De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 37 nûmer 4
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Redaksje:

Adres:

Aant Hofstra
Sjoerd van Beem
Willem Wijnia
Metsje Huitema
Gerard van Asselt
Sylvia Hania

Swingoerd 25 , 8731 CV Wommels
Molewâl 4, 8731 AD Wommels
Walperterwei 21, 8731 CC Wommels
Tywert 4, 8731C L Wommels
Dobbelân 6, 8734 GZ Easterein
Foarbuorren 17A, 8734HD Easterein

Bestjoer:

tillefoan:
0515-332364
0515-332482
0515-331444
0515-333295
0515-332181
06-18948689

tillefoan:

funksje:

0515-332500
0515-332149
0515-332570
0515-333134
0515-332221
0515-332245
0515-332448
0515-332013
0515-332186

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

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

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

0515-332245
0515-851324
0515-331330
0515-333927
0515-332928
0515-331830

Foarsitter
Algemien lid
Skriuwster
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

Douwe Dirk Reitsma
Ymie Kamstra
Willem Twynstra
Andre Vink
Sietske Okkema
Jappie Wijnia
Koos Plantinga
Enne Jeh. Bruinsma
Roel Sijbesma

Smidslân 11, 8734 HJ Easterein
Monsamabuorren 1, 8844 KT Hennaard
De Ljits 1, 8734 HL Easterein
De Singel 30a, 8734 HR Easterein
De Singel 15, 8734HP Easterein
De Jister 3a, 8731 EB Wommels
De Singel 24, 8734 HR Easterein
De Singel 12, 8734 HR Easterein
De Singel 17, 8734 HP Easterein
De Jister 3a, 8731 EB Wommels
Kon. Wilhelminastraat 90, Snits
Greate Buorren 13, 8732 EE Kûbaard
it Stalt 5, 8731 EA Wommels
De Singel 19, 8734 HP Easterein
De Streek 30, 8734 GR Easterein

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS:
Marco Hoekstra
Ab Scheepvaart
Anne Hallema
Robert Hoekstra
Anne Hallema
Klaas Okkema
Gert Jan Hiemstra
Klaas de Haan
Marco Hoekstra
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0515-332331 Voorzitter
0515-332604 Secretaris
0515-332928 Coördinator F-pupillen en afvaardiging jeugdbestuur
0515-331190 Coördinator E-pupillen
0515-332928 Coördinator F-pupillen en afvaardiging jeugdbestuur
0515-332221 Coördinator D-pupillen en keepers
0515-331014 Coördinator C-junioren
0515-332182 Coördinator B-junioren
0515-332331 Coördinator A-junioren
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Sponsorkommisje
Enne Jeh. Bruinsma
Anne Stenekes
Ype Tiemersma
Wichard Deinum
Rinse Joustra

Shirtsponsoring
Contactpersoan Treffer
Reklamebuorden
Wedstrydsponsors en freonen fan SDS
Sekretaris

Aktiviteitenkommisje
Oebele Anema
Geert Hiemstra

Klaas Okkema
Gatske Hiemstra

Eke Sybesma
Annie Sjaarda

Wedstriidsekretariaat
André en Tineke Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein

0515-333134

Pupillen

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

Fersoarging terrein en materialen:

tillefoan:

Andries Stuiver
Harm Bergsma

A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein
Skoallestrjitte 46, 8734 GN Easterein

0515-332872
0515-332476

Pier Faber,

‘t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein

0515-331750

Bankrelaasje:

34.95.01.033

Konsul:
Rabobank Sneek -ZuidwestFriesland.

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
Kontribúsje :

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

Senioren fjildfuotbal:
€ 52,45 it healjier
Senioren sealfuotbal:
€ 37,80 it healjier
Senioren fjild- en sealfuotbal:
€ 90,25 it healjier
A- en B-junioren:
€ 41,65 it healjier
C-junioren:
€ 35,10 it healjier
D- en E-pupillen:
€ 28,60 it healjier
F-pupillen:
€ 24,80 it healjier
foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting

Tagong wedstriden earste âlvetal € 3,- Dêr sit dan in programmaboekje bij.
Foar leden en freonen fan SDS is de tagong fergees.
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Stipers
Mear ynformaasje bij Eddy de Boer (till. 0515-331533).

Freonen fan SDS
Foar € 50,- yn it jier wurde jo lid. Jo krije dêrfoar ús klupblêd, “de Treffer”, fergees tastjoerd en jo hawwe
by kompetysjewedstriden fan ús earste âlvetal frij tagong. Foar nijere ynljochtings kinne jo skilje mei
Wichard Deinum (till. 0515-331572).

Oanmelding nije leden:
Aspirant jongereinleden kinne foar in oanmeldingsformulier en foar nijere ynformaasje skilje mei Eddy de
Boer (till. 0515-331533).
Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme Eddy de Boer (till. 0515-331533). Njonken in
oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) ynleverje wurde.
Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei Roel Sijbesma (till. 0515-332186).
Foar sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren foar de
wedstriid legitimearje moatte, is ek noch in pasfoto nedich.
Oanmelding kin ek digitaal. Nijere ynformaasje is te finen op: www.vv-sds.nl

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is:

8 jannewaris 2007
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden.
Leafst op skiif of oer de E-mail.
E-mail adres:
detreffer@vv-sds.nl

Fan de redaksje
SDS 1 futsal wint wer ris in wedstryd, SDS E4 kampioen, Tom, Pieter & the
Heartbreakers boppe oan yn de SDS League, Douwe-Dirk Reitsma wurdt de nije
foarsitter fan SDS, Wichard wint earste foarronde fan de Kenniskwis, al it
fuotballen ôflast yn Easterein, SDS 2 pakt 2 punten fan Urk yn 4 wiken, de
Postma’s komme mei in webside oer fiskjen, Sipke Hiemstra giet nei syn 50e op
ien skoen troch it libben, de âldsjes winne wer ris fan de jonkjes, de lifters hawwe
wer in bestimming fûn, Eddy Bosman yn aksje tsjin SDS 6, de harsens derby, SDS
‘ers aftyf op de Slachterin, in soad wedstriden ôflast, Anne Brouwer allinnich op de
Bunnikside, Marcel Frankena hat foar in jier bytekene, Pyt Tsjerkstra hat yn it
ferline by SDS A1 keept en de webside bestie 4 jier. Dit en noch folle mear stie de
lêste wiken op de SDS-side. Dochs is der noch genôch foar de Treffer oerbleaun.
Sels safolle dat wy dit kear gjin Trefferkes hawwe. Folgende kear better. (WW)
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Fan it bestjoer
Dat voetbal
emotie is
ervaren we
zowat iedere
keer als er een
wedstrijd
gespeeld
wordt. Soms
hele mooie
emotie zoals:
vreugdetranen
bij behalen van een kampioenschap,
juichkreten bij een mooi doelpunt,
luchtsprongen bij succes, maar ook
mindere fraaie emotie zoals: uitschelden
scheidsrechter, medespelers enz. Vaak in
het heetst van de strijd of wanneer er een
spanning zich ontlaat.
Emotie zit er ook in wanneer je als ploeg
vaak en veel verliezen moet, geen geluk
heb, weet dat je als team niet alleen op
het veld een tegenstander heb maar soms
ook langs de kant. Zelfs een
“tegenstander” in je koppie kan een
emotie beïnvloeden.
Als je dan als speler 13, 14, 15 jaar bent
en de wereld andere mogelijkheden bied
dan alleen je vertrouwde omgeving
rondom je huis en school wil je wel eens
je grip op de emoties kwijt raken. Je
wereld staat op z’n kop en alles gaat
anders dan je wilt, je kan het soms niet
eens zelf veranderen.
Daar ligt ook een beetje de oorzaak dat er
rondom bepaalde teams in deze leeftijd
wel eens problemen zijn.Het vraagt van
leiders en trainers die omgaan met deze
leeftijd extra inspanning en
beleving(emotie), maar met goed
luisteren en soms een stevig discussie
geef je de grenzen aan, wetend dat hun
emotie vaak eerlijk en goedbedoeld is.
Het leuke van deze leeftijd is ook, dat de
emotie richting het andere geslacht
jiergong 37 nr 4

opeens ontwikkeld, wat soms de
prestaties in het veld weer doen
toenemen. Scoren voor het
“belangstellende” vrouwelijk publiek is
een betere manier van motivatie dan
welke peptalk van leider en/of trainer
ook.
Winnen en verliezen kent verschillende
emoties, maar na de wedstrijd gezellig
even je emoties doornemen in de derde
helft is voor menig “sportliefhebber” een
geweldige bezigheid.
Belangrijk is dat een ieder op zijn eigen
speciale manier zijn of haar emotie
beleeft aan het voetbal. SDS is een club
waar je als sportliefhebber nog volop je
emotie kwijt kunt binnen de normen en
waarden van deze tijd. Laten we als
vereniging dan ook voor blijven zorgen
dat een ieder die bij SDS hoort zijn eigen
specifieke manier van emotiebeleving
kwijt kan binnen de club.
Dan kan het haast niet mis en belooft
2007 weer een mooi en hopelijk positief
emotioneel jaar te worden, zeker in de
wetenschap dat de realisatie van de
nieuwe kantine steeds dichterbij komt,
een emotioneel vooruitzicht. Want ook
het afscheid van de oude kantine zal niet
iedereen ongevoelig laten. Maar ook het
5e F-pupillenteam zal in het voorjaar met
de nodige emotie hun wedstrijden spelen.
Vanaf onze kant wensen wij een ieder
fijne feestdagen en een warme en sportief
2007 toe.
Groetjes vanuit de Singel,
André Christiaan Vink
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Vitor “reade kaart” Perim

een beetje gebrekkig Fries. Maar elk
voordeel heeft zijn nadeel en dat was ook
zo in dit geval, want toen Vitor leerde
communiceren met Nederlanders, kaapte
hij al snel al onze meisjes voor onze neus
weg. Hij heeft dan ook de nodige
toekomstige exen ontmoet in Wommels
en omstreken. Zelfs de zusjes van enkele
A1 spelers vielen voor de charmes van
deze Braziliaanse casanova. (even ter
informatie van de ouders, deze
eerdergenoemde zusjes waren allemaal
wel op leeftijd, we willen natuurlijk geen
problemen). Er gaan zelfs verhalen rond
dat Vitor ook het nichtje van Klaas heeft
versierd, maar na nader onderzoek bleek
Tineke de Haan geen familie te zijn van
onze leider of van die van jong
oranje. Ze leken zelfs niet eens
opelkaar:

Ons Braziliaans voetbaltalent heeft het
koude, regenachtige klimaat van
Nederland weer ingeruild voor het
warme, zonnige klimaat van Brazilië. Na
een jaar genoten te hebben van het ruige
vrijgezellenleven in Nederland is hij nu
weer terug in zijn vertrouwde omgeving,
op de koffieplantages van zijn ouders in
Brazilië. De geur van de ‘verse’
Amsterdamse grachten heeft hij weer op
moeten geven voor de lekkere,
doordringende geur van Douwe Egberts
koffie. Maar na een aantal slapeloze
nachten in zijn laatste week in Nederland
zal dat hem waarschijnlijk geen kwaad
doen.
Vitor kwam vorig jaar
naar Wommels toe onder
het motto “Bier En
Tieten”, en als er iets
was waar hij dit jaar
geen gebrek aan heeft
gehad was dat het wel. De eerste keer dat
Vitor op de voetbaltraining verscheen
werd hij gebracht door zijn gastmoeder
Jacomien. Hij was enorm verlegen en zei
geen woord. Maar toen Jacomien
eenmaal buiten de hekken van het
sportveld was zette hij zijn feestmuts op
en werd hij de gangmaker van het team,
binnen en buiten het veld. Maar de hel
brak pas helemaal los toen Vitor een
beetje Nederlands leerde kennen.
Iedereen weet nog goed wat zijn eerste
woordje
was……….OPSOKKEBOLJE!!........
klonk het over de velden van S.D.S.
Vitor had zijn eerste woord Nederlands
geleerd. Daarna volgden al snel andere
woorden als: ‘chickies’, ‘tanga`s’, ‘bier’
en natuurlijk ‘feesie’. Zijn woordenschat
was enorm en voordat we het wisten
sprak hij vloeiend Nederlands, en zelfs al
jiergong 37 nr 4

Naast een goede vriend in het
feestgedruis was Vitor ook een
goede vriend en een goede
voetballer in het veld. Hij had
een paar weken nodig om op het grote
veld goed uit de verf te komen,
aangezien ze daar op kleine trapveldjes
en stranden voetbalden. Maar eenmaal
gewend aan de wisselende
weersomstandigheden, het veld en het
team eiste hij al heel snel een basisplaats
in A1 op. Dit was ook terecht want het
bleek een goede aanwinst te zijn voor het
team, hij was altijd levensgevaarlijk en
pikte zijn doelpuntjes mee. Dit jaar wist
hij er ondanks blessures en een aantal
gemiste wedstrijden toch nog 5 in het net
te hangen. En zorgde hij voor een aantal
acties die vriend en vijand versteld deden
staan.
Maar deze fanatieke, temperamentvolle
speler werd niet alleen gevreesd door
spelers, ook scheidsrechters moesten
soms hard optreden om hem in bedwang
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te houden. Niet vanwege gevaarlijke
glijpartijen of doodschoppen, maar
vanwege het feit dat hij nooit zijn mond
dicht kon houden tegen de
scheidsrechter. Dit zat in zijn aard en dat
kreeg je er ook niet zomaar uit, maar wij
wisten dat dit ooit een keertje uit de hand
zou lopen. Dit
moment liet op
zich wachten
totdat een
scheidsrechter, in
de wedstrijd tegen
Nijland, hem rood
gaf vanwege een
knullig
misverstand. De
scheidsrechter en
Vitor verstonden elkaar verkeerd en
Vitor werd met rood van het veld
afgestuurd. Na afloop kregen wij van
Vitor het verhaal te horen. Omdat de
wedstrijd nogal fysiek was had hij
letterlijk tegen de scheids gezegd:
“Scheids wat is dit? Voetbal of is dit
boksen!?” De scheids verstond dit
verkeerd en dacht dat hij met de scheids
wou boksen, de scheids voelde zich
daarbij bedreigd en stuurde onze Mike
Tyson van het veld. (De scheids mag blij
zijn dat zijn oor er nog wel op zit).
Vanwege het feit dat dit een onterechte
rode kaart was, kwam Marco in opstand.
Hij is dag en nacht bezig geweest om een
brief te schrijven naar de tuchtcommissie
van de KNVB. Hij liet alles wat het was,
om Vitor maar weer op het veld te
krijgen. Het werk, de relatie en zijn
sociale leven leden eronder, maar zijn
werk werd beloond en Vitor werd
vrijgesproken. Dankjewel Marco! Door
dit harde werk, kreeg Vitor zijn
verdiende afscheidswedstrijd. Deze werd
gespeeld in Easterein tegen het
laaggekwalificeerde “Bant”. De
jiergong 37 nr 4

wedstrijd werd met 5-0 gewonnen en
Vitor scoorde 2 keer in zijn laatste
wedstrijd voor S.D.S. De vrienden van
Vitor grepen elk moment aan om
afscheid van hem te nemen, want net
zoals hem houden we van een feestje. En
dus werd er ook buiten het veld afscheid
genomen. Er
werd binnen een
week een feest
georganiseerd
zodat iedereen
nog even de
gelegenheid
kreeg om Vitor
te spreken, te
knuffelen en
misschien zelfs
te zoenen. Het werd een hele geslaagde
avond, er werd gechineesd, er werd bier
gedronken, kado`s werden uitgedeeld,
charmes werden door de meiden in de
strijd gegooid om die laatste zoen te
bemachtigen en er werd vooral gefeest.
Ongeveer 50 mensen kwamen opdagen
en een klein deel daarvan heeft het zelfs
12 uur volgehouden. Van 18:00 tot 06:00
werd er gefeest. Maar het was de moeite
waard want iedereen heeft ervan genoten.
En alsof dit niet genoeg was, werden er
in de laatste week van zijn verblijf nog
exact 4 feestjes gegeven. Dus Vitor
stapte niet alleen het vliegtuig in met
mooie herinneringen, maar ook met
koppijn en een enorme kater.
Voor Vitor en voor ons was dit een hele
mooie ervaring, we hebben ons prima
vermaakt met deze spontane Braziliaan.
Vitor, namens het hele team, bedankt
voor deze fantastische tijd en we komen
je zeker een keertje opzoeken.
Best genôch!
Bauke
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Marcel Frankena tekent bij

Op tongersdei 23 novimber, tidens de foarronde fan de fuotbalkenniskwis hat foarsitter
Douwe Dirk Reitsma bekind makke dat Marcel Frankena ek takem jier trainer is fan
SDS 1. It kontrakt waar gelyk tekene. It wurdt foar Marcel it tredde jier dat hij nei
Easterein reizget.

Sjoerd, Jan en Sjoerd de lifters fan SDS
Op 1 jannewaris giet it wer oan mei de liftwedstryd út Wommels. Middeis om 13.00
oere, sille der in stik as 7 koppels bij Jimbar fan start gean om te besykjen it earst yn
Bretagne oan te kommen. It eindoel is Belle-Ile-en-Mer. Dit is in eilân sa’n 20
kilometer foar de kust fan Bretagne. Ungefear like grut as Skylge.
Sjoerd Rispens (SDS 2) sil mei syn broer Jaring lifte, en dêrtroch binne wij fersekere
fan moaie fotos.
Sjoerd van Beem en Jan Stenekes geane al wer tegearre op paad. Net dat dit in
suksesfolle formaasje is, mar se kinne beide gjin oare maat fine. De kans dat sij op
Belle oankomme, achtsje wij net grut. It hat neffens ús ek gjin sin foar de beide hearen
om wat Frânsk te learen. De liftwedstryd is wer live te folgen op www.vv-sds.nl
Alle lifters: in goeie reis!!!!

jiergong 37 nr 4
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Schema zaaltrainingen 2006/2007
In de sporthal staat klaar een zak met ballen en hesjes
De pionnen welke in de hal achter het kleed staan kunnen gebruikt worden
De doeltjes na afloop van de training graag weer ingeklapt terug zetten
Op maandag 2/3 sporthal beschikbaar
Op donderdag en vrijdag de gehele sporthal beschikbaar
Anne Hallema (332928) is binnen de jeugdcommissie het aanspreekpunt.
Wanneer je niet kunt graag onderling ruilen.
DAG

TEAM

DATUM

TIJD

TRAINERS

VRIJDAG
VRIJDAG
MAANDAG
DONDERDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
VRIJDAG
MAANDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
MAANDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
MAANDAG
MAANDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
MAANDAG
MAANDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
MAANDAG
MAANDAG
DONDERDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
VRIJDAG

