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De Treffer 
klupblêd fan fuotbalferiening SDS 

jiergong 39  nûmer 3   desimber 2008 
 

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

    Willem Wijnia: info@vv-sds.nl 
Bestjoer:     tillefoan: funksje: 
Douwe Dirk Reitsma Smidslân 11, 8734 HJ Easterein 0515-332500  Foarsitter 
Immie Kamstra Monsamabuorren 1, 8844 KT Hinnaard 0515-332149  Skriuwer 
Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein 0515-332570  Ponghâlder  
Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Wedstriidsekretariaat 
Sietske Okkema De Singel 15, 8734HP Easterein 0515-332221  2

e
 ponghâlder 

Rudy Dykstra Stapertstrjitte 11, 8731 CA Wommels  06-22916180 Foarsitter jongerein 
Koos Plantinga De Singel 24,  8734 HR  Easterein 0515-332448 Lede-administraasje 
Enne Jeh. Bruinsma De Singel 12, 8734 HR Easterein 0515-332013  PR en Reklame 
Durk Okkema Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein 0515-333005 Sen./Technyske saken 

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Ab Scheepvaart Geins 24, Wommels 0515-332604 Algemien lid 
Anco Elgersma Kon. Wilhelminastraat 90, Snits 0515-851324 Sekretaris 
Fokje Breimer Greate Buorren 13, Kûbaard 0515-331330 Skriuwster 
Anne Hallema De Singel  19,  Easterein 0515-332928 Algemien lid 
Jan Bouke Bouma Dobbelân 4, Easterein 0515-532609 Algemien lid 

Technyske Kommisje Senioaren vv SDS 

Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema 
Koördinator SDS 1,2 en 3: Gerrit Terpstra 
Koördinator SDS 4 en 5: Ids Boersma 
Koördinator Futsal: Willem Wijnia 
Koördinator Froulju: Anke van Asselt 
Sekretaresse: Elizabeth Breeuwsma 

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS: 
Durk Okkema 0515-333005 Foarsitter 
Ab Scheepvaart 0515-332604 Skriuwer 
Klaas Okkema 0515-332221 Coördinator A- en B-junioren 
Ab Scheepvaart 0515-332604 Coördinator C-junioren 
fakatuere  Coördinator D-pupillen en keepers 
Robert Hoekstra 0515-331190 Coördinator E-pupillen 
Anne Hallema 0515-332928 Coördinator F-pupillen en afvaardiging jeugdbestuur 

Emailadres:  Douwe Dirk Reitsma  foarsitter douweenjetreitsma@hetnet.nl 

Redaksje: Adres:                                tillefoan: 
Sjoerd van Beem Molewâl 4, 8731 AD Wommels  0515-332482 
Willem Wijnia Walperterwei 21, 8731 CC Wommels  0515-331444 
Metsje Huitema Tywert 4, 8731C L Wommels      0515-333295 
Gerard van Asselt Dobbelân 6, 8734 GZ Easterein     0515-332181 
Atty Scheltema        ‘t Heechhiem 1, 8734 GS Easterein     0515-332791 
Dirk-Yde Sjaarda Sjaardaleane 17, 8734 GH Easterein   0515-331536  

mailto:douweenjetreitsma@hetnet.nl
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Sponsorkommisje 
Enne Jeh.Bruinsma Shirtsponsoring    ennebruinsma@wanadoo.nl     
Anne Stenekes Treffer en website    
Ype Tiemersma Reklamebuorden en  Freonen fan SDS 
Wichard Deinum Wedstrydsponsors 
Rinse Joustra Sekretaris 
Silvia Hania Algemien lid 
Pep de Boer Administraasje 
 

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

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

Akkomodaasje: 
Sportpark “De Skoalleseize”, ’t Heechhiem 11, 8734 GS Easterein, tel. 0515-331700 

Fersoarging terrein: tillefoan: 
Andries Stuiver   A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein 0515-332872 
Harm Bergsma Skoallestrjitte 46, 8734 GN Easterein 0515-332476 

Fersoarging materialen: 
Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein  0515-332570 
Jan de Jong De Streek 10,  8734 GR Easterein 0515-331351 
Konsul: 
Pier Faber ’t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein 0515-331750 

Bankrelaasje: 34.95.01.033  Rabobank Sneek –ZuidwestFriesland. 

Ferienings nr KNVB:   BB BG 32H 

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

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

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

 Fam. Boonstra, Hofkamp 14, 8731 BV Wommels 0515-331615 
Itens/Hinnaard: Sjouke Sjoukema,  Hearedyk 55, 8735 HP Itens 06-25547253 
Spannum: Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum 0517-341532 
Winsum: Sybren Wassenaar, Hege Terp 13 Winsum 0517-341886 

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

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

Kontribúsje : Senioren fjildfuotbal: € 55,10 it  healjier 

 Senioren sealfuotbal: € 39,75 it  healjier  
 Senioren fjild- en sealfuotbal: € 94,85 it  healjier 
 A- en B-junioren: € 43,75 it  healjier 
 C-junioren: € 36,85 it  healjier 
 D- en E-pupillen: € 30,05 it  healjier 
 F-pupillen: € 26,05 it  healjier 
 foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting 

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

Foar  € 50,- yn it jier  wurde jo lid.  Jo krije dêrfoar ús klupblêd, “de Treffer”, fergees tastjoerd en jo 

hawwe by kompetysjewedstriden fan ús earste âlvetal frij tagong. Foar nijere ynljochtings kinne jo 
skilje mei  Wichard Deinum  (till. 0515-331572). 

Stipers 

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

Oanmelding nije leden: 
Aspirant jongereinleden kinne foar in oanmeldingsformulier en foar nijere ynformaasje skilje mei 
Koos Plantinga (till. 0515-332448). 
Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme Koos Plantinga (till. 0515-332448). 
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) 
ynleverje wurde. 
Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei  Koos Plantinga (till. 0515-332448). 
Foar sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren 
foar de wedstriid legitimearje moatte, is ek noch in pasfoto nedich. 

Oanmelding kin ek digitaal. Nijere ynformaasje is te finen op: www.vv-sds.nl 
De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is: 

 
Woansdei 11 febrewaris 

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 
   

De nijjierssit en snertrin 

Sneon  3 january 2009 is de nijjiersresepsje. Foar 
de resepsje is der in kuiertocht en in tocht foar 
minsken dy’t wat hurder wolle.  
De kuiertocht sil tusken de 10 en 12 km weze en het 
runtsje foar de dravers (fanôf de A-junioaren) is 
ungefear 8 km.  
It is de bedoeling dat de kuierders om ca 13.00 oere 
en de dravers om ca. 14.00 oere starte sadat se  
tagelyk werom binne by de Skoalleseize. 
Hjir wachtet de dielnimmers in lekkere kop snert, 
klear makke troch de froulju fan de kommisje. 
Fanof ungefear hjealwei fiifenen is der in stikje muzyk 
fan de Swinging Stars. Tuskentroch dogge we in 
pear slachjes mei  it draaiend red om wat ut de 
kosten te kommen en binne der in pear frijwilligers 
(Willem, Aant) dy’t us fermeitsje sille mei in kwiske of 
sok sa wat.  
Elkenien dy’t wat mei SDS hat is wolkom.  
 
De aktiviteitenkommisje.  

 
 

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

Roembiak! 
Peter Stuiver: 

Cambuur? 
Wat seit Eeltsje? 
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side 24 
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Doelpuntenmakkers 2008-2009 ..................................................................... 39 

SDS'erkes / Trefferkes ................................................................................. 400 

Aginda ........................................................................................................... 444 

SDS Fanshop ................................................................................................ 444 

Fan de redaksje 
 Ja ja,ik hear it jimme allegear tinken…..it jier is hast 
alwer foarby!!Wat giet dat snel net??Foardat je it 
witte is Sinterklaas alwer werom yn Spanje mei syn 
Pieten en skimmel. En dan stiet die altiten oe sa 
gesellige kryst alwer op ‘e stoepe. Lekker 
gourmette,kaasfondue, in heale kalkoen yn de oven 
smite en net te ferjitten de astro’s en fjoerpylken ôf te 
stekken. 
Kryst betsjut ek winterstop. Mar dit betsjut net dat 
SDS stil stiet. De foatbalskoun wurde omwiksele mei 

sealskoum. Tal frywilligers die yn it spier bliuwe om alles ‘tip top’ foar inoar te 
halden. Ek stiet it krysttoernooi wer op it programma en net te ferjitten it 
Midwintercuptoernooi. Oer beide tournoaien sil wy besykje om wer wat werom 
te finen yn de folgende nije Treffer. Mar net alinne yn ‘e Treffer,ek op de site. 
Yn dizze Treffer kin jo sa lêze hoefolle minsken no eins us site besykje. Ek de 
nye rubriken stean wer te plak. Sa het Atty wer in pracht stik skreaun oer 
Noppen en naaldhakken en sa hat Sjoerd flink oan it ‘Hyven”west mei Redmer 
Strikwerda.  
Minsken,in hiel soad lêsplesier namens my en ik wit wol seker fan de hiele 
Trefferredaksje: 
Noflike feestdagen en in sportief/sun 2009!!    (GvA) 

