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Ynternetredaksje:  Aant Hofstra: sds-nijs@home.nl  

    Willem Wijnia: info@vv-sds.nl 
Bestjoer:     tillefoan:    funksje: 
Douwe Dirk Reitsma Smidslân 11, 8734 HJ Easterein 0515-332500 Foarsitter 
Immie Kamstra Monsamabuorren 1, 8844 KT Hinnaard 0515-332149 Skriuwer 
Baukje de Jong v. Eysingaleane 22, 8734 GD Easterein 0515-852400 Ponghâlder  
Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Wedstriidsekretariaat 
Rudy Dykstra Stapertstrjitte 11, 8731 CA Wommels  06-22916180 Foarsitter jongerein 
Hilde  Knol Wynserdyk 33, 8734 GE  Easterein 0515-411796 Lede-administraasje 
Enne J. Bruinsma De Singel 12, 8734 HR Easterein 0515-332013 PR en Reklame 
Durk Okkema Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein 0515-333005 Sen./Technyske saken 
Oetze Paauw Skippersbuorren 11 8734 GT Easterein 0515-332094. Skoalleseize 

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Rudy Dykstra Stapertstrjitte 11, Wommels  0515-852319 Foarsitter 
Anja Wijnja Hofkamp 46, Wommels  0515-332758 Sekretaris 
Ab Scheepvaart Geins 24, Wommels  0515-332604 Algemien lid 
Bote Strikwerda Wyniastrjitte 10, Spannum  0517-342169 Algemien lid 
Thecla Klynsma Geins 32, Wommels   0515-333037   Algemien lid 
Hans v.d. Schaar Hofkamp 6, Wommels  0626785381    Algemien lid 

 
Technyske Kommisje Senioaren vv SDS 

Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema 
Koördinator SDS 1, 2 en 3: Feite de Haan 
Koördinator SDS 4, 5 en 6: Ids Boersma 
Koördinator Sealfuotbal: Willem Wijnia 
Koördinator Froulju: Anna-Marijke Posthuma 
Sekretaresse: Elizabeth Breeuwsma 

 
Technyske Kommisje Jeugd vv SDS: 
Durk Okkema 0515-333005 Foarsitter 
Ab Scheepvaart 0515-332604 Skriuwer 
Ab Scheepvaart 0515-332604 Coördinator A- en B-junioren 
Boudewijn Kramer 0515-852400 Coördinator C-junioren 
Tsjipke Okkema 06-18296720 Coördinator D-pupillen 
Robert Hoekstra 0515-331190 Coördinator E-pupillen 
Anne Hallema 0515-332928 Coördinator F-pupillen 

Redaksje: Adres:                                tillefoan: 
Atty Scheltema ‘t Heechhiem 1, 8734 GS Easterein     0515-332791 
Tryntsje Bouma Skoallestrjitte 42, 8734 GN Easterein 0515-331762 
Bauke Dijkstra Wynserdyk 10C, 8734 GG Easterein 06-44057088 
Dirk-Yde Sjaarda Sjaardaleane 17, 8734 GH Easterein 06-54385633  
Sjoerd van Beem Molewâl 4, 8731 AD Wommels  0515-332482 
Willem Wijnia De Homeie 27, 8731 EC Wommels   0515-331444 

 



jiergong 41 nr 5 2 april 2011 

E-mailadressen:   
Foarsitter@vv-sds.nl  => Douwe-Dirk Reitsma 
Ponghalder@vv-sds.nl  => Baukje de Jong  
PRcommissie@vv-sds.nl  => Enne Bruinsma 
Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl  => André Vink 
Ledenadministraasje@vv-sds.nl  => Hilde Knol 
Sekretaris@vv-sds.nl  => Immie Kamstra 
TC-foarsitter@vv-sds.nl   => Durk Okkema 
Foarsitter-jeugd@vv-sds.nl  => Rudy Dijkstra 
  

Sponsor- c.q. PR-kommisje 
Enne Jeh. Bruinsma Shirtsponsoring  (PRcommissie@vv-sds.nl) 
Anne Stenekes  Treffer en website    
Ype Tiemersma  Reklamebuorden en  Freonen fan SDS 
Hendrik Engbrenghof Algemien lid 
Pep de Boer  Administraasje 
 

Aktiviteitenkommisje 
Annie Sjaarda  Gatske Hiemstra 
Eke Sybesma Simon Kingma 
 

Wedstrydsekretariaat  
André en Tineke Vink, De Singel 30a, 8734 HR Easterein, tel. 0515-333134 
(Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl) 

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

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

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

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 

Hidaard: Harm Bergsma, Skoallestrjitte 46, 8734GN Easterein 0515-332476 

Oare plakken: Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels 0515-333295 
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Kontribúsje : Senioren fjildfuotbal:                                         € 58,20    it  healjier 

 Senioren sealfuotbal: € 41,95 it  healjier  
 A- en B-junioren: € 46,20 it  healjier 
 C-junioren: € 38,90 it  healjier 
 D- en E-pupillen: € 31,70 it  healjier 
 F-pupillen: € 27,50 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, sponsers 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  Enne Jehannes Bruinsma  (till. 0515-332013). 

Stipers 

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

Oanmelding nije leden: 
Aspirant jongereinleden kinne foar in oanmeldingsformulier en foar nijere ynformaasje skilje mei 
Hilde Knol (till. 0515-411796). 
Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme Hilde Knol (till. 0515-411796).  
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) 
ynleverje wurde. 
Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei Hilde Knol (till. 0515-411796). 
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: 

Woansdei 25 maaie 
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden. 
Leafst oer de E-mail. E-mail adres : detreffer@vv-sds.nl 
  

Fan de redaksje 
It moaie waar komt der oan en dat betekent dat it fuotbalseizoen wer nei syn 
ein rint. It duorret noch wol efkes fansels, want der moatte noch aardich wat 
wedstriden fuotballe wurde. It aardige sa oan it ein fan in ‘t seizoen is dat de 
prizen dan ek ferdield wurde. It spitige by SDS is allinnich dat der hielendal gjin 
prizen te ferdielen falle en dat SDS 1 sels op degradearjen stiet. Dêrby naam it 
út de kompetysje nimmen fan SDS 4 en je meie konklúdearje dat dit seizoen 
net yn de boeken komme sil as de meast súksesfolle. Al mei al sjogge wy eltse 
sneon in soad fuotballers mei in bult plezier fuotbaljen en dêr giet it úteinlik om. 
In kear ferlieze is hielendal net slim as je mar wille hawwe. Betink nei in ferlies 
dat de wedstryd dy ‘t je al winne sille wer ien wedstryd tichterby kommen 
is........ 
In soad lêsplezier tawinske!!! 
 
Bestuhhuhuhhuuhuhuhuhuhhuuhuhhhuuuhuhuhuhh,    Willem 
 

http://www.vv/
mailto:detreffer@vv-sds.nl
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Fan it bestjoer 
EROP of ERONDER 

 
Het is een bekende zegswijze die je met regelmaat hoort 
om je heen. Zo is het ook op een aantal terreinen binnen 
onze sportvereniging SDS. 
Laten we beginnen met ons eerste team, blijven ze in de 2

e
 

klasse of niet. Het is spannend genoeg want de onderlinge 
verschillen zijn niet groot. Ook de onderste teams gaan 
inmiddels punten pakken dus Jaap en zijn mannen moeten 

nog volop aan de bak. Laten we ze massaal steunen in de uit en 
thuiswedstrijden, het lenteweer van de afgelopen weken zal ze zeker goed 
doen. Us 2

e
 is nog in de race voor de 2

e
 periodetitel. Lukt het, dan wordt er 

nacompetitie gespeeld het blijft spannend. Bij het 4
e
, 5

e
 en 6

e
 staat voor de 

vraag centraal, kunnen we alle wedstrijden nog spelen of hebben we te weinig 
voetballers. Maar ook de tegenstanders gooien regelmaat roet in het eten. 
Voor de A1 zal het ook nog een hele toer worden om in de 1

e
 klasse te blijven, 

want door uitval en blessures zijn er niet veel basisspelers meer over. Gelukkig 
zijn de mannen van de B1 te allen tijde bereid om even bij te springen. Ook bij 
de C1 was het spannend, maar inmiddels weten ze dat ze een degelijke 
subtopper mogen zijn. C2, D2, D3 en D4m zijn begonnen aan een nieuwe 
voorjaarscomp. Helaas lukt het niet om mee te komen, maar het plezier is er 
niet minder om. Bij de D1 is het resultaat “eronder” maar het voetbal, inzet en 
plezier is een dubbel en dwars “erop”. Komt helemaal goed volgend jaar met 
deze lichting voetballers. 
Onze F en E ploegen scoren een gemiddeld resultaat: niet erop en niet 
eronder, gewoon in de middenmoot, met een enkele ploeg iets lager. 
Bij de dames is de vraag aan de orde “haalt DA2, DA1 in” Het zou zo maar 
kunnen. Geweldig is het om te zien hoe ook deze teams, aangevuld met D4M 
elkaar helpen om toch te kunnen spelen, klasse. (ofwel ECHT SDS) 
Een hele mooie EROP is het bericht dat er lichtmasten voor het hoofdveld zijn 
gesignaleerd. De Skoalleseize maakt hier op korte termijn werkt van, en als 
wedstrijdsecretaris kan je haast niet gelukkiger worden van zulke 
mededelingen. Kortom de komende tijd geeft genoeg reden om de vraag te 
stellen, wordt het erop of eronder. 
 