E1
E2
F4/F5
E3
E4
E1
E2
D1
C1
D1
D2
D1
C1
F4/F5
F3
D2
B2
F4/F5
F3
D2
B1
F1
F2
E3
E4
E1
E2

1-dec
1-dec
4-dec
7-dec
7-dec
8-dec
8-dec
11-dec
14-dec
15-dec
18-dec
21-dec
22-dec
8-jan
8-jan
11-jan
12-jan
15-jan
15-jan
18-jan
19-jan
22-jan
22-jan
25-jan
25-jan
26-jan
26-jan

17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
16,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
16,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
16,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR
17,00UUR

DOUWE DURK / RUDI
JELMER DE BOER
BAUKE DIJKSTRA
JELMER DE BOER
SAMME OVERAL
DOUWE DURK / RUDI
CHRISTIAN
TSJIPKE K./FREDDY
GERT JAN/ANDRE
TSJIPKE K./FREDDY
SAMME OVERAL
TSJIPKE K./FREDDY
GERT JAN/ANDRE
ANDRE VINK
DURK YDE
SAMME OVERAL
ANNE HALLEMA
ANDRE VINK
JAN SIMON JELSMA
SAMME OVERAL
KLAAS POMPSTRA
BAUKE DIJKSTRA
DURK YDE
JAN SIMON JELSMA
CHRISTIAN
DOUWE DURK / RUDI
JELMER DE BOER

De rest van het trainingsprogramma in deze winterperiode wordt in de volgende
Treffer vermeld.
jiergong 37 nr 3
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fan E4’, sa fertelt Sita. ‘Sponsoring
foar SDS leit dan ek foar de hân. It is
foar ús in moaie gelegenheid om wat
werom te dwaan foar ús klanten.
Dy komme allegearre út de regio en fia
SDS berikke we harren ek wer’.

Ljocht op in sponsor
Fizel: ‘In moaie gelegenheid
om wat werom te dwaan!’
De namme is troch klanten op de
meast prachtige wizen útsprutsen.
Fizèl bygelyks, op syn Frânsk. Mar it
is yn de praktyk gewoan Fizel. Hoe is
dy namme ûntstien? Is it miskien de
achternamme fan de eigners, of is it
dochs wat oars? Sita Turksma jout
fuortdalik antwurd.
‘It is gewoan Fizel en it is Frysk foar
Vijzel. Om medisinen en sa te
meallen’. Sita en har man Frank runne
trije drogisterijen. Wy kinne fansels
allegearre dy yn Wommels wol, mar
der binne ek filialen yn Akkrum en –
sûnt koarten –
yn Stiens.
Yn Akkrum kinne de minsken dêrneist
ek noch nei de
‘schoonheidsspecialiste’.

Sport en drogisterij
Sport is in wichtige link mei de
drogisterij. ‘Sa brûke in protte sporters
bygelyks fitamines. En der bestiet ek
hast gjin sport dêr’t gjin sporttapes of
pleisters nedich binne. Dat hawwe wy
fansels yn it assortimint. Neist
allerhande oare saken. Yn de moanne
desimber komme in protte helpSinteklazen en help-Krystmannen by
ús del foar kadootsjes.
Rûkersguod, sieraden, we fine foar elk
wol wat. As de minsken der net út
komme, kinne Wimke en ik
meastentiids wol helpe en meitsje in
goede kar’, jout Sita oan.
Skoareboerd
Yn koarten moat elk dy’t by in
thúswedstryd fan SDS is, mar goed nei
it skoareboerd sjen.
Net allinnich nei de stand, mar ek nei it
part dêrûnder.
Oer in skoftsje hinget dêr in prachtich
nij reklameboerd fan Fizel.

De mannen en SDS
De Turksma-froulju follybalje by
COVOS, mar de manlike tûke fan de
famylje is hiel aktyf foar SDS. ‘Us
trije
jonges fuotbalje der. En Frank is lieder

Dus mannen....
Dus mannen fan SDS, fan no ôf gjin
ekskuses mear! Elk wit no dat Fizel ek
lekker rûkersguod foar froulju
ferkeapet! (En foar de froulju jildt
fansels dat der ek foar mannen
allerhande spul is).

jiergong 37 nr 3
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aanslagen krijgt op zijn benen waarbij
de scheidsrechter de speler niet in
bescherming neemt, dit zegt ook iets
over de scheidsrechter! De speler
wordt immers vogelvrij verklaard. Op
amateur niveau waar ik mij
gemakshalve maar even bij bepaal is
het elke week raak. Gelukkig niet
discriminerende opmerkingen maar
wel de meest grove opmerkingen
worden naar je hoofd geslingerd. Ik zal
geen vereniging noemen maar
sommigen ‘die kunnen er wat van’.
Hoe hoger je fluit des te erger het is.
Want de druk van het moeten presteren
bij de verenigingen is hoog en ook de
vergoedingen die spelers krijgen is
daaraan gelijk. Immers je komt aan
hun brood! Bij de
amateurverenigingen zijn geen
cameras die alles vastleggen en je staat
er alleen voor om het te constateren.
Om dan een ‘vuist’ te maken is erg
moeilijk. Gelukkig is het niet elke
zaterdag ‘raak’ en zijn er veel mooie
wedstrijden. Ik denk dat je als
scheidsrechter je daaraan moet
vasthouden. Lukt dat niet dan kun je
beter stoppen.
Nu werk ik op een school waar ik de
leerlingen de afgelopen week heb
gevraagd wat volgens hun wel kon
worden gezegd naar iemand anders.
Eerlijk gezegd schrok ik! Het is een
maatschappelijk probleem dat thuis al
begint om kinderen bewust te maken
van wat wel en niet kan worden
gezegd. Ouderen hebben hier een
voorbeeld functie in maar helaas is de
praktijk elke dag anders. Laat ons niet
ontmoedigen maar steeds alert zijn op
datgene waar we zelf positieve invloed
op kunnen uitoefenen. Ondanks de
subjectieve media.
Douwe Reitsma

Fan de skeids
De afgelopen weken
is er heel veel
gesproken over wat
wel of niet mag
worden gezegd op
de voetbalvelden.
Terecht of
onterecht? Zijn we
het er mee eens of accepteren we alles?
Welke rol speelt de media hierin? Het
zijn vragen die (bijna) elke
Nederlander bezig houdt. Zelfs mensen
die nooit voetbal kijken of er niets aan
vinden hebben ineens een mening
hierover. Vervolgens ‘weet’ iedereen
hoe er gestraft moet worden.
Krijgt de scheidsrechter bij aanvang
van de wedstrijd een briefje in de
handen geduwd van welke
(scheld)woorden spelers, trainers en
leiders mogen zeggen?
Zo noem ik een aantal dingen die bij
mij opkomen terwijl ik dit stukje zit uit
te tikken. Het is erg moeilijk om hier
vaste regels voor op te stellen. Elke
scheidsrechter bepaalt zijn eigen
toelaatbare grenzen. Waarbij ik wel
aangeef dat discriminerende
opmerkingen naar wie ook niet
geaccepteerd mag worden. En ook
bestraft moet worden. De twee
gevallen die Nerderland bezig houdt
zijn twee verschillende kwesties. De
scheldwoorden van Perez zijn fout en
hij heeft ook openlijk zijn
verontschuldigen aangeboden. De
manier waarop de media hier een rol in
speelt is van een bedenkelijk niveau.
Het andere geval van Sneijder is niet
goed te praten. Zeker zoals hij na
afloop om de werkelijkheid heen
draait. Ook hier wil ik bij aantekenen
dat een speler binnen 13 minuten 3
jiergong 37 nr 3
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10 minuten letter is it Gerlof die in
foarset jout, dizze wurd net goed
ferwurke en de bal komt by de prima
spyljende Rudy, dy’t net twifelt en de
bal mei bûtenkantsje rjochts ûnder de
keeper troch skot. VOG jout noch net
op, mar tsjin dit SDS is hjoed neat te
heljen. It stiet goed, der wurdt foar
elkoar wurke en nei elkoar lústere. It
spilet as in team!
De 3-0 is hjir in moai foarbyld fan.
Gerlof draaft syn man wer ris foarby
en jout in goede foarset, dizze wurdt
kontrolearre troch Willem en hy leit de
bal perfekt klear foar Bote dy’t de 3-0
knap yn skopt. Foar it skoft wurdt it
sels noch 4-0, nei wer in assist fan
Willem beleannet Gerlof him sels mei
in goal.

Samar in wedstriid
Hjir it ferslach fan oan ‘t no ta de
ienige wedstryd dy ‘t SDS 6 dit
seizoen wûn hat:
Sneon 21 oktober, 14.30.
Ûnder prachtige omstannichheden
besykje de mannen fan SDS 6 harren
earste punten fan it seizoen te heljen.
Nei fjouwer wedstriden sûnder
oerwinning of lykspul, moat de
tsjinstanner fan hjoed der dan mar oan
leauwe. VOG 2 moat mei de billen
bleat (en dat bedoel ik fansels
figuerlik).
De opstelling:
Geert
Lieuwe Pieter L
Coen
Bote
Johannes Rudy
Rinse
Hampie
Wiksels: Erwin, Gerlof en Romke
Bas
Willem

Erwin en Romke binne de ferfangers
fan Rinse en Bas. Fierders is der net
safolle feroare. SDS is de bettere
ploech en lit dit ferskil ek sjen mei
goals.
Hampie is dúdlik yn foarm hjoed. Nei
ien minút leit er de bal al wer yn it
netsje nei in bêste pass fan Romke.
Efen letter is it Willem nei in baltsje
breed fan Rudy, 6-0. De 7-0 is wer in
goal fan Hampie nei in foarset fan
Gerlof. Ek it slotakkoard is fan
Hampie. Mei in prachtich boogbaltsje
leit er de bal fan bûten de 16 oer de
keeper yn de goal.
Hjirnei leaut SDS 6 it wol en VOG kin
ek net folle mear en sa bloedt de
wedstriid eins wat dea.