 
Fan it bestjoer 

Het 
voetbalseizoen 
2007 – 2008 is 
al weer enige 
maanden 
geleden 
geëindigd en 
de winterstop 

2008 - 2009 is voor de meeste 
teams reeds begonnen.  
Voor het bestuur de taak om 
verslag te doen aan de leden van 
het reilen en zeilen van de club in 
de ledenvergadering, die 

gehouden werd op vrijdag 14 
november 2008. 
De belangstelling voor de 
ledenvergadering was helaas niet 
groot. Daarom wil ik voor de leden 
die om wat voor reden niet 
aanwezig konden zijn in het kort 
even de belangrijkste zaken 
vermelden. 
Na een welkom van de voorzitter 
en het vaststellen van de agenda 
worden door diverse commissies 
verslag gedaan van hun activiteiten 
over het afgelopen seizoen. 
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Tevens wordt afscheid genomen 
van Marco Hoekstra ( trainer en 
leider van de A - junioren ),  Klaas 
de Haan ( leider van de A - 
junioren), Pieter Groenveld ( lid 
van het jeugdbestuur ) en Aant 
Hofstra ( jarenlang lid van de 
Trefferredactie ). 
Vervolgens komt het financiële 
verslag 2007 – 2008 en de 
begroting 2008 - 2009 aan de orde. 
Door de penningmeester worden 
de cijfers toegelicht en na 
beantwoording van enkele vragen 
worden het verslag en de begroting 
goedgekeurd. Op voorstel van de 
kascommissie, bestaande uit Eddy 
de Boer en Tjerk Okkema, wordt 
de penningmeester décharge 
verleend. 
Eddy de Boer is aftredend, als 
nieuw commissielid wordt 
benoemd Ype Tiemersma. 
 
Voorstel contributieverhoging: 
het voorstel om de contributie per 1 
januari a.s. te verhogen met  
3,5 % wordt unaniem 
aangenomen. 
 
Bestuursverkiezing: in de 
vacature van jeugdvoorzitter en 
tevens lid van het hoofdbestuur 
wordt voorzien door het benoemen 
van Rudy Dijkstra. Enne Joh. 
Bruinsma is aftredend als lid van 
het hoofdbestuur en Willem 
Twijnstra als penningmeester. 
Enne Joh. Bruinsma heeft zich 
herkiesbaar gesteld voor een 
volgende periode en Willem 
Twijnstra voor de periode van één 
jaar. 

De vergadering gaat akkoord met 
de voorstellen en de heren worden 
door de voorzitter bedankt 
voor hun bereidwilligheid. 
 
Wat verder ter tafel komt en 
rondvraag: door de aanwezigen 
worden o.a. de volgende zaken 
aangedragen: 
- 6

e
 elftal senioren 

- banken op het grote trainingsveld 
- jeugdbeleid 
- verlichting speelvelden 
- slecht weer accommodatie 
- 3

e
 speelveld 

- uitbreiding kleedruimten 
- kunstgras velden. 
Besloten wordt om 
bovengenoemde zaken te 
bespreken binnen het bestuur en 
voor zover van toepassing met het 
bestuur van de Stichting De 
Skoalleseize. 
Na het nuttigen van een kop koffie 
en een gevulde koek wordt het 
woord gegeven aan onze 
gastspreker Lody Roembiak, thans 
jeugdtrainer van de A - en B – 
junioren bij SDS en voorheen 
profvoetballer bij verschillende 
clubs in binnen- en buitenland. 
Lody vertelt het één en ander over 
zijn jeugd en profcarrière als 
voetballer en ondersteunt zijn 
verhaal met leuke anekdotes bij 
diverse clubs. 
Na dit boeiende en interessante 
verhaal, bedankt de voorzitter de 
aanwezigen voor hun inbreng en 
aanwezigheid, sluit de vergadering 
en wenst een ieder wel thuis. 
(sjoch foar in útgebreid ferslach op 
side 14) 
Willem Twijnstra, penningmeester.
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Oan it wurd.. Lody Roembiak
 SDS trok 
begin dit 
seizoen Lody 
Roembiak 
aan als 
trainer van de 
A- en B-
junioren. 
Roembiak 
heeft een 
respectabele 
carrière als 
profvoetballer 

achter de rug en wil het nu graag 
als trainer proberen. Op de 
ledenvergadering heeft hij al 
uitgebreid uit de doeken gedaan 
over zijn carriëre. Nu is het de 
beurt aan de Treffer. 
 
Kun je (voor wie niet op de 
ledenvergadering is geweest) 
nog even vertellen waar je 
geboren en getogen bent?  
Ik ben in Leiden geboren en 
getogen in Den Haag 
 
Hoe ben je zo in Friesland 
terecht gekomen?  
In het seizoen 91/92 ben ik van 
Sparta naar Cambuur verhuist met 
trainer Rob Baan. 
 
De jeugd die je nu traint heeft je 
nooit zien voetballen. Kun je 
vertellen wat voor voetballer je 
vroeger was?  
Een snelle en sierlijke voetballer 
met een goede assist en soms zelf 
scoren. 
 
Op welke voetballer van nu leek 
je het meest?   
Op Elia, de linksbuiten van FC 

Twente vanwege de snelheid en 
voorbereiding tot doelpunten. 
 
Wat beschouw je als je mooiste 
wedstrijd als profvoetballer? 
De eerste thuiswedstrijd van het 
kampioensjaar met Cambuur tegen 
NEC, toen heb ik mijn mooiste 
doelpunt van ,mijn profloopbaan 
gemaakt. 
(Cambuur wint deze wedstrijd met 
4-0 door doelpunten van Jack de 
Gier(2x), Ulrich Cruden en dus 
Lody Roembiak) 
 
Wat is de beste voetballer met 
wie je hebt gevoetbald?  
Dat is Martin Jol die is nu trainer 
van HSV in Duitsland. 
(Martin Jol speelde in de nadagen 
van zijn cariëre samen met Lody bij 
FC Den Haag. Martin Jol had 
daarvoor o.a. bij FC Twente, 
Bayern München en West 
Bromwich Albion gespeeld) 
 
Je hebt tijdens je voetbalcarriëre 
veel trainers meegemaakt. Aan 
wie heb je het meest gehad?  
Rob Baan 
 
Je hebt met spelers gevoetbald 
die het nu goed doen als 
trainer(b.v. Martin Jol). Is dit een 
reden voor jou geweest om voor 
het trainervak  te kiezen?  
Nee, ik hou van het spelletje en wil 
mijn ervaring eerst overbrengen op 
de jeugd en misschien gold dat ook 
voor Martin 
 
 
In foto fan Cambuur oan it begjin 
fan it seizoen ’92-’93: it earste jier 
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foar SC Cambuur yn de eredivisie. 
Lody Roembiak stiet linksboppe 
nêst Jan Bruin. Ek steane b.f. Fred 
Grim, Jack de Gier en Michael 
Mols op dizze foto. 
 
Wat zijn je ambities op 
trainersgebied?  
Eerst het plezier er in houden 
zowel voor mij als voor het team en 
alles uit de groep halen wat er in zit 
op een goede manier. 
 
Met welke trainer in het betaalde 
voetbal heb je de meeste 
overeenkomsten?  
Kan ik nog niet zeggen daar ben ik 
nog te kort trainer voor. 
 
Er zijn niet veel spelers meer 
met clubliefde. Met welke club 
heb jij nu nog het meest?  
Met SC Cambuur en natuurlijk 
ADO Den Haag 
 
Heb je ook vrienden 
overgehouden aan het 
profvoetbal?  

Ja heel veel zowel in binnen en 
buitenland. 
 
Wat valt je in positieve zin het 
meest op bij SDS?  
Dat het een gemoedelijke club is 
met veel leden  en waar alles 
geregeld is zover ze het kunnen op 
het traingsveld na. 
 
Wat kan er beter?  
Als de mogelijkheid er is verlichting 
op het hoofdveld en een 
kunstgrasveld 
 
Je hebt zelf nooit bij de 
amateurs gevoetbald. Heb je 
moeite met het niveauverschil?  
Wel als ik jongens mee maak die 
het beter kunnen maar niet doen 
dan komt mijn prof instelling naar 
boven en dat moet ik niet teveel 
willen 
 
 
Zijn er specifieke voetballers bij 
SDS je opgevallen?  
Heel veel maar ik noem geen 
namen. 
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Graag wil ik van 
jou nog een 
reactie op de 
volgende stellingen: 
 
-Gras of kunstgras?  
beiden 
 
-ADO Den Haag of SC 
Cambuur? beiden 
 
-Het is beter dat Gert-Jan 
Verbeek weggaat bij Feyenoord.  
Nee, ik zou een aantal spelers er 
uit schoppen. 