28 mei is in ieder geval voor SDS-breed een dikke EROP, samen met de 
gasten uit Wekerom gaan we een gezellige en leuke dag tegemoet, afsluitend 
met een BBQ. Let op je email want nadere berichten volgen nog. 
 
Vriendelijke groetjes, André Christiaan Vink 

Wedstrijdsecretaris en Scheidsrechterscoördinator 
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Fan it jeugdbestjoer 
 
Fan it Jongerein bestjoer, 
 
Wylst de foarberiedingen foar it kommende seizoen al 
ynsetten binne troch de technyske kommisje, gjit wike 15 
de jeugdaksje fan start. Der binne 2100 droppakketen 
ynkocht by de Poiesz, werby wy 3000(!!!!) 
sponsormunten foar de Poiesz-jeugdaksje krigen. 
Geweldige ynkeap aksje fan SDS! SDS stjit derfoar om 

alle pakketten te ferkeapjen, en dit sille mei-inoar dwaan moatte. Mei-inoar en 
foar elkoar is it motto. Eltsenien syn help is hjir foar nedich. 
 
De F- en E- pupillen binne yndield yn groepkes fan 2 a 3 leden per strjitte yn 
Wommels en Easterein. De C- en D- pupillen geane nei de oare doarpen yn 
Littenseradiel. Eltsenien giet ien eltsgefal 1 jûn op paad. Pakketten die oer 
bliuwe wurde ferdield ûnder de leden foar trochferkeap oan famylje, freonen en 
kennissen. Op de wedstriid sneonen fan 16 en 23 april kin der ek noch ferkocht 
wurde. Fan de lieders wurdt ferwachte dat uterlik 25 april de opbringsten 
ynlevere by ien fan de jongerein bestjoersleden. 
 
Wer binne wy fierders mei dwaande: 

·         Foarberieding foar de teamyndieling foar kommend seizoen; 
·         Jeugd koördinator, hoe geane wy dit foarm jaan; 
·         Yn it kader fan kommunikaasje, de oan- en ôfmeld proseduere 

optimalisearje; 
·         Organisearjen fan it skoalfuotbal toernoai; 

 
Groetnis, 
 
 
Rudy Dijkstra 
Út namme fan it Jongereinbestjoer SDS 
 

 
 
 
 

 



jiergong 41 nr 5 7 april 2011 

Oan it wurd: Anke van Asselt 
 
Yn dizze Treffer mocht ik as Benjamin fan ‘e 
redaksje it spits ôfbite by ‘Oan it wurd’, fansels 
doch ik dit net mei samar ien.. Nee, Anke van 
Asselt is de gelokkige. Wa kin har net?  
Sels koe ik har noch as ‘juf Anke’, yn in 
staazjeperiode ha ik les fan har hân op de 
basisskoalle yn Easterein. Dit stie ús beide noch 
by. Mar hoe soe it no mei har ûnderwiiskarrière 
stean? En har fuotbalkarrière, set se dy noch 
troch? 
 
 

 
Wêr bist grut brocht en wêr wennest no? 
Ik bin berne yn Easterein, hjir ha ik oant myn 20e wenne, doe bin ik foar 2 jier it 
studintelibben yn Ljouwert gean ûntdekken. Hjirnei belâne ik al snel yn 
Wommels, earst noch efkes op mysels mar dernei bedarre ik al gau by Jeroen 
Brouwer. Tegearre wenje wy no hast 6 jier hjir en ik fiel my al wol in echte 
Wommelser. We ha besletten om te ferhúzjen nei de ‘nije nijbou’ yn Wommels. 
It hús is sa goed is klear, miskien sjogge jim it wol stean oan ‘e kant fan Skrok. 
 
Wêr bist op ‘t heden allegear mei dwaande? 
Ik stean noch altyd foar de klasse. Yn Frentsjer stean ik trije dagen yn ‘e wike 
foar groep 7 en ien dei yn Easterein foar groep 5 en 6. Ik ha it noch altyd tige 
nei ’t sin, bern fyn ik geweldich en gjin ien dei is itselde. Neist myn wurk 
studearje ik ek noch. Om’e tiisdei gean ik nei Amsterdam om myn stúdzje 
‘Skills for Coaches’ te folgjen, yn juny hoopje ik hjirmei klear te wêzen. Wa wit 
begjin ik oait in eigen bedriuwtsje! Ik wurd oplieden om as coach minsken te 
begelieden dy ‘t yn’e knel sitte mei sichsels. Troch harren sels ta oplossingen 
te komme litten, feroaret der wat yn je en ek yn it gedrach. Hjir reageret de 
omjouwing ek wer op, faaks wurdt it probleem lytser en oersichtelijker..  
Fjirder probearje ik om nei de sportskoalle te gean, mar dit wol net altyd lukke. 
Teamsport motivearet mear! Wat my noch besich hâld is ûnder oare: shoppen, 
kroege, theedrinke mei freondinnen. Ik sit net sa faak op ‘e bank yn elts gefal. 
 
Wannear en hoe bisto yn oanraking kaam mei SDS? 
Dat wit ik noch hiel goed. Tydens in útsje op Himelfaart wiene we mei in grutte 
matenploech te sylen, oanslútend in barbecue. Ûndertusken wie hast eltsenien 
oan it fuotbaljen, ynklusyf de froulju. Sa hiene we it der wat oer hân, wy moatte 
ek mar op fuotbal. In pear wiken letter hiene we yn ‘e kroech, ûnder it genot fan 
in wyntsje, it selde praat. In pear wike letter wie it wer itselde ferhaal. Mar hjir 
koe ik it net by litte, it moast net by in wyntsje bliuwe! Tegearre mei Mirije van 
Urk en Tineke Kamstra ha we by safolle mooglik froulju in briefke troch de bus 
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dien mei de fraach as se mei fuotbalje woene, fansels earst yn oerlis mei SDS. 
Al snel stoenen der sa ’n 23 froulju op papier. We starten mei Anne Brouwer 
en Dirk-Yde Sjaarda as trainers. Skoanheit Anne hat it earste jier [2008] ek as 
lieder mei west. Dernei ha der lokkich genôch noch in hiel soad SDS-mannen 
foar ús klearstien om te trainen en te liederjen! 
 
Doe wienen der opiens twa frouljuteams by SDS. 
Ja en dit wie hielendal nij foar de klup. Se ha my doe frege as ik koördinator 
woe wêze foar it frouljusfuotbal. Ik fûn dit moai om te dwaan, je seachen dat 
der groei yn kaam. Freedetejûn kaam der altyd efkes in spitsoere, der wiene 
faak te min spilers en der moast rûnbelle wurde om in alvetal op papier te 
krijen. Fjirder moast ik soargje foar in goeie gearwurking tusken de lieders en 
trainers. Ek ha ik tegearre mei Sieta Tessemaker doe it tredde team, it 
skoalfamkesteam opsetten. 
 
Wat is dyn hichtepunt en dyn djiptepunt by SDS? 
Der binne in soad hichtepunten west foar my, foaral de earste wedstriid yn 
Witmarsum. Ek al hie Mulier 23 doelpunten makke, wy makken der 1! Wat 
wiene wy bliid hjirmei en ha we oan it juichen west. Foar dit seizoen wie it 
hichtepunt dat we echt in kear wûn ha, echt wûn. Wat we sels dien ha, ek al 
hiene we wat hulp fan DA1. En net te ferjitten de tredde helte, mei ús allen sa 
gesellich yn ‘e kantine sitte.  
In djiptepunt wie dochs wol de wedstriid 
wêr Janneke har kaaibonke bruts, dit fûn 
ik doe wol hiel erch. Ek ha we in minder 
leuke wedstriid yn Harns hân, Floris wie 
flagger en lieder en is sels fan ‘t fjild 
ôfstjoert. De skeidsrjochter wie net sa ‘n 
leuke man en ik liuw dat de wedstriid ek 
staakt is. Freedtejûn spitsoere fûn ik net sa erch, wat ik wol jammer fûn wie dat 
it somtiden net lukte om genôch froulju te sammeljen en je alsnoch de 
wedstryd ôfblaze moasten, wyls je der sa ‘n soad tiid yn stutsen. 
 
Do bist stoppe mei fuotbaljen, wêrom? 
Eins is it it gebrek oan tiid. Wy sitte no midden yn ‘e bou fan ús nije hús, mar 
oer in moanne krije we de sleutel. Fjirder ha ik it ek hiel drok mei de stúdzje, ik 
mei hast ofstudearje. Yn beide moat ik in soad tiid stekke, dus moast ik dochs 
in beslút nimme. Ik moat sizze dat it my wol rust jout, mar ik mis it wol al hiel 
erch! Foaral de gesellichheid mei ús leuke team.  
 
