april lêste wedstryd Futsal 2 
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21 april actie verenigingsgebouw
  

it korps troch Easterein ! 
In de Treffer van maart hebben wij de leden van SDS en andere lezers van de Treffer 

geïnformeerd over een te houden actie voor het nieuwe verenigings-gebouw, dat ook 

gebruikt zal worden als kantine. 

Deze actie zal worden gehouden onder de inwoners van Easterein en de (buiten-) leden 

van de verschillende verenigingen die straks gebruik zullen maken van het 

verenigingsgebouw en het sportcomplex de Skoalleseize 

 

Het verenigingsgebouw zal worden gebruikt als kantine en vergaderruimte voor 3 

buitensportverenigingen: voetbalvereniging SDS, kaatsvereniging KF Easterein en Jeu 

de Boules vereniging Deun By. 

 

Welke verenigingen/instanties zullen verder gebruik maken van het nieuwe 

verenigingsgebouw? 

Kort gezegd gaat het om de verenigingen die momenteel gebruik maken van Us 

Gebou, zoals: 

- korps Wilhelmina 

- peuterspeelzaal “de Poaskepôle” (Stichting Welzijn Middelsee) 

- vrouwenvereniging de Passage 

- damclub D.O.S. 

- doarpsbelang “Hâld Faesje” 

- 60+ Easterein 

- oranjeferiening “Oranje en Heitelân” 

- alle andere vereniging die vergaderingen houden in Us Gebou. 

Daarnaast zullen in het verenigingsgebouw activiteiten worden ontplooid in het kader 

van de WMO pilot ´De Lijmpot` en een zorgloket van de Thuiszorg Zuidwest 

Friesland. 

 

De actie 
Door het bestuur van de Skoalleseize is een actiecommissie ingesteld, waarin de 

volgende personen zijn vertegenwoordigd: Anco Elgersma (SDS), Marco Hoekstra 

(secr. Skoalleseize), Douwe-Dirk Reitsma (voorz. SDS), Dirk-Yde Sjaarda (SDS/KF), 

Siep Stoffelsma (Wilhelmina) en Fedde Wiersma (penn. Skoalleseize). 

 

Zoals eerder aangegeven hoopt het bestuur van de stichting Skoalleseize middels de te 

houden acties € 30.000, - binnen te halen.  

 

Belangrijkste onderdeel van de te houden acties betreft het verkopen van zoveel 

mogelijk loten in de vorm van pakketten welke symbool staan voor een wezenlijk 

onderdeel in de realisatie van het nieuwe gebouw. Zo kunt u bijvoorbeeld een pakket 

“stenen” of een pakket “kozijnen” kopen. Waar het in feite om gaat is dat u door het 
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kopen van één of meerdere pakketten meebouwt aan de realisatie van een prachtig 

nieuw, multifunctioneel verenigingsgebouw.  

Er zijn 5 verschillende pakketten waarvan de prijs varieert van € 10,- tot € 160,-: 

  Pakket A (stenen)   voor €   10, - 

  Pakket B (dakpannen)  voor €   25, - 

  Pakket C (deuren)  voor €   50, - 

  Pakket D (kozijnen)  voor €   75, -   

  Pakket E (A+B+C+D)  voor € 160, - 

 

Aan deze ‘pakket’ actie is niet alleen een symbolische waarde toegekend. Er valt ook 

nog het nodige te winnen want aan de pakketten zijn prachtige prijzen verbonden. 

Bijvoorbeeld een flatscreen TV of een wasdroger, maar ook verschillende 

waardebonnen.  

Bij de pakketten A, B, C en D kunt u voor € 10, - meedingen naar een extra prijs. Bij 

pakket E speelt u automatisch en gratis mee voor de extra prijzen bij alle pakketten. 

 

In week 15 (9 – 14 april) krijgen alle Eastereinders en de niet in Easterein woonachtige 

leden van SDS een brief in de bus, waarin de actie nader wordt toegelicht. Bij die brief 

wordt een antwoordstrook gevoegd, waarop u kunt aangeven welk(e) pakket(ten) u 

wilt kopen en op welke wijze u wilt betalen (contant, eenmalige machtiging etc.). Er 

bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. 

 

In Easterein worden op zaterdag 21 april vanaf 10 uur ’s ochtends de 

antwoordstrookjes huis aan huis opgehaald. Deze inzamelingsactie vindt (in het dorp) 

plaats onder muzikale begeleiding van Wilhelmina.  