-Bij SC Cambuur wordt 
het nooit wat.  
Dat is niet waar Cambuur is 
de laatste 2 jaar weer goed 

bezig. Nu is het wachten op het 
sportieve resultaat. 
 
Wil je verder nog iets kwijt?  
Dat voetbal een teamsport is en 
dat je dus ook als een 

teamsporter moet denken en 
handelen en niet als een eenling. 
Daar hebben ze andere sporten 
voor bedacht. 
 
Groeten Lody   (WW)

 
 
 
Betterskip 
Jesse Vallinga (C2) is zaterdagavond voor de Tsjerne in 
Easterein ongelukkig ten val gekomen. Hij is op de 
zijkant van zijn hoofd gevallen. Alles ging zo snel dat hij 
niet in de gelegenheid was zijn val te breken.  
Door de val heeft hij een hersenschudding opgelopen en 
een beschadiging aan zijn gehoor en evenwichtsorgaan. 
Vlak nadat het gebeurd was liep hij helemaal scheef en 
had een knalharde piep in zijn oor. Even daarna moest 
hij overgeven. 
Hij is dezelfde avond naar het ziekenhuis gebracht en 
daar ligt hij nu nog. 
  
Waarschijnlijk zal hij nog een aantal dagen in het 
ziekenhuis moet verblijven. Hij gaat heel 
langzaam vooruit. Het lopen gaat ietsje beter, maar hij 
kan zich nog erg moeilijk concentreren. Het is nog onduidelijk of hij een 
blijvende gehoorbeschadiging heeft opgelopen. 
  
Als jullie een kaartje willen sturen kan dat naar: 
Antonius ziekenhuis in Sneek 
Kinderafdeling kamer 278
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SDS 6 of net? 

De earste wiken fan dit seizoen wienen der sneons faaks tefolle fuotballers 
foar 5 senioarenteams. Spilers waarden belle om te  freegjen as sy echt net 
blesseard wienen of dat se net asjeblyft in kear mei de frou nei de stêd woene. 
Spilers dy ‘t SDS 1 oer hie waarden trochskeaun nei SDS 2, SDS 2 skeaun 
wer oaren troch nei SDS 3 en sa waard de “sniebal” hieltiten grutter. In soad 
fuotballers baalden fansels dat sy sneons yn ien kear net fuotbalje koenen. By 
de senioaren binne op it heden safolle fuotballers dat je sizze soenen dat der 
wol in 6

e
 team by koe. Op it ynternet hawwe wy ris efkes oan it peilen west wat 

de SDS’ers hjirfan fine soenen: 
 

 
Út de útkomst blykt dat  de measte fuotballers fan SDS it wol wat liket dat der 
in SDS 6 komt. Dochs sil der nei de winterstop heechstwierskynlik gjin SDS 6 
komme. It is de leste wiken foar de winterstop dochs sneons wer skraapjen nei 
spilers. Sels foar 5 teams binne der op it heden mar krekt genôch fuotballers. It 
docht bliken dat der dochs wer in soad spilers blesseard binne of der tsjinop 
sjogge om yn de kjeld te fuotbaljen. Op sneon 6 desimber misten der mear as 
40 fuotballers(?!). 
 
As der no wol of net in SDS 6 komt witte wy dus noch net. Fan ’t simmer sil de 
diskusje wol wer op ‘e nij komme. Ynmiddels binne der al wer in pear 
senioareleden bykommen dy ’t graach fuotbalje wolle. It liket ús dat der 
allinnich tefolle fuotballers binne dy ’t der sneons net binne. Mear as 40 
ôfwêzigen op in sneon is tefolle. Mocht der ea in SDS 6 komme dan moat de 
yntinsje der by eltsenien wol wêze om eltse sneon te fuotbaljen. Fansels 
bliuwe der útsûnderingen foar minsken dy ’t sa no en dan sneons wurkje 
moatte. Dit sil dan goed ynfentariseard wurde moatte. 
 
(WW) 
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SDS League: Stân wike 11 earste helte 2008-2009  
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Sykje it ferbân: 
Johnny van de Beukering falt 7 kilo 
ôf en Ralph Wariman komt 7 kilo 
oan….. It ferbân sit him yn de SDS 
League. Ralph wint mei syn 
“Ruftfangers” no foar de twadde 
kear de wykpriis om ’t syn spits 
Van de BurgerKing 7 kilo ôffallen 
is, dêrtroch wer yn de basis stiet by 
NEC en ek noch begjint te skoren. 
Om ‘t Ralph mei syn freondinne 
ôfpraten hat dat hy eltse kear as hy 
in wykpriis wint hy har mei ut iten 
nimt nei de Burger King, groeit 
Ralph as koal……… 

 
“Team Toering” fan Jaap Toering 
stiet ynmiddels alwer foar de 
twadde wike boppe-oan. Opfallend 
oan dizze ploech is dat sy dúdlik in 
oanloopke nedich hienen om sa 
heech te kommen. Nei 5 wiken stie 
Jaap noch mar 55

e
…. 

 
It liket dien mei “Hallo Venray”. Nei 

wiken boppe-oan stien te hawwen 
en 2 wykprizen falt hy dizze wike 
foar it earst út de top 10. Lolke stiet 
no 12

e
. 

 
Dick Schuurman tinkt te witten 
wêrom hy sa min presteard mei 
syn team: “Ik haw ris efkes nei myn 
nammen sjoen foar de SDS L. It 
docht bliken dat ik mear op 
foutbalkwaliteiten selekteard haw 
dan op fysieke... It docht bliken dat 
neffens my de helte fan myn team 
de ofrûne wike net de griene mat 
op koe / mocht”. Wy tinke dat mei 
namme it 30+team fan Aant hjir 
lest fan hat en dêrom dan ek 
ûnderoan stiet. 
 
Noch 2 wiken dan sit de earste 
helte der wer op. Wy hoopje mei 
de nijjiersresepsje mei de einstân 
te kommen. Sjoch foar de nijste 
stân ek op www.vv-sds.nl!   (WW)

http://www.vv-sds.nl/
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 Noppen en naaldhakken 

 
 
oer froulju, fuotbal en oare belangrike saken 
 
 
 
  
  
  
Sieta Tessemaker, LEUK! 
 
At ik Sieta tref yn ‘e kantine, wêr’t wy ôfsprutsen ha, hat sy mei har ploech 
krekt fan Easterlittens ferlern mei 4-1. (mar wol mei in goal fan Sieta) 
Se is der net treurich om. “Ik ha best lekker fuotballe en wy wurde hyltiid 
better”. Har brúne eagen en beskeiden en positive útstrieling falle my as earste 
op. It byld kloppet by wat ik fan har heart ha. In bysûnder famke. Wy sykje in 
rêstich plakje op, want yn ‘e kantine is it smoar drok omdat it earste skoft hat. 
 
Earst mar ris wat mear oer Sieta. Sieta (en dus net Tessa!) wennet ûnder Iens 
op in pleats. Se hat noch ien broerke, Gerrit, dy’t by de C’s spilet. Se is 15 jier 
en docht dit jier eksamen VMBO op Bogerman yn Wommels.  
 
Wer is it allegear begûn? “Dat wit ik net presiis hear! Op it skoalplein fuotballe 
ik froeger wol ris. It like my wol leuk om “echt”op fuotbal te gean. Sa bin ik by 
SDS kaam en ha sa’n 3, 4 jier by de E’s en de D’s spile. Mei de jonges. Ik wie 
net it ienichste famke, Tarina (Veenje) en Amarins (Tsjalsma) sieten der ek by. 
Letter ha’k ek noch mei Mette Postma spile. Doe kaam der in famkes-team en 
bin doe der by gongen. 
 