Hast der ek oan tocht om trainend lid te wurden? Hjir seist my wat, dat is in 
goed idee. Dan bliuw je dochs wat bûn mei it team en kin ik ek noch lekker 
fuotbalje. 
 
 

“ Ek al makke Mulier 23 
doelpunten..  

Wy makken der 1 !! ” 
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Hat Jeroen dy alris út de kantine helle?  
[Anke mocht Jeroen regelmjittich ophelje as hy efkes nei sitten hie.] 
Der wurdt efkes neitocht... Nee, dat hat der nea dien en ik tink dat dat ek nea 
sil gebeure! Al fûn Jeroen it wol jammer dat ik stoppe mei fuotbaljen. Hy fûn it 
wol moai dat der no ek froulju yn ‘e kantine sieten. 
 
 
Hoe tinkst dat de takomst fan it frouljusfuotbal by SDS der útsjocht? 
Ik nim oan dat it frouljusfuotbal wol by SDS bliuwt bestean. Ik soe it jammer 
fine as dit net sa is. Wol hoopje ik dat team DA2 wat mear spilers krijt, dy ‘t yn 
els gefal else sneon fuotbalje kinne. Oars tink ik dat der noch ien damesteam 
oerbliuwt en dat de famkes trochstrome kinne fanút hun famkesteam. Ik hoopje 
dat wille foarop bliuwt stean. 
 
 
Wat fynst fan de klup yn syn gehiel? 
Ik fyn SDS in moaie klup, der hinget altyd in goede sfeer. Der heerst 
gesellichheid, saamhorigheid en der binne sa soad frijwilligers dy ‘t sich der 
goed foar ynsetten. SDS is in echte fereniging en net alinne in sportfereniging. 
Se binne betrokken by it fuotbal, mar ek nei de minsken sels. Fjirder tink ik dat 
de webside hjir ek in soad oan mei wurket. 
 
 
Wolst fierder noch wat kwyt? 
Eins net sa folle, mar ik fyn dat SDS foaral sa troch gean moat. Fierder winskje 
ik myn team in soad punten ta, se binne echte toppers! 
 

  (TB)
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Nieuw SDS broekje 
 
Dit besluit is op woensdag 9 maart j.l. beslist in 
een extra ledenvergadering: 
 
 
Voorstel  1: Het nieuwe SDS broekje wordt 
opgenomen in het kledingfonds.  
 
 
Kosten: verhoging van het kledingfonds voor elk lid. 
Voor senioren van  € 4,00 per half jaar wordt dan € 6,00 per half jaar. 
Voor junioren van  € 3,50 per half jaar wordt dan € 5,00 per half jaar. 
 
De leden krijgen, naast het shirt, het nieuwe SDS broekje via het kledingfonds 
van de vereniging .   
Het SDS broekje gaat net zoals het shirt in de voetbal tas die elk elftal bij 
aanvang van het seizoen krijgt. Er zullen voldoende broekjes met de juiste 
maatvoering in de tas zitten. 
Het wassen gebeurt centraal en mochten onze leden uit het broekje groeien 
dan geeft SDS weer een nieuw broekje ter vervanging.  De afspraken rondom 
het shirt gelden dan ook voor de broekjes. 
De totale investering voor de aanschaf van de broekjes komen ten laste van 
het kledingfonds.  SDS blijft eigenaar van de broekjes, zodat het gehele tenue 
alleen tijdens wedstrijden mag worden gedragen. 
 
SDS 1 en SDS 2 voetballen al in de SDS broekjes en met ingang van het 
nieuwe seizoen (sept. 2011-2012) de gehele vereniging. 
Het bestuur zal in samenspraak met de materialen en kleding mensen nagaan 
welke maten er allemaal op voorraad moeten komen, zodat we op korte termijn 
de broekjes kunnen bestellen bij onze kledingleverancier MUTA uit 
Leeuwarden. 
 
Het bestuur. 
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Persoanlik 
Wy stelle jim graach foar oan: 
 
 
 
 
 

Stijn Schildkamp 

 
 
 
 
 
 

                              

        
 

 

Namme 
 

Stijn Schildkamp 

 

Berne  
 

3 januari 2002 

 

Wommels, Easterein as....  
 

Wommels 

 

Skoalle 
 

De Opslach 

 

By SDS sûnt  
 

2009 

 

Team  
 

F 1 

 

Gjin fuotbal, dan...  
 

Tennis 

 

Favorite klup Nederlân  
 

SC Heerenveen 

 

Favorite klup bûtenlân 
 

Schalke 04 

 

Beste trainer  
 

Bert van Marwijk 

 

Beste fuotballer yn Nederlân 
 

Assaidi 

 

Beste fuotballer yn it bûtenlân 
 

Klaas Jan Huntelaar 
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Favorite fuotballer SDS 1 
 

Tjipke Klaas Okkema 

 

Favorite posysje  
 

Middenvelder 

 

Sterkste punt 
 

Middenvelder 

 

Swakste punt 
 

Verdedigen 

 

Moaiste stadion  
 

Johannesburg 

 

Idoal 
  

Messi 

 

Hichtepunt 
  

Winnende goal tegen vv Sneek 

 

Djiptepunt 
  

1-4 voor, 6-4 verlies tegen 
Heerenveense Boys 

 

Moaiste goal 
  

Lionel Messi 

 

Skoudertriuw as tackel? 
  

Johan Cruijff 

 

Boas om 
  

Verliezen 

 

Gelokkich fan 
  

Scoren 

 

Televyzje  
 

Disney XD 

 

Muzyk 
  

Queen 

 

Iten 
  

Pattat 

 

Drinken 
 

7-up 

 

As ik skoar dan fier ik dat sa.... 
 

Canada 

 

Kampioen Earedivyzje 2010/2011 
 

Twente 



jiergong 41 nr 5 13 april 2011 

 

Cambuur? 
 

Goede club 

 

Moaiste sjurt 
 

Nederland uit 

 

Lelijkste sjurt 
 

Twente uit 

 

Fuotbalskuon 
 

Nike 

 

Rjochts of lofts?  
 

Rechts 

 

At ik letter grut bin dan.... 
 

Wol ik profvoetballer wurde 

 

Wolst fierders noch wat kwyt? 
 

bedankt 

 (BD)  
 

Dropaksje
Aan alle F, E, D en C-pupillen , 
In week 15 gaan we los met de SDS jeugdactie. De 
2100 droppakketjes welke met extra sponsormunten 
(3000) zijn ingekocht tijdens de Poiesz-jeugdactie 
zijn binnen. Wij als JC willen er voor gaan om deze 
2100 pakketjes allemaal te verkopen! We doen het 
met z'n allen voor ons allen. Wel hebben we ieders 
hulp hierbij nodig.  
Via jullie leider/begeleider wordt je 1 dezer dagen 
gevraagd om volgende week op pad te gaan voor de 
SDS jeugdactie 2011. 
De F en E-pupillen zijn ingedeeld in groepjes van 2 a 3 leden per straat in 
Wommels en Easterein. De C en D-pupillen gaan naar de overige dorpen in 
Littenseradiel.  
Het is de bedoeling dat iedereen in ieder geval 1 avond op pad gaat. Meer 
mag natuurlijk altijd. Zijn na deze avond nog niet alle pakketjes verkocht dan 
willen we graag dat deze verdeeld worden onder de leden, zodat deze ze nog 
kunnen verkopen in familie, vrienden en kennissenkring. Ook op de 
wedstrijddagen 16 en 23 april is er nog een mogelijkheid om ze te verkopen. 
Het totale opgebrachte bedrag moet uiterlijk 25 april ingeleverd worden door 
de leider/begeleider bij 1 van de bestuursleden. Hierover krijgt de 
leider/begeleider nog bericht wanneer de pakketjes door hem/haar worden 
opgehaald. We gean der foar! 
 Alvast bedankt voor jullie sportieve medewerking!                   JC SDS 
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SDS - SDS 28 MEI SDS - SDS 28 MEI SDS - SDS 28 MEI SDS - SDS 
 

 
 

Het grote SDS-Toernooi met afsluitende BBQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 28 mei 2011 speelt SDS tegen SDS. In Gelderland is er ook een 
club met de naam SDS’55 Wekerom. Afgelopen jaar bestond de club 55 jaar 
en het leek hun een goed idee om dit geheel te vieren met SDS in Friesland.  
Dit geheel unieke spektakel geld voor alle leden van SDS. Alle teams van 
SDS werken mee in een geheel aangepast speelschema. Na de wedstrijd 
eten alle pupillen en junioren gezamenlijk patat e.d. in de kantine. Voor de A, 
B en de Senioren is er een BBQ georganiseerd door SDS 3 van Wekerom. 
Slotstuk is de wedstrijd van SDS 1 tegen SDS 1 
 
Opgeven voor de BBQ kan via famvink@ziggo.nl of via de lijst in het 
wedstrijdsecretariaat. Teamindeling vindt plaats via de leiders die binnenkort 
nadere informatie krijgen over deze gebeurtenis. Alle competitie wedstrijden 
voor deze dag zijn al verzet naar een andere datum. 
Verder informatie kan je krijgen bij jullie wedstrijdsecretaris. 
 