Nei’t skiedsrjochter Evert Tanja de
gasten syn kompliminten foar harren
shirts jûn hat, giet it oan.
Beide ploegen spylje op de oanfal en
dat levert fuortendaliks al in oantal
kânskes foar beide goals op. Foaral
SDS hat in pear prachtige kânsen, dy’t
mei prima fuotbal kreëaret wurde.
Spitich is dat Johannes nei sa’n 5
minuten al út falle moat mei in
knibbelblessure. Gerlof (zoef zoef) is
syn ferfanger, hy besoarget de
linksefter fan VOG in middei die hy
him noch lang heuge sil. Gerlof is sa
fluch as wetter en wit dermei foar in
protte gefaar te soargjen.
Nei in kertier wurdt de druk foar VOG
te heech en wurdt de bal yn de 16 mei
de hannen rekke, penalty dus. Hampie
sjit de bal ûnberispelik efter de keeper.
1-0.
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earste p unten yn de bûse! Mannen fan
herte en bedankt foar in moaie middei.
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Bestjoersgearkomst
Moandeitejûn 6 novimber wie de ledengearkomst fan SDS. In ympresje:
Auke Jetze Kroondyk stie al wer efter de bar.
Der wiene sa'n 41 mannen, dy't wij net allegear neame sille. Der wiene trije froulju:
Dukke, Immie en Sietske.
Der binne trije eareleden: Tinus, Klaas en Enno
Nei de winterstop komt er mooglik wer in F5 en in D3
Kontribúsje wurdt mei yngong fan de earst folgende betelling mei 3 % ferhege
Op it elektroanysk skoreboerd komt takem jier in oar sponserboerd: Fizel.
It negative eksploitatieresultaat fan 2005/2006 wie € 2036,De begrutting fan 2006/2007 lit in oerskot sjen fan 1050 euro.
Boersma en de Boer hawwe de jildsaken fan ponghâlder Willem besjoen en
goedkard. Boersma giet en der komt in oare de Boer bij yn de kommisje
Eddy de Boer nimt ôfskie fan it bestjoer. Hij wie de man fan de ledenadminstraasje en
de man mei in dúdlike miening. Syn neisit koe better. Hij krijt in sjurt mei foto fan
himsels
Tinus Hoekstra nimt ek ôfskie. Hij docht it wedstryd sikretariaat oer oan André en
Tineke Vink. Hij krijt in orisjineel romerke mei SDS logo.
Rienk Wiersma nimt ôfskie as foarsitter. Loovjende wurden binne der fan Willem. Hij
krijt it SDS klompke.
Douwe Dirk Reitsma nimt it plak fan Rienk Wiersma yn.
Koos Plantinga nimt it plak fan Eddy de Boer yn.
Feike Jorritsma fertel wat oer de kantineplannen. Bestimmingsplan is oanpast, wike
48/49 wurdt begjin makke mei berchromte (8 bij 10 meter) dy’t earst as kantine tsjinst
dwaan sil. Yn april begjinne mei de bou. At alles mei sit yn oktober klear.
Sinteraasje is noch net dúdlik, omdat noch meardere fûnsen reageare moatte.
Tjeerd Dijkstra freget nochris nei gearwurking mei oare klups.
Enno Bruinsma ferbaasd him oer it budsjet wat de jubileumkommisje kriget.
Enno Bruinsma moat neat ha fan it idee om in fuotbalwedstryd tusken Wommels en
Easterein te hâlden.
Jelle de Boer wol de wedstryd graach fluitsje.
Douwe Reitsma sjocht te folle fernielings op it nije trainingsfjild
Sipke Hiemstra komt tongersdeis altiten yn in smoarge klaaiboks en mist wat reau om
it skjin te meitsjen.
Dirk Yde Sjaarda fynt it gers sneons oan de lange kant en hopet op in lettere meandei.
De froulju traine noch altiten mar binne gjin lid. Tjeerd Dijkstra freget him ôf of dat
wol in goeie kar is: meitsje it wat formeler is syn rie.
Enne Johannes meldt dat er in soarte mei reklameskerm yn de kantine komt
De fulde koek en de kofje wiene al wer hearlik.
De bierkes trouwens ek.
(ah)

De Treffer nr 4
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Doelpuntenmakkers 2006/2007
De koprinner is noch altiten Wichard
Deinum mar hij wurdt flink op de hûd
sitten troch Hampie, ploechgenoat

Dirk de Jong en Ype Tiemersma. Ek
opfallend is brede ynsetberheid fan
Bote Strikwerda. Hij skoorde yn trije
ferskillende alvetallen.

Wichard

Deinum

II en III

11

Klaas

Visser

V

1

Harm Auke Dijkstra

V enVI

9

Eddy de

Boer

V

1

Dirk de

Jong

III

8

Rudy

Dijkstra

VI

1

Ype

Tiemersma

V

8

Johannes

Dotinga

VI

1

I

7

Gerlof Jan

Hofstra

VI

1

Tjalling

Sikma

Gerlof

Veldstra

Bote

Strikwerda

Durk
Dirk Yde

III en VI

7

Rinse

Joustra

VI

1

II en III en VI

5

Willem

Veenstra

VI

1

Okkema

V

5

Tiemen

Vermeulen

VI

1

Sjaarda

I

4

Coen

Rameau

VI

1

Pieter

Kamstra

II en III

4

Hendrik de

Jong

I

3

Ruurd

Boorsma

II en III

3

Remco

Bervoets

III

3

Jan

Stenekes

III

3

Bas de

Haan

IV

3

Robert

Sijbesma

I en II

2

Harm

Stremler

II

2

Willem

Wijnia

II

2

Albert Jan

Joustra

III en VI

2

Sipke

Hiemstra

V

2

Roel

Sijbesma

V

2

Folkert R.

Vellinga

V

2

Floris

Hiemstra

I

1

Tjipke Klaas Okkema

I

1

Feite de

Haan

II

1

Jan Simon

Jelsma

II

1

Henk

Postma

II

1

Johannes

Tichelman

II

1

Anco

Elgersma

III

1

Jentsje

Jorritsma

III

1

Ids

Boersma

V

1

Marco

Hoekstra

V

1

Piet

Kempe

V

1
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Dirk de Jong is wer hielendal werom
nei syn lange blessueretiden.
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Alde doaze

De boppesteande foto hat in kear yn it Friesch Dagblad stien.
Efterop de foto stiet de folgende tekst:
Fan SDS: Pier Zijlstra in eigen doel – Jelle de Boer – Jan van Asselt en doelman Tsjerk
Okkema. Fan Zeerobben : Henk Smit, Gerrit Bos en Henk Hummel

Yn ús searje âlde
spilerskaarten dizze
kear in spiler út
Hidaard: Harm Jan
Klijnstra

jiergong 37 nr 4
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Oan’t wurd.

winterskoft sil we der oan wurkje om
sa folle mogelijk punten te pakken.
It is net allinne foatbalje by SDS. Bist
ek belutsen by oare saken?En sa ja,wat
hald dat yn?
Sunt 2005 is der binnen de klup in
sponsorcomissie. Hjir bin ik ek yn
stapt. Sponsoring is foar in
ferieninging seker
belangriek. Mei Ype Tiemersma,
Wichard Deinum,Enne Joh. Bruinsma
en Rinse Joustra probearje we nye
sponsoren te fynen. Ek it behalden fan
sponsoren is wichtig yn us funksje.
Dus at jim 1 as 2 witte!!!....

It is in jongeling bij de topspilers fan
SDS op dit momint,draait al in skoftke
mei yn it earste sawol twadde en is
derneist drok dwaande yn de
sponsorcommissie fan SDS. Wy bin yn
petear mei Anne Stenekes!!
Anne,do foatballest al sa lang ik wit
foar SDS. Wer is it foar dy allegear
begun en hoe stean de saken der op dit
momint foar?

Neist SDS moast ek wurkje. Wer
dochst dat en wat hald dyn funksje yn?
Wurkje doch ik by Makelaardy
Sneek.
Der ferkeapje wy huzen en dogge wy
alles wat der mei te kryen hat. Under
oare taxaties,in (gratis)
waardebepaling fan de wenningen,mar
ek begeleiding jaan by in oankeap fan
de wenning.

Foar my is it allegear begun toen ik
noch in lyts mantsje wie. Ik kaam yn
de E1 tegearre mei Peter Janssen ( ek
in ald Itenser). Hjir moast Rene Velzen
de goals meitsje. Dernei haw ik alle
teams trochrun en no al hast foar it
tsiende jier by de A – seleksje. Ek
spylje ik op dit stuit in protte yn it
twadde fan SDS.
Nest it fieldfoatbal spylest ek yn de
seal. Yn hokker team spylest en hoe
giet dat op dit stuit?
Ik spylje al wer in skoft by it earste fan
SDS futsal. De ofrune jierren ha wy in
protte suksessen hawn. Wy bin begun
yn de 4e klasse en no bin wy foarig jier
nei de haadklasse setten. Ik moat sisse
dat we it wol dreech ha. It is echt
wenne oan it nivo. Gelokkig ha we de
earste oerwinning te pakken. Nei it
jiergong 37 nr 4

Anne yn opperste konsintraasje tidens
de Midsimmercup 2005.
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Dyn freondinne hat no in skoftke har
eigen bedriuw. Kinst der ik wat foar
betsjutte?

ienige die efkes de moeite woe dwaan
om t sjen. Sa foen ik der 3 yn in nest.
Dit wie twa dagen nei it earste fan de
gemeente. Dus op sich wol bysoender.
Wat ik op dit stuit wat minder doch is
it fiskjen. Dat mei ik ek wol graach
dwaan,dan it fiskjen op snoek is it
moaiste.