Wol in omskeakeling seker, fan de jonges nei in ploech mei allinne mar 
famkes?  “Ja, dat wie earst wol wenne. In protte famkes wienen krekt 
begongen en dat merkst wol”. 
Wat Sieta einliks sizze wol is dat it nivo wat minder wie, mar, bekeiden dat se 
is, komt dat muoilik oer har lippen.... Dus sis ik it mar. “Mar Sieta, it is dôchs 
hiel oars as je mei in nije ploech begjinne, wêr fan sommigen foar it earst in 
baltsje traapje?  De measte jonges fuotbalje fanôf de F-kes en do fanôf de E’s, 
logysk dat it nivo heger leit!” Sieta: “Tja.., dat wie earst wol in ferskil. Ik ha earst 
ek noch gewoan mei de jonges meitreend, want ik wie bang dat ik sels ek “wat 
nei beneden gong”... Dat is goed west. Mar no sjochst gewoan dat wy as team 
hyltiid better wurde.” Se strielt fan ear tot ear en hat it tige nei de sin no by de 
famkes. “We hawwe in leuke ploech”.  
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SDS-famkes en -froulju 

SDS komt dit seizoen mei 2 frouljusteams út yn de kompetysje. Dit is 
prachtich fansels. De seleksje fan de famkes is allinnich noch wol wat 
oan de krappe kant. 
Bin der noch famkes dy ’t ek fuotbalje wolle dan kinne sy it best efkes 
kontakt opnimme mei  
Anke.van Asselt, Terp 6, 8731 AZ Wommels. 0515-333672 

Ek it trenen fynt se leuk. “André (Vink) jout goeie trening. En hy is ek ús coach 
en dat fyn ik ek handich. Sa sjocht hy dingen dy’t yn ‘e wedstriid fout gean en 
dan kin hy syn trening hjir op oanpasse. En oarsom”.  
 
No bin ik “tipt” troch minsken dy’t seinen, 
do moast Sieta Tessemaker freegje foar in 
ynterview. Sy fuotballet net allinne sels, sy 
fluitet ek en jout ek al trenen! No Sieta, 
fertel! 
“Ik bin mei it jaan fan trenen begûn yn 
ferbân mei de “maatschappelijke stage”. 
Tegearre mei Anne Hallema ha ik doe in 
ploech treend. Dat fûn ik hartstikke leuk! 
Dit jier bin ik frege om sels in ploech te 
trenen. Ik fûn it in hiele ear dat ik frege 
waard. Sadwaande treen ik no allinne de 
F2. Op sneons fluitsje ik óf de F3 óf de E3.    
Ik ha fannemoarn de D’s yn ‘e seal fluite. 
Dat wie myn earste kear yn ‘e seal. Ik ha earst wol efkes de spulregels wat 
neisjoen, want dy binne yn sommige gefallen oars dan op it fjild. Mar it gong 
goed gelokkich! En it wienen ek wol aardich grutte jonges (D’s)! 
Ek ha’k meiholpen om in fuotbal-clinic te jaan om mear famkes by it fuotbal te 
krijen. Der is 3 kear sa’n clinic holden en der wienen eltse kear dôchs wol 
sa’n10 fammen. Fûn‘k ek leuk om te dwaan”. 
 
No Tess, euh Sieta, do giest aanst seker nei it CIOS?  
“Dat soe my wol wat lykje ja. Ik wit it noch net seker, mar sit der wol oan te 
tinken. Ik hâld ek fan oare sporten sa as keatsen en tennis, ek moai om te 
dwaan. Ik sjoch wol”. 
 
It is hast tsjuster at wy klear binne mei dit ynterview. Sieta pakt har tasseboel 
byinoar en glimket. Ik bedank har hertlik foar har tiid, mar neffens my fynt sy it 
just in ear dat se frege is foar in stikje yn  de Treffer. Ik kin mar ien ding sizze: it 
is har gund, dizze bysûndere fuotbalfrou fan SDS!   (AS)   
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Ljocht op in sponsor:   

 

 
 
‘Je moet schieten, anders ken je 
niet scoren’, is in utspraak fan JC.  
Mar sûnder in goal mei in krús der 
yn wurd dat ek in dreech ferhaal. 
De goals fan SDS binne makke 
troch LHK Stroobos BV. Dit 
bedriuw is yn it besit fan ien fan de 
buorden om it haadfjild fan SDS.  
 
Dit bedriuw is spesjalisearre yn it 
meitsjen fan stiel en 
aluminiumkonstruksjes, fan hiele 
bedriuwspanden ta de goaltsjes 
dy’t op de Skoalleseize stean. 
Op harren hiemside www.lhk-
stroobos.nl stiet in oersjoch fan 
projekten dy’t se al dien ha en wêr’t 
se op dit stuit mei dwaande binne.  
It oanbod is ûnderferdielt yn;  

- stielbou 
- turn-key 
- fuotbal 

 
By it ûnderdiel stielbou jout it 
bedriuw oan dat se alles yn eigen 
behear dogge. It ûntwerp, de 
kalkulaasje en realisaasje,  wurd 
troch de minsken fan LHK 
Stroobos BV foar jo dien, dit hat as 
grutste foardiel dat der op jo eigen 
winsken ynspile wurde kin.  
Jo kinne dan tinke oan 
bedriuwsloadsen en 
kantoarpanden, mar ek oan it 
‘lytsere wurk’ sa as treppen en 
balkonnen. 

 
Turn- key. Turn – wat?  
Dit stiet foar it totaalprodukt dat 
LHK oanbied. As jo hjir foar kieze 
dan betsjut dat dat jo de bou fan 
byfoarbyld in nij bedriuwspân út 
hannen jouwe.  
LHK regelt dan de hiele 
koördinaasje fan de nijbou.  
It giet dan om it ûntwerp, 
tekeningen, fundearring, 
stielkonstruksje, dak en 
wandbeplating oant de oplevering 
fan it gebou. Dit hat ek wer as 
foardiel dat it gehiel op dizze wize 
perfekt op elkoar ôfstimd is en dus 
mei faasje en ‘efficiency`oplevere 
wurd.  
 
LHK Non Ferro BV is it ûnderdiel 
fan it bedriuw dat him mei fuotbal 
dwaande hâldt.  
Se ûntwikkelje en produsearje 
saken sa as goals (los en fêst), 
dug-outs en sels stuoltsjes foar op 
in tribune. 
Mei dizze tak binne se aktyf  yn hiel 
it lân en sels by de buorlju yn 
Belgie. 
 
Sjoch mar ris op www.lhk-
stroobos.nl foar mear ynformaasje 
en foto’s fan harren oanbod. 
 
(svb) 

 
  
 

http://www.lhk-stroobos.nl/
http://www.lhk-stroobos.nl/
http://www.lhk-stroobos.nl/
http://www.lhk-stroobos.nl/
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Oantekens fan de ledefergadering fan vv SDS op 
freed 14 novimber 2008. 
1. Om goed acht oere hyt Douwe Durk sa ‘n 30 persoanen (ynkl. bestjoer) 
wolkom. 
2. Fêststellen fan de wurklist. Hjir wurdt noch in punt taheakke: de prioriteitelist 
foar de Skoalleseize oangeande de fjilden en de omballingen.  
3. In berjocht fan ferhindering is der kommen fan Aant Hofstra, Tjeerd Dijkstra, 
Eddy de Boer en Elisabeth Breeuwsma. 
Der wurde in pear leden yn it sintsje set, te witten: 
Aant Hofstra, foar alle wurk dat hy foar de Treffer dien hat (hy is ôfrûne jier út 
de redaksje gien) Klaas de Haan, hy hat hast 25 jier lieder west by SDS en 
Marco Hoekstra, dy’t ôfskied nommen hat as jeugdtrener. Sy krije alle 3 
blommen. 
4. Dêrnei docht Enne Johannes ferslach fan de sponserkommisje. It sjocht der 
wer moai út rûnom it fjild mei al dy reklameboarden. 
5. Rudy, de nije jeugdfoarsitter docht ferslach fan de jongerein kommisje. 
Pieter Groenveld is út it bestjoer gien en kriget ek blommen. Jan Bouke Bouma 
is syn opfolger. 
6. Durk Okkema docht ferslach fan de TC’s. 
7. Willem Twijnstra docht mei help fan sheets it finansjeel ferslach. We ha it 
seizoen 2007-2008 (it boekjier giet fan 1 july – 30 juny) goed draait. Der is in 
posityf resultaat fan ûng. €1875. 
8. Eddy de Boer en Tjerk Okkema ha de boeken kontrolearre en binne tige 
tefreden oer Willem syn wurk. Eddy hat no 2 jier yn de kaskommisje sitten en 
wurdt ferfongen troch Ype Tiemersma. Oar jier kontrolearre dus Tjerk en Ype. 
9. It foarstel fan it bestjoer om de kontribúsje mei 3,5% te ferheegjen wurdt 
oannommen. 
10. De bestjoersferkiezing: Rudy is de nije foarsitter fan de jongerein, Willem 
wol noch wol in jier skathâlder bliuwe en Enne Johannes hat noch foar in hiele 
perioade (4 jier) bytekene. 
De fergadering giet hjirmei akkoart. 
Punt 10b is de miening fan de leden oangeande de prioriteiten sa’t wy dy 
oanfreegje kinne by de Skoalleseize. Wolle wy in keunst gersfjild en/of 
ferljochting? 
Elk is it der wol oer iens dat as we sa trochgroeie der wol wat barre moat. De 
treningen wurde mei min waar witte faak ôflost en dat is gjin goeie saak. 
Keunst gers achter de sporthal of op it lytse fjild foar de boksen is in opsje. Ek 
ekstra kapasiteit (in tredde fjild) soe fansels tige moai wêze. Yn it gefal fan 
keunst gers achter de sporthal kin it sommige leden ek wol oangrize, dat der 
net mear op echt gers treent wurde kin. Ek de klaaigelegenheden “moatte “ 
útwreide wurde, ek troch de grutte tanimming by de froulju. 
Ferljochting op it A fjild komt ek noch ter sprake. We nimme it mei nei de 
Skoalleseize. 
11. Rûnfraach: 
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*Klaas Pompstra wol graach dat der 2 A junioaren teams opjûn wurde foar de 
KNVB sealtoernoaien. André nimt dit mei. Der wurde ek 2 B teams en 3 C 
teams opjûn. 
*Enno Bruinsma hie graach sjoen dat der ek in punt Skoalleseize op de aginda 
stie. Hy wol oer en wer fragen  nei/fan de Skoalleseize stelle kinne. 
*Marco hat syn fragen oer it nivo fan (foaral de jeugd) SDS. By de senioaren is 
it poer bêst, mar we misse straks de oanslúting. Het antwurd komt fan Ab. Dit 
spilet fansels al folle langer. De junioaren teams spylje dan wol yn wat legere 
klassen, mar it is wol it nivo wat by harren past. 
De treningen  binne wol ferbettere en der is no ek in keeper trener. De klasse 
yndieling fan de KNVB is ek twiveleftich. It is in probleem en it hat ús oandacht, 
we dogge der fan alles oan om it better te krijen. 
*Willem freget (ek út namme fan Aant) om in bankje op it treningsfjild, om op te 
sitten of om de trenings hesjes op del te lizzen. 
Miskien kin der tsjin de bline muorre fan de sporthal fuotballe wurde?!  De 
Gemeente jout hjit gjin tastimming foar. 
12. Yn it skoft krije we noch in bakje kofje mei in gefulde koek fan Auke Jetze 
(de barman)  
13. En dêrnei fertelt Lody Roembiak (trener fan de A’s en de B’s) ferhalen en 
anekdoates út syn ferline. Hy keppelt dit ek faak werom nei syn trenerskap by 
SDS.  
14. Om goed kertier oer tsienen slút Douwe Durk de fergadering en bedankt 
Lody mei in kadobon en in SDS sjaal. 
Hinnaard, 18 novimber 2008. 
Immie Kamstra 
 