Vriendelijke groeten, André Christiaan Vink. 

 

mailto:famvink@ziggo.nl
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Zaterdag 19 februari 2011Clinic F-pupillen  
 
Aan het begin van het seizoen werd ik gevraagd om een dag te organiseren 
voor de F’jes. Dit werd 19 feb. ’11. Hier een verslag. 
 
Om ongeveer 09.10 waren alle kinderen aanwezig, we konden dus beginnen. 
Dit moest nog even op zich wachten. Want als je wilt voetballen heb je 
natuurlijk voetballen nodig. En die waren nu net weg toen ik er kwam!! Na een 
paar keer bellen, vragen en hulp van anderen waren de ballen ook aanwezig 
en konden we beginnen. Er waren 36 spelers, 6 teams van 6 spelers. Na de 
uitleg en de teamindeling zijn we om 09.30 volgens tijdschema begonnen en 
kwam alles mooi uit. Er waren 5 spelletjes met een doordraaisysteem. De 
spelers deden de volgende spelletjes met plezier: kegel voetbal, op goal 
schieten, passen/dribbelen, positiespel en punten schieten op goal. De 
kinderen waren 12 min. bij een spelletje incl. wisselen en uitleg en natuurlijk 
het spelen van het spel. De kinderen vonden de spelletjes erg leuk, dit was 
vanaf de zijkant ook wel te zien want de kinderen waren alleen maar bezig 
met de spelletjes en hadden er erg veel plezier in. Nadat alle kinderen alle 
spelletjes gehad hadden speelden we nog een klein toernooitje. Elk team 
speelde 2 keer een wedstrijd van 10 min. Er werd leuk en mooi gevoetbald in 
de wedstrijdjes. Om 11.50 waren de partijtjes afgelopen en kon ik nog mooi 
afsluiten. Ik vroeg ook nog even aan de kinderen wat ze van de spelletjes en 
de partijtje vonden, het enige wat ze terug zeiden was LEUK!LEUK!.  
Het was een geslaagde dag waarbij alle kinderen de spelletjes er leuk mee 
deden en in de partijtje werd leuk en goed gevoetbald.  
Bij deze wil ik nogmaals de kinderen, de begeleiders, de ouders, en de 
mensen die gezocht hebben om de ballen bedanken voor deze mooie dag! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sieta Tessemaker.  
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Wa binne dit? 
Op de SDS-side hawwe jim alris meidwaan kinnen oan in VI-kwis wêrby 
South-Park-figuurkes omtovere wienen tot fuotballers. Wy(Jaap, Skelte en 
Willem) hawwe no wat figuerkes makke dy ‘t persoanen foarstelle moatte dy ‘t 
wat dan ek mar mei SDS te krijen hawwe. Witte jim wa ‘t it binne?  
Efteryn by de Trefferkes steane de antwurden. 

 1   2  

3     4   

 

 

 5  6  
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7       8   

9   10  

11  12  
Wy binne ek wol benijd as jim wat kreatyf binne.  
Dizze popkes binne te meitsjen op dizze webside:  http://www.sp-studio.de/ 
Mail dyn moaisten nei info@vv-sds.nl en miskien is dy fan dy dan binnenkoart 
wol te sjen op de SDS-side. Set ‘em op! 

mailto:info@vv-sds.nl
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Efkes foarstelle oan Hilde Knol
Sûnt koart hat Hilde Knol, de freondinne fan Piet Kempe, de 
ledenadministraasje oernaam fan Koos Plantinga. Wy wolle wol wat mear fan 
har witte. 
 
Kinsto dy sels efkes foarstelle? 
Ik ben Hilde Knol, getrouwd met Piet Kempe, samen hebben wij vijf kinderen. 
Alle vijf kinderen voetballen. De oudste drie bij BVC en de jongste twee bij 
SDS. Wij wonen sinds 2003 in Easterein. 
 
Wat hasto mei fuotbaljen? 
Ik heb zelf niet zo heel veel met voetbal. Ik heb in ieder geval zelf nooit 
gevoetbald. Maar de rest van het gezin voetbalt dus wel. Ik sta ook regelmatig 
langs de lijn om de kinderen aan te moedigen. Bij ons zijn de favorieten 
Heerenveen, Ajax en Barcelona.  
 
Wat is dyn taak yn it bestjoer? 
In het bestuur doe ik de ledenadministratie, en daar gaat best veel tijd inzitten. 
En als je in het hoofdbestuur zit ben je ook regelmatig bestuurslid van dienst. 
Jij bent dan het aanspreekpunt van bezoekende clubs, ook gaat er bijna altijd 
één van het bestuur mee als het eerste een uitwedstrijd heeft. Dus al met al 
kost het best wel veel tijd. 
 
Wat falt dy op by SDS? 
Dat wij een hele leuk vereniging zijn, met veel leden en veel vrijwillegers en 
een mooie kantine, maar met te weinig velden.  
  
Binne der al dingen dyst graach oars sjochst binnen SDS? 
Nee, ik zou het nu nog niet weten daarvoor zit ik nog te kort in het bestuur.  
 
Is it net sa dat in soad spilers hast wer in nije spilerskaart hawwe moatte 
om ’t de earste ferrûn is? 
Ja dat klopt. De KNVB heeft besloten dat de nieuwe spelerspassen vanaf het 
seizoen 2011/2012 tien jaar geldig zijn dit was eerst vijf jaar. Dus elke spelers 
die een pas heeft die vijf jaar oud is krijgt een nieuwe pas. 
 
Wolst ek noch in oprop dwaan? 
Ja. nog niet iedereen  die een brief van mij heeft gekregen, heeft de brief met 
pasfoto ingeleverd. Doe dit zo spoedig mogelijk als je het nieuwe seizoen wilt 
blijven voetballen. De KNVB is streng en controleert regelmatig de 
spelerspassen, geen geldige spelerspas dan ook niet voetballen. 
 
(WW) 
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Kees’ kollum : Ruud is gjin Raul 
In jier lyn rûn dizze tiid skreaun ik oer hoefolle flair de 
Nederlanners wol net tafoegden oan de Dútse 
Bundesliga. Van Gaal en Robben makken doe Bayern 
kampioen, Elia levere noch brûkbere foarsetten by HSV 
en Ruud van Nistelrooy kopte dizze noch regelmjittich 
tsjin de netten. Dit jier liket it wer hiel oars. Van Gaal hat 
troch eigen flaters fan Hoeness ferlern, Robben wie 
werris lang net fit en mekkert fuortendaliks wer no ’t hy 
twa kear in goal makke hat. Elia makket in klassike fout 
troch publyklik fertrouen te easkjen, en Mikael Aerts is 

de krokettefanger fan Hertha. De ienigste dy ‘t sa as gewoanlik syn mantsje 
stiet is good-old Matthijsen, mar foar echte Schwung soarget hy natuerlik ek 
net. Matthijsen’s ploeggenoat, de grutte Van the Man, soe dit wol kinne, mar 
fersaakt dit jier. Sterker noch. Ruudje hat syn mindere kanten sjen litten. 
Kanten dy ’t wy yn Nederlân it leafst net sjogge.  
Van Nistelrooy is natuerlik ien fan de echte topspitsen fan syn generaasje. Hy 
waard topskoarder yn Nederlân, 
Ingelân en Spanje en helle meardere 
titels. Sûnt jannewaris 2010 sit Van Gol 
no yn Hamburg, by HSV; een klup mei 
in soad potensjeel. Net allinnich is 
Hamburg de grutste Dútse sted nei Berlyn, mei in soad utstraling, mar fanwege 
de grutte haven sit der ek in soad jild. It elftal sels hat ek genôch talint en 
beskikt mei Zé Roberto, Petric en Janssen ek oer arrifeerde spilers. Op papier 
dus in aardige miks, mar toch kloppet der al jierren weinich fan. Ek dit jier 
sakket HSV wer swier troch it iis. As djiptepunt waard mei mar leafst 6-0 ferlern 
fan FC Bayern Munchen. Trainer Armin Veh koe fertrekke. En Van Nistelrooy? 
Die sit midden yn de malaise en koe hjir ek weinich oan feroarje. 
No kin dat op sich natuerlik barre. Je kinne pech hawwe mei de klup. Dan is it 
saak der goed mei om te gean en der foar te soargjen dat it folgend jier better 
giet. Van Nistelrooy hat lykwols foar in oare strategy keazen. Midden yn de 
winterstop probeare Ruudje nammentlik in fertrek nei Real Madrid der 
trochhinne te rammen. Ruud woe super-sub by de keninklijke wurde, slûch mei 
syn fûst op tafel en drige net wer foar HSV te spyljen at se him no dizze kâns 
net gunden. It HSV-bestjoer wist dat der op dat momint meardere spitsen 
blesseard wiene en woenen hun fedette –dy’t se krekt in jier lyn mei folle 
muoite binnen helle hienen- net fuort gean litte. Derfoar hiene se Ruud tefolle 
nedich om de Europa League te heljen. 
‘Das logisch’, hie Cruijff sein, mar kennelik net foar eltsenien. Ruud, dy ’t HSV 
by syn oankomst natuerlik noch beskreaun hie as in ‘moaie klup mei 
moooglikheden, werfoar hy bliid en trots wie om foar spylje te meien’ die no 
krekt of waard hy opslúten yn Guantanamo-Bay. Wat in ûnbeskaafde aksje fan 
it Hamburg bestjoer!  