Nee,ik kin net knippe ast dat
bedoelst,(Metsje wol).
Sûnder gekhied,wat de kapsalon
betreft regelt Metsje alles yn de saak (
mei Elske en Linda). Ik doch sa no en
dan wol ris wat oan de administraasje.

Anne,do likest in ‘bezig baaske’. Hast
noch wol tidt om te untspannen?En
mei hokker hobby’s follest dat yn?
Jawis,tiid foar untspanning is der seker
noch wol. Foatbal is natuurlijk in
foarm fan untspanning. ( ek de training
en hiel soms de tredde helte) Simmers
mei ik graag in ‘baltsje slaan’. Dit mei
it frije formaasje partoer. Fan’t maaitiit
mei ik graag efkes yn de lannen te
strunen. Hjir sykje ik dan nei ljip-eien.
Wat my noch altiit bystiet is dat ik ris
in trijeke ha fun mei Marco,Jan-Simon
en dy. Dit
wie flak
by/tsjin
Tsalhuzem.
Der siet in
ljipke wat
tusken de
mokken yn.
Ik wie de
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Dyn favouriete alve?
Egbert Bootsma.
Tsjeerd Halbersma
Floris Hiemstra
Wouter Hylkema
Kees Adema
Tsjipke Okkema
Gert – Jan Hiemstra
Harm Stremler
Hendrik de jong
Jappie Wijnia
Dirk – Yde Sjaarda.
Oan’t safier oan’t wurd mei Anne
Stenekes.
Gr. GvA
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E4 hjerstkampioen
1.

SDS E4

9

9

0

0

27

85

16

0

2.

AVC E3M

9

6

2

1

20

40

21

0

E4 is trije wike lyn hjerstkampioen wurden. Mei de prachtige sifers fan 27 punten út 9
wedstriden en in doelsaldo fan 85 foar en 16 tsjin wie der foar de konkurinsje gjin
hâlden oan. Opfallend is wol dat de famkes fan AVC twadde wurden binne.
Kirst Stoelwinder
Wiebe Heeres
Dagmar Tjalsma
Haye-Jan de Boer
Bote Jellema
Lourens van der Pol
Jacob Smink
Idsert Turksma
Frank Turksma (lieder)
Gerke Jellema (lieder)

Fan herte lokwinske

jiergong 37 nr 4
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Standen jeugd
SDS B1 - 1e Klasse G
1Sneek Wit Zwart B1
2LSC 1890 B2
3CVVO B1
4Zeerobben B1
5NOK B1
6SDS B1
7SVM B1
8Makkum B1
9SC Joure B2
10Urk B2
11Balk B1

SDS B2 - 3e Klasse
7
9
8
10
8
9
9
8
7
8
9

19
19
18
17
13
13
11
8
7
7
0

35 31 23 22 203012 15 12 21 8-

9
13
21
17
16
26
12
26
21
25
43

9
9
8
9
10
10
10
9
8
9
10
9

23
22
19
19
17
15
12
11
10
7
3
1

36
33
36
42
25
29
23
19
27
18
18
15

-

10
15
16
20
13
25
36
20
25
35
61
45

9
9
9
8
9
9
8
9
9
9

27
21
17
16
16
12
10
6
4
0

67
34
27
26
37
32
23
20
12
1

-

3
8
16
12
14
31
21
42
38
94

SDS C1 - 2e Klasse I
1Foarut C1
2Scharnegoutum'70 C1
3Oostergo C1
4Geel Wit C1
5Bergum BCV C2
6JVC Nylan 2000 C1
7CSL C1
8Hardegarijp C1
9LAC Frisia 1883 C2
10SC Veenwouden C1
11SDS C1
12Rood Geel C2

1ONS-TOP'63 e B3
2Zeerobben B2
3LAC Frisia 1883 B3
4SC Joure B4
5Sneek Wit Zwart B2
6SC Franeker B3
7IJVC B2
8LSC 1890 B4
9SDS B2
10Blauw Wit '34 B3
11SC Joure B5

9
8
9
9
8
9
7
9
9
10
7

24
19
19
16
15
12
8
8
7
7
1

50
29
38
37
35
28
16
20
20
25
18

-

16
22
28
27
31
34
17
29
36
39
37

9
8
8
9
8
9
9
8
9
9

19
18
17
17
14
14
13
6
5
0

24
43
28
32
27
26
20
20
8
9

-

11
16
12
21
14
38
25
35
27
38

SDS D1 - 2e Klasse
1Blauwhuis D1
2J V Bolsward D1
3Scharnegoutum'70 D1
4SDS D1
5IJVC D1
6Nijland D1
7Oudega D1
8RES D1
9Hielpen D1
10QVC D1

SDS D2 -3de klasse
1Zeerobben D4
2SC Franeker D4
3LAC Frisia 1883 D4
4Rood Geel D3
5SDS D2
6Oosterlittens D2
7AVC D2
8Leeuwarden D3
9Harlingen D2
10Makkum D2

jiergong 37 nr 4
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Yn maart begjint de
foarjierskompetysje. Yn de
winterstop wurde in protte
jeugdteams op nij yndield.
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SDS E1 - 1e Klasse
1ONS Sneek E1
2Jeugd V Bolsward E1
3St.Annaparochie E1
4SC Franeker E2
5Workum E1
6Dronrijp E1
7SDS E1
8Balk E1
9Zeerobben E2
10Foarut E1

SDS E2 - 2e Klasse
9
9
9
8
9
9
9
9
8
9

25
24
20
15
13
12
9
8
1
1

6846333131321535814-

7
17
22
21
35
31
34
47
39
60

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

27
24
16
16
15
14
9
4
4
3

59
61
35
26
21
47
30
28
19
14

-

13
15
28
19
28
24
34
40
63
76

8
9
9
9
9
8
9
9
8
8

24
22
20
15
15
11
10
5
2
0

33 58 44 3234 27 23 12 62-

7
14
20
20
25
23
22
35
39
66

SDS E3 - 3e Klasse
1Terschelling E2
2Leeuwarder Zwaluwen E3
3Leeuwarden E3
4LAC Frisia 1883 E8
5SC Franeker E8
6SC Franeker E7
7Oosterlittens E3
8SDS E3
9FVC E2
10Makkum E2
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

25
24
18
17
13
12
7
7
6
3

39
54
36
36
28
29
18
20
9
15

-

15
13
21
20
25
26
37
48
32
47

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

27
20
20
16
11
10
8
7
5
4

85 40 33 5125 32 19 14 28 18 -

16
21
22
34
30
48
35
45
36
58

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

25
22
20
16
15
15
7
6
3
3

79
45
40
52
26
21
11
13
9
10

5
11
12
22
29
32
43
42
53
57

SDS E4 - 4e Klasse

SDS F1 - 1ste Klasse
1ONS Sneek F1
2Sneek F1
3GAVC F1
4Jeugd Voetbal Bolsward F1
5SDS F1
6CVVO F2
7Balk F1
8Flevo Boys F3
9Workum F1
10SC Joure F2

1CVVO E3
2Heerenveen E3
3SC Joure E3
4LSC 1890 E2
5Heerenveense Boys E4
6Sneek E2
7J Voetbal Bolsward E2
8Akkrum E2
9Workum E2
10SDS E2

1SDS E4
2AVC E3M
3WZS E2
4Oosterlittens E5
5Zeerobben E5
6Scharnegoutum'70 E3
7Mulier E3
8SC Franeker E10
9AVV E2
10J Voetbal Bolsward E5

SDS F2 - 3e Klasse

20

1Jeugd Voetbal Bolsward F2
2Makkum F2
3SDS F2
4RES F2
5Zeerobben F4
6GAVC F4
7Makkum F3
8SC Franeker F5
9Workum F3
10LSC 1890 F4
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-

