De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 36 nûmer 3
desimber 2005
Redaksje:

Adres:

Aant Hofstra
Durk Okkema
Sjoerd van Beem
Willem Wijnia
Metsje Huitema
Gerard van Asselt

Swingoerd 25 , 8731 CV Wommels
Sjaardaleane 7, 8734 GH Easterein
Molewâl 4, 8731 AD Wommels
Walperterwei 21, 8731 CC Wommels
Tywert 4, 8731C L Wommels
Dobbelân 6, 8734 GZ Easterein

Bestjoer:

tillefoan:
0515-332364
0515-333005
0515-332482
0515-331444
0515-333295
0515-332181

tillefoan:

funksje:

0515-332400
0515-332149
0515-332570
0515-331866
06-41576819
0515-333134
0515-332221
0515-332245
0515-331533
0515-332013
0515-332186

Foarsitter
Skriuwer
Ponghâlder
Wedstriidsekretariaat

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

Jappie Wijnia
Klaas Sixma
Fokje Breimer
Anco Elgersma
Pieter Groenveld
Anne Hallema
Syb Overal

0515-332245
0515-332963
0515-331330
0513-335103
0515-333927
0515-332928
0515-331532

Foarsitter
Secretaris
Skriuwer
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

0515-331866
06-41576819
0515-333134

senioren/junioren

Rienk Wiersma
Ymie Kamstra
Willem Twynstra
Tinus Hoekstra

Itingewei 4, 8735 HT Itens
Monsamabuorren 1, 8844 KT Hennaard
De Ljits 1, 8734 HL Easterein
Skipperbuorren 17, 8734 GT Easterein

Andre Vink
Sietske Okkema
Jappie Wijnia
Eddy de Boer
Enne Jeh. Bruinsma
Roel Sijbesma

De Singel 30a, 8734 HR Easterein
De Singel 15, 8734HP Easterein
De Jister 3a, 8731 EB Wommels
Skippersbuorren 15, 8734 GT Easterein
De Singel 12, 8734 HR Easterein
De Singel 17, 8734 HP Easterein
De Jister 3a, 8731 EB Wommels
it Risplân 4, 8734 HT Easterein
Greate Buorren 13 8732 EE Kubaard
Kon. Wilhelminastraat 90 8606 BZ Sneek
‘t Bosk 18, 8731 BL Wommels
De Singel 19, 8734 HP Easterein
De Singel 7, 8734 HP Easterein

Wedstriidsekretariaat
2e ponghâlder
Foarsitter jongerein
Lede-administraasje
PR en Reklame
Sen. / Technyske saken

Wedstriidsekretariaat
Tinus Hoekstra

Skipperbuorren 17, 8734 GT Easterein

Andre Vink

De Singel 30a, 8734 HR Easterein

Pupillen

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

Fersoarging terrein en materialen:

tillefoan:

Andries Stuiver
Hans Kooistra
Harm Bergsma

0515-332872
0515-331560
0515-332476
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A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein
De Singel 9, 8734 HP Easterein
Skoallestrjitte 46, 8734 GN Easterein
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Konsul:
Pier Faber,

‘t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein

Bankrelaasje:

34.95.01.033

0515-331750

Rabobank Bolsward e.o.

Ferienings nr KNVB: BB BG 32H
Korrespondinsje besoarging Treffer:
Easterein:
Dukke vd Wey, Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein
Wommels:
Fam. Postma, Roede 29, 8731 CT Wommels
Itens/Hinnaard:
Sjouke Sjoukema, Hearedyk 55, 8735 HP Itens
Spannum:
Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum
Winsum:
Sybren Wassenaar, Hege Terp 13 Winsum
Kûbaard:
Fam. Verheus, Joarumerleane 2, 8732 EC Kûbaard
Oare plakken:
Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels
Senioren fjildfuotbal:
€
Senioren sealfuotbal:
€
Senioren fjild- en sealfuotbal:
€
A- en B-junioren:
€
C-junioren:
€
D- en E-pupillen:
€
F-pupillen:
€
foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting

Kontribúsje :

Tillefoan:
0515-333240
0515-332469
06-25547253
0517-341532
0517-341886
0515-332965
0515-333295

52,45
37,80
90,25
41,65
35,10
28,60
24,80

it
it
it
it
it
it
it

healjier
healjier
healjier
healjier
healjier
healjier
healjier

Tagong wedstriden earste âlvetal € 3,Foar leden is de tagong fergees.

Stipers
Mear ynformaasje bij it bestjoer

Freonen fan SDS
Foar € 50,- yn it jier wurde jo lid. Jo ynlis wurdt brûkt foar de jongerein fan SDS. Dêr tsjinoer stiet dat jo
ús klupblêd, “de Treffer”, fergees tastjoerd krije en dat jo by kompetysje-wedstriiden fan ús earste âlvetal frij
tagong hawwe. Foar neiere ynljochtings kinne jo skilje mei Willem Twijnstra (till. 0515-332570).

Oanmelding nije leden:
Aspirant jongereinleden kinne foar in oanmeldingsformulier en foar neiere ynformaasje skilje mei de
skriuwer fan ‘e jongereinkomissje, Koos Plantinga (till. 0515-332448).
Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme mei Roel Sijbesma (till. 0515-332186). Njonken in
oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) ynleverje wurde.
Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei Roel Sijbesma (till. 0515-332186).
Foar sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren foar de
wedstriid legitimearje moatte, is ek nog in pasfoto nedich.
Oanmelding kin ek digitaal. Neiere ynfoarmaasje is te fynen op: www.vv-sds.nl

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is:

9 jannewaris 2005
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
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Fan it bestjoer
Plezier en
Prestatie (P&P)
daar draait het om
als je met sport
bezig bent,
hoewel als ik aan
werk en zeker
ook vrijwilligerswerk denkt dan
zijn de twee P’s
ook aan de orde.
Gauw word er gezegd dat het bij F-jes en
E-jes alleen maar om plezier mag draaien
en dat prestatie veel minder aan de orde
is, daar tegenover staat dat bij de hogere
teams prestatie belangrijk is en minder
het plezier. Jammer vind ik het als zaken
zo zwart-wit worden gesteld. Echter heb
ik de afgelopen jaren vaak genoeg
ervaren dat Plezier hand in hand hoort te
gaan met Prestatie, en dat was dan toch
alleen maar bij F en E teams. Is het niet
mooi dat als een team door een goede
prestatie neer te zetten, kampioen wordt.
Zo’n kampioenschap geeft een hoop
plezier in een team. Prestatie hoort bij
sport, dus daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen. Vooral jonge kinderen
zijn gretig en leren graag. Het is als
trainer dan ook mooi om te zien als er na
een training een bezweet koppie van een
jochie van 6 naar je toe komt en zeg: “ik
wist niet dat voetbal zo hard werken
was”. Toch ervaar ik nu als trainer van de
D3 dat plezier er aan gaat als het team
niet aan voetballen toe “mag en kan
komen” Als de fysieke weerstand zo
groot is, dat er geen plezier meer te halen
valt. Aan de andere kant heb ik een
enorme waardering voor alle spelers van
de D3 die nu 9 wedstrijden hebben
verloren, 105 goals tegen hebben gehad,
en na de wedstrijd toch nog het plezier
kunnen vinden om te stoeien met z’n
De Treffer nr 3

allen onder de douche. Grote klasse, als
je zo omgaat met die “mentale dreunen”
die je iedere week krijgt, en toch weer
met plezier op de trainingen komt. We
hopen dat we volgend seizoen meer aan
voetballen toe kunnen komen, en dan
komt het plezier op de groene mat ook
wel weer terug. Als je nu kijkt naar alle F
teams die toch nagenoeg allemaal zijn
geeindigd op een 2e of 3e plaats, en
hoeveel P&P dat daar in de juiste
verhoudingen tegenover staat, dan geniet
je van “het spelletje”. Over genieten
gesproken, neem gerust eens de tijd om
op zaterdagmorgen eens te gaan kijken
bij de E-teams. Hoe mooi en degelijk
voetbal (Prestatie) en spanning
/emotie(Plezier) er daar op de mat
worden neer gelegd, heerlijk om te zien
dat de inzet van de vele vrijwillige
trainers en leiders zich terug betaald in
een stukje ontspanning door inspanning.
Ook wordt er door de hogere D-teams
regelmatig leuk voetbal gepresenteerd.
Binnen SDS word er over gesproken dat
er meer en “profesioneler” getraind moet
gaan worden om het nivo van de club op
peil te houden of te verhogen. Op
zichzelf niks mis mee het zal zeker de
prestaties verbeteren, maar we moeten als
dorpsclub toch altijd blijven waken voor
een flinke dosis plezier. Zowel voor het
Vlaggenschip als de sterspelers van de
F4/F5. Gezelligheid, sfeer, maar ook
spanning en goede resultaten is wat een
club samen bindt. Ik wens alle
vrijwilligers en spelers heel veel P&P toe.
Vriendelijke groeten,
André Christiaan Vink
Wedstrijdsecretaris-pupillen.
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Bestjoersgearkomst
Moandeitejûn 14 novimber wie de ledengearkomst fan SDS. In ympresje:
Auke Jetze Kroondyk stie wer efter de bar.
Der wiene sa'n 35 mannen, dy't wij net allegear neame sille Der wiene trije froulju:
Dukke, Immie en Tineke.
De klup fan 50 hjit no de freonenklup fan SDS.
Nei de winterstop komt er wer in F5.
Oan de ein fan it seizoen komt der in slotjûn foar de jeugd.
Jan Peter Bootsma traint noch altiten ien kear yn de wike bij sc Hearrenfean.
Tineke Vink, it tige aktive bestjoerslid fan de jeugdkommisje, nimt ôfskie.
Fokje Breimer en Klaas Sixma binne de nije jeugdkommisjeleden
Kontribúsje wurdt mei yngong fan de earst folgende betelling mei 3 % ferhege
In elektroanysk skoreboerd komt er yn febrewaris/maart.
It positive eksploitatieresultaat fan 2004/2005 wie € 673,De begrutting fan 2005/2006 lit in tekoart sjen fan 1000 euro.
Der komt in nije regeling foar donateurs. It bestjoer giet dit mei tastimming fan de
gearkomst útwurkjen.
Plantinga en Boersma (in ferneamd akkountantsburo yn Easterein en Wommels en
omkriten) hat de jildsaken fan ponghâlder Willem besjoen en goedkard.
Dukke van der Wey nimt nei 10 jier ôfskie fan it bestjoer. Loovjende wurden wiene
der fan foarsitter Rienk.
Dukke kriget in blomke en it SDS klompke.
Sietske Okkema nimt it plak fan Dukke yn.
André Vink wie al tuskentiids taheakke oan it bestjoer, mar no ek offisjeel.
Roel Sijbesma hat foar twa jier bijtekene.
Der binne noch aardich wat jubileumboeken. Foarstel fan Bruinsma is om se
beskikber te stellen oan de nije jeugdleden.
Kontribúsje koarting foar futsallers, dy't ek fjildfuotbalje is der net mear bij
Douwe Reitsma hat in persoanlike tulpenaksje opsetten en de opbringst 90 euro is foar
SDS.
Gearwurking mei oare klups yn de
gemeente wurdt net útsletten. Dit nei
oanlieding fan in fraach oer it nivo fan
de jeugdalvetallen
De fulde koek wie wer hearlik.