Rond dezelfde datum zullen ook de antwoordstrookjes worden opgehaald bij de niet in 

Easterein wonende leden van SDS. 

 

Als bewijs voor het kopen van één of meerdere pakketten ontvangt u op een later 

moment een lot voorzien van het (de) door u gekochte pakket(-ten) en een uniek 

nummer. De trekking van de winnende loten zal plaatsvinden tijdens de feestelijke 

opening van het nieuwe verenigingsgebouw. 

 

Wij hopen hiermee dat iedereen zijn of haar bijdrage aan het verenigingsgebouw kan 

leveren: smalle/dikke beurs, jong/oud, schoolgaand/werkend etc. 

 

De actiecommissie rekent op brede steun van de leden van SDS, zodat SDS, en een 

ieder die deze vereniging een warm hart toedraagt, de komende jaren kan pronken met 

misschien wel het mooiste sportcomplex van Fryslân.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De actiecommissie 

(Anco Elgersma, Marco Hoekstra, Douwe-Dirk Reitsma,  Dirk-Yde Sjaarda, Siep 

Stoffelsma en Fedde Wiersma)  
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Doelpuntenmakkers 
Yn fergeliking mei maart is dúdlik dat 

Ype Tiemersma gewoan skoaren bliuwt 

wylst oaren ôfheakje.  Harm Auke spilet 

no direkt yn de buert fan Ype (SDS 5) en 

hopet sa bij te bliuwen. De doelpunten 

masjine yn SDS 3 stiet de lêste wiken 

wat droech . Jelmer Posthumus stiet no 

ek yn de list; hij skoorde foar SDS 1. 

De doelpuntenmakkerslist kinne jim alle 

sneinen bijwurke op de webside werom 

fine. (ah) 

 

Ype Tiemersma V 17 

Harm Auke Dijkstra V enVI 15 

Wichard Deinum II en III  12 

Dirk de Jong II en III 9 

Ruurd Boorsma II en III  8 

Tjalling Sikma I 7 

Gerlof Veldstra III en VI 7 

Dirk Yde Sjaarda I en II 6 

Bas de Haan IV 6 

Robert Sijbesma I en II 5 

Bote Strikwerda II - III - VI 5 

Remco Bervoets III 5 

Durk Okkema V 5 

Klaas Visser V 5 

Pieter Kamstra II en III  4 

Roel Sijbesma V 4 

Eddy de Boer V 4 

Hendrik de Jong I 3 

Tjipke Klaas Okkema I en II 3 

Jan Stenekes III 3 

Jentsje Jorritsma III 3 

Sipke Hiemstra V 3 

Ids Boersma V 3 

Folkert R. Vellinga V 3 

Rudy Dijkstra VI 3 

Harm Stremler II 2 

Willem Wijnia II 2 

Anne Stenekes II 2 

Albert Jan Joustra III en VI 2 

Bertus Bootsma V 2 

Tiemen Vermeulen VI 2 

Willem Veenstra VI 2 

Gerlof Jan Hofstra VI 2 

Hjalmar Ruiter VI 2 

Floris Hiemstra I 1 

Skelte Anema I 1 

Erik Haitsma I 1 

Jelmer Posthumus I 1 

Feite de Haan II 1 

Jan Simen Jelsma II 1 

Henk Postma II 1 

Johannes Tichelman II 1 

Stefan van Krimpen II 1 

Anco Elgersma III 1 

Syb Overal III 1 

Marco Hoekstra V 1 

Piet Kempe V 1 

Pytrik Hiemstra V 1 

Tjeerd Dijkstra V 1 

Aant Hofstra V 1 

Johannes Dotinga VI 1 

Rinse Joustra VI 1 

Coen Rameau VI 1 

Lieuwe vd Brug VI 1 

  

24 augustus 

 

Easterein 

- 

Wommels 



jiergong 37 nr 7 30 april 2007 

Trefferkes 
  

Nije trainer 

B-seleksje 
 

Hylke Schrale 

wurdt de nije 

trainer fan  de 

B-seleksje foar 

takem jier.  

Ek sil hij SDS 

2 op sneon 

koache. 

Schrale komt fan Ljouwert en syn fuotbalferline leit bij 

Sparte 59, Leeuwarder Zwaluwen en MKV 

 

 

Eric Braamhaar 

Op 1 maaie komt 

topskiedsrjochter Eric 

Braamhaar in 

skiedsrjochterskursus jaan 

oan 15 junioaren(A's, B's en 

C's) fan SDS. Dit duorret fan 

9.30 oan 't 17.00. Dizze 

kursus sil hâlden wurde yn de 

berging of op in noch te 

bepalen lokaasje. Ek wurdt 

der sjoen as hy noch in kear 

op in sponserjûn komme wol. 