“Ruudje hat syn mindere 

kanten sjen litten.” 
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Foar in alvetal dat al strûf draaide en wer ’t sawiesa it teamgefoel net sa sterk 
wie, wiene Ruuds aksjes funest. Neffens oanfierder Jarolim hie hy ‘eltsenien 
oars in klap foar syn bek jûn’. It is jammer dat Jarolim dan toch tefolle nei de 
namme ‘Van Nistelrooy’ sjoen hat. Hy hie tegearre mei goalie Frank Rost (nog 
sa ’n echte izerfretter) de kâns om sa ‘n ferwende fedette op syn plak te setten.  
Eins binne Ruuds aksjes hiel begryplik. Noch ien kear krige hy de kâns om nei 
ien fan de grutste klups überhaupt te gean en it jout syn sportive ambysjes oan 
dat it him sa oan it hert giet. Ruud is in winner en presys dizze ynstelling hat 
him safier brocht. Toch is it foar in bûtensteaner raar om te sjen, dat dizze man 
dy ’t him altiten as noflike Brabander presentearret, en al minstens tweintich 
miljoen euro op de bankrekken stean hat, sa ûntankber is tsjinoer syn eigen 
klup.  
Ik hoopje dat de affaire gau oerwaait mar bin bang dat Ruud op it stuit syn 
eigen rúten wat oan it ynsmiten is. Yn syn bline ambysje om noch ien kear te 
skitterjen op it allerheechste nivo, gedraagt Ruud him net as de gentleman dy ’t 
hij lange tiid pretendearde te wêzen. Ruud blykt dus –spitich- mear minsklik te 
wêzen dan dat ik eins hoopt hie. Hoe jammer! Van the Man hie namelijk as ien 
fan de weinige spilers in skitterende kâns om as held de boeken yn te gean. 
Oeral slache, oeral waardearre, en no dizze 
modder-smiterij oan it ein fan syn karriere. 
Dat it dochs ek oars kin, falt efkes fierderop te 
sjen. Foar Schalke 04 fuotbalt no iene Raul 
Gonzalez. Ynderdaad, DE fedette fan Real 
Madrid fan it lêste decennium. Raul is ien fan 
de weinige spitsen dy ’t noch mear presteard 
hat as Ruud, dy ’t in noch gruttere held wie by 
syn klup, en dy ’t tagelyk wol in waardich einde fan syn karriêre wit te 
kreëarjen. Raul mei dan yn Gelsenkirchen (allinnich de namme al!) sitte, de 
hiele klup mei in chaos wêze, en ek al hie hy te meitsjen mei in beul fan in 
trainer (Magath), Raul jout gjin kik en fuotballet stuch troch. Sterker noch, op 
34-jierrige leeftiid draaft Raul sels mear dan ea, hellet in knap gemiddelde qua 
goals, en skeat Schalke ‘gewoan’ nei de kwartfinale fan de Champions League 
en nei de finale fan de Dútse Pokal. Koart sein, Raul Gonzalez komt ‘gewoan’ 
syn beloftes nei. As ien fan de weinige spilers is hy sels tefreden by Schalke 
en hat krekt bytekene foar noch in jier by Schalke. Soks wurdt natuerlik tige 
waardeare troch de Dútse sportfanaat. 
Ruud soe der net ferkeard oan dwaan ris iets faker te sjen nei Raul. It ferskil 
tusken in topper te wêzen en in libjende legende, sit him yn lytse dingen. 
Miskien makket it Van Nistelrooy ek hielendal neat út, mar dan moat hy letter 
net seure dat hy letter yn itselde rijtsje as pak him beet Makaay en  
Hasselbaink neamd wurdt, en net tegearre mei Raul en Van Basten. Noch is it 
net te let. It byld dat minsken fan in spiler oerhâlde wurdt foar in diel bepaald 
troch syn lêste aksjes (freechje Zidane mar). Lit Ruud dan asjeblieft krekt as 
Rijkaard, Van Bronckhorst en Van der Sar foar de goeie opsje kieze! 
         Kees Adema 
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Fan de skeids (80)   

Wanneer is er een indirecte vrije schop. Veel 
spelers (en supporters) zijn niet op de hoogte van 
wanneer nu een directe of indirecte vrije schop. 
In de officiële regels staat het volgende over een 
indirecte vrije schop: Een indirecte vrije schop 
wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een 
doelverdediger, binnen zijn eigen 
strafschopgebied, één van de vier volgende 
overtredingen begaat. 

1. Langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt, voordat hij deze 
weer in het spel brengt. 

2. De bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft 
gebracht, zonder dat deze is geraakt door een andere speler. 

3. De bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een 
medespeler met de voeten is toegespeeld. 

4. De bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft 
ontvangen uit een inworp genomen door een medespeler. 

Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een 
speler naar het oordeel van de scheidsrechter: 

5. Speelt op een gevaarlijke wijze. 
6. Een tegenstander in diens loop belemmert 
7. Voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan 

brengen. 
8. Een andere overtreding begaat, niet eerder genoemd in regel 12, 

waarvoor het spel wordt onderbroken om een speler te waarschuwen 
of van het speelveld te zenden. 

 
De bij 3 genoemde situatie probeert men nog wel eens te omzeilen door een 
‘truc’ toe te passen. De bal wordt dan niet rechtstreeks met de voet 
teruggespeeld, maar met de voet naar de knie, borst of hoofd gebracht en 
vervolgens teruggekopt. Deze speelwijze wordt evenwel niet goedgekeurd. In 
dat geval maakt het ook niet uit of de doelverdediger de bal met zijn handen 
aanraakt of niet. de speler die de misleidende truc toepast wordt bestraft met 
en indirecte vrije schop op de plaats waar die truc wordt toegepast, terwijl 
genoemde speler wegens onsportief gedrag een waarschuwing moet krijgen 
door het tonen van een gele kaart. Deze situatie niet te verwarren met de 
situatie bij het nemen van een vrije schop. Een speler neemt een vrije schop 
door de bal naar een naast hem staande speler te wippen, die vervolgens met 
het hoofd de bal richting zijn eigen doelman kopt. In dat geval gebeurt er niets 
onreglementairs. 
 
De bij 5 genoemde situatie behoeft enige toelichting. Het spelen op een 
gevaarlijke wijze wordt in de praktijk veelal genoemd gevaarlijk spel. Wordt 
echter bij gevaarlijk spel fysiek geweld gebruikt, ofwel vindt er fysiek contact 



 

plaats, dan is de spelhervatting niet een indirecte vrije schop maar een directe 
vrije schop. 
Voorbeeld: te hoog trappen waarbij de tegenstander wordt geraakt, geeft als 
spelhervatting een directe vrije schop c.q. strafschop, eventueel gevolgd door 
een persoonlijke straf al naar gelang de aard van de overtreding. 
 
Andere voorbeelden, niet met name genoemd in de hoofdregel bij indirecte 
vrije schoppen, waarvoor de spelhervatting ook een directe vrije schop is zijn: 

 Als spelers het veld verlaten of betreden zonder toestemming van de 
scheidsrechter. 

 Zich schuldig maken aan onsportief gedrag. 

 Aanmerkingen maken op de leiding. 

 Steunen op een medespeler bij het wegwerken van de bal. 

 Strafbaar buitenspel staan. 

 Te laat komende speler of wisselspeler het veld betreden zonder 
toestemming van de scheidsrechter. 

Alvorens de indirecte vrije schop genomen mag worden, dient de 
scheidsrechter hiervoor toestemming te geven. Dit moet hij doen door een 
fluitsignaal of teken en een arm in de lucht te steken. De arm dient in de lucht 
gestoken te blijven, tot het moment dat de bal door iemand anders is gespeeld 
of geraakt, of uit het spel is. 
Met name de overtredingen binnen en buiten het speelveld dienen nogal eens 
met een indirecte vrije schop te worden bestraft en veel onduidelijkheid bestaat 
dan  over de plaats van de spelhervatting. Is dat de plaats van de overtreding, 
of de plaats waar de bal was toe net spel werd onderbroken? 
Volgende keer zal ik met een aantal voorbeelden een en ander duidelijk 
maken. 
 