Op de foto: Rienk Wiersma sprekt Dukke
van der Weij ta.
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Sealtraine jeugd
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D1
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F4 en F5
C2
E1
E2
E3
E4
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23-jan
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27-jan
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2-feb
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3-feb
6-feb
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TSJIPKE KLAAS OF
FLORIS
KLAAS POMSTRA
BAUKE DIJKSTRA
WILLEM OF THEO
STEFAN VAN KRIMPEN
DURK YDE SJAARDA
ANNE HALLEMA
BAUKE DIJKSTRA
WILLEM OF THEO
PYTRIK HIEMSTRA
ANDRE VINK
ANNE HALLEMA
DOUWE REITSMA
PAUL DE BOER
STEFAN VAN KRIMPEN
DURK YDE SJAARDA
ANNE HALLEMA
DOUWE REITSMA
PAUL DE BOER
PYTRIK HIEMSTRA
ANNE HALLEMA
BAUKE DIJKSTRA
WILLEM OF THEO
ANDRE VINK
DURK YDE SJAARDA
ANNE HALLEMA
DOUWE REITSMA
PAUL DE BOER
PYTRIK HIEMSTRA
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SDS 3
Slordig spelend SDS-3 pakt drie verdiende punten
Een sterk maar slordig spelend SDS-3 boekte zaterdag een uiterst verdiende en
nuttigezege op het hoger geplaatste sc-Joure-3.Eigenlijk had niemand erop gerekend
dat we zouden voetballen na de hevige regenval van de afgelopen week,maar de mat
lag er in Easterein perfect bij en met wederom een wisselende selectie van 12 man met
daarbij 2 half fitte spelers was het voor Wouter weer een lastige opgave om de juiste
samenstelling te formeren.Jentje,Harm-Auke en Jelte hadden promotie gemaakt naar
het tweede elftal en daarom waren we blij dat Jan en Albert-Jan ons op het laatste
moment toch nog kwamen versterken.
Sterk en aanvallend SDS-3 boekt ruime en nuttige overwinning.
Een goed en aanvallend voetballend SDS-3 deed afgelopen zaterdag prima zaken
middels een ruime 5-2 overwinning tegen het 2e elftal van sc-Berlikum.Door de rust
periode van 14 dagen konden we beschikken over een fitte selectie van 15 man waarbij
ook de terugkeer van Jentje was na 6 weken.Jan,Gerard en Jelte hadden promotie
gemaakt naar het 2e dus Wouter moest weer enkele omzettingen in het team doen,maar
dat ging niet tenkoste van het voetbal.
Slechte dag nekt SDS-3
Een zeer zwak acterend SDS-3 liep afgelopen zaterdag tegen een zware 7-1 nederlaag
aan bij het onderaan staande Makkum en mocht blij wezen dat de dubbele cijfers niet
werden gehaald.
We speelden voor de verandering weer eens met een geheel ander team dan de vorige
week zodat we nooit op elkaar ingespeeld raken.
SDS 3 laat twee punten liggen tegen koploper Rijperkerk
Afgelopen zaterdag moesten we aantreden tegen koploper Rijperkerk en waar vooraf
iedereen voor een punt had getekend,na de zeeperd van vorige week,waren er na afloop
gemengde gevoelens na de puntendeling. Het tweede was afgelast dus hoopten we dat
er enkele jongens bereid waren om met ons mee te gaan, na vele
afwijzingen gaven Bote en Gerlof groen licht zodat we met 14 fitte mensen konden
vertrekken. Lieuwe had de leiding voor een weekje overgenomen van Wouter,en dat
heeft iedereen geweten,en hij toverde de volgende opstelling uit de hoge hoed:
Slordig spelend SDS-3 pakt drie verdiende punten
Een sterk maar slordig spelend SDS-3 boekte zaterdag een uiterst verdiende en nuttige
zege op het hoger geplaatste sc-Joure-3.Eigenlijk had niemand erop gerekend dat we
zouden voetballen na de hevige regenval van de afgelopen week,maar de mat lag er in
Easterein perfect bij en met wederom een wisselende selectie van 12 man met daarbij
2 half fitte spelers was het voor Wouter weer een lastige opgave om de juiste
samenstelling te formeren.Jentje,Harm-Auke en Jelte hadden promotie gemaakt naar
het tweede elftal en daarom waren we blij dat Jan en Albert-Jan ons op het laatste
moment toch nog kwamen versterken. (Wicky)
De Treffer nr 4
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Stân SDS-League per 1 desimber 2005

Sjoch eltse wike op www.vv-sds.nl foar de nije stân!
De Treffer nr 4
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Wichard ingeschoten. Uit de kluts kwam
de bal bij Jeroen die met zijn sterke linker
de bal in de bovenhoek schoot, 1-0.
Makkum zette wel aan maar kon geen
vuist maken tegen het defensief sterke
SDS 3. Het had dan ook een foutje nodig
van Harm Auke Schampschot, die zijn
naam eer aan deed en de bal op de rand
van het strafschopgebied van SDS half
raakte. Uit de voorzet die hierop volgde
werd de bal koel afgemaakt door de
Makkum spits die overigens verder de
hele wedstrijd aan de ketting lag bij
Jentje. De wissel hierna van Harm Auke
voor Jelte was hard maar terecht.
De 1-1 was een teleurstelling, maar SDS
3 liet zien dat er een echte ploeg stond en
dat het volledig voor de winst ging. Tien
minuten voor tijd werd het alsnog 2-1. Na
een zeer gelukkige actie van, ik geloof,
Wichard, ingezet op eigen helft, werd
zijn dwarrelvoorzet prachtig ingekopt
door Albert Jan, die overigens sterk
inviel. Opvallend is dat een voor het
derde elftal redelijk nuttige speler als
Wichard Deinum dan direct naar Oane
Brouwer (leider van het eerste) denkt te
moeten gaan roepen dat hij na een
dergelijke gelukkige actie wel als
linksbuiten in het eerste kan worden
opgesteld, jammer…….
De 2-1 was hiermee een feit maar de
wedstrijd was nog niet ten einde.
Makkum zette alles op alles om dat
puntje binnen te slepen. Vlak voor tijd
volgde nog een opstootje met de nr 5 van
Makkum, Jeroen Wagenaar en
ondergetekende in een negatieve hoofdrol
(excuses vanaf deze plaats voor dit
slechte voorbeeld). Er volgden nog
enkele spannende en slopende laatste
minuten waarin SDS op het tandvlees
liep.
Berrie

Samar in wedstrijd
SDS 3 – Makkum 2 2-1
Overwinning van het collectief
Na 3 weken terug met 7-1!!! te hebben
verloren in de uitwedstrijd tegen
Makkum, kreeg SDS 3 nu reeds de kans
op revanche.
Coach/vertrouwenspersoon en positivo
Wouter Hylkema toverde de volgende
opstelling tevoorschijn van het nagenoeg
complete SDS 3. Alleen Auke
Konterman Hiemstra en Lieuwe Mutu
alsmede de langdurig geblesseerde Marco
Brouwer waren afwezig. De eerste helft
was onderhoudend en de ruststand terecht
0-0. Weinig kansen over en weer of het
moest al de kopbal zijn van Hjalmar uit
een voorzet van Wichard. De redding van
Jappie Wijnia op een Makkumer schot in
de linkerbovenhoek kan ook niet
onvermeld blijven, klasse!!. Eveneens
was daar de niet verwachte rentree van
Durk de Jong. Je kan zien dat hij het
voetballen nog niet is verleerd.
In de rust heeft Wouter Hylkema de
puntjes op de i gezet met zijn inmiddels
welbekende voetbalinzicht en zijn
positieve kijk op het elftal. Die geeft
iedere week weer aan een ieder
vertrouwen. Met name spelers als Sjoerd
Seip en Jeroen Wagenaar groeien iedere
week.
Met Gearard voor Durk en Albert Jan
voor Hjalmar die in de eerste helft al
kramp had vanwege het hoge tempo in
het derde, werd de tweede helft
aangevangen.
De eerste 10 minuten van de tweede helft
waren echter duidelijk voor Makkum,
zonder dat er echte kansen werden
weggegeven.
Langzaam kwam SDS onder de druk uit.
Na 20 minuten werd een slim genomen
vrije trap van Anco, die deze middag
m.n. in de combinatie goed was, door
De Treffer nr 4
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SDS 4
wiksels op wiene) wylst de oare hast
tagelyk oanjoech dat hij net fierder koe.
In útdrukking dy’t komt út de bibel. Yn
Dêr gyng myn kâns om in krease wylch
Psalm 137 fers 2, stiet dat de Israeliten
te finen.
de harp oan de wylgen hongen omdat se
Sa makke ik fan tichtbij mei dat er noch 3
net langer dichtsje en spylje woenen. Yn
kear skoord waard troch SDS. Ype
it Frysk is dizze útdrukking letter
Tiemersma wie de gelokkige , mar ik
omsetten yn: de strykstôk oan de beam
moat er wol bijsizze dat hij se wol hiel
hingje.
moai oanrikt krige troch Douwe, Roel en
It betsjut sa folle as: der mei ophâlde. At
Ids.
it reedrider ophâldt hinget hij de redens
1-5 tsjin Lions 2 wie in prima resultaat.
yn de wylgenbeam en at de kanofarder
Opfallend wie noch dat it tige sportive
ophâldt komt de kano yn de beam.
wedstryd wie, wêr de skiedsrjochter foar
Stoppet in fuotballer dan is it fansels
ien oertreding fluite hat.
logysk dat de skuon yn de wylch hongen
En de syktocht nei de wylgenbeam?
wurde. Mar dan moatte je fansels earst
Tsja......
wol in moaie tapaslike wylch fine kinne.
Derom kin it soms ek efkes duorje tusken
SDS 4 – Hielpen 2 19 novimber
it momint dat je roppe “ik gean de skuon
yn de wylgen hingje” en it momint dat
2005
Utslach 2-2
soks bart.
Gelokkich mar soe ik hast sizze wolle,
Lieder Ids Boersma wit hoe’t je jonge en
want oars hie der wer gjin ferslach fan
âlde spilers stimulearje moatte. Mei in
SDS 4 west.
netsje sûkelade munten. Foarôfgeand oan
De skriuwer fan dit stikje hie him dan ek
de wedstryd krigen de mannen fan SDS 4
foarnommen om de earste helte wat te
allegear dizze traktaasje wylst Sinteklaas
fuotbaljen en de twadde helte goed om
noch net iens yn Easterein en Wommels
him hinne te sjen at er ek earne in moaie
oankommen wie.
wylch stie.
Hoe’t men de munten bestede woe, wie
Yn de earste helte seach er fan tichtby dat
in saak foar nei de wedstryd, hoewol
SDS 4 goed kombinearre en prima útspile
sommigen de skiedsrjochter om keapje
kânsen krige. Der foelen dan ek twa
woenen.
prima doelpunten fan Roel en Ype
De kâns dat Sjoerd gefoelich wie foar
De tsjintreffer fan Lions 2 wie in
dizze golesterol ferheegjende swietekau
tsjinfaller. Neffens sommige fan myn
like lykwols net sa grut. De tsjinstanner
ploechgenoaten lei dat oan it lege tempo
Hielpen rôp bij tal fan feteranen âld
mar dêr wie ik it (hymjend) lang net mei
herinnerings op meiname de wedstriden
iens.
bij de seedyk. De tsjinstanners fan no
Yn it skoft waarden de puntsjes noch
leine doe wierskynlik noch yn de widze.
efkes op de i setten en moast ik “yn it
It wie wer hurd wurkjen om de snelle
teambelang” noch efkes stean bliuwe.
mannen út Hielpen fan skoaren ôf te
De taktyk fan myn ploechgenoaten om
hâlden. Wij krigen net folle kânsen yn it
mij der hielendal net út te heljen slagge
earst oan. Hielpen kaam op 0-1 en
ek noch. Want earst foel de iene mei in
snelheid wie de basis.
hamstringblessure út( wêrtroch de
De Treffer nr 4
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Oan de wylgen hingje.