 
Frijwilligers socht foar it Draaiend Rêd 

 
Sa 't jim witte wurdt der nei eltse 
thúswedstryd fan SDS 1 oan it draaiend 
rêd draaid, wêr 't aardige pryskes mei te 
winnen binne. No is SDS noch altiten op 
syk nei frijwilligers dy 't dit graach op 
harren nimme wolle. Hawwe jim ynteresse 
om dit in kear te dwaan mail dan nei 
info@vv-sds.nl of nim kontakt op mei ien 
fan it bestjoer!  
  
   
 
               Dizze doarkes moatte alris efkes iepen 

mailto:info@vv-sds.nl
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Fan de skeids 

Buitenspel. 
 
Momenteel volg ik een cursus voor assistent 
scheidsrechter (ASR) bij de KNVB district 
Noord. 
Vanuit een geheel ander perspectief moet ik nu 
het voetbalspel bekijken. Mooi maar tevens ook 
ontzettend moeilijk. Want elke week zie je voor 
de tv de fouten van assistent scheidsrechters.  
De cursus is met behulp van video beelden dan ook zeer boeiend en altijd 
duidelijk wat wel of niet buitenspel is. Uiteraard voorzien van het nodige 
commentaar van zowel de docent als de cursisten. Buitenspel is het meest 
essentiële onderdeel van een AS.  
 
Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding. 
Buitenspel is wanneer op moment van spelen van de bal een aanvaller zich 
dichter bij de doellijn bevindt dan de voorlaatste verdediger. Beslissend is de 
positie van de voeten/het lichaam van de aanvaller t.o.v. de voorlaatste 
verdediger. Extra benadrukt: “de ASR moet ervan overtuigd zijn dat de 
aanvaller zich dichter bij de doellijn bevindt dan de voorlaatste verdediger”.  
Regel 11 bepaalt het volgende: 
“Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het 
moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het 
oordeel van de SR, actief bij het spel betrokken is door: 

- in te grijpen in het spel; of 
- een tegenstander in diens spel te beïnvloeden; of 
- voordeel trekken uit zijn buitenspelpositie”.  

 
Op welke wijze dienen we ‘in te grijpen in het spel’ te interpreteren? 
Het spelen of raken van een bal welke is gespeeld of geraakt door een 
medespeler. 
Op welke wijze dienen we ‘een tegenstander in diens spel te beïnvloeden’ te 
interpreteren? 
Het een tegenstander beletten de bal te spelen of te kunnen spelen bij 
voorbeeld door duidelijk het zicht van de doelverdediger of spelhandelingen te 
ontnemen. 
Het maken van een gebaar of beweging, staande in de loop van de bal, om 
een tegenstander te misleiden of af te leiden. 
Op welke wijze dienen we ‘voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie’ te 
interpreteren? 
Het spelen van een bal die terugkomt van een doelpaal of de doellat, komende 
vanuit een buitenspelpositie. 
Het spelen van een bal die terugstuit of ketst van een tegenstander, komende 
vanuit een buitenspelpositie. 
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Greidhoeke-sealtoernoai 
De jeugd fan SDS docht ek wer mei oan it Greidhoeke-
sealtoernoai. Dit binne de data: 
6 desimber D-pupillen 
10 jannewaris E-pupillen 
24 jannewaris F-pupillen 
7 febrewaris D-pupillen 
14 febrewaris  E-pupillen 
21 febrewaris F-pupillen 
De data fan de KNVB-Krysttoernoaien en de SDS-
Krysttoernoaien stean efteryn dizze Treffer  
  
 

 

Belangrijkste techniek bij buitenspelwaarnemingen voor de ASR is de zgn. 
‘wait en see’ techniek. Wachten tot duidelijk is dat er daadwerkelijk sprake is 
van strafbaar buitenspel. Het is beter om een beetje laat te zijn met het 
vlagsignaal en correct te adviseren dan te vlug en verkeerd! Bepalend  voor te 
vroeg of te laat is pas het moment waarop buitenspel daadwerkelijk strafbaar 
wordt! 
In het geval van zeer krappe buitenspelsituaties in welke de ASR beslist tot 
‘geen buitenspel’ mag hij een zeer discreet teken met de hand geven om op 
deze wijze de SR te ondersteunen, bij voorkeur na oogcontact te hebben 
gehad met de SR. Momenteel werken de SR en de assistenten met een 
headset ter ondersteuning van een betere communicatie. 
Nogmaals wordt benadrukt dat, wanneer een ASR niet geheel zeker is van een 
buitenspelsituatie, de vlag niet opgestoken moet worden. (bijv. in het geval van 
twijfel, een bal die afstuit of ketst, etc).  Bij de geringste twijfel of een speler 
strafbaar buitenspel is of niet: niet vlaggen. 
Bovenstaand verhaal is van toepassing wanneer er een neutraal trio is 
aangesteld. 
(overgenomen van KNVB academie assistent scheidsrechter AV) 
 (DDR) 
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Sibe de Seefûgel 
  
 Wij hawwe in ferfelend wykje efter de rêch op Skrok. 