Douwe D. Reitsma    

 

 
SDS League 

 
De nijste stân is te finen op de SDS-webside:  

    

www.vv-sds.nl 
 

Om ’t de stân yn de Treffer meastentiids alwer 
efterhelle is hawwe wy beslúten om de SDS 

League net mear yn de Treffer op te nimmen. 

  
 
 



 

Doelpunten 2010-2011  

 
259 doelpunten, makke troch SDS-ers. Sommigen ploegen hawwe mear 
doelpunten stean mar dat binne meast eigen doelpunten fan de tsjinstanner 
west.  En it kin ek noch wol sa wêze dat der in inkel doelpunt mist. Want it falt 
betiden net mei om de doelpuntenmakkers te efterheljen. Spitich dat wij hjir ek 
te folle efteroan moatte. It einklassemint kin der wolris hiel oars útsjen want der 
moat noch hiel wat balle wurde troch mei namme de leechste alvetallen. 
 

  Da1 Da2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 tot 
Jitske Plantinga 17 3             20 

Pieter Kamstra         8   7   15 

Jappie Wijnia             13   13 

Johan Delfsma           11     11 

Jacob van Wieren     10           10 

Sieta Tessemaker 5 5             10 

Robert Sijbesma       5     3   8 

Harm Auke Dijkstra             8   8 

Bram Strubbe             3 4 7 

Joutsen Okkema   7             7 

Hendrik de Jong       6         6 

Hendrik Engbrenghof           1 5   6 

Johan Postma               6 6 

Sytse Hibma               6 6 

Jelmer Posthumus     5           5 

Ronny Wagenaar         1 3 1   5 

Mark Postma     3   1       4 

Dirk Yde Sjaarda       1 3       4 

Christiaan Plantinga         4       4 

Myriam de Boer 4               4 

Suzan Altenburg   4             4 

Tessa Booms 4               4 

Skelte Anema     3           3 

Gerrit Flisijn       3         3 

Arjen Los       2 1       3 

Sytse Kooistra       1 2       3 

Bote Strikwerda         3       3 

Sipke Hiemstra             3   3 

Tjeerd Dijkstra             3   3 

Amarins Tjalsma 3               3 

Jildou Jorritsma 3               3 

Erik Haitsma     2           2 

Jildert Hylkema      2           2 

Tsjipke Klaas Okkema     2           2 

Feite de Haan     1 1         2 

Anne Stenekes       2         2 



 

  Da1 Da2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 tot 
Andries Brinksma       1 1       2 

Syb Overal       1 1       2 

Wytze Lanting       1 1       2 

Dennis Dijkstra         2       2 

Gerlof Veldstra         2       2 

Gerlof Jan Hofstra           1   1 2 

Bas de Haan           2     2 

Christiaan Hoekstra             2   2 

Ids Boersma             2   2 

Wichard Deinum             2   2 

Ayanle Barkat               2 2 

Bauke Jan Plantinga               2 2 

Douwe de Boer               2 2 

Pytrik Hiemstra               2 2 

Antsje Stenekes 1 1             2 

Geeske Yntema 2               2 

Manon Travaille   2             2 

Sietske Poelsma   2             2 

Henk Postma      1           1 

Grietzen Broersma       1         1 

Jan Simon Jelsma       1         1 

Jort Strikwerda       1         1 

Andrew Feijten         1       1 

Ralph Wariman         1       1 

Willem Wijnia         1       1 

Christiaan Zijlstra             1   1 

Elger Turksma             1   1 

Wietze Fopma             1   1 

Doede Kooistra               1 1 

Gert Jan Hessels               1 1 

Jan Mulder               1 1 

Kristian Gaastra               1 1 

Martin Rienstra               1 1 

Hotske Rispens   1             1 

Margriet Rienstra   1             1 

Rianne Reijenga 1               1 

Tineke Kamstra   1             1 

Eindtotaal 40 27 28 27 33 18 55 30 259 

 
 
 
Dizze stân is bywurke oan ‘t en mei 2 april 



 

SDS KLEDINGLIJN  
www.vv-sds.nl 

 
 
 
Grote tas € 33,- (op voorraad)  
Rugzak € 27,- (op voorraad)  
Workshort € 18,50 (op voorraad maat XL, L 
en M)  
Trainingspak € 42,- (op voorraad maat M)  
Sweaters € 25,- (beperkte voorraad)  
Polo’s € 21,- (op voorraad diverse maten 
 
 
 
 
 

 

Vanaf september 2010 
heeft SDS een kledinglijn.  
Op dit moment is er een 
3de bestelling bij MUTA in 
productie.  
Dit zal ongeveer  midden 

mei aan SDS uitgeleverd 
worden. Elke bestelling die  
SDS plaatst moet minimaal 
10 producten van elk 
kledingstuk zijn. Wanneer dit 
niet lukt vult het bestuur dit 
aan tot 10 stuks. Zo krijgen 
we een voorraad om onze 
leden nog beter van dienst te 

kunnen zijn.  
Bestellen?  
Gewoon via de side www.vv-sds.nl  
en klik op de webshop.  
 
Kledingcommissie  
Enne J Bruinsma  
Douwe D Reitsma  

http://www.vv-sds.nl/
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Wy hyve mei… 

 
Dit kear is ús each fallen op in SDS`er dy de lêste 
tiid in soad yn it nijs is. Op it momint dat wij dit 
skriuwe stiet hij namlik boppe-oan yn de SDS 
leaque. Derby heard in soad publisiteit en it risiko 
dat je yn dizze rubryk komme te stean. Hij hat de 
hierkleur fan ten Rouwelaar, it postuer fan 
Verhoeven, de refleksen fan Luciano en it atletysk fermogen fan Michel 
Vorm. Hij is dan ek net te passearen yn it goal. We hyve mei de slútpost 
fan S.D.S 6.....  Jan Mulder.  
 
 
Jan wennet bij syn âlders yn Waaksens, is 22 jier, berne op 29-03-1989 en 
Hyver sûnt 15-08-2007. Yn de rin fan de jierren hat hij 274 freonen makke, 
wêrfan 31 dy ek begjinne mei de letter J. Oan syn eftergrûn kinne we sjen dat 
Jan in Ajax-fan is. Mar wat we dan net snappe is dat hij bij syn geloof oanjout 
dat hij Atheïst is. Want dat soe dan ek betekenje dat hij net mear leauwt yn de 
“godenzonen” fan Ajax. We sille it sjen dit jier. 
 
Wij strúne efkes fierder en komme der efter dat Jan ûnder oare lid is fan de 
Hyves: “Tegen het sluiten van discotheken om 02:00”, “Blijven roken in de 
horeca”, “Mannen zuipen beter” en “Bier is je vriend”. Dit jout wol oan dat hy 
wol fan in feestje hâld. En dat is yn ús eagen in goeie saak. Der is noch iets 
wat ús opfalt. Hij is ek lid fan “Hippe tekenfilmseries van vroegâh!” Hjirby 
komme we tekenfilms tsjin as: Alfred J. Kwak, Barbapappa, Wicky de Viking en 
Dommel. Hjiroan kinne wij sjen dat Jan meardere kanten hat. Want tsjinoer 
dizze nostalgyske tekenfilms stean snoeihurde trance feesten sa as wij dy 
sjen kinne op syn foto`s en filmkes. 
 
Trance muziek, mar oan de oare kant ek wer Acda & De Munnik, Marco 
Borsato en Nick & Simon. Koart sein: Jan is in mearsidich persoan, en syn 
Hyves is seker de muoite wurdich om in kear te besykjen. Dus wolle jim kennis 
meitsje mei dizze SDS`er, wachtsje dan net te lang en stjoer him in útnoeging. 
 
 
(BD) 
 
 
 
 
 
 
 



jiergong 41 nr 5 27 april 2011 

In fruitmandsje bringe by Jaap Toering

Wêr hast lêst fan? 
De efterste krúsbân. 
De sportarts begong fuort oer it ‘Dashboard Trauma’ doe 
’t ik syn keamer binnen rûn. Ik tocht hoe kin dy man witte 
dat ik neat mei auto’s en it beriden dêrfan ha, en om no 
fuort fan in trauma te sprekken… Mar hij lei út dat dizze blessure in soad foar 
komt bij minsken dy’t in autoûngelok hân ha en dêrbij mei de knibbel tsjin it 
dashboard knalt binne. 
 
Wannear en hoe hast it krigen? 
Begjin maart yn de thúswedstriid tsjin Bûtenpost. In trochkopbal kaam tusken 
mij en de ferdigening yn, hjirtroch moast ik de goal út om foar de bal te gean, 
doe kaam ik yn botsing mei de spits fan Bûtenpost. 
 
Sit der al wat ferbettering yn?  
It rinnen giet steeds makliker, yn in earder stadium koe ik myn foet lang net 
strekke en boege. Dêrtroch kry ik no wolris kommentaar fan ‘wer bin dy 
krukken dan at it sa min giet.’ Mar de krúsbannen brûke je bij bewegingen 
lykas springe, sprinte en it draaien fan de foet. 
 