Mar foar de tee kaam SDS op foarsprong.
Earst wie it Ype dy’t in korner foarbrocht
dy’t troch Sipke foar it doel kopt waard
en dêr wie Roel syn tean om de bal der
yn te tikken.
Noch gjin minút letter stjoerd Bertus
Aant de romte yn mei in stekpass en dy
syn foarset waard troch Folkert Rients
yntikke.
Nei de tee mei Klaas Visser en Ids
Boersma yn de ploech bleau it
krêftsferskil net hiel grut. Jaap Boekholt
moast noch in pear kear syn favorite

dûkbeweging dwaan, foardat Hielpen
gelyk makke út in snelle oanfal.
De beuk gie der op iens yn en
skiedsrjochter Sjoerd wie neffens de
Hielpers dúdlik omkocht want hij
minstens in strafskop jaan moatten en in
spiler der út stjoere moatten.
Dat earste die er net en dat twadde die der
wol: it wie allinne in Hielper. Klaas
Visser gie noch efkes groggy en grutte
kâns dat dy de hiele sneontejûn op de
bank lein hat.

Lieder Ids Boersma hat krekt de priis fan de Grote Club actie ferparten ûnder de 14
spilers fan SDS 4. Op de foto telle Ype en Sipke it bedrach efkes nei. Se kamen ta 11
euro 45 en dat wie foar in tredde helte in goeie basis. Spitich dat it barpersoneel de
munten net oannimme woe. De munten wiene nammentlik fan sûkelade.
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Út de Ommelander Courant

De leste tiid gongen der binnen de seleksje fan SDS hieltiten mear stimmen op dat
Henk foar de wedstriid altiten in praatsje makket mei in fotograaf om foaral him (as
syn broerke Mark) mei in foto yn 'e krante te setten. Dit slagge ek altiten
wûnderbaarlik goed, want eltse moandei wannear we de LC of FD wer iepensloegen
seagen we him wer yn 'e krante stean.
Foarige wike wie it oars. Gjin Henk (of Mark), mar in foto fan Hendrik yn 'e LC. Mar
sa at no bliket hat Henk syn wurkterrein fergrutte om ek syn bekendheid bûten de
lânsgrinzen fan Fryslân op te krikken. Dizze foto krige ik fan myn pleatselike
ferslachjouwer fan 'e Ommelander Courant. En wa stiet der op 'e foto?
(DYS)
Beste fuotbalfreonen,
Tidens myn ferbliuw yn it sikehûs en dêrnei haw ik fan
ferskate minsken in kaartsje, blomke en besite krigen.
Fan SDS 2 krige ik sels in pakket mei libbensmiddelen.
It hat my tige goed dien. Ik wol hjirby dan ek eltsenien
hjirfoar betanke.
Appie Posthumus

De Treffer nr 4
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Jierdeis
C2
C2
D2
A1
2e
B1
D2
E2
A1
D3
E4
1e
A1
C2
D2
4e
E3
5e
C1

Rutmer
Bauke
Joris de
Sybren
Sybren
Thijs
Klaas Bouke
Bert
Jehannes
Gerrit
Douwe
Henk
Korne
Thor Ejnar
Tarina
Ype
Hylke
Jacob Sjirk
Harm Jan

Braaksma
Jelsma
Jong
Wesselius
Nauta
Jaarsma
Faber
Couperus
Abma
Tessemaker
Kooistra
Postma
Boekholt
Ruiter
Veenje
Burggraaff
Flapper
Joustra
Kamstra

09-dec-91
09-dec-91
09-dec-93
11-dec-88
13-dec-86
15-dec-90
15-dec-93
17-dec-94
21-dec-87
21-dec-94
23-dec-96
24-dec-83
26-dec-88
26-dec-91
27-dec-92
28-dec-50
29-dec-96
31-dec-85
31-dec-90

14
14
12
17
19
15
12
11
18
11
9
22
17
14
13
55
9
20
15

Futsal 3
1e
B1
B1
F1
Oprop
A1
2e
C1
1e
1e
E3
Oprop
E1
F3
A1

Jacob
Remco
Tim
Eeltje S.
Remco
Simon
Malcolm
Willem
Doede
Jeroen
Remco
Nico
Kees
Teun
Koen
Redmer

Oostra
van Dijk
Houtsma
Postma
Dooper
Jellema
Feyten
Wijnia
Kooistra
Brouwer
Brouwer
Bakker
Adema
Heeres
Zuidema
Strikwerda

04-jan-74
05-jan-70
07-jan-89
13-jan-89
13-jan-98
13-jan-78
16-jan-87
17-jan-76
17-jan-91
18-jan-78
18-jan-78
18-jan-96
18-jan-85
19-jan-96
19-jan-98
21-jan-88

32
36
17
17
8
28
19
30
15
28
28
10
21
10
8
18
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Grynt bij Skylge, waard hij de stjer fan de
wrâld. Mar syn fleugels koene de weelde
net drage. Hij wist hieltyd minder wêr’t
de grinzen wiene, hij waard hieltyd mear
ferstjitten. Hij rekke oan de ferkearde
wjirms en syn leavelingsdrankje waard
fersmoarge wetter yn de hope dat er wat
gemyske troep ynsiet wêrtroch hij yn
noch hegere sfearen belâne. Hij luts him
werom op Grynt en meardere soarchsume
seefûgels pasten wat op him. En doe
ynienen wie hij dea: freed 24 novimber.
It seefûgel folk giet yn sokke gefallen
allegear op 100 meter fan de grûn
fladderjen en sa seagen jim freed 24
novimber in protte seefûgels yn mineur.
Alde herinnerings kamen wer op en de
âldere seefûgels fertelden de jonge oer
syn fleanen en syn oare geweldige
kwaliteiten. Jonathan Livingstone
Seagull is der net mear en dat betsjut hiel
wat. Foar mij persoanblik betsjutte dit ek
in drokke tiid: ik moast fûgels opfange
dy’t er hielendal troch hinne sieten en
moast meiwurkje oan ferskate
programma’s om te fertellen wat ik mei
him hie.
En dat wie bêste lêzers in hiel opmerklik
momint: Jonathan Livingstone Seagull
hat in kear op de Skoalleseize west. Yn
1997 doe’t SDS fuotballe tsjin sc
Heerenveen wie hij myn gast en sieten
wij tegearre op de ballenfanger. It wie
syn lêste lange flucht . Dêrnei hat er nea
wer fan Grynt ôf west. Ik bin wat stil de
lêste dagen en draai alle dagen de plaat
fan Neil Diamond wêryn Jonathan de
haadrol spile. En at jim mij op de
ballenfanger sitte sjogge dan witte jim
werom dat sa is.

Sibe de Seefûgel
Ik moat myn ekskuzen
oanbiede oan de boeren yn
dizze omjouwing. De ôfrûne
wike hawwe se der mooglik lêst
fan hân dat it swarte kuil plastik
dy’t sy sûnder begryp foar it miljeu, oeral
slingerje litte, foar in grut part fuorthelle
is. Dat hat de gemeente net dien, en ek
de himmelploech hie dêr gjin rol yn. Nee
it wiene de seefûgels. Wij hienen swarte
doek nedich om ús nêsten yn rou te
bringen mei swarte flachjes. Want
miskien dat jim it net witte : it
seefûgelfolkje is yn grutte rou omdat de
wrâldferneamde seefûgel Jonathan
Livingstone Seagull op 42 jierrige leeftyd
dea gien is. In bekender seefûgel is der yn
de wrâld net te finen. Ik jou it ta, hij
fleach mei prachtige sierlike bewegingen
en hij koe razens fluch fleane, hij hie in
geweldige dûk oer him , wie segene mei
in pear prachtige eagen en syn rûken wie
geweldich. Sa’t wij de jarrebakken goed
rûke kinne wie it bij mei him sa dat hij al
rûkte at er immen oan it wyldpoepen wie.
Troch syn izeren kondysje gie hij ek oeral
hinne wêr’t wat te rêden wie. Elkenien
koe him en ûntfong him mei iepen
fleugels.
Foaral de froulike seefûgels dy ûntfongen
him hieltyd faker yn harren teare fleugels.
Hij makke dêr geweldich gebrûk of
misbrûk fan en wie yn it “
seefûgelsjownijs” in regelmjittich
ûnderwerp fan petear.
It koe ek net útbliuwe fansels: doe’t Hall
Bartlet foar syn film de haadrol ynfolle
moast wie der mar ien kandidaat:
Jonathan Livingstone Seagull. De film
gie oer in jonge seefûgel dy’t ferstjitten
waard troch de oaren omdat hij de
grinzen fan it fleanen ferkenne woe. Fan
in deagewoane seefûgel dy’t feitlik Jan
Flap fan Grynt hjitte en berne op it
De Treffer nr 4
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Oan it wurd

Hoe is it kontakt mei SDS ta stan kaam?
‘ Anne en Jeroen Brouwer en Bauke de
Boer hebben ons huis geverfd en toen
werd er uiteraard veel over voetbal
gesproken, natuurlijk kwam SDS vaak
naar voren en zo ben ik de club een beetje
gaan volgen. Zo kwam ik er ook eens met
Kees Jansen (ald-trainer SDS, no Blauw
– wyt) over in gesprek en die was erg
positief over de vereniging. Toen ik in de
krant las dat Lykele Bleekveld vertrok
heb ik meteen contact met Brouwer
opgenomen. Die heeft het bestuur
ingelicht en toen was het binnen 3 dagen
rond. Ik wilde naast het werken bij
Cambuur graag weer op het veld staan,
omdat ik van mening ben dat daar toch
mijn kwaliteiten liggen en ik vindt het
ook het mooiste om te doen ’.

In petear mei Marcel Frankena(36) sunt
dit seizoen trainer fan SDS 1. Marcel is
in drok beset man (Ik moet bezig zijn).
Neist SDS wurket er by TPG, hat er mei
syn broer in bedriuw yn fiskboatsjes en
hat er sit yn it jeugdbestjoer fan SC
Cambuur. Marcel en syn frou wenje yn
Ljouwert.
We ha in petear op syn wurkplak by
Cambuur.

Ofrune seizoen bist al meardere kearen te
sjen west by SDS, wat wie dyn earste
yndruk?
‘ Ik zag balans in het team en ook veel
potentie. Toen was de doelstelling ook
nog om dit seizoen boven in mee te
draaien in de 2e klasse, maar na de
plotselinge promotie is het allemaal toch
wat anders geworden.
Verder zag ik in SDS een sprekend
voorbeeld van een kleine, hechte
gemeenschap, waar veel werk door veelal
dezelfde vrijwilligers wordt gedaan. Ik
hou van de fries en de club sprak mij
direct aan ’.

Marcel, wat is dyn fuotbal /
trainersferline?
‘ Toen ik een jaar of 5 was ben ik lid
geworden bij VV Leeuwarden. Daar heb
ik tot mijn 21e gespeeld, waarvan 3 jaar
in het 1e elftal. Ik speelde meestal in de
as en dan op het middenveld of in de
spits. Door mijn opleiding op het CIOS
ging ik stage lopen bij FVC en daar heb
ik tot mijn 26e ook nog weer gevoetbald.
Vervolgens ben ik via VV Leeuwarden
en SC Franeker bij Cambuur terecht
gekomen en hier ben ik nu 8 jaar. Eerst
als trainer van de C1 en nu als
hoofdcoordinator van de
jeugdopleidingen.
Ik ben in het bezit van oefenmeester 1,
wat betekent dat ik assistent trainer in het
betaalde voetbal zou kunnen worden ’.