SDS F3 - 4e Klasse

SDS F4 - 4e Klasse

1J V Bolsward F3

9

24

72 -

8

1Oosterlittens F2

9

27

67 -

15

2SDS F3

9

24

3Zeerobben F6

9

19

53-

7

2Jeugd Voetbal Bolsward F4

9

24

55 -

15

54 -

13

3Zeerobben F5

9

19

33 -

4IJVC F3

9

15

19

56-

25

4Mulier F2

9

18

42 -

5Sneek F8

27

9

18

47 -

23

5Makkum F4

9

15

27 -

47

6Scharnegoutum'70 F3

9

9

37 -

52

6SDS F4

9

12

11-

26

7Heeg F3

9

7

18 -

43

7Waterpoort Boys F2

9

10

23-

19

8GAVC F7

9

7

29 -

56

8Harlingen F2

9

6

17-

31

9ONS Sneek F5

9

6

15 -

52

9SC Franeker F7

9

3

12-

30

9

0

2-

104

9

0

9-

71

1De Weide 1

7

16

44-

25

1SDS 2

7

15

38-

22

2ONR 1

8

14

31 -

34

2ZVH 1

6

14

35-

18

3Dalen 1

6

13

43 -

22

3SC Genemuiden 1

5

10

20-

10

4FFS 1

5

11

24-

20

4Ens 1

5

10

23 -

20

5zvv Urk 2

6

11

19-

18

5Haskerland 1

6

8

28-

32

6Exstador 1

6

10

23-

15

6Friesland 1

5

7

27-

25

7Leeuwarden 1

8

10

37-

36

7FC Birdaard 1

7

6

28 -

41

8ZVF 1

7

9

28-

25

8ZVVS 2

7

4

30-

46

9ZVVS 1

6

4

32-

40

9De Griffioen 1

6

3

16-

31

10SDS 1

9

4

27-

51

11Old Forward 1

8

3

20-

42

1Leeuwarden 2

7

21

66-

18

2WZS 5

9

21

88-

36

3Bolswardia 2

8

16

37-

27

4SDS 3

7

13

34-

25

5NTW 2

6

10

38-

33

6WZS 6

7

9

31-

35

7Friesland 5

7

9

40-

56

8Friesland 7

6

7

23-

25

9RES 5

6

4

21-

41

10Blauw Wit '34 8

6

1

19-

65

11Futsal Club Leeuwarden 11

7

0

15-

51

10LSC 1890 F8

10Sleat F3

Standen Futsal
SDS 1 - 1ste Klasse

SDS 2 - 1e Klasse

SDS 3 4de klasse
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Fiskerijdagen
Yn de lêste wike fan oktober waarden yn Warkum wer de jierlijkse Fiskerijdagen
organiseard. It gefal wie dat SDS 4 dy sneons tsjin Workum 3 út komme moast. Yn in
walm fan farske fisk waard der fuotballe yn Warkum. Henk de Boer skreaun dêroer in
tapaslik stikje yn de Workumer Krante:

Bron: Workumer krant
jiergong 37 nr 4
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Snert rin

Foarôfgeand oan de nijjiersresepsje sil der wer in
Snertrin

organisearre wurde

op sneon 6 jannewaris 2007
Fanôf de A- junioren kin elkenien dy’t in bining hat mei SDS hjir oan
meidwaan.
It begjint om 14.00 oere bij de yngong fan de Skoalleseize.
Nei ôfrin is der foar de dielnimmers in lekkere kop snert yn de kantine.
Wij rekkenje krekt as ferline jier wer op in grutte opkomst
De aktiviteiten kommisje.

jiergong 37 nr 4
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Fuotbalkenniskwis op 6 jannewaris 2007
Al wer foar de fjirde kear is der in
fuotbalkenniskwis bij SDS. Yn de
moanne novimber en desimber wurde der
trije foarrondes holden om sa trije
finalisten te krijen. De earste finalist is
ûnderwilens bekend. Wichard Deinum
fersloech yn de foarronde Willem en
Lolke. De twadde foarronde gie tusken
Gearard, Jildert en Feiko. Bij it printen

fan dizze Treffer wie noch net bekend
wa’t troch gien is. De lêste foarronde is
op 21 desimber. Ype, Daan en Sjoerd
stride om it lêste finaleplakje.
Fansels is elkenien wolkom op de 21ste
(efkes it jier yn de kantine ôfslute) en op
de 6de jannewaris (efkes it jier ynliede).
De kwis sil in oere as 4 holden wurde at
elkenien noch goed bij syn sûp en stút is.

Wichard
Lolke
Willem
yn opperste
konsintraasje

Finale fuotbalkenniskwis
6 jannewaris 2007 om 16.00 oere
yn de fuotbalkantine
Elkenien is fan herte wolkom!!

jiergong 37 nr 4
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Sibe de Seefûgel
3.

4.
Beste Sinterklaas
Ik moat earst myn ekskuzen oanbiede.
Ik haw hiel wat jierren net yn jo leaun.
Hoe dat sa kommen is wit ik noch net
en ik begryp ek net dat ik dizze
ôfgryslike flater makke ha.
Ik haw no it ljocht wer sjoen en no
leau ik wer yn jo.
Gelokkich seach ik dat ljocht krekt op
tiid, want no kin ik myn ferlanglistke
fan dit jier ek wer yntsjinje. Ik gean
der fansels wol fan út dat ik dit jier al
wer meidiel yn de kadootsjes want
oars wit ik net at ik it in jier folhâld yn
jo te leauwen.
Mar no ta de saak: Ik freegje dit jier
wat mear as oars en ik freegje it net
foar mij sels. Ik freegje it foar oaren
en soe it dan ek tige op priis stelle dat
je dat yn jo oerwegings meinimme
wolle.
Beste Sint , ik soe graach de folgende
saken ha wolle foar myn freonen bij
SDS:
1. Foar Sjoerd van Beem en Jan
Stenekes op 1 jannewaris : in
hiele snelle lift nei Bell-ylmer . Dat leit yn Bretagne. Sij
einigje al jierren ûnderoan of
komme net iens oan. Lit it dit
jier foar harren gjin hel wêze
dat wie it ferline jier ek al net
2. Foar Ype Tiemersma in nij
noaske foar doelpunten. Sûnt
hij besletten hat om
Wommels foar Easterein te
jiergong 37 nr 4

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ferwikseljen is it dien mei syn
doelpunten meitsjen.
Foar PvP in harnas, sadat hij
gewoan tsjin taksjes op rinne
kin sûnder sels in dûk op te
rinnen
Foar de feteranen fan SDS 5
dy’t op 6 jannewaris de
snertrin meidrave moatte fan
harren trainer in goeie smoes
om der ûnder út te kommen
Foar dyselde feteranen wat
mouwljochtsjes, sadat se yn it
tsjuster ek noch sjoen wurde
Noch in stik as wat freonen
fan SDS sadat de 100 op 1
jannewaris helle wurde
In protte peseta’s foar de
Skoalleseize, sadat sij der in
echt moaie kantine fan SDS
fan meitsje kinne
In moai fûgelûnderkommen
tsjin de nije kantine oan, foar
Vink en mij (mei takem jier
ek wol)
In protte sûn ferstân foar de
jubileumkommisje dy’t takem
jier Easterein tsjin in
nederlaach oprinne litte wol
tsjin Wommels
Foar mij sels in wykpriis yn
de SDS leaugue
In oerwinning foar SDS 2
In frouljusteam
Genôch frijwilligers om by de
jeugd yn de seal te fluitsjen.
Wat mear besikers op de
webside.
Gjin skorsingen mear foar
Gerrit Terpstra.

16.
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Frouljusfuotbal by SDS

Wy fan it bestjoer fine it hartstikke
moai, dat der op 't heden in ploech
froulju (in stik of 15) aktyf oan it
trenen is. It inisjatyf is alhiel by de
froulju self wei kaam.
Om it allegearre wat mear hannen en
fuotten te jaan is der beslúten om dizze
froulju, foar de rest fan dit seizoen
NIET SPELEND lid te meitsjen.
(se hawwe dêr in brief oer krigen).

Jim meie bêst ien kear mei trene as
gastspylster foardat jim beslúte lid te
wurden.

Om eventueel it seizoen 2007-2008 yn
de kompetysje mei te draaien binne der
MINIMAAL 20 leden nedich.
Der kinne dus noch wol mear by!
ELTSENIEN fan 14 jier of âlder
(dyjinge dy 't no noch 13 binne hoege
net te stopjen), kin har oanmelde.
De trening is op tiisdeitejûn fan 18.00 19.00 oere en stiet û.l.f. Akke Rixt
Zijsling.
Annette Kooistra is ree fûn om liedster
te wurden fan dit team.

Mei fr. gr.
It bestjoer fan SDS

jiergong 37 nr 4

Jim kin jim skriftelik oanmelde fia de
link op de webside(www.vv-sds.nl) of
fia in formulier dat te krijen is by de
ledenadministraasje; Koos Plantinga
(De Singel 24, 8734 HR Easterein.
Till:0515-332448)

26

desimber 2006

Aangezien wij de mensen rondom S D
S kennen hadden we met
zelfwerkzaamheid en het beschikbaar
stellen van gereedschappen de kosten
zeker kunnen drukken. Helaas heeft
het niet zo mogen zijn. Deze situatie is
niet meer terug te draaien.
Wij als bouwbedrijven hadden graag
onze naam verbonden aan de bouw
van het nieuwe verenigingsgebouw.
Dat voor S D S onbekende bedrijven
waren uitgenodigd voor de
aanbesteding en dat dit al zo goed als
rond was zonder dat S D S hiervan op
de hoogte was, is absoluut geen goede
zaak.
Ons advies richting S D S is dan ook;
zorg ervoor dat er weer een formule
komt met meer invloed op het beleid
van de Skoalleseize zodat jullie niet
weer in een dergelijk lastig pakket
komen.
Laat het een les zijn voor de toekomst
dat je met dit soort belangrijke zaken
rekening moet houden met de mensen
rondom je.
Als laatste willen wij aangeven dat we
niet stoppen met de sponsoring van S
D S.
We dragen S D S een warm hart toe en
willen door dit incident de jaren lange
relatie niet laten verstoren.

Aanbesteding
verenigingsgebouw
Naar aanleiding van de publicatie in de
treffer van november over het
verenigingsgebouw en “argewaasje”
bij sponsors van S D S willen wij als
bouwbedrijven Burggraaff en
Plantinga graag nog even reageren.
Het feit dat wij als sponsors van S D S
geen uitnodiging hebben gekregen
voor de aanbesteding vinden wij nog
steeds niet te begrijpen.
Dat de Skoalleseize op bestuurlijk
gebied “ los “ staat van S D S is ons
duidelijk. Maar dat neemt niet weg dat
de Skoalleseize zeer nauw verbonden
is met S D S. Je kunt deze twee niet los
van elkaar zien. Wanneer het S D S
goed gaat zal ook de Skoalleseize daar
de zoete vruchten van plukken. Anders
gezegd: Wanneer het S D S goed gaat
op het gebied van sponsoring heeft de
Skoalleseize daar zeker voordeel bij.
Wanneer er dan bij een zodanig “groot
“ project een kans is om iets terug te
doen richting de sponsors van S D S
lijkt het ons dan ook niet meer dan
logisch dat dezen worden uitgenodigd.
Om dan te komen met een argument
dat wanneer je één sponsor een kans
geeft je ze allemaal moet uitnodigen is
voor ons een dooddoener. Dat wil er
bij ons niet in.
Ook aan de gestelde criteria hadden
wij als “ kleine “ bouwbedrijven
ruimschoots kunnen voldoen.