Wy hawwe genôch fragen 

foar him 

Statistyk 

Us webside wurdt 

noch altyd geweldich besocht. Yn maart wiene der sels 

2243 unike besikers. Alle dagen binne der sa’n 450 

besikers dy’t wer ferwachtsje dat er wat wepperkes op 

steane. Mei help fan jim slagget dat meast wol. 

 Fuotbalklean socht 

De mannen fan F3 spylje op 

woansdei 9 maaie om 18.00 

in  

"memmedeiwedstriid" tsjin 

hun memmen. 

De froulju sil dêrfoar al 

geskikte klean hawwe moatte. 

Tjerk van de Pol is dêrom op 

syk nei fuotbalskuon, -

sokken, -sjurts en 

skinebonkbeskermers dy 't 

dêrfoar foar ien kear brûkt 

wurde kinne. Dit binne de 

skuonmaten: 2x 40, 3x39 en 

37.  

 

Fier fuort 
De tydlike kantine op it sportpark hat yn de folksmûle 

ek al in namme krigen. De mannen dy’t er faak mei 

dwaande west hawwe, konstatearden nei in pear kear 

al dat it in moai ein rinnen is alle kearen. 

De kantine wurdt troch de measte  Skoalleseizers dan 

ek “Fier fuort” neamd 

 

Fryslân boppe 
Fan april oant juny is der 

binnenkoart op 

tongersdeitejûn in kenniskwis 

foar Omrop Fryslân. Ien fan 

de kandidaten is in SDS-er, 

dy’t wol wat mei kwissen hat 

en ek graach weppert. 

http://home.wanadoo.nl/scheidsrechter/braamhaar.htm
http://home.wanadoo.nl/scheidsrechter/braamhaar.htm
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Kâld wetter 
 

Hjirneist sjogge jim in foto 

fan de Wartenarsterfeart. No 

en.... sille jim sizze. 

 

Yn it doarpskrantsje fan 

Wommels “Diggelfjoer” 

joech Anna-Marie Wijnia oan 

dat har bern op jonge leeftyd 

it swimmen yn de praktyk 

brochten yn dizze feart. It wie 

dêr altyd kâld wetter, mar dêr 

seurden se net oer. 

It gefolch hjirfan is neffens 

har, dat er no in SDS lid is 

dy’t simmerjassen útsparret 

en fan winterjassen noch nea 

heard hat. 

 
Sjoukema kin it net langer oansjen. 
 

 

Kantine 
 

Tydlik in keale flakte tusken 

de beide fuotbalfjilden. 

De lêste moanne is der wer 

hiel wat wurk fersetten troch 

ferskate frijwilligers fan SDS. 

Want der moast hiel wat 

oprêden wurde. 

Sûnder immen te koart te 

dwaan is de ynset fan 

meardere A-1 spilers 

geweldich. 

At it goed giet sille de peallen 

nije wike de grûn yn 
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Agenda  
 

SDS Fanshop 
De prachtige SDS sjaal is foar 12 euro te keap. 

 

wannear wat  wer 

   

Sneon 7 april 

14.30 

SDS 1 – ONT 1 Skoalleseize 

Moandei 9 april Aaipop Nijlân 

Sneon 14 april 

14.30  

Blauw-Wit ’34 1 – SDS 1  Ljouwert 

Sneon 21 april 

14.30 

SDS 1 – Oeverzwaluwen 1 Skoalleseize 

Snein 22 april Op nei de Kuip! Rotjeknor 

Tongersdei 26 april Treffergearkomst Kantine 

Sneon 28 april 

14.30 

‘t Fean ’58 1 – SDS 1 Surhústerfean 

Sneon 28 april Sealtoernoai: Kom út de Keet De Greidhoeke 

Snein 29 april SC Heerenveen - Feyenoord Heerenveen 

Woansdei  9 maaie 

18.00 

Memmedeiwedstryd F3 Skoalleseize 

Sneon 12 maaie SDS 5 mei pream nei WPB  opfearten 

Freed 6 july Rinse Joustra troud mei Martzen 

Tiemersma 

Gemeentehûs 

Freed 24 aug. 

 

Easterein - Wommels Skoalleseize 

Sneon 25 aug. 

 

Jubileum SDS 60 jier Skoalleseize 