De Treffer nr 4

Wat is dyn fisy op fuotbal en hoe kinst
dat tapasse by SDS?
‘ Ten eerste ben ik van mening dat je
altijd eerlijk moet zijn en respect voor
een ander moet hebben. Uiteraard gaat
het ook om plezier in het spelletje. Ik
speel het liefste in een 4-3-3 of 3-4-3
systeem en dan dwingend naar voren.
15
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By een club als SDS is het van belang om
dat systeem te spelen wat het team ligt. Je
moet roeien met de riemen die je hebt, in
2 keer trainen per week leer je een team
niet zomaar om anders te voetballen ’.

momenteel bij SDS. Verder is het wel zo
dat ik natuurlijk veel ervaring heb en in
het bezit van een diploma ben, je weet het
maar nooit ’.
Hoe sit it mei dat ferhaal fan twa nije
spilers?
‘Ha ha, ja dat verhaal is wat uit zijn
verband gerukt, maar ik doelde in dat
interview met de LC op Harm en Gertjan. Harm heeft afgelopen week al weer
getraind en ik hoop dat ze beide nog aan
spelen toe komen dit seizoen’.

By oanfang fan dit seizoen hast in doel
foar eagen en dan falle Harm en Gert-Jan
ut, wat dan?
‘ Dat is erg jammer, maar wij moeten
door. Ik gun het ze zo dat ze nog op dit
niveau kunnen gaan voetballen dit
seizoen. Tevens zijn we Wichard en Kees
kwijt geraakt en is het team dus op 4
plaatsen gewijzigd ’.

Moat Kalou yn Oranje?
‘ Nee, ik vind van niet. Je moet geen
uitzonderingen maken. Een bondscoach
kan een mens geen status geven ’.

Wat fynst fan it niveau fan de jeugd en de
trochstreaming nei de senioren?
‘ Hier heb ik goed contact over met onder
andere Marco Hoekstra. We zijn met de
TC bezig om het niveau omhoog te
brengen. Door onder meer per
leeftijdtijdsgroep een coordinator aan te
stellen. Concreet is het zo dat na de
winterstop een aantal A’s met het eerste
mee gaan trainen ’.

Werom wurd Oranje al as net
wraldkampioen?
‘ Oranje wordt geen wereldkampioen,
omdat we de laatste 10% slimheid en
gogme missen. Als het goed gaat en we 3
keer winnen, gaan we denken dat we de
4e keer ook wel even zullen winnen. De
absolute wil om te winnen is er niet ’.

Do hast in kontrakt foar 1 jier, hoe
sjochtsto de takomst fan SDS?
‘ Het is momenteel sportief gezien
natuurlijk niet ideaal, al zie ik de jongens
duidelijk beter worden. Er is nu rust in de
ploeg, maar als de resultaten uit blijven
dan wordt het op een gegeven moment
moeilijk. Al ben ik er van overtuigd dat
we na de winterstop meer punten zullen
gaan halen. Handhaving blijft de
intentie’.

Der ha in oantal foto’s fan dy op de side
stien, wat hasto mei de natoer?
‘ Ja, ik ben een natuurmens. Ik mag graag
vissen en eierzoeken. Het liefst woonde
ik in een boerderijtje ergens midden in de
natuur. Maar aan de andere kant mag ik
ook graag even de stad in gaan ’.
Dochst ek mei oan de kenniskwis, hoe
moatte we dyn kennis ynskatte?
‘ Ik ben blij dat Klaas Okkema mee doet,
dan eindig ik niet als laatste ’!
En meidizze útdagende wurden hat
Marcel genôch sein oer syn kunde op dit
gebiet tinkt my...
(SVB)

Wat binne dyn eigen ambysjes?
‘ Mijn intentie is om hier door te gaan.
Het is voor mij van belang dat ik daar
werk waar ik het naar mijn zin heb. Dat
heb ik wanneer er een wisselwerking is
tussen de betrokkenen. Dat ervaar ik
De Treffer nr 4
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It ljocht op in sponser:
Kafé Bergsma

rint wolris wat út de hân en dan wurdt
it grut feest en kin it betiden wol
melkerstiid wurde foar dat de lêsten, in
bytsje skeef, besykje thús te kommen.
Der binne sels gearkomsten die ha in
rûnfraach oan 't healwei sânen ta.
Jan hat sels ek fuotballe, yn de Bpupillen begongen, dit wie doe de
jongste jeugd, en letter yn it fjirde mei
cracks as Piet de Boer, Theunis
Boonstra, Douwe Tsjerkstra en Kick
Smit.

Der stûn yn de krante dat Kafé
Bergsma te keap stiet. De sûnens fan
eigner Jan Bergsma hat hjir mei te
meitsjen. It is dan wol wat oan de lette
kant mar it ljocht komt no op dizze
sponser.

Dan is it fansels ek logysk dat je
sponser binne. Foarhinne haadsponser
fan SDS mar troch perikelen is dat in
bytsje oars wurden, mar ophâlde te
sponserjen sil Jan nea dwaan. It bliuwt
in SDS-kafé en dat kin men sjen oan
de medaille kast mei vv
SDS der yn en de
prachtige foto fan it
kampioensteam fan
eartiids.
Yn it begjin fan SDS wie
it al te rêden yn it kafé.
Earste omklaaie op ’e
trochreet dan nei it fjild
om te baljen. Dêrnei
fuotwaskje ûnder de
pomp en de tredde helte
fiere oan de stamtafel. Hoe oars is it
no, de tredde helte wurdt noch wol
fiert mar net mear oan de stamtafel,
lokkich binne der noch útsûnderingen
en komt it twadde mei in bus fol
minsken om in lyts feesie te bouwen.
Ik soe sizze sjoch ris op
www.kafebergsma.nl of kom es lâns
foar in hapke of in snapke.

Dat de herberch fan Easterein ien fan
de âldsten fan Fryslân is, docht wol
bliken út syn rike histoarje. Sa is it
bekend dat der yn 1511 al in kastelein
yn Easterein wenne. Yn dy tiid hie de
herberch en
de skuorre
(wat no de
seal is) noch
meardere
funksjes, sa
as
loazjemint,
ûntspanning
en as
herberch.
Yn die seal
is no ien kear yn de fjirtjin dagen
muzyk wer it soms oe sa fol wêze kin
mar altyd gesellich is. Dit is te sjen op
de foto’s die op it ynternet stean. Der
stean in soad SDS leden op en dy
foto's binne op oare mominten ek
brûkber.
It moaiste fynt Jan toch wol it oan de
tap stean oftewol de kroech sels. Troch
de wike kaarte en biljerte of simpel
wat slop ouwehoere. Dit allegearre
ûnder it genot fan in slokje fansels. It
De Treffer nr 4

(Op de foto sjogge jim Jan en Corrie
efter de tap.)
(DWO)
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Út de âlde doaze
De âlde doaze is dit kear súver in ferfolch op, “it ljocht op in sponser”.
Hjir sit it earste oan de stamtafel de tredde helt te fieren.

Tinus Hoekstra is krekt op holden fan smoken, Jan van Asselt is op holden fan snobjen
en Kees Havenga freget him ôf wêr at Theo Jelsma bedarre is.

Theo Jelsma helpt Hielkje Mollinga efkes mei de kranten.
De Treffer nr 4
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A1 …..in echte subtopper
wittenskip dat wy eltse wedstriid kansen
kreëare en
frij makkelyk score, kinne wy alle wiken
spylje foar de punten. Goals fan Jelmer
(2), Ralph, Paul en Feiko. De iene noch
moaier as de oare. Feiko hie it de lêste
wiken wat moailyk,
sneon in opmerkelyke revanche! ´Tiggel`
wie sneon wat minder as oars. Jelmer pikt
syn goals mei, der stiet er foar (klasse).
Sa binne der eltse wike wêr oare
útblinkers. En dan hawwe we noch in
oantal waterdragers yn it team. Twa
backs (Douwe en Sybren) dy´t elke sneon
de tsjinstander it fuotballen ûnmogelyk
meitsje. Bosvelt begjint syn draai te
fienen by Heerenveen, Geert begjint syn
draai ek te fienen centraal op´t
middenfjild, boppedat hat syn spul ek wol
gelykenissen mei dat fan good old
Bosvelt. Dan ús lichtgewichten (Jildert en
Ralph) oan de sietkanten fan´t
middenfjild. Technysk faardich, ynsicht,
rustpunten, gjin balferlies. Koartom goeie
basisklanten. Van Putten (stikje beleving)
hat de oanfierder
fan St-Anne út de wedstriid fuotballe
(toppie). Bliuwe oer: Redmer en Korné.
Se begjinne oan elkoar te wennen. It
coachen giet better. Minder kansen en
goals tsjin, gean sa troch mannen! Dit oer
de basis mar de folgende mannen wienen
ek fan de partij en hoe. Paul (cammie)
wurdt in echte supersub. Sorry Paul mar
eltse kear ast der yn komst pikst dyn goal
mei. Erwin is ús stille kracht, taakbewust
in protte ynset en altiid oanwêzich. Hij
komt wat te min oan spyljen ta, hjir
moatte we it noch marris oer ha. Pytrik
hie earst 90 minuten by A2 spyle.
Ferfolgens mei Durk O. yn´e auto nei StAnne (tige dank hjirfoar). Conditioneel
en fysiek is Pytrik ien fan de sterksten.
Silst de folgende kans pakke? As leste

*SDS A1 – JV Bolsward A1 6-4 (2910-2005)
Tredde winst op rij foar SDS A1, JV
Bolsward wurd mei 6-4 oan de kant
setten.
Yn´e earste helte krigen we troch
yndividuele klasse en iepen hûs yn´e
ferdediging fan Bolsward kans op kans.
Goals fan Bauke, Jelmer (2) en Johannes
(2) soargen foar in reststân fan 5-1.Troch
it ynbringen fan in soad wiksels waard it
spul stikken minder. Dit kaam net sa sear
troch de jonges dy ´t deryn kamen, mar
mear troch ûnderskatting en gaos yn de
organisaasje. JV Bolsward profitearre hjir
hast noch fan. Mei noch tsien minuten te
spyljen wie de stân 5-4. Dat úteindelyk
de wiksels foar de beslissing soargen
(assist fan Erwin en
in goal fan Paul) makke alles wêr goed. It
spul is noch altyd ûnder de maat, we
kinne de bal net lang yn´e ploeg hâlde.
Boppedat krije we tefolle goals tsjin.
Troch de klasse fan in oantal spilers
kinne we op elk momint taslaan. Dit
skuort ús der op´t stuit trochhinne.
Dizze wike in fanatike tarieding
(training) foar de topper fan
oankommende
sneon tsjin Sint Annaparochie.
*Sint Anne A1 – SDS A1 4-6 (5-112005)
SDS A1 bringt de spanning werom yn´e
competitie. Koprinner St. Annaparochie
wurdt mei 5-2 ferslein. De tsjinstander
wie grutter, alder en noch sûnder
nederlaach. De jeugdige ploech út
Easterin hat op in yndrukwekkende
manier de trije punten mei nei Easterein
naam. In tsjinstelling tot forige wike ha
we hast gjin kansen fuortjûn. De
organisaasje stie as in hús. Yn de
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woe ik noch opmerke dat der nochal wat
minsken langs de line stiene. Supporters,
riders, blessearden, lieder, grensrjochter,
familie en freonen.
In geweldiche sneon, dat we noch faak op
herhaling kinne.