Wij rekken op woansdei 26 novimber samar in fûgel kwyt. 
Tinus Technyk hat it libben litten. Dizze tsjirk hie syn 

bynamme krigen omdat hij fol siet fan nije technyske snufkes. 
Wat hij yn de minskewrâld seach oan technysk fernuft hie syn 
belangstelling. En krekt dy passy fan him is him needlottich 

wurden. 
Ut ferhalen fan syn neisten haw ik begrepen dat hij dwaande wie wat nije 
ûnnedige snufkes te testen en dat hij samar deldondere. Doe’t hij fûn waard, 
wie dúdlik wat it probleem wie. Hij hie him hielendal omhongen mei 
apparaatsjes dy allegear ûnsin registrearren. 
Sa hie hij in hertslachmeter oan de linker kant syn bealch hingjen. Wij koene 
ôflêze dat syn hertslach mear as 220 wie doe’t hij deldondere. Ek seagen wij 
dat hij yn it lêste 5 minuten fan syn libben 387 kear mei syn linker wjuk fladdere 
hie en mei syn rjochter ien kear minder. Op de krêftmeter seagen wij dat de 
druk op syn linker poat 2 bar wie en dat de druk op syn darmen  3 bar wie. 
Tige nijsgjirrich wie ek it feit dat wij no witte dat hij 24 kear per minút azeme en 
hij op in hichte fan 51.34 meter fleach doe’t hij delstoarte. 
Tige nijsgjirrich? Nee, ûnnuttige ynformaasje. En dat hat hij allegear ôfsjoen 
fan de minskewrâld. Fan it fuotbaljen mei namme. 
At der net skoard wurdt yn in wedstriid, krije wij de meast ûnsinnige 
ynformaasje yn byld. Hoefolle at immen draafd hat, mei en sûnder bal. Hoefolle 
ballen hij oan dy en oan dy jûn hat, hoe faak hij yngoaide en hoefolle korners 
hij nommen hat. Mar ik sil jim sizze dit giet noch folle fierder. 
Wij krije aansens yn byld hoe faak in spiler nei syn kop grypt at hij mist, hoe 
folle hij rint mar ek syn gemiddelde snelheid. Der wurdt mjitten hoefolle swit 
syn sturtsje op nommen hat en wij krije it yn in grafyk yn byld: tusken welke 
minut en welke minut it it slimst wie. 
Ek wolle wij fansels graach witte hoe faak de bal mei links en mei rjocht skopt 
wurdt. En hoe faak mei de holle en it leafst der bij yn hokker minút en hokker 
kant út. 
Fan yngoaien wolle wij witte hoefolle prosint nei foaren of nei efteren smiten 
wurdt. En persoanlik soe ik it ek hiel nijsgjirrich fine om te witten hoefaak in 
keeper yn syn wanten spuit. Is dat faker as in keatser. En like folle yn de linker 
as de rjochter?  En op myn fersyk soe ik it hiel aardich fine at wij witte soene 
hoe faak in spiler op de grûn leit en hoefaak hij nei de bank sjocht of nei de 
klok. 
Al dizze takomstige flauwe kul hat der foar soarge dat ús Tinus Tsjirk der net 
mear is. Kapot gien oan de fuotbalsjoggerssnufkes. Ik soe sizze. Lit it in 
warskôging wêze foar de fuotbalbûn. At it sa troch giet, giet it fuotbal sjen 
kapot oan ûnnedige ynformaasje. Ien slachtoffer is al genôch.     (SdS) 
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Persoanlik 
Wij stelle jim graach foar oan 
  

 
 
Peter Stuiver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Namme  Peter  

 Berne  24-07-1990 

 Wommels, Easterein 
as....  

Itens 

 Oplieding Beveiliging!! 

 By SDS sûnt  1996 ûngefear no!! 

 Team  A1  

 Gjin fuotbal, dan...  Bytsje drave thús of ja televyzje sjen!! 

 Favorite klup Nederlân  SC Hearrefean!! 

 Favorite klup bûtenlân Manchester United 

 Beste trainer  Foppe! 

 Beste fuotballer yn 
Nederlân 

Pranjic! 

 Beste fuotballer yn it 
bûtenlân 

Fernando Torres! 

 Favorite posysje  Ferdediging, it kin ek middenfjild wêze. 
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 Sterkste punt De tredde helte! 

 Swakste punt Einde twadde helte! 

 Moaiste stadion  Dat fan het Hearrefean no! 

 Jeugdidoal  No ja dat ha ik net.  

 Hichtepunt  No de tredde helte tink ik sa.  

 Djiptepunt  
De eigen goal tsjin Bolsward, mar hy telde net 
gelokkich. 

 Beste eigenskip  
Se moatte fier drave om, om my hinne te 
kommen. 

 Slechtste eigenskip  At ik yn de spits stean. 

 Boas om  Dat ik steeds op de bank sitte moat. 

 Gelokkich fan  Dat ik wol spylje mei. 

 Stêd  Ik tink dat ik het mar by de doarpen hâld. 

 Opfallendste aktualiteit  Gjin idee. 

 Tillevyzje  Bytsje wat fan alles! 

 Beste film en akteur  The Gladiator mei Russell Crowe! 

 Muzyk  No ja, fan alles wol wat! 

 Iten  Stampot boerekool! 

 Drinken 
Ik tink dat in bierke op syn tiid wol kin. Of wat 
fris of dat kin ek noch wol. 

 Favorite 
fakânsjebestimming  

Dútslân! 

 Kampioen Eredivisie?  No we hâlde het mar op SC Hearrefean! 

 Van Basten of Van 
Marwijk?  

B. van Marwijk! 

 SC Cambuur? Der ha ik noch noait fan heard!!!!!!!!!! 
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 Wurd NL 
wrâldkampioen yn 
2010? 

Ik sjoch it wol dat kin ik no net sizze. 

 Moaiste sjurt Dat fan it Hearrefean no! 

 Lelijkste sjurt Fan Sporting Braga. 

 Fuotbalskuon Mei noppen!  

 Moaiste frou Doutzen Kroes! 

 Measte bewûndering 
foar: 

Gjin idee! 

 Wolst fierders noch 
wat kwyt? 

Nee, ha tink al genoch sein. 

(DYS) 
 

Sibe (2) 

Minne Bonnema spotte fan ’t hjerst Sibe wer ris op it fuotbalfjild yn Easterein: 
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Eeltsje 

Op de webside fan SDS koenen jim in prachtige foto besjen fan Eeltsje 
Postma. Wy fregen jim om hjir in kreas ûnderskrift te betinken. Hjir de reaksjes: 
 
“Appeltje eitje” 
Eeltsje Postma 
 
“Oh shit nu scoort mijn man weer.... “ 
Geert Dijkstra 
 
“Oeps,…….poepke”……….. 
Willem 
 
“Shit!!!! Bin myn make-up doaze 
ferjitten....” 
Gerard van Asselt 
 
“Hoefier hast der mei de fingers yn sitten?” 
Hy wiist al nei de kant. “Doch mar fiif 
bier!”  
“Twa fingers yn 'e noas wie foar him net genôch” 
Stoffel Bouma 
 
Eeltje tegen Bolswarder: “Hoe deed die Helmond Sport-speler Daniel Guijo-
Velasco dat gister ook alweer?” 
Tsjalling Sikma 
 
“Getver……. Wer ha ik no wer mei myn hannen ynsitten” 
Johan de Graaf 
  
Miskien tocht Eeltje even werom oan syn sliepverwekkende date mei sien 
freondinne de jûns der foar..? 
Sytze Kooistra 
 
"Hoe giet die útdrukking no alwer? Wie it no mei 2 of 4 fingers yn de noas?" 
Hendrik Engbrenghof 
  
“Hij zei meneer tegen mij!” 
“Owh nee, ha ik it slieplampke wol út myn stopkontakt helle?” 
“Hoe soe dat fiele, in snor?” 
Sjoerd van Beem 
 
Eeltje tsjin skoanheit: "Dit winne wy mei twa fingers yn de noas". 
Bauke Dijkstra      (WW)
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Statistiken 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dizze side wat statistiken fan 
www.vv-sds.nl. Troch it foarfal mei 
Floris rûn it oantal besikers yn 
oktober der aardich út. 4 , 5 en 6 
oktober wiene foar de side 
“heechtiiddagen”. 
It oantal besikers yn  novimber is 
dêrnei it heechst en de tabel hjir 
boppe jout oan op welke trefwurden 
men op google iets fan SDS siket. Ek 
dêr stiet Floris syn namme prominint  
tusken. 

 
 
 
 
 

 

http://www.vv-sds.nl/
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It hie sa moai wêze kind foar E4 
 
Sneon 29 novimber moast in moaie dei wurde foar de jonges fan E4.  Want sa 
stiene se der foar. 
 
 
 
 
Sân kear wûn en in doelsaldo fan plus 85. Dat se yn feite al kampioen wiene, 
liket sa dúdlik as wat. Mar  je wolle der foar fuotbalje.  
En dat soe op sneontemoarn 29 novimber om 9.00 barre. Der wie woansdei 
goed traind op it fjild en freed hiene se noch efkes lekker dwaande west yn de 
sporthal. It praat fan de jonges gie allinne mar oer de sneon. 
“Ik heb zo’n zin in zaterdag”, sei Luuk Walstra hieltyd, want hij  is dit jier foar it 
earst op fuotbal en sjocht gelyk al in hjerstkampioenskip oankommen.  
Op sneontemoarn om 7.45 komt dit berjocht bij de webmasters binnen. 
 
 
 
 
Foar  ien fan de webmasters wie dit in hurd gelach. Hij is ien fan de trainers fan 
dizze ploech en hij soe fluitsje. 
“Dit kin dochs net wier wêze? Hoe soene sokke jonkjes it fjild no ferknoeie 
kinne? Is hjir wol goed oer neitocht?  Wat freeeeeeeeeeeeeeslik foar dizze 
jonges. 
Mei de grutste tsjinsin set hij dochs it berjocht mar op de side. Hij kin him goed 
foarstelle dat der triennen fallen binne bij de jonges fan E4, dy’t der fansels 
neat fan begripe.  
En dat se allegearre poerrazende  lilk wiene kin elk him goed foarstelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net fuotbalje om kampioen te wurden, gjin freugdedûns, gjin “We are the 
Champions” en gjin patat.  Kin it noch slimmer?