Moast der oan opereard wurde?  
Ik ha krekt yn it sikenhus te hearren(sjoen) krigen dat myn achterste krúsbân 
ôfskuord is. Mei de foarste is neat oan de hân en dat hiene se net earder sjoen 
mei it soarte ûngemak wat ik hân ha. Dus dat is posityf. De knibbel leit der 
fierder goed stabyl bij sei Du Bois en dêrtroch liket it nei omstandigheden noch 
aardich… Ik moat de kommende moanne sa folle mogelik krachtraine(min. 2 
kear wyks) en oer 4 wiken wer bij Du Bois sjen hoe de forderingen binne. 
Fierder mei ik wannear de focht 'der út is wat begjinne te drafen. 
 
Tinkst dasto dit seizoen noch keepe kinst? 
Nee, dy krachttraining duorret sa’n 3 moanne foar je wer sporte kinne. 
 
Bist wol op ‘e tiid fit foar it “WK”?  
Ja fansels! 
 
Falt it dy ek op dat it liket dat keepers tsjintwurdich faker blesseard 
binne? Sjoch Vandenbussche, Stekelenburg, Toering, Van Beem, Faber 
ensfh. Hasto dêr ek in ferklaring foar? 
Ik tink dat it temeitsjen hat mei de ûnminskelike druk dy’t op ploechen lykas It 
Hearefean, Ajax en de prestaasje teams fan SDS stean. 
Nim no Sjoerd van Beem dy’t bij in korner sels ûnder Henk Postma troch dûkt 
om in bal  klem te pakken en de punten foar de ploech binnen te slepen! 
Betterskip!              (WW) 
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Wat seist? 
 

 
 

 
 
Inne:  Ferhip hjir koe wol in ljipaai lizze. 
Gerwin:  Mar ik ha de pet net op…. Moat der dan yn ’e bûse? 
(Gida Heerma) 
 
Inne: Hast myn nije dûnsbewegingen al sjoen? 
Gerwin: Sinds wannear dûnsesto? 
Inne: Net, mar myn mem wurdt moarn 40 dus haw ik mei heit efkes wat 
ynstudeard. Kreas net? 
Gerwin: Hiel moai Inne, ast no skoorst yn dizze wedstryd dan kinne we it 
dûnske wol efkes oefenje 
Inne: Prima!  
(Sytze Kooistra) 
 
Inne: Gerwin; dat reade shirt past echt goed by myn skuon.  
Gerwin: Ik fûn dat Bavaria jurkje leuker. Dat wie echt sexy. 
(Habtamu de Hoop) 
 
Inne:   Ik weet echt zeker dat mijn linker schoen langer is als de rechter!! 
(Arjan van den Elshout) 
 
Gerwin: Wat is der Inne? 
Inne: Tink derom! Ik hâld it net mear……… 
(WW)
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Út de alde doaze  

 
Dit binne E1 en E2 út 1997. Wa fuotbalje der noch en wa binne dit.  
Sjogge jim it? 
Mail ús, sadat wij de foto’s mei nammen ynkoarten op de webside pleatse 
kinne: Sds-nijs@home.nl 
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Puzzel 
Efkes in opstelling meitsje is noch net sa maklik. Fansels moatte je b.f. wolris 
wat spilers ôfstean oan oare teams, mar der spylje noch folle mear dingen. 
Probearje dit team mar ris gear te stallen: 
 
Jansen kan niet goed overweg met de keeper. 
De zuster van Klaassen is verloofd met de rechtsback. 
De midvoor is langer dan de rechtsbuiten 
Pietersen woont met de linksback, de spil en de linksbuiten in dezelfde buurt. 
Van Duim , de Leeuw en de linksbuiten zijn op dezelfde school geweest. 
Verkerk gaat veel vissen met de vijf voorhoedespelers. 
De trainer heeft van der Schaaf onlangs in de voorhoede geplaatst. 
Klaassen staat rechts naast Jansen opgesteld. 
De echtgenote van Bos is de zuster van de linksbuiten. 
Evers is ouder dan de linkshalf en de rechtshalf maar jonger dan de keeper. 
Van alle voorhoedespelers is van Dam de kleinste. 
Van der Schaaf is met de linksbinnen en de rechtsbuiten een 
sportartikelenzaak begonnen. 
De rechtshalf is samen met Klaassen op vakantie geweest. 
Uitgezonderd de linksbuiten en de midvoor is van der Schaaf de enige speler 
die nog nooit geblesseerd is geweest. 
Bos heeft met de vorige voorhoedespelers een weddenschap afgesloten op de 
afloop van de volgende wedstrijd. 
De leeftijd van van der Elst is gelijk aan de gemiddelde leeftijden van de 
rechtsback, Verkerk, de keeper en de linkshalf samen. 
Alle achterhoedespelers, behalve Pietersen, zijn gehuwd. 
De ruzie die Verkerk had met de beide halfspelers en de linksback is bijgelegd. 
Boersma voldoet goed sinds hij van de linksbackplaats is gehaald. 
De lopende competitie zal voor de Leeuw die de oudste van het team is de 
laatste zijn. 
 
Linksbuiten Linksbinnen  Midvoor          Rechtsbinnen     Rechtsbuiten 
……………        …………….        …………        ………………      ……………… 
 
Linkshalf             Spil   Rechtshalf 
……………                            ………………                       …………………  
 
  Linksback   Rechtsback 
                        ……………..                                 ……………….. 
     Keeper 
                                          ………………….. 
Wy binne benijd nei jim opstelling.  
 
Efteryn dizze Treffer kinne jim de goeie opstelling fine.               



jiergong 41 nr 5 31 april 2011 

Ôfskie nimme fan Gatske Hiemstra 

It is moai west… 
Sneon 10 april wie it dan safier: 
Gatske Hiemstra draait har lêste 
kantinetsjinst. Nei mar leafst 30 jier 
(!) fynt se it moai west. Natuerlik is 
der net samar foarbygien oan dit 
heuchlike feit. De kantine wie 
aardich fersiert doe Gatske foar it 
lêst as frijwilliger de kantine yn 
kaam. Els moast natuerlik sjen en 
witte dat it hjir wol giet om in súper-
frijwilliger!  
 

 

Gatske begûn har ‘karriêre’ neidat 
har man Geart sadanich bleseard 
rekke oan syn knibbel en stopje 
moast mei it fuotbal. Sels hat 
Gatske jierren follyballe mar nei in 
operaasje koe dit net mear. 
Dochter Tsjitske hat it stokje letter 
oernaam en wie in aardich 
fertsjinstlike follybalster. Ja, it 
sporten siet harren yn it bloed.  
 
Geart wie no altyd beskikber foar 
harren bern, dy’t yn dy tiid stik foar 
stik begûnen met it fuotbal. 
Prachtige tiden hat se belibbe yn ‘e 
‘smoarge keet’. De keet waard 
ferwaarme mei in stjonkende 
oaljekachel en der waard doe noch 
gewoan smookt. It wie ast it no 
sjochst tige behelpen, mar de sfear 
wie optimaal! It wie gemoedlik en 
mei-inoar. Fan bestjoerskeamers 

hienen se doe noch nea heard, dus 
al it spul kaam by Gatske oan ‘e 
bar. Lieders, skiedsrjochters en al 
it oare publyk. Klúskes hienen se 
ek net nedich doe; Gatske bewarre 
al it spul wol achter de bar.  
Nei dizze ‘keetperioade’ waard der 
in tydlike romte socht yn wat no as 
opslachromte tsjinnet. Ek oan 
dizze tiid hat Gatske goede 
herinnerings.  
Doe de bern lytser wienen wie se 
noch in pear jier flagger en lieder. 
Dat wie doe sa. En de lêste jierren 
siet se yn ‘e aktiviteitenkommisje 
fan SDS.  
 
Gatske hat altyd moarns draait. De 
kofjeklanten hienen ommers wol 
tiid foar in praatsje. Gatske siet op 
kop en earen yn it fuotbal en wist 
faaks noch better hoe de ferskate 
ploegen der foar stienen dan 
harren sels. It kontakt en it mei-
inoar wêze, dêr giet it om. Letter 
kaam dizze moarnstiid har ek goed 
út want elts wit wol dat har 
soannen Auke, Floris en Gert-Jan  
alle trije ek it spultsje leaf hienen. It 
fuotbal wie in famyljebarren. 
Middeis thús of út sjen nei har 
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jonges en dan jûns mei syn allen 
nei it Fean. Se ha as gesin 18 jier 
in seizoenskaard hân! Ek dêr fûnen 
se de sfear wêr’t se sa fan hâlde. 
Mei (mar) 2000 medesupporters ha 
se prachtige tiden belibbe yn it Abe 
Lenstra Stadion.   
 