*SDS A1 - Balk A1 0-2 (19-11-2005)
Balk wie mei 2-0 te sterk foar de Ajunioren. In terjochte útslach. SDS koe
de bal net yn de ploech hâlde, in soad
balferlies tot gefolch. Balk wie feller en
spyle
iets fersoargder fuotbal dan wy. At it
fuotbaljen net wol dan moatte jo sykje nei
oare mooglikheden. Ek hjir waarden we
op ôftroeft (striid, felheid en
slimmichheid).
De yndividuele klasse fan sommige
spylers kaam der net út, dit is faak ús
redding west. Ofrûne sneon siet it er
helaas net yn. Undanks boppesteande wie
de wil der wol. En wêr in wil is, is in wei.
We hawwe in soad leard. Eltse sneon
kinne we winne mar ek ferlieze.
Beide fuotten wêr op´e grûn en op nei
sneon, thús tsjin Sint Anne.

*Heerenveense Boys A1 – SDS A1 (1211-2005)
Slecht spylje en dochs winne. Je kinne
noch sa prate mar it slûpt deryn
tsjin de reade lantaarndrager. De opdracht
wie dúdelyk, gjin punten ferskiete!
Lokkich koene we de goeie reeks in
ferfolch jaan. De Boys kamen kwaliteit
tekoart om it ús echt moeilyk te meitsjen.
Goals fan Feiko (2) Johannes (2) en
Jelmer (2). Fierder commentaar is net
nedich. It moat mar gau wêr sneon
wurde, at it waar mar in bytsje
meiwurket.
Klaas en Marco

Klaas en Marco
A1 hat skoord tsjin Sint Anne
.
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C1 wint en ferliest
(fragminten út it ferslach fan Klaas Pompstra)
29-10-2005 Lw Zwaluwen C1 – SDS C1 (4-2)
De fraach hjoed wie: “Komme we op 2 punten, bliuwe we op 5, komme we op 8. No,
foar C1 wie de útdaging fansels om foar de winst te gean yn Ljouwert. Eltsenien wie
sa goed as fit, op in pear fuotten en in slûge holle.
Beide ploegen begûnen rêstich oan de wedstriid. It tempo wie net heech en de druk oan
beide kanten ek net. Mar it waard hieltyd wat feller mei kânsen oan beide kanten
........
Doe wie it einliks tiid, mar der moasten (terjochte) san 3-4 minúten byteld wurde foar
de blessuer fan harren keeper. En ja...doe giet it doch noch mis. We genietsje noch
efkes fan de 2-2, wylst de Sweltsjes nochris oansette om de winst thús te pakken. It is
samar 3-2, om’t wy net by de les wienen. Dat de 4-2 noch falt is net wichtich mear,
want wy moasten doe ek wol foar de 3-3 gean. In moaie pot!
5-11-2005 SDS C1 – Makkum C1 (6-1)
Makkum hienen we ek yn de beker troffen. En de einstân fan hjoed wie de rêststân fan
doe foar Makkum. De bekerwedstriid wûnen we doe mei 7-6! Harm Jan wist al te
fertellen dat de grutte spits die doe mei die net mear yn C1 siet.
We hienen ôfpraten dat we de yn elts gefal de 1e 10 minúten flink druk sette soenen en
lykas yn Ljouwert geduldich bliuwe by it oanfallen en rûnspyljen fan de bal.
..........
Nei in kertier giet it better en komme we wer mear op de helte fan Makkum. We krije
mear kânsen en op in skerpe foarset liket it as Arjen de 6-1 binnen sjit. Mar it is in
eigen goal fan Makkum. Sa komt de einstân fan 6-1 op it skoarebuord
12-11-2005 SDS C1 – Skearnegoutum C1 (3-2)
In tige spannende wedstriid hjoed op de Skoalleseize. We hienen hjoed Skearnegoutum
te gast en hja steane 3 punten boppe ús mei ien wedstriid minder. No prebearje wy de
jonges altyd mei wat aardichs te stimulearjen om wer harren ferskuorrende bêst te
dwaan.
……
Mei dizze goal giet ek hulde nei Harm
Jan. Want yn de lêste minúten wit hy mei
in prachtige rêdding te foarkommen dat
S’goutum de lykmakker skoare kin.
Fansels steane der mar in pear nammen yn
dit ferslach en sûnder oare te koart te
dwaan. Eltsenien hat hjoed wer prima
fuotballe! Tredde

Op de foto : Harm Jan Kamstra, de doelman fan C1
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De jeugd op de tekst
In ferslachje fan F3
Wy spylen hjoed us leste wedstriid tsjin RES F3
foar de winterstop. We moasten winne as lyk
spylje om twadde te bliuwen Krekt foar it skoft
wist Inne in prachtiche goal te meitsjen.
Healwei de twadde helte makke Koen ek noch
in treffer yn é koarte hoeke Dus we hawwe
woun mei 2-0.
Marten van der Weide
In ferslachje fan F2
Wy krigen noch in ferslagje binnen fan Dagmar
Tsjalsma fan F2 oer harren wedstriid fan ôfrûne
sneon tsjin Skearnegoutum:
Ik vind het leuk om te voetballen. En ik vind
mijn team genoten leuk. We hebben zaterdag
met mijn team 6-3 gewonnen tegen
scharnegoutum. Ik heb toen ook één goal
gemaakt en Habtamu 2 en Watze 2 en Frank 1
Dagmar Tjalsma
In ferslachje fan F3
Zaterdag moesten we spelen tegen vv
sneek tegen f 7 .
We haden guluk we haden dan ook met
12 0 gewonen
Ik was onderuit gehaalt
Gerwin was topscorer hij heeft er 5
gemakt .En dan inne die heeft er 4
gemaakt.Alice en yward heben 1 doelpunt
.
En de numur 3 van sneek heeft een eign
doelpunt gemaakt.
Kirst Stoelwinder
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Standen fjildfuotbal per 29-11-2005
SDS 1 - 1ste Klasse E
1asv Dronten 1
2Oranje Nassau 1
3HZVV 1
4Holwierde 1
5PKC'83 1
6Staphorst 1
7Viboa 1
8Noordscheschut 1
9SJS 1
10BCV 1
11SDS 1
12CVVB 1

SDS 2 - res 1ste Klasse
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

28
26
25
20
19
14
14
12
12
8
4
2

35 23 34 1921 17 16 16 15 10 6 9 -

10
9
11
11
16
13
23
18
23
28
30
29

9
9
10
10
9
10
10
9
9
9
10

22
20
18
16
14
14
13
10
9
9
1

32
24
44
23
24
23
19
16
21
20
8

-

11
12
14
22
13
25
21
32
15
32
57

10
9
9
9
10
10
9
10
8
8
10

25
22
16
16
15
15
14
14
5
2
1

55 38 332831 28 43 28 23 16 20 -

14
20
21
33
25
37
26
46
33
35
53

SDS 3 - 3e Klasse
1FC Meppel 4
2Rijperkerk 2
3Blauw Wit '34 3
4SDS 3
5Oeverzwaluwen 2
6AVC 2
7SC Joure 3
8SC Berlikum 2
9Makkum 2
10Leeuwarder Zwaluwen 4
11SC Franeker 2
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11
9
10
9
10
10
10
10
10
10
9
8

27
23
21
16
16
14
13
10
9
9
7
0

45 36 32 29 1726 20 20 16 19 11 6 -

25
12
9
15
16
25
29
26
18
48
28
26

9
9
9
8
9
9
8
9
8
8
10

23
16
16
14
14
14
11
11
9
4
1

38 34 30 32 251934 22 26 23 15 -

15
17
30
27
20
17
25
26
41
28
52

10
10
10
9
10
11
10
11
9
9
10
11

27
22
19
17
17
17
15
14
9
8
7
1

44
34
27
21
32
39
18
22
20
15
15
14

17
17
19
18
20
18
29
19
28
25
26
65

SDS 4 - 5e Klasse

SDS 5 - 6e Klasse
1Mulier 3
2Oeverzwaluwen 4
3Leeuwarder Zwaluwen 11
4Arum 3
5RES 1
6SC Franeker 5
7Zeerobben 4
8Bolswardia 4
9WWS 3
10Tzum 2
11SDS 5

1The Knickerbockers 3
2d' Olde Veste'54 2
3Heerenveense Boys 2
4Urk 3
5Noordscheschut 2
6LTC 2
7HZVV 2
8CVVO 2
9Olympia'28 2
10ACV 3
11SDS 2
12SC Genemuiden 3

1Oeverzwaluwen 3
2Arum 2
3SSS'68 2
4Rood Geel 3
5Hielpen 2
6Leeuwarder Zwaluwen 9
7Makkum 3
8SDS 4
9Lions'66 2
10Nicator 1
11Stormvogels'64 1

SDS A1 - 1ste klasse

23

1Zeerobben A1
2St.Annaparochie A1
3Nijland A1
4Udiros A1
5SDS A1
6Balk A1
7Jeugd Voetbal Bolsward A1
8Heerenveen A2
9Makkum A1
10Gorredijk A1
11AVC A1
12Heerenveense Boys A2

desimber 2005

-

SDS A2 - 2de klasse
1Bergum BCV Combinatie A3
2Sneek Wit Zwart Combinatie A2
3CSL A2
4LSC 1890 A2
5ONS-TOP'63 combinatie A3
6SDS A2
7Jeugd Voetbal Bolsward A2
8SC Joure A3

SDS B1 - 1e Klasse
10 27
9 24
11 16
6 7
7 7
8 7
9 6
8 5

47 45 28 12 171517 23 -

15
11
25
18
25
27
41
42

11
9
10
9
11
10
10
9
9
9
7
10

28
25
20
19
19
15
15
9
6
6
3
3

58
63
34
54
57
41
26
16
12
25
16
12

-

22
4
18
18
29
36
26
38
40
56
34
93

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
18
18
12
12
6
6
5
4
3
3
1

49 43 26 21 26171181111710-

4
6
5
13
19
26
27
14
26
34
41
25

SDS C1 - 2e Klasse
1Leeuwarder Zwaluwen C1
2Foarut C1
3Scharnegoutum'70 C1
4SDS C1
5JVC Nylan 2000 C1
6Nijland C1
7SC Berlikum C1
8Harlingen C1
9Blauw Wit '34 C2
10Rood Geel C2
11Makkum C1
12SC Franeker C2

De Treffer nr 4

8
8
9
9
9
8
9
7
9
7
9

18
18
17
13
13
12
11
8
7
6
6

473129252728291528915-

9
9
9
8
9
10
7
7
8
8

25
24
20
15
14
10
6
6
3
0

56
35
66
55
30
26
21
12
11
10

9
8
8
9
9
9
9
8
8
9

27
21
19
19
15
8
8
4
4
0

5866413836312313144-

13
15
26
22
32
18
24
20
48
33
32

SDS C2 - 3e Klasse

SDS D1 - 1ste Klasse
1SC Franeker D1
2Zeerobben D1
3FVC D1
4Leeuwarden D1
5St.Annaparochie D1
6Leeuwarder Zwaluwen D1
7SDS D1
8Stiens D1
9Drachtster Boys D2
10Dronrijp D1
11CSL D1
12TTBC D1