Ype Burggraaff en Jan Fokke
Plantinga

Tongersdei 21 desimber om 21.30 yn de kantine de leste
foarronde fan de fuotbalkenniskwis
mei
Ype, Daan en Sjoerd!
Kom allegear!
jiergong 37 nr 4
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SDS League
It sjit alwer aardich op mei de SDS League. It lêste wykein fan de earste helte fan de
SDS League sil it lêste fuotbalwykein wêze yn de eredivysje fan dit jier. Dat is it
wykein fan 30 desimber. Dit hâldt yn dat der noch sa ‘n 4 folledige programma’s spile
wurde sille. Op de nijjiersresepsje hoopje wy de einstân presinteare te kinnen.

Stân SDS League earste helte 2006-2007(1)

jiergong 37 nr 4
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Stân SDS League earste helte 2006-2007(2)

Yn de kunde komme mei…. Romke de Jong
Sa no en dan komme der echt nije
leden bij de senioaren. At se bij SDS 1
komme falt dat fansels op. Bij SDS 6
wat minder. Dêrom stelle wij jim
graach foar oan Romke de Jong.
Dizze 19 jierrige jongeman komt fan
Kûbaard. Hij fuotballet sûnt begjin dit
seizoen bij SDS 6 en sa no en dan is
hij der op tongersdeitejûn mei it
trainen ek bij. Romke hat yn it “
ferline” ek fuotballe en is stoppe
fanwege oare drokten lykas learen. Hij
mei ek graach keatse, docht wat oan
fitness en hij studearret oan it AOC yn
Ljouwert. En mei it each op de
jiergong 37 nr 4

takomst is hij al fêst wat dwaande mei
leanbedriuweftige wurksumheden.
Romke hat noch net skoard bij SDS 6
mar dat sil fansels in kear komme
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Arie Guittart-bokaal
Yn de Sudwesthoeke is al moai wat jierren de Arie Guittartbokaal de ultime priis foar
de sportyfste ploech fan de súdwesthoeke. De prizen oer ferline jier binne krekt lyn
útrikt. SDS einige op plak 7.
Foar de Arie Guittartbokaal wurdt striden troch allinne de gruttere klups yn dizze
regio. Opfallend yn de list is dat der trije klups út Snits ûnderoan steane.
1
Bolswardia
5,46
2
Workum
7,18
3
Balk
10,51
4
W.Z.S.
11,07
5
Sc. Joure
11,12
6
Y.V.C.
11,71
7
S.D.S.
13,46
8
N.O.K.
19,40
9
C.V.V.O.
21,33
10
O.N. Sneek
28,72
11
L.S.C. 1890
29,64
12
Sneek
29,96
Hjir noch 4 moaie anekdoates oer Arie Guittart:
*Arie Guittart was een legendarische ( jeugd)scheidsrechter uit in ieder geval de jaren
75-80. Die had je graag in het veld. Altijd lachen.
Mooiste uitspraak die ik van hem hoorde na commentaar van mijn medespeler uit Heeg
D1: "Ach jongetje, maak je niet zo druk, nu mogen zij ingooien, volgende keer als de
bal weer over de lijn komt mogen jullie..." (Tjerk van der Pol)
*Mei SDS 4 fuotballen wij yn Drylts tsjin YVC. Guittar fluite meast de jeugd
en dat wie it merken. Doe't der ien ferkeard ynsmiet, pakte hij sels de bal,
smiet yn en sei: sa moat dat en no do noch in kear".(Aant)
*Hy hat my ien kear fluite yn de A’s. Ungefear dik 30 jier lyn. Hy hie syn hûn mei,
fêst oan it stek. Ik wit noch dat Jaap Jaarsma him frege; “hoe lang noch skeids”. Wêrop
hy sei: “Als je moe bent ga je er maar uit”! Lokkich foatbalde Jaap troch.
Douwe Reitsma
* Dit is myn Arie anekdote: It wie in reinige dei yn de hjerst fan 1973. SDS C1 moast
ut spielje tsjin YVC. De schiedsrochter wie, yn us 13 jierige eagen stok alde, Arie
Guitar. Wij wiene ferbaasd dat dizze man bij eltse aktie kommentaar joech. "Mooie bal
man", "Je had links moeten zien daar stond een vrij". Arie genoat fande wedstriid mar
ergere sich mateleas oan us yngooien. Yn de twadde helte, nei wer in ferkearde ynworp
fan us kant, wie de maat fol foar Arie. Hij lei it spul stil en wij moasten allegear,
ynklusief de keepers, bij him komme. "Nu allemaal naar de zijlijn" baste de man in het
zwart. Gedwee runnen wij nei de kant. "Nu naast elkaar staan en dan geef ik jullie om
de beurt de bal en dan gooien jullie in". Der stienen we oan de sideline, begjinnende
pubers yn Drylst yn de rein, en moasten we yngooie nei Arie. En as ien it ferkeard die
moast hij noch in kear gooie. Op rij yngooie nei in bejaarde. Wij skamen us dea. Wat
de utslach wie fan de wedstriid binne wij kollektief ferjitten! Freddie
jiergong 37 nr 3
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Greidhoeke toernooi 2006 – 2007 D-pupillen
Poule A (D1)
1 SDS 1
2 Easterlittens 1
3 SDS 2
4 Easterlittens 2
5 SDS 3
6 Easterlittens 3
Speelschema:
Poule A (D1)
9.00
1–2
9.12
3–4
9.24
5–6
9.36
1–3
9.48
2–4
10.00 5 – 1
10.12 6 – 2
10.24 3 – 5
Speelschema:
Poule A (D1)
9.00
4–1
9.12
2–3
9.24
6–1
9.36
5–4
9.48
6–3
10.00 2 – 5
10.12 4 – 6

Poule B (D2)
1 SDS 4
2 Easterlittens 4
3 SDS 5
4 Easterlittens 5
5 SDS 6
6 Easterlittens 6
6 januari

Speelschema:
Poule B (D2)
10.36 1 - 2
10.48 3 - 4
11.00 5 - 6
11.12 1 - 3
11.24 2 - 4
11.36 5 - 1
11.48 6 - 2

27 januari

Speelschema:
Poule B (D2)
10.24 3 - 5
10.36 4 - 1
10.48 2 - 3
11.00 6 - 1
11.12 5 - 4
11.24 6 - 3
11.36 2 - 5
11.48 4 - 6

Het toernooi wordt over 2 zaterdagen gespeeld. Poule A bestaat uit de D1 spelers
En poule B uit de D2 spelers. Er wordt bij ieder team een leider verwacht. Er wordt
gespeeld in de sporthal van Easterein.
Een half uur voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. het maken van de teamindelingen

Greidhoeke toernooi 2006 – 2007 E-pupillen
Poule A (E1/E2)
1 SDS 1
2 Easterlittens 1
3 SDS 2
4 Easterlittens 2
5 SDS 3
jiergong 37 nr 3

Poule B (E3/E4)
1 Easterlittens 3
2 SDS 4
3 Easterlittens 4
4 SDS 5
5 Easterlittens 5
6 SDS 6
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Speelschema:
Poule A (E1/E2)
9.00
1–2
9.18
3–4
9.36
5–1
9.54
2–3
10.12 4 – 5

9 december

Speelschema:
Poule B (E3/E4)
10.30 1 - 2
10.42 3 - 4
10.54 5 - 6
11.06 1 - 3
11.18 2 - 4
11.30 5 – 1
11.42 6 – 2

Speelschema:
Poule A (E1/E2)
9.00
1–3
9.16
2–4
9.32
5–3
9.48
1–4
10.04 2 – 5

3 februari

Speelschema:
Poule B (E3/E4)
10.20 3 - 5
10.32 4 - 1
10.44 2 - 3
10.56 6 - 1
11.08 5 - 4
11.20 6 - 3
11.32 2 - 5
11.44 4 - 6

Het toernooi wordt over 2 zaterdagen gespeeld. Poule A bestaat uit spelers van E1 en
E2, poule B bestaat uit spelers van de E3 en E4(E5). Bij ieder team wordt een leider
verwacht. Er wort gespeeld in de sporthal van Easterein.
Een half uur voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. het maken van de teamindelingen

Greidhoeke toernooi 2006 -2007 F- pupillen
Poule A (F1/F2)
1 SDS 1
2 Easterlittens 1
3 SDS 2
4 SDS 3
Speelschema:
Poule A (F1/F2)
9.00
1–2
9.15
3–4
9.30
1–3
9.45
2–4
10.00 1 – 4
10.15 2 – 3
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Poule B (F3/F4/F5)
1 SDS 4
2 Easterlittens 2
3 SDS 5
4 SDS 6
13 januari