1. SDS E4 7 7 0 0 21 88 3 0  

2. Sneek Wit-Zwart E9 7 6 0 1 18 52 21 0  

 

Geen voetbal vandaag op de velden in Easterein. 

Lilk  
Johannes Zandvliet siet sneon al om 07.00 oere yn de klean om sich foar de 
bereiden foar de kampioenswedstriid fan E4. De wille wie snel oer doe heit 
Hans by him kaam om te melden dat Pake it fjild af keurt hie. It hús wie te lyts 
en Pake Pier koe gjin goed mear dwaan yn de eagen fan Johannes. 
De gemoederen binnen ynmiddels wer sust en se komme wer bij elkoar oer de 
flier! 
Marten 
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De lêste wedstriid fan E4 sil fêst net mear ynhelle wurde en dêrom roppe wij 
E4 út ta ienige hjerstkampioen fan SDS.  
Gelokkich kinne wij de grutske jonges fan E4 dochs efkes oan jim foarstelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steand de twa lieders: Oene Bauke Zijlstra en Willem Hazewindus 
Steand: Luuk Walstra, Tom de Rechter, Gershom van der Sluis, Niels 
Hazewindus en Johannes Zandvliet 
Op knibbels: Robbin Wijnia, Inne Heerma, Yward Zijlstra, Sybren Bootsma en 
Idsert Wijnja. 
Sûnt koart traind Wiard Koopal ek mei. 
Trainers binne Robert Hoekstra, Aant Hofstra en Jelle de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
               Robert              en                 Jelle                en      Aant (sûnder burd)        
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Doelpunten SDS 

Einlik wer ris mear doelpunten as ferline jier, mar neffens de oare jierren giet it 
noch net hurd.Miskien dat SDS 6?, SDS F4?, SDS E5? der wat oan dwaan 
kinne yn it foarjier? 
E4 is sa goed as 
kampioen. Yn de 
kompetysje, mar ek 
yn it 
doelpuntenskema. 
De froulju steane 
smuk by- inoar op de 
lêste twa plakken. 
Fan de junioaren 
docht B1 it hiel knap 
(1 kear wûn mei 17-
1). 
Fan de senioaren is 
SDS 5 aardich omheech kaam (ek 11-1 wûn sneon 6-12-2008) 
SDS 1, SDS 2 en SDS3 steane yn it lofterrygje, lykas SDS 4 die it krekt wat 
better docht. 
Groetnis,  
Klaas Pompstra 
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Sealtraine jeugd 

De jeugd traint fan ’t winter wol gauris yn de seal. Sjoch hjirûnder foar it skema: 
 
DAG TEAM DATUM TIJD TRAINERS 

MAANDAG F1 05-jan 17.00 SIETSKE VD HORST 

DONDERDAG C1 08-jan 17.00 DIRK DE JONG 

VRIJDAG C2 09-jan 17.00 BROER J. GREIDANUS 

MAANDAG E1 12-jan 17.00 REMCO BERVOETS/  JESSE 

DONDERDAG E2 15-jan 17.00 BAUKE DIJKSTRA 

DONDERDAG E3 15-jan 17.00 FEIKO SCHEEPVAART 

VRIJDAG E4 16-jan 17.00 AANT HOFSTRA/JELLE de 
BOER 

VRIJDAG F2 16-jan 17.00 BROER J. GREIDANUS 

MAANDAG F1 19-jan 17.00 SIETSKE VAN DER HORST 

DONDERDAG F4 22-jan 17.00 BAUKE DIJKSTRA 

DONDERDAG F5 22-jan 17.00 FEIKO SCHEEPVAART 

VRIJDAG F2 23-jan 17.00 HARM VINK 

VRIJDAG F3 23-jan 17.00 SIETA TESSEMAKER 

MAANDAG F2 26-jan 17.00 HARM VINK/ JESSE 

DONDERDAG D1 29-jan 17.00 TJIPKE KLAAS OKKEMA 

VRIJDAG D2 30-jan 17.00 BOUDEWIJN KRAMER 

MAANDAG E1 02-feb 17.00 REMCO BERVOETS/  JESSE 

DONDERDAG E2 05-feb 17.00 BAUKE DIJKSTRA 

DONDERDAG E3 05-feb 17.00 FEIKO SCHEEPVAART 

VRIJDAG E4 06-feb 17.00 AANT HOFSTRA/JELLE de 
BOER 

VRIJDAG F3 06-feb 17.00 SIETA TESSEMAKER 

MAANDAG F1 09-feb 17.00 SIETSKE VAN DER HORST 

DONDERDAG F4 12-feb 17.00 BAUKE DIJKSTRA 

DONDERDAG F5 12-feb 17.00 FEIKO SCHEEPVAART 

VRIJDAG F3 13-feb 17.00 HARM VINK  

VRIJDAG F1 13-feb 17.00 BART VINK 

MAANDAG F1 16-feb 17.00 SIETSKE VAN DER HORST 

DONDERDAG E1 19-feb 17.00 BAUKE DIJKSTRA 

DONDERDAG E2 19-feb 17.00 FEIKO SCHEEPVAART 

VRIJDAG E3 20-feb 17.00 BROER JACOB GREIDANUS 

VRIJDAG E4 20-feb 17.00 AANT HOFSTRA/JELLE de 
BOER 
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Wy hyve mei………… 

Nei de oprop fan Gerard binne der, 
oant no ta, mar leafst 6 nije leden  
op de sds hyve by kaam. 
Behearder fan dizze side is 
Redmer Strikwerda, ris sjen wat hy 
by’t ein hat yn dizze firtuele wrâld 
dy’t je foaral net al te serieus 
nimme moatte as’t it my fregest. 
 
Wat fuort opfalt is Redmer syn 
eftergrûn. Hy is warskynlik earne 
op stap en hat de fûsten nei de 
himel rjochte. Efter him stiet Jelmer 
dy’t oanjout dat de muzyk rockt! Ut 
fjirder ûndersyk docht bliken dat it 
in foto fan syn fakânsje nei Loret 
de mar fan dit jier is. Dêr hat er 
sjoen de oare foto’s de blomkes 
bûten setten mei syn maten. 
 
Syn profiel is sober. Je kinne sjen 
dat er net trouwt is, 20 jier en dat 
er by heit en mem wennet. Syn 
skoallekariere wurd neamt en de 
ferienigingen dêr’t er lid fan is. Wat 
opfalt is dat Redmer neffens dit 
profiel allinnich nederlânsk praat 
en fansels dat er noch fry feint is! 

 

Redmer hat mar leafst 380 
freonen, as buddys / mattiesss! sa 
as hy dat neamt. 
Fansels binne hjir in protte SDS – 
ers by, mar ek keatsers en (âld) 
klasgenoaten. Opmerkelik (as just 
net) is dat it grutste diel bestiet ut 
froulju. Is dat om’t sy mear oan it 
hyven binne as mannen, as om’t 
Redmer goed yn’e merke leit? 
Litte we it dizze kear mar by it lêste 
hâlde. 
 
As gadget hat hy de buieradar, 
sadat hy altyd sjen kin yn hokker 
waar hy keatse as fuotbalje moat. 
Krekt as us allegearre, krijt Redmer 
ek wolris in tik te ferwurkjen, sa 
fynt iene Marissa dat Redmer 
wolris wat frjemde fantasien hat, 
benijd wêr dit oer giet? Ik soe 
sizze; rap hyve mei dizze fuotballer 
fan de A seleksje, as gewoan 
freegje as je him tsjin komme. 
Want Hyve is leuk, fet en hielendal 
yn, mar rjochstreeks mei immen 
prate is faaks it bêste! 
 