1Bergum BCV Combinatie B1
2Zeerobben B1
3Makkum B1
4RES B1
5CVVO B1
6St.Annaparochie B1
7Sneek Wit Zwart Combinatie B1
8Balk B1
9Renado/VVI B1
10SDS B1
11Jeugd Voetbal Bolsward B2

1Renado/VVI C1
2Oldeholtpade C1
3Irnsum C1
4Read Swart C1
5Oudehaske C1
6SDS C2
7GAVC C2
8CVVO C2
9Akkrum C1
10DWP C1

-

9
18
22
23
30
41
32
32
50
65

SDS D2 - 3e Klasse

24

1SC Franeker D4
2Makkum D2
3Dronrijp D3
4Zeerobben D4
5SC Franeker D5
6SDS D2
7Oosterlittens D3
8LAC Frisia 1883 D6
9LSC 1890 D4
10Workum D3
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10
10
15
16
34
42
40
37
41
79

SDS D3 - 3e Klasse
1Tzummarum D1
2Makkum D1
3Mulier D1
4AVC D1
5Stormvogels'64 D1
6Zeerobben D3
7Arum D1
8Oosterlittens D2
9SC Franeker D3
10SDS D3

9
8
9
8
9
8
9
8
9
9

23
22
22
15
15
12
9
4
4
0

69965844344123152010-

19
6
23
19
66
21
55
43
53
##

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

24
24
21
16
16
15
6
4
4
3

52
56
49
38
31
36
30
19
11
19

-

9
9
8
9
8
9
9
9
9
9

27
22
19
18
13
13
9
6
3
0

74
53
36
47
37
56
19
25
18
4

- 12
- 21
- 15
- 23
- 22
- 34
- 37
- 45
- 55
- ##

SDS E1 - 1ste Klasse
1Zeerobben E2
2Leeuwarder Zwaluwen E1
3GAVC E1
4St.Annaparochie E1
5Dronrijp E1
6LAC Frisia 1883 E2
7Beetgum E1
8WWS E1
9SDS E1
10SC Franeker E2
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SDS E2 - 2e Klasse

15
24
18
28
21
28
66
46
45
50

SDS E3 - 3e Klasse
1NOK E2
2Scharnegoutum'70 E2
3SC Joure E5
4Heeg E2
5LSC 1890 E3
6QVC E2
7SDS E3
8Sneek E3
9Bakhuizen E2
10Balk E4

aktuele standen binne
alle wiken
te finen
op

1St.Jacob E1
2SC Franeker E3
3Zeerobben E3
4Minnertsga E1
5Oosterlittens E1
6Leeuwarder Zwaluwen E2
7St.Annaparochie E2
8Foarut E1
9SDS E2
10Dronrijp E2

8
9
9
9
8
8
9
8
9
9

24
22
21
16
14
10
8
6
2
1

57
42
42
48
41
22
24
27
18
11

-

10
24
22
29
25
27
36
44
45
70

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

27
24
21
16
16
12
9
3
3
3

55
41
39
43
45
34
34
14
11
12

-

10
12
13
17
23
31
32
57
64
69

SDS E4 - 3e Klasse
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1RES E2
2IJVC E3
3ONS Sneek E3
4Jeugd Voetbal Bolsward E3
5LSC 1890 E4
6Oosterlittens E2
7SDS E4
8Mulier E2
9Workum E3
10IJVC E4
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SDS F1 - 2de Klasse
1RES F1
2SDS F1
3Scharnegoutum'70 F1
4Makkum F1
5Jeugd Voetbal Bolsward F1
6SC Franeker F3
7Sneek F2
8Workum F2
9IJVC F1
10Zeerobben F3

SDS F2 - 3de Klasse
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9

27
24
18
15
15
13
10
4
4
0

66
42
36
36
45
43
10
13
13
4

-

7
12
12
20
25
42
45
28
35
82

9
9
8
9
9
7
8
8
8
7

27
19
18
18
14
8
7
6
3
0

60
52
54
45
35
25
24
31
5
2

-

11
13
26
25
31
27
28
33
89
50

1Nijland F1
2SDS F3
3Jeugd Voetbal Bolsward F4
4RES F3
5IJVC F3
6Scharnegoutum'70 F3

9
9
9
9
9
9

27
22
17
14
14
13

86
59
33
51
37
43

-

1
6
14
20
31
26

1Arum F2
2SDS F4
3Zeerobben F5
4Stiens F5
5Makkum F3
6Jeugd Voetbal Bolsward F5

8
9
9
6
9
9

21
21
21
18
15
10

53
78
61
51
45
37

-

19
15
12
8
26
37

7Rood Geel F6

9 10

24 -

8Heeg F3

9 10

26 -

27

7Mulier F2

9 10

35 -

42

61

8Scharnegoutum'70 F4

8

6

34 -

9TOP'63 F2

9

3

6 -

38

77

9Zeerobben F6

8

3

15 -

9

0

1 - ##

92

SDS F3 - 4e Klasse

10Sneek F7
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1RES F2
2SC Franeker F5
3IJVC F2
4SDS F2
5LSC 1890 F5
6Scharnegoutum'70 F2
7Workum F3
8Jeugd Voetbal Bolsward F3
9Sneek F5
10Makkum F2

SDS F4 - 4e Klasse
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Midwintercup 2006
Freed 18 novimber hat de lotting plak fûn fan de foarronden fan de Midwintercup
2006. Dit is it rissultaat wat SDS en de Greidhoeke oangiet:
Poule 11
6 januari 2006

Poule 12
4 januari 2006

Poule 13
6 januari 2006

de SandobbeKoudum
Oeverzwaluwen 1
Mulier 1
TOP'63 1
Nij Engwier 1
SDS 2
QVC 1

de GreidhoekeOosterend
Oosterlittens 1
Waterpoort Boys 1
Bakhuizen 1
Balk 1
CAB 1
Workum 2

de GreidhoekeOosterend
SDS 1
Hielpen 1
NOK 1
Balk 2
Oudega W 1
Arum 1

Krysttoernoai Frentsjer
Net SDS 1 mar de sealfuotballers fan SDS 2 dogge dit jier mei oan it Krysttoernoai fan
Frentsjer. Sy sitte yn de folgende poule:
POULE A
Coöp Tolsma
De Kleine Beurs
Handels en bouwonderneming Miedema
Martens Vis
Restaurant Trebol
S.D.S.
Scheepsbouw Zuidema
Sportcentrum Shape
t Park
Titan Jelsum
v.v. Dronrijp
Op freedtejûn 16 desimber wurde de foarrondes spile. Op 2 e Krystdei wurde de
finalerondes spile.
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Standen sealfuotbal
SDS 1 - 1ste Klasse
1Exstador 1

SDS 2 - 2e Klasse
8

22

45-

17

1ZVH 1

8

21

41-

16

2FFS 1

10

22

68 -

44

2Haskerland 1

8

19

40-

24

3ZVF 1

9

18

34 -

25

3SDS 2

9

18

38-

21

4Ens 1

11

18

52-

40

4Renado 1

8

16

29 -

17

9

16

43-

31

5Heerenveen 3

7

10

14-

26

6Old Forward 1

10

16

38-

34

6SC Genemuiden 1

7

9

33-

29

7Leeuwarden 1

10

15

35-

39

7Flevo Boys 1

7

6

27 -

32

8Golden Oldies 1

10

11

37-

55

8ZVVS 2

7

6

20-

28

9SDS 1

10

9

24-

34

9Old Forward 2

9

5

28-

51

10

6

38-

49

8

4

17-

43

8

4

33-

38

11

4

26-

67

1Workum 7

9

20

60-

24

2Workum 6

9

19

56-

32

10

17

50-

55

4Langweer 1

8

15

58-

37

5RES 5

9

14

52-

40

6SDS 3

9

14

49-

43

7LSC 1890 3

6

13

41-

25

8Bolswardia 2

9

10

44-

49

5zvv Urk 2

10Heerenveen 2
11Avanti 2
12Futsal Club Leeuwarden 2

10Workum 2

SDS 3 4de klasse

3WZS 7

10

10

45-

62

10Haskerland 7

9WZS 6

10

9

38-

74

11RES 4

10

7

37-

58

9

6

41-

72

12Haskerland 8

Speeldata Greidhoeketoernoai
*D1 en D2 (1e team) spelen op 10 december en 28 januari van 09.00 tot 10.30 uur
D3 en D2 (2e team) speelt op 10 december en 28 januari van 10.30 tot 12.00 uur.
*E1 en E2 spelen op 7 januari en 4 februari van 9.00 uur tot 10.30 uur
E3 en E4 spelen op 7 januari en 4 februari van 10.15 uur tot 12.00 uur
*F1 en F2 spelen op 14 januari en 11 februari van 9.00 uur tot 10.30 uur
F3 en F4 spelen op 14 januari en 11 februari van 10.30 uur tot 12.00 uur
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Teamyndielingen krysttoernoaien (jeugd)
SDS Kerst toernooi C-junioren (30 december van 9.00 uur tot 10.30 uur)
1
2
Andries Brinksma
Arjen Los
Kristian Gaastra
Christian Plantinga
Ludze Jan Holtrop
Jarco Pompstra
Wiebe Jan Valkema
Jacob van Wieren
Carlo Booms
Bauke Jelsma
Rutmer Braaksma
Thor Ejnar Ruiter
Jelmer Brouwer
Wytse vd Schaar
3
4
Harm Jan Kamstra
Ayanle Reitsma
Doede Kooistra
Jort Strikwerda
Wytze Lanting
Elger Turksma
Menno Eringa
Ewoud Stapersma
Jan Flapper
Ronald Talsma
Arjan Hallema
Albert Tiemersma
Gerrit Jan Veenendaal
Eddy Visser
Speelschema:
1–2
9.00 – 9.15
3–4
9.15 – 9.30
1–3
9.30 – 9.45
2–4
9.45 – 10.00
1–4
10.00 – 10.15
2–3
10.15 – 10.30
10.30 prijsuitreikeing
SDS Kerst toernooi D-Pupillen (24 December van 9.00 uur tot 13.00 uur)
1
2
Jiryan Bischoff
Martin Rienstra
Jan de Boer
Feiko Scheepvaart
Klaas Bouke Faber
Jouke Rispens
Harmen Flapper
Dirk Stegenga
Richard Bergsma
Michel Punter
Ytsen Durk Boomsma
Gerrit Tessemaker
3
4
Marcus Brinksma
Sicco Scheltema
Wietse Fopma
Marce Veenstra
Joris de Jong
Sieta Tessemaker
Gerrit Kooistra
Tseard Verbeek
Jan Friso Bruinsma
Jesse vd Weide
Martin leijenaar
Harm Vink
Christian Zijlstra
Tjeerd de Vries
De Treffer nr 4

29

desimber 2005

5
Broer Jacob Greidanus
Remon Rameau
Arjen Noordmans
Wouter Jan Postma
Jurjen Eringa
Jos Houtsma
Amarins Tjalsma

6
Bart Vink
Stefan Visser
Sjoerd de Vries
Tarina Veenje
Germ Sandstra
Robert de Boer
Bram de Vries

Speelschema:
1–2
9.00 – 9.15
3–4
9.15 – 9.30
5–6
9.30 – 9.45
1–3
9.45 – 10.00
2–5
10.00 – 10.15
4–6
10.15 – 10.30
1–5
10.30 – 10.45
2–4
10.45 – 11.00

3–6
11.00 – 11.15
1–4
11.15 – 11.30
2–6
11.30 – 11.45
3–5
11.45 – 12.00
1–6
12.00 – 12.15
2–3
12.15 – 12.30
4–5
12.30 – 12.45
12.50 uur prijsuitreiking