32

Speelschema:
Poule B (F3/F4/F5)
10.30 1 - 2
10.45 3 - 4
11.00 1 - 3
11.15 2 - 4
11.30 1 - 4
11.45 2 - 3

novimber 2006

Speelschema:
10 februari
Speelschema:
Poule A (F1/F2)
Poule B (F3/F4/F5)
9.00
1–2
10.30 1 - 2
9.15
3–4
10.45 3 - 4
9.30
1–3
11.00 1 - 3
9.45
2–4
11.15 2 - 4
10.00 1 – 4
11.30 1 - 4
10.15 2 – 3
11.45 2 - 3
Er wordt gespeeld over 2 zaterdagen. Poule A bestaat uit spelers van de F1 en F2 en
Poule B bestaat uit spelers van de F3 en F4(F5). Bij ieder team wordt een leider
verwacht. De wedstrijden worden gespeeld in Easterein.
Een half uur voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. het maken van de teamindelingen
Uit een vrije trap voor ONS werd de
1-1 gescoord, maar de sterk leidende
scheids Jappie keurde dit doelpunt
terecht af. In de laatste minuten werd
een doeltrap voor SDS gegeven, maar
de heren uit Sneek dachten een
hoekschop, namen deze snel en hieruit
werd gescoord. Maar ook dit doelpunt
werd terecht afgekeurd. Deze wedstrijd
eindigde uiteindelijk in een klinkende
1-0 overwinning voor SDS. Na een
aantal felle protesten van trainers en
leiders uit Sneek op de leiding toonden
deze zich dus slechte verliezers. Hier
hadden wij niks mee te maken, snel
douchen en vooruitkijken naar de
volgende competitie-ronde op 6
januari 2007 in Lemmer. De jongens
van F1 zijn er klaar voor (zie foto).
Theo Postma.

Jeugdfutsal competitie
regio Sneek SDS F1
Vandaag zaterdag 2 december was de
aftrap voor de jeugdfutsalcompetitie
2006/2007. Om 9.20 uur was de eerste
wedstrijd tegen LSC in de WZS-hal in
Sneek. De volgende spelers waren
vandaag aanwezig. Gert-Jan, Matthijs,
Wiebe, Remco, Jorrit, Watze-Jacob en
Habtamu. Gerwin was op vakantie en
Frank had de griep. Na even wennen
ging het gedurende de eerste wedstrijd
steeds beter. Er kwamen kansjes voor
SDS, maar het bleef uiteindelijk 0-0.
De tweede wedstrijd moesten we tegen
CVVO uit Lemmer. Met Gert-Jan
(onze vaste betrouwbare keeper) in de
spits en Wiebe op de goal. Voor beide
ploegen een aantal kansen maar ook
deze wedstrijd eindigde in 0-0.
De derde wedstrijd moesten we tegen
ONS F1, op papier de sterkste
tegenstander. Het was inderdaad ook
een goede ploeg. Maar een sterk en
slim spelend SDS kwam, tegen de
verhouding in, op 1-0 voorsprong door
een doelpunt was Mathijs of was het
toch Gert-Jan. Ook SDS F1 kan aardig
voetballen en werden gaandeweg de
wedstrijd steeds beter en kregen
zowaar nog een paar kansjes.
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Jeugdfutsalcompetitie regio Sneek 2006-2007
k
SDS F1
6-jan

DE HEGE FONNEN LEMMER

SDS F2
20-jan

WIT ZWARTHAL SNEEK

15:00
15:30
16:00
16:20
3-feb

CVVO
SDS
SDS
CVVO
WIT ZWARTHAL SNEEK

9:10
9:30
10:20
10:50
3-feb

SDS
ONS
S'GOUTUM SDS
WPB
SDS
SDS
LSC
WIT ZWARTHAL SNEEK

12:20
ONS
10:40
12:40
SDS
11:20
13:00
SNEEK
11:50
TEAMINDELINGEN WORDEN DOOR LEIDERS GEMAAKT
SDS E1

SDS
ONS
SDS

GAVC
SDS
S'GOUTUM

SDS E2

6-jan

WIT ZWARTHAL SNEEK

13-jan

SNEKER SPORTHAL
SNEEK

15:18
16:06
16:42
17:18
10-feb

S'GOUTUM
SDS
SDS
CVVO
LSC
SDS
SDS
GAVC
WIT ZWARTHAL SNEEK

9:00
10:10
10:24
10:48
10-feb

SDS
NIJLAND
HEEG
SDS
SDS
GAVC
ONS
SDS
WIT ZWARTHAL SNEEK

16:24
IJVC
SDS
9:24
16:48
SDS
S'GOUTUM
10:00
17:36
CVVO
SDS
10:36
TEAMINDELINGEN WORDEN DOOR LEIDERS GEMAAKT

SDS
NIJLAND
SDS

SNEEK
SDS
HEEG

SDS D1
9-dec

WIT ZWARTHAL SNEEK

SDS D2
9-dec

11:30
12:30
13:15

SDS
SNEEK WZ
SDS

16:00
17:00
17:45

13-jan

WIT ZWARTHAL SNEEK

13-jan

GAVC
SDS
SDS
OUDEGA
CVVO
SDS
SNEKER SPORTHAL
SNEEK

12:15
12:45
13:45
14:30
3-feb

SDS
TOP'63
S'GOUTUM
SDS
OUDEGA
SDS
SDS
SNEEK WZ
WIT ZWARTHAL SNEEK

9:30
10:15
10:45
17-feb

LSC
SDS
SDS
SNEEK WZ
SDS
GAVC
DE TWINE GROU

OUDEGA
SDS
ONS

11:18
13:45
ONS
SDS
11:48
14:30
TOP'63
SDS
12:48
15:10
SDS
S'GOUTUM
13:33
TEAMINDELINGEN WORDEN DOOR LEIDERS GEMAAKT
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SDS
SNEEK WZ

SDS
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Trefferkes
De volgende Treffer binne hjir wer Trefferkes te finen.

Midwintercup 2007
De foarrondes fan de Midwintercup wurde spile op 3,4 en 5
jannewaris 2007. Dizze wurde spile yn de Trije yn Frentsjer en
"Sportstad" yn Heerenveen. Wêr ’t de teams fan SDS fuotbalje
moatte wurdt noch bekend makke.
De finales binne op sneon 13 jannewaris.
Poule 3

Poule 21

Balk fut.

SDS za

Dokkum

VIOD

Marrum

Aengwirden

SDS fut.

Black Boys

Be Quick D

AVC

Donkerbroek

SDS Krysttoernoaien
Sneon 13 jannewaris A1/B1/B2 18.30-22.30
Sneon 23 desimber B2/C1 9.00-13.00
Freed 29 desimber D-pupillen 9.00-11.30
Freed 29 desimber E-pupillen 11.30-14.00
Freed 29 desimber F-pupilen 14.00-17.00
Teamyndielings wurde yn de seal bekend make.
Graach in heal oere fan te foaren oanwêzich wêze y.f.m.
teamyndielings.

Beste vrijwilligers,
De KNVB bied de mogelijkheid om op woensdag 13 dec. en 20 dec. 18:00 tot 21:00 een
bijeenkomst bij te wonen voor alle leiders en trainers en belangstellenden. Er worden
wedstrijden gespeeld en bep. situaties worden er getraind. Na de wedstrijden wordt er
nagespropken over wat er gebeurt is. Ook kun je evt. vragen stellen en info meenemen.
Kortom, leerzame avonden om je als leider trainer meer te verdiepen in alles wat er speelt
rondom trainingen en wedstrijden. Tips en ideeen genoeg voor een gemotiveerde start van
de voorjaarcompetitie. Opgeven hoeft niet, je kunt er zo heen. De avonden worden
gegeven bij v.v. Bolsward, evt. onkosten zijn terug te krijgen bij SDS (bonnetje
meenemen) Groetjes Andre Vink
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Agenda
wannear
Tongersdei
7 desimber
21.30
Sneon 9 desimber:
14.30
Sneon 16 desimber
Woansdei 20
desimber
Tongersdei 21
desimber om 21.30
Sneon 23 desimber
Sneon 23 desimber

wat
Fuotbalkenniskwis: 2de foarronde
mei Feiko, Gearard en Jildert.

wer
Kantine

Broekster Boys 1 - SDS 1

Broeksterwâlde

Beker/inhaal
Futsal: Urk 2 – SDS 1

Op Urk

Tiisdei 26 desimber
Freed 29 desimber

Finales Krysttoernoai Frentsjer
SDS Krysttoernoai D-E en Fpupillen
Foarrondes Midwintercup

3,4 en 5 jannewaris
Sneon 6 jannewaris
Sneon 13 jannewaris
Sneon 13 jannewaris
Snein 21 jannewaris
Freed 24 en sneon 25
augustus

Fuotbalkenniskwis: 3de foarronde
mei Ype, Daan en Sjoerd.
Foarrondes Krysttoernoai Frentsjer
SDS Krysttoernoai B2 en C1.

Snertrin en nijjiersresepsje en
fuotbalkenniskwis
SDS Krysttoernoai A1, B1 en B2
Finales Midwintercup
Easterein Rocks by Kafé Bergsma
Jubileum SDS 60 jier

De fuotbalkantine
De Trije
Sporthal De
Greidhoeke
De Trije
Sporthal De
Greidhoeke
Frentsjer of
Heerenveen.
Rûnom Easterein en yn
de fuotbalkantine.
Sporthal De
Greidhoeke
Frentsjer of Heerenveen
Kafé Bergsma
Skoalleseize

SDS Fanshop
Sinterklaas hat noch in pear SDStassen(€15,-), SDS-horloasjes(€20,-)en
SDS-sokken(€9,-) bewarre foar de
Krystman.
De horloasjes en de tassen binne te
krijen bij Willem Twijnstra (til.
332570).
De SDS-sokken binne te krijen by
Tineke Vink(til.333134)
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