Ek skitterjende tiden belibbe 
Gatske oan de perioade doe Floris 
en Gert-Jan tsjin Grinzer en 
Drintse ploegen moasten. Geart en 
Gatske sieten natuerlik ek yn ‘e 
bus! En wat te sizzen fan de 
perioade dat dizze selde twa  
spilen by v.v. Sneek. Machtich!   

Mar goed: it is moai west. En wat 
no? Wat mear tiid foar oare dingen 
en natuerlik de bernsbern sjen dy ‘t 
no ek fuotbalje. It gean dy en dyn 
gesin goed Gatske.  

 
(AS)  
 
 

Oplossing puzzel: 
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It ljocht op in sponser: MRW Accountants 

 
Sykjende nei in sponser foar dizze rubryk stuite ik op MRW Accountants. Sy 
hawwe festigingen yn Gorredyk, Snits en Wolvegea. It is my net bekend wat 
foar bân sy eksakt mei SDS hawwe. Dit makke my nijsgjirrich en gie op syk nei 
harren webside. Je kinne alles oer MRW-accountants fine op:  

 

http://www.mrw.nl/accountant/ 
 
 
 

Wie we zijn en wat we doen 

MRW Accountants houdt zich bezig met het controleren, beoordelen en 
samenstellen van jaarrekeningen en met het afgeven van 
accountantsverklaringen. Ook is zij gespecialiseerd in het beoordelen en 
vastleggen van de Administratieve Organisatie van elk soort bedrijf.  

MRW Accountants is een zelfstandig opererende organisatie. 
Ons werkgebied beslaat voornamelijk de drie noordelijke provincies. 
Wij werken met een gemotiveerd team voor met name het MKB, zowel 
voor bedrijven met een complexe bedrijfsstructuur als voor eenmanszaken. 
Persoonlijk contact met de ondernemer staat bij onze aanpak centraal. 
Korte lijnen kenmerken onze organisatie. Hierdoor worden vragen direct 
beantwoord en problemen snel en accuraat opgelost. 
  
MRW Accountants is aangesloten bij de SRA, een organisatie waarbij 370 
zelfstandige accountantskantoren zijn aangesloten.  
Meer informatie over de SRA kunt u vinden op www.sra.nl. 
  

 
 

 
Hat dit jim nijsgjirrich makke sjoch dan sels ek ris op: 
 

http://www.mrw.nl/accountant/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.sra.nl/
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Arie-Guittart-bokaal 
Onlangs is de sportiviteitbeker weer uitgereikt door de 
scheidsrechtersvereniging Sneek e.o. 
Vorige seizoen was SDS 5

e
, afgelopen jaar zijn we gestegen naar de 3

e
 plaats. 

Er zijn 2 bekers. 1 voor verenigingen met meer dan 15 elftallen(de Arie-
Guittart-Bokaal), waar SDS onder valt, en 1 voor verenigingen met minder dan 
15 elftallen (de Auke Boot Beker). 
 
Hier de uitslag van de Arie Guittart-Bokaal: 
 

ARIE 
GUITTART 
BOKAAL                 

                  

vereniging plts strafp. startp. totaal elftallen gemiddeld 
06-
07 

08-
09 

           

C.V.V.O. 1 30 22,17 52,17 14    3,73  7 1 

Mulier 2 20 22,17 42,17 9    4,69  
ABB 
1 8 

S.D.S. 3 110 22,17 132,17 12  11,01  10 5 

Workum 4 100 22,17 122,17 10  12,22  1 3 

L.S.C. 1890 5 310 22,17 332,17 19  17,48  6 9 

O.N. Sneek 6 220 22,17 242,17 12  20,18  5 6 

Sc. Joure 7 560 22,17 582,17 27  21,56  4 2 

Balk 8 240 22,17 262,17 9  29,13  11 7 

Sneek Wit Zwart 9 460 22,17 482,17 16  30,14  8 10 

 

Wy binne wol benijd wêr ’t SDS no stiet yn it 
tuskenklassemint fan de Arie Guittart-Bokaal. 
Wy tinke sels net sa heech no ’t SDS 1 al in stik 
of 8 reade kaarten te pakken hat…………
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Trefferkes  
 
Skoalfuotbaltoernoai 
Woansdei 27 april 
De jongereinkommisje siket 
skiedsrjochters (C's en heger) en 
frijwilligers. 
Graach melde by Hans van der 
Schaar 
Tel  :0515 859164 
Mob:06 26785381 
schaarha@znb.nl 
 

Kom op!………………… 
Wessel Wijnja fan F2 wit al in 
bytsje wer it om draait by it 
fuotbaljen. Dit ropte der op trainen 
tsjin ien fan syn team; "Hé, je moet 
wel je handen uit de bûse doen". 
 

Leuke jonges 1 
In jonkje fan Klynsma komt 
gesellich even in praatsje meitsje 
oan ‘e bar fan de kantine. Hy hat in 
taske mei dêryn boarters- en 
snobbersguod. Ien foar ien wurdt it 
spul útpakt en by elk fan de dingen 
hat it jonkje wol in ferhaal. Der 
komme ek trije dobbelstiennen út. 
Master Hingst, dy’t in bakje komt 
heljen, pakt de stiennen en smyt 
bêst in hege score. Wêrop de 
jongen seit: “Ja, dat is bêst wol 
goed, mar fannemoarn goaide ik 
trije kear 6! At ik dit hjoed nochris 
goai, dan mei ik it fleske cola 
opdrinke”. Philipus en ik sjogge 
mekoar oan en binne ferbjustere. 
Nee, dat dienen ús bern no noait....  

 
Leuke jonges 2 
Sa’t jimme witte, kinne de lieders of 
spilers foartoan de limonade sels 
ophelje út de keuken. Sa komt der 

ek in (wiksel)spiler fan de D’s de 
keuken yn om foar syn team de 
tree mei te nimmen nei de 
klaaiboksen. “Sil ik de limonade ek 
even meinimme foar de tsjinpartij?” 
No ja, graach! De bekers wurde 
kreas út de tree helle en op it 
plankje yn ‘e boksen delsette, klear 
foar de rust. Wat in fint en wat in 
foarbyld! 

 
Oplossing: Wa binne dit? 
1. Bram van Beem 
2. Jaap de Blaauw 
3. Anne Brouwer 
4. Siem Sikma 
5. Jan Stenekes 
6. Enne J. Bruinsma 
7. Aant Hofstra 
8. Dooitze Nauta 
9. Daan Boersma 
10. Sjoerd van Beem 
11. Willem Wijnia 
12. Marcel Frankena 

 
Adreswizigingen 

Geane je ferhúzjen jou je nije adres 
dan efkes troch oan Hilde Knol fia 
tillefoannûmer: 
0515-411796  
of mail nei: 
Ledenadministraasje@vv-sds.nl. 
 

Nijs? 

Hawwe jim noch nijs, foto’s, 
eigenaardichheden of oars ek mar 
wat wat op de SDS-webside kin of 
foar de Treffer, mail it dan nei 
info@vv-sds.nl 
of detreffer@vv-
sds.nl 

mailto:schaarha@znb.nl
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Aginda  
 
Wannear? Wat ? Hoe let? 
16-april Kollum 1 – SDS 1 14.30 

18-april Seal: De Herauten 2 – SDS 1 19.00 

19-april Inhaal: SDS 2 – Heerenveense Boys 2 19.00 

23-april SDS 1 – VVI 1 15.00 

23-april It swimbad yn Wommels giet iepen  

25-april Aaipop  

27-april Inhaal: SDS 3 – AVC 2 19.00 

30-april Keninginnedei / Easterein Rocks  

1-maaie SC Heerenveen - Ajax 14.30 

3-maaie Inhaal: SDS 3 – Mulier 2 19.00 

7-maaie SDS 1 – Be Quick Dokkum 1 15.00 

15-maaie Bekerfinale: FC Twente - Ajax 17.00 

14-maaie 
Zeerobben 1 – SDS 1    
(lêste kompetysjewedstryd) 

14.30 

15-maaie 
Ajax – FC Twente 
(lêste kompetysjewedstryd) 

14.30 

21-maaie Start neikompetysje  

27-maaie Trefferredaksje derop út  

28-maaie 
Lêste kompetysjewedstriden oare senioaren, 
junioaren en pupillen 

 

28-maaie SDS-toernoai mei SDS’55 Wekerom  

4-juny 5 tsjin 5-toernoai yn Koudum 10.00 

11-juny Midsimmercup yn Dronryp  

11-13-juny Pinkpop  

16-18-juny Wommelser Merke  

23/24-juny Eastereiner Feesten  

24-26-juny Graspop  

7 july 5 tsjin 5-toernoai by De Wâlde 17.00 

30/1-2-3 july Rock Werchter  

27-july Jong-Feinte Partij yn Easterein  

30-july Start SKS-skûtsjesilen  

3-aug P.C. yn Frjentsjer  

10-aug Freule yn Wommels  

19-21-aug Lowlands  

20-aug Start nije bekerrondes  

3-sep Start nije kompetysjes  

 