SDS Kerstoernooi E-pupillen (30 december van 10.30 uur tot 13.30 uur)
1
2
Jan Peter Bootsma
Alert Turksma
Theun Heeres
Jesse Vallinga
Ruurd Visser
Bert Couperus
Nico Bakker
Thijs Hobbenschot
Hylke Flapper
Ytsen Jaarsma
Martijn Bleeker
Bouke Fopma
Jan T. Faber
Douwe Kooistra
3
4
Frans Dooper
Jelle de Vries
Harm Kappe
Abdulla Habib
Marco de Graaf
Remco Hylkema
Jacco Kooistra
Foeke D. Reitsma
Doede R. Okkema
Wietse Vink
Jurjen Los
Maikel Venema
Casper Oukes
5
6
Job Plantinga
Pieter Wesselius
Rico Kroon
Gosse Vellenga
Mette Posma
Joost Verheus
Jelle Jan Visser
Nies D. Yntema
Pieter de Vries
Marco Weijer
He Zi Yao
Stefan Wijbenga
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Speelschema:
1–2
10.30 – 10.42
3–4
10.42 – 10.54
5–6
10.54 – 11.06
1–3
11.06 – 11.18
2–5
11.18 – 11.30
4–6
11.30 – 11.42
1–5
11.42 – 11.54
2–4
11.54 – 12.06

3–6
12.06 – 12.18
1–4
12.18 – 12.30
2–6
12.30 – 12.42
3–5
12.42 – 12.54
1–6
12.54 – 13.06
2–3
13.06 – 13.18
4–5
13.18 – 13.30
13.30 uur prijsuitreiking

SDS Kersttoernooi F-pupillen (30 december van 13.30 uur tot 16.30 uur)
1
2
Haye-Jan de Boer
Wiebe Heeres
Gert Jan Bootsma
Karst Kappe
Frank Bervoets
Wiebe Vellenga
Alice Bootsma
Solomon de Hoop
Niels Hazewindus
Inne Heerma
Andries Kingma
Jan Douwe Breeuwsma
Tom Rechter
Sybren Bootsma
3
4
Remon Bouma
Pieter Sytsma
Remco Dooper
Bote Jellema
Habtamu de Hoop
Matthijs Postma
Pieter vd Pol
Gerwin Sijbesma
Marten vd Weide
Ype Bakker
Martijn Hoogerwerf
Olger Postma
Roan Petra
5
6
Jesse Eringa
Idsert Turksma
Jacob Smink
Dagmar Tjalsma
Watze j. vd Wal
Jorrit Veldman
Yward Zijlstra
Koen Zuidema
Tjerk Lanting
Rients de Boer
Jesse de Jong
He Ke Vin
Speelschema
1–2
13.30 – 13.42
3–6
15.06 – 15.18
3–4
13.42 – 13.54
1–4
15.18 – 15.30
5–6
13.54 – 14.06
2–6
15.30 – 15.42
1–3
14.06 – 14.18
3–5
15.42 – 15.54
2–5
14.18 – 14.30
1–6
15.54 – 16.06
4–6
14.30 – 14.42
2–3
16.06 – 16.18
1–5
14.42 – 14.54
4–5
16.18 – 16.30
2–4
14.54 – 15.06
16.30 uur prijsuitreiking
*Als je niet kunt spelen op 1 van de toernooien. Dan graag tijdig afmelden bij je leider.
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Gerard's gedichtentips 2005 (sawol foar Sinterklaas as de Krystman)
In soad minsken ûnder ús fine it
moeilijk om een rymke op papier te
setten.
Derom dizze 1 jierlijkse rubriek
GERARD'S GEDICHTENTIPS!!!

juist....een grote bal!!
Met een mooie bal als deze
kun je straks alle sporten doen.
En wanneer je heel goed oefent,
word je straks nog kampioen.
(miskien een kado/rijm-tip foar de
spilers
fan it earste?)

Kadotip 1: flesse wyn/bier of iets mei
drank.
Geschenken rondbrengen is een van
mijn taken.
Dus rijdt ik geregeld over spekgladde
daken .
Je snapt wel dat ik dan nuchter moet
zijn.
Dus dat ik me onthoud van whiskey en
wijn.
Als pieterman/de kerstman moet
werken, is drank dan ook uit den boze.
Anders verwisselt hij de pakjes en
dozen.
Maar als onze taak er op zit,nemen we
graag een fles wijn.
Dit schijnt voor de gezondheid juist
heel goed te zijn.
Ook jij mag best wel eens een glas.
Met schone tabbert en geborstelde
mijter
ging ik voor jouw naar de stad.
En kocht dit pakje voor jouw bij de
slijter(foar sinterklaas)
Ook jij lust zeker een paar biertjes,
Dus ging ik naar de stad met al mijn
rendiertjes.
Vond na een paar minuten al een
ideaal kado voor jouw.
Een fles drank,omdat ik van je hou.
(foar kryst)
(miskien een tip foar de tredde helteleafhawwers)
Kadotip 2: In fuotbal.
Heel veel sporten kun je spelen
op het veld of in een hal.
Maar wat is er altijd nodig:
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Kadotip 3:In ferbântrommeltsje
foar de sportende kerel.
Deze geweldige sportieveling,
wil het liefste maar 1 ding.
Sporten,sporten,hele dagen
heel veel over spierpijn klagen.
Over blaren op zijn handen
pleisters, druk en steunverbanden.
Jammeren over blauwe plekken
een dikke bult,een spier verrekken.
Bij kaatsen of op het voetbalveld
is hij een ster,een echte held.
Maar thuis,daar vraagt dit sport-genie.
een pleister voor zijn zere knie.
Een kusje op zijn kont en ja....
op zijn zere kuiten arnica.
Niet zo piepen lieve schat
een echte sportman die is hard.
Die zul je echt niet horen drammen
over een zere plek of een paar
schrammen
Let nu op,dan heb je weer wat geleerd;
Een echte sportman die is niet gewond,
nee...die is...geblesseerd!!
(miskien een tip foar de froulju, foar
jim keardels.)
een kusje op al je zere plekken!!
Groetnis Sint en Pyt/De krystman.
No dat wie dan de eerste editie fan
Gerard's gedichtentips.
(GVA)
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Nijs fan ‘e jeugdkommisje

deelnemen. Helaas zijn de speeldata
hiervan nog niet bekend.

Tineke Vink(foto) heeft als zeer actief lid
van de jeugdcommissie van SDS na 5
jaar afscheid genomen. In deze afgelopen
5 jaar heeft ze
zich voor SDS
in het algemeen
en voor de
jeugd in het
bijzonder
ingezet. Via
deze weg
willen we haar
nogmaals
ontzettend
bedanken voor de enorme bijdrage
binnen SDS. Overigens blijft Tineke nog
wel bij SDS betrokken en doen we graag
een beroep op haar kennis en ervaring.

Verder zijn er nog de eigen SDS
zaaltoernooien. Op 24 en 30
december strijden de C junioren en
D, E en F pupillen om de eer.
Wat zeker ook moet worden
vermeld zijn de oefenwedstrijden op
7 december a.s. in het
Cambuurstadion. Onze hoofdtrainer
Marcel Frankena heeft er voor
gezorgd dat de E1 en D1 dan hun
eerste stadion ervaring mogen
opdoen door het op te nemen tegen de
Cambuurjeugd. Ongetwijfeld een
geweldige ervaring waar we de volgende
keer vast meer over kunnen vertellen.
Wanneer onze jongens van deze ervaring
zijn bijgekomen kunnen ze 2 weken later
naar het Abe Lenstra stadion. Op
uitnodiging van SC Heerenveen mogen
de D pupillen en C junioren dan op 20
december naar de bekerwedstrijd SC
Heerenveen – VVV. Uit eerste reacties
blijkt dat hier grote belangstelling voor
bestaat.

Inmiddels is de jeugdcommissie ook al
weer versterkt met twee nieuwe
vrijwilligers in de personen van Fokje
Breimer en Klaas Sixma. Inmiddels
draaien ze volop mee in de organisatie en
zijn we als jeugdcommissie ook erg blij
met hun komst.
In de Treffer van oktober stonden de
indelingen van de zaaltrainingen
opgenomen en inmiddels wordt er volop
getraind. Dit moet een goede basis
vormen voor het winterprogramma
waarin een aantal jaarlijks terugkerende
zaaltoernooien op de agenda staan.
Zo start op 10 december het Greidhoeke
toernooi die verdeeld over 6
zaterdagochtenden van 9 tot 12 uur zal
worden gespeeld. De teamindelingen zijn
al gemaakt en zijn opgenomen in deze
Treffer.

Wanneer we na de winterstop weer
ontdooid zijn en de veldtrainingen weer
zijn hervat beginnen we naar
verwachting op 4 maart 2006 aan de 2 e
competitieronde. Er zal dan net als dit
jaar een extra jeugdteam bij komen
omdat er nu al weer genoeg nieuwe
aanmeldingen zijn om een F5 in
competitieverband te laten uitkomen.
(Anco)

Ook zijn inmiddels de teams voor het
KNVB kersttoernooi opgegeven waar al
onze standaardteams aan zullen
De Treffer nr 4
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Fuotbalkenniskwis
Op 7 jannewaris 2006 sil der wer striden
wurde om de titel fuotbalprofessor fan
SDS. It is foar de tredde kear dat dizze
tige heech oanskreaune
takend wurde sil. Lolke
Hofstra en Willem Wijnia
witte yn de praktyk wat dit
oplevere hat en sij dogge
dan ek graach wer mei.
Foar Lolke is it dit jier in
makje om ta de grutte
finale troch te dringen. As
lêste winner is hij
automatysk pleatst foar de
finale.
Foar Willem wie it hiele
klus om de finale te heljen. Fia in
foarronde op 1 desimber moast hij him
pleatse ten kosten fan Jappie Wijnia en
Durk Okkema. Dat dit in deadlike pûl
wie, waard fan te foaren lang en breed
útmetten. Nei trije rondes foel Durk ôf en
moasten Jappie en Willem it opnimme
tsjin elkoar efter it ûnderwilens
wrâldferneamde “Theo de Jong druk
apparaat”. Yn in ien op ien gefjocht
kaam mei noch ien fraach te gean de stân
4- 4 op it boerd.
Fred Scheltema dy’t it gehiel wer prima
oan elkoar prate en leuke fragen op
papier stean hie, woe fan de mannen
witte hokker spiler bedoeld waard at je
de folgende klups neame. Eindhoven,
RKC, Feyenoord, Armin…….. Op dat
stuit sloech Willem syn ljocht oan en
mocht hij it antwurd jaan: Rob Maas,
sadat skoareboerd sjoernalist Aant de 5-4
op it boerd sette koe en Willem nei de
finale gie op 7 jannewaris.

Boorsma, Ype Tiemersma en Gearard
Posthumus hienen de moed opbrocht om
foar it front fan in protte publyk sjen te

litten wat sij wol net allegear wisten.
Nei 3 rondes kaam Ruurd wat punten te
koart sadat Wommelsers Ype en Gearard
it efter it drukapparaat útfjochtsje
moasten.
En doe die wer ris bliken dat it net
allinne oankomt op kennis, mar ek op
taktyk en behearsking.
Dit lêste ûnderdiel waard Ype
needlottich. Te happich te begearich
sloech hij de knop hast yn twaen om
dêrnei oanheare te moatten dat it antwurd

Op 17 novimber wie der ek al in
foarronde. Trije debutanten mochten doe
optrede op dy altyd gesellige
tongersdeitejûn yn de kantine. Ruurd
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net goed wie, sadat Gearard rêstich de
hiele fraach te hearen krige en as jonge
hûn it publyk ferrast die stean, at hij wer
in antwurd goed hie op in fraach dy’t syn
tiid fier foarút wie.

Feyenoord fragen en Marco Hoekstra,
dy’t wij tippe foar de finale sille der yn
alle gefallen foar soargje dat de finale op
7 jannewaris net in Wommelser
ûnderúske wurde kin.

Op 15 desimber is de tredde
foarrondejûn. Trije
trainers komme dan
oan bar.
Marcel Frankena,
dy’t him foardocht
of wit hij neat fan
sok soarte fragen,
Klaas Okkema,
spesjalist yn

Op 15 desimber en seker op 7 jannewaris
rekkenje wij wer
op in protte
publyk.

Utnoeging
Sneon 7 jannewaris brûst it wer fan de aktiviteiten yn en
om de kantine fan SDS
Middeis om in oere as 1 is der de Skrok of Pôle rin. Foar
elkenien in leuke ôfstân om efkes te draven. Net tsjin in oar
mar mei inoar.
Lieders, freonen, spilers, trainers, bestjoersleden, fuotballers
en supporters fan SDS kinne mei dwaan. Fansels ferwachtsje
wij ek in protte froulju.

Nei de rin is der fansels wer snert.
Om in oere as 4 begjint de nijjiersresepsje fan SDS. Mei
om in oere as 5 de finale fan de fuotbalkenniskwis mei
Lolke Hofstra, Gearard Posthumus en Willem Wijnia en
……..
Hâldt de oanmeldings op www.vv-sds.nl yn de gaten
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Doelpuntenmakkers 2005/2006
Doelpunten binne djoer dit seizoen. Wannear wij de fergeliking lûke mei ferline jier
om dizze tiid hinne dan moatte wij fêststelle dat er doe 138 doelpunten makke wiene,
wylst wij no net fierder komme as 90 . De koprinner fan no, Ype Tiemersma, hie doe 8
en no 9. Allinne doe stiene Gearard,
Hendrik en Harm Auke noch boppe him.
Wichard Deinum sit op goed op koers. Hij
wol topskoorder wurde en rekkent der op
dat Ype Tiemersma noch hiel wat sneonen
wurkje moat. Dyselde Wichard sjocht Bas
de Haan , Willem Wijnia en Gearard
Posthumus net as serieuze kânshawwers.

Ype

Tiemersma

IV

9

Floris

Hiemstra

I

1

Sjaarda

I

1

Wichard

Deinum

III

7

Dirk Yde

Bas

de Haan

V

6

Robert

Hoekstra

II

1

Willem

Wijnia

II

5

Jan

Stenekes

II

1

III V

5

Sybren

Nauta

III

1

III en IV

4

Gerlof

Veldstra

III

1

IV

4

Remco

Bervoets

III

1

Elgersma

III

1

Gerard

Posthumus

Hjalmar

Ruiter

Roel

Sijbesma

Willem

Veenstra

V

4

Anco

Hendrik

de Jong

I

3

Auke

Hiemstra

III

1

II

3

Albert Jan

Joustra

III

1

Pieter

Kamstra

Harm Auke

Dijkstra

III

3

Jentsje

Jorritsma

III

1

Folkert R.

Vellinga

IV

3

Jelle

de Boer

IV

1

IV en V

3

Durk

Okkema

IV

1

Douwe

Kool

Tiemen

Vermeulen

V

3

Pytrik

Hiemstra

IV

1

Johannes

Dotinga

V

3

Rudy

Dijkstra

V

1

Hofstra

V

1

Wey

V

1

Stefan

van Krimpen

II

2

Gerlof Jan

Jeroen

Wagenaar

III

2

Bas van der

Eeltsje

Postma

IVenV

2

Jelmer van der Valk

V

2

Feite de

I

1

Haan
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Trefferkes

it it kontrakt troch foarsitter Rienk
Wiersma en sponser Siep Boonstra , is
oant 2008/2009 SDS fersekere fan de
stipe fan haadsponser American Base.
De kreaste jonges fan de A-seleksje
mochten it nije sjurt ûnder it âlde sjurt
weihelje en sjen litte oan de seal.

Rectificatie
De beschrijving van het tweede
doelpunt van SDS3 in de wedstrijd
tegen Makkum 2(zie “samar in
wedstriid”) schijnt toch iets te gekleurd
te zijn weergegeven door mij. Het zal
vermoeidheid van mijn kant,
ouderdom of misschien wel jaloezie
zijn geweest. Vanaf deze plaats mijn
excuses aan Wichard.
De werkelijke gang van zaken was:
Wichard verovert de bal op eigen helft
aan de linkerkant. Via een schitterende
solo op snelheid langs drie
Makkummer zet hij de bal als een
streep voor met links, over de keeper
van Makkum. Albert Jan hoefde zijn
hoofd er alleen tegenaan te zetten om
de 2-1 aan te tekenen.
Remco

De efterside fan dit prachtige sjurt
wurdt opsierd mei de namme fan kosponser Hanzedruk ek út Boalsert
Supportergroep
Yn de foarsimmer fan 2005 ûntstie der
spontaan in sponsergroep bij SDS. Yn

Nije sjurts
Mei it setten fan in hantekening ûnder
de neisimmer is der spontaan in
supportergroep oprjochten. It echt doel
moat noch útwurke wurde mar de
bedoeling is wol dat it aksint leit op it
organsiearen fan acktiviteiten. De
groep bestiet foarloapich út de
folgende leden: Eke Sijbesma, Annie
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Sjaarda, Oebele Anema, Geert of
Gatske en mooglik Klaas Okkema.

meinimme koe. Doe't Ype de fraach
krige "wa is de trainer fan Easterlittens
1" moast Ype it antwurd skuldich
bliuwe.
"tja" rôp Daan, "dat stie net yn de VI
Ype"
Feest yn Kûbaard
Mocht SDS 1 dit seizoen al noch
kampioen wurde dan witte wy wêr it
kampioenskip hâlden wurdt. Ek kostet
it de feriening fierder neat. Dit boerd
stie begin desimber namelijk by
Tsjeard Halbersma yn 'e tún:
Fan herte lokwinske mei dyn 22e

Myn gel…….
It is altiten in gedoch mei hesjes op
trainen. Net ien wol se oan hawwe.
Dan binne se te grut dan te wiet of se
stjonke as in mud. No wie der by SDS
lêsten in pupiltsje dy ’t om in hiele
oare reden gjin hesje hawwe woe. Doe
’t trainer Dirk de Jong de hesjes
útdielde krige hy it folgende
kommintaar fan in lyts ijdeltuitsje: “Ik
haw leaver gjin hesje want
myn gel is noch
wiet…………….”
Treurich
De earste wike fan
desimber wie in treurige
wike. Earst George Best
stoarn, doe Hotse Schuil,
David di Tomasso en Jan
Giro("de
nachtburgemeester fan
Liwwarden") en no blike
ek noch dat Theo Ydema
der net mear is. Theo
Ydema(heit fan âld-SDS trainer Jan
Ydema) fuotballe yn de jieren 50 foar
Snits en wie 4 jier semi-prof by
Ljouwert. Hy spile sels yn it Nederlâns
B-alvetal. Theo Ydema trainde ek
noch ferskeidene, meast Snitser,
ploegen. Theo Ydema is 84 jier
wurden.

jierdei, Tsjeard!
Tillefoanketen
Jan Los lieder fan C1 kaam
der freedtejûn efter dat net alle spilers
witte hoe't in tillefoarnsirkel wurket.
De wedstriid tsjin Harns wie ôflast en
de tillefoansirkel moast it wurk dwaan
om der foar te soargen dat net ien foar
neat klear stie op sneontemoarn. Jan
kaam der let op de jûn efter dat it
hielendal net wurke. Derom syn rie
oan de oare lieders: at jim mei in
tillefoansirkel wurkje lis it dan noch
wol in kear goed út want C1 spilers
binne der suver noch te jong foar.

Tariede
Foar de dielnimmers is it in spannende
tiid. Wat soene se freegje en gean ik
net ôf. Sa ek Ype Tiemersma, hij gie
twa oeren fan te foaren noch efkes nei
Daan om wat VI's troch te blêderjen yn
de hoop dat hij noch in goed antwurd
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Krystpuzzel fan ‘e skeids
1

2

3

4

9

5

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18
20

7

19
21

22

23

24

26

25

27

28

29
6

11

25

10

27

16

13

2

28

17

21

3

Horizontaal:
1. Verpakking met muziek
6. Met vuur peuteren
9. Moeten
10. Een tinne met drank voor
vervoer?
11. Verwarde toonder voor de
veiligheid
12. Een door dier van ca. 17 cm
13. Een joodse jongen is tof
15. Die kan over de kop gaan
18. Een octet?
19. Duitsklinkende verhalen
20. Toegevoegd aan 18 zonder
‘lig’.
23. U hoort een verkeerd
ezelsoortje
26. Een vorkje uit Oosterse
landen?
27. Een lekker oud mens
28. Een wilde vent
29. Klein leertje?

Verticaal:
1. Meestal op het kerkhof te
vinden.
2. Rekbaar begrip
3. Intiem
4. Past goed bij een ligstoel
5. De barst kan prachtig helder
worden.
6. Nieuwgebouwde ruimten?
7. Jan-in-de-zak
8. Geen (eng) speen loven op de
vergadering!
13. Daar zijn koren volop.
14. Een verstandig volk?
16. Van buiten met gezag in
werking
17. Bij aanvang van de match:
schoenen reeds versleten…..
21. Ontelbare variaties zijn
hiervan
mogelijk
22. Bij een onderdaan alleen.
24. Geniet hiervan of huil erbij.
Mail de oplossing naar detreffer@vv-sds.nl
e
25. Een sul om op te eten
of breng hem bij de trefferredaktie. De 1
prijs is een jubileumboek van SDS!
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8

Aginda
Wannear

Wat

Wêr

10 des.om 14.30

HZVV 1 – SDS 1

Hoogeveen

12 des.

Futsal: Old Forward 1 - SDS 1

Wilhelminaoord

15 des om 21.30

Foarronde kenniskwis

Kantine

16 des.

Foarronde krysttoernoai Frentsjer

Frentsjer

17 des

Ynhelwykein

21 des om 20.30

Futsal: SDS 1 – Golden Oldies 1

Greidhoeke

26 des.

Krysttoernoai Frentsjer

Frentsjer

4 en 6 jan.2006

Foarrondes Midwintercup

7 jan
8 jan

Nijjiersrin + snertite + Nijjiersborrel + Finale
kenniskwis.
Faak nei ’t húske………

U.o. yn de
Greidhoeke
Skoalleseize

10 jan

Kopy datum treffer

By de redaksje

19 okt. om 20.00

Futsal: SDS 1 - Ens 1

Greidhoeke

22 okt.

Beker-/ynhel-wykein

24 okt.

Kopy datum treffer

By de redaksje

28 okt. om 20.30
4 nov.

AFC Ajax - SC Heerenveen
De nije Treffer komt út!

14 nov.om 20.00

Ledenfergadering SDS

7 jan. 2006

Snertrinne, snertite, kwisse

10 augustus 2007

SDS bestiet 60 jier

Yn 'e Arena
Easterein en
omkriten.
Kantine
Skoalleseize
Kantine
Skoalleseize
Easterein en
omkriten
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