(svb) 
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Ut de âlde doaze 
 
Wat wie der 22 jier lyn it selde as no? Cambuur draaide doe ek goed en bij 
SDS wiene doe ek te folle spilers. In ferslach fan Klaas (?)  
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Onze Taal 
Het veld breed houden 
In Nigeria heeft Murtala wel 
gevoetbald. Partijtjes op kurkdroge 
veldjes waarop een sprietje gras 
nog zeldzamer was dan een 
bloeiende seringenboom op de 
Noordpool. Stoffig en warm. En 
iedereen voetbalde voor wat hij 
waard was, altijd. Het belangrijkste 
was om zo veel mogelijk 
doelpunten te maken, in ieder 
geval meer dan de tegenpartij. 
Sommige spelers hielden de bal, of 
wat daarvoor door moest gaan, zo 
lang mogelijk bij zich. 'En 
balverliefde pingelaar,' 
hoorde hij hier in 
Nederland zeggen. 
Anderen speelden wat 
eerder de bal af naar een 
teamgenoot, maar van 
een systeem, een tactiek 
was geen sprake. 
Bij zijn Noord-
Amsterdamse elftal, dat 
in de allerlaagste klasse van het 
afdelingsvoetbal speelt, gaat het al 
heel anders. Murtala krijgt het 
advies het veld breed te houden. 
'Het veld breed houden', hoe is dat 
in godsnaam mogelijk, als 
datzelfde veld begrensd wordt door 
de zijlijnen. Hij wordt toch niet 
geacht daar buiten te gaan lopen? 
'Nee, niet steeds naar binnen 
trekken, en de bal opzoeken, dan 
lopen er te veel mensen in de 
trechter. En wil je de bal diep 
hebben of in de voeten?' 
Voetbal is niet zomaar tegen een 
bal trappen, en dat zo handig en zo 
goed doen dat je meer scoort dan 
de tegenpartij. In de beginjaren van 
het voetbal was dat in feite wel het 

geval. In het midden van de 
negentiende eeuw was het nog 
volledig een dribbling game. In het 
doel stond uiteraard één keeper, 
die geassisteerd werd door één 
verdediger, en verder waren er 
negen aanvallers. De bal werd 
nooit met opzet naar een 
teamgenoot geplaatst, maar iedere 
aanvaller probeerde de bal in het 
doel te dribbelen. Als hij daar niet 
in slaagde, pikte een medespeler 
de bal op om het opnieuw te 
proberen. Of de tegenstander 

veroverde natuurlijk de bal, en 
de hele meute rukte op naar 
het andere doel. Inderdaad, 
bijna iedereen herkent het, het 
echte pupillenvoetbal, zoals 
dat godzijdank nog niet 
kapotgemaakt is door trainers, 
jeugdleiders en vaders met 
Nederlands-elftalambities voor 
hun zonen. Een klont jongetjes 
om de bal, die bij een 

enigszins gelijk opgaande strijd 
heen en weer drijft tussen de twee 
doelen. Prachtig: zoals het voetbal 
ooit begonnen is, begint iedereen 
weer te voetballen. 
In 1863 werd de Engelse Football 
Association opgericht, die ook 
spelregels vaststelde. Eén van die 
regels was dat elke speler tussen 
de bal en het doel van de 
tegenspeler buitenspel stond. Er 
stond dus nooit een medespeler 
vóór de bal naar wie de bal kon 
worden toegespeeld. Leve de 
dribble! Gouden tijden voor de 
pingeldozen en balgoochelaars. In 
1866 werd de buitenspelregel 
veranderd. Je stond niet buitenspel 
als er zich nog drie tegenspelers 
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tussen jou en de bal bevonden. Dit 
maakte samenspel mogelijk, en 
voetbal werd een passing game. 
Verdere globale tactische 
veranderingen zijn al in het tweede 
hoofdstuk besproken. Hier komt 
nog een serie andere tactische 
termen aan de orde. 
Er bestaan verschillende soorten 
voetbal. Open voetbal lijkt het 
meest op wat de 
essentie is van het 
spel: meer 
doelpunten maken 
dan de 
tegenstander, niet 
te veel letten op 
diens tactiek, maar 
gewoon je eigen 
spel spelen. Daartegenover staat 
het behoudend voetbal, waarin 
veel spelers achterin of achter de 
bal worden gehouden, en 
doelpunten voorkomen belangrijker 
lijkt dan zelf scoren: het 
verderfelijke Italiaanse catenaccio. 
'We probeerden op de nul te 
spelen,' verklaart de trainer monter, 
'en hoopten op de counter. We 
hebben tenslotte een paar snelle 
jongens voorin.' Catenaccio en 
counter, misschien wel het 
geniepigste stel uit de hele 
voetbaltactiek. Maar ja, als je je 
een Calimero voelt, en je wilt niet 
worden afgedroogd, dus niet met 
grote cijfers verliezen, en je bent al 
rode-lantaarndrager of je bevindt je 
in de degradatiezône, dan kan zo'n 
speelwijze een uitkomst zijn. In het 
algemeen heet dit ook wel 
resultaatvoetbal: het gaat niet om 
het spel, maar om de knikkers. 
In 1974 bij het Wereldkampioen-
schap in Duitsland (nee, niet weer 

over die verloren finale) 
introduceerde Nederland het 
totaalvoetbal: het onderscheid 
tussen verdedigers, middenvelders 
en aanvallers is zo goed als 
opgeheven. Iedereen speelt op alle 
posities. Het ene moment valt het 
hele elftal aan, en direct daarna 
assisteert iedereen in de 
verdediging. De keeper, die 

natuurlijk nog wel een 
vaste plaats heeft, fungeert 
tegelijkertijd als een soort 
tweede vrije verdediger. 
Het is zijn taak om 
doorbrekende 
tegenstanders te stoppen 
door ver uit zijn doel te 
komen. Gegroepeerd 

voetbal oogt mooi maar weinig 
spectaculair. De ploeg valt als het 
ware groepsgewijs aan. De bal 
wordt veel rondgespeeld, en het 
'groepje' schuift langzaam in de 
richting van het vijandelijke doel. 
De onverwachte pass naar een 
vrijstaande medespeler moet voor 
verrassing zorgen. Bij gegroepeerd 
voetbal wordt op balbezit gespeeld, 
dus met weinig risico; soms wordt 
er zelfs 'heel zuinig op balbezit 
gespeeld'. Bij dit soort spel worden 
veel driehoekjes gemaakt. Een 
tikkie-terug is schering en inslag, 
evenals het befaamde balletje-
breed: een klein passje opzij naar 
een meelopende teamgenoot. 
Technisch minder begaafde 
elftallen houden het op 
werkvoetbal: een keeper en tien 
zwoegers die het vooral van 
enthousiasme, inzet en een ijzeren 
conditie moeten hebben. Geen 
subtiele tikjes, maar lange halen 
gauw thuis, dat wil zeggen de bal 
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met lange trappen naar voren in de 
richting van het vijandelijke doel. 
De uitdrukking kick-and-rush wordt 
ook wel gebruikt, en iedereen heeft 
dan ook altijd associaties met het 
Engelse voetbal. 
Bij een achterstand, vlak voor tijd, 
wordt er overgeschakeld op alles-
of-niets-voetbal. De bal wordt in de 
zestien gepompt, dat wil zeggen, er 
worden zoveel mogelijk ballen in 
het strafschopgebied van de 
tegenstander gespeeld. De bal 
wordt blind naar voren getrapt, op 
hoop van Heijermans. Alles hoog 
voor de pot. De vrije verdediger 
trekt mee ten aanval en achterin 
wordt één-tegen-één gespeeld, dus 
de verdedigers hebben geen 
rugdekking meer. Van enig overleg 
is eigenlijk nauwelijks sprake. Het 
gevolg is flipperkastvoetbal. 
Een elftal dat totaalvoetbal speelt, 
probeert meestal de tegenstander 
vast te zetten op de 
eigen helft. Die 
tegenstander krijgt niet 
de gelegenheid de bal 
rustig uit te verdedigen; 
er wordt op de bal 
gejaagd, in de hoop dat iemand 
een fout maakt. In het vorige 
hoofdstuk werd het begrip fore-
checking genoemd, soms al 
vernederlandst tot voor-tsjekking. 
Maar trainers zeggen ook wel 
pressie te willen spelen, waar we 
trouwens 'pressie uitoefenen' 
zouden verwachten. Soms wordt 
het ook pressing spelen, of er 
wordt een werkwoord van 
gemaakt: 'Hoewel het de klasse 
van Groningen was, dat ze 
werkelijk met z'n allen de aanval 
zochten en begonnen te pressen.' 

Een alternatief is weer 
doorpressen: af en toe moet je 
kunnen terugzakken of 
doorpressen,' verklaart de trainer 
zonder een spier van zijn gezicht te 
vertrekken. 
Merkwaardig, zo'n woord als 
pressie is tamelijk recent, en nu 
bestaan er al zoveel varianten van. 
Binnen niet al te lange tijd kunnen 
we waarschijnlijk ook meepressen, 
uitpressen en voorpressen 
verwachten. 
Voetballen is natuurlijk niet alleen 
zelf doelpunten maken, maar ook 
je tegenstander dwars zitten, hem 
het spelen zoveel mogelijk 
verhinderen. Daarom wordt de 
tegenstander gedekt. Het is een 
speciale betekenis van dekken dat 
verder volgens het woordenboek 
onder andere staat voor 'geheel 
bedekken', 'tegen een vijandelijke 
aanval beschermen' en '(van 

mannelijke zoogdieren) paren 
met'. Gek genoeg is de 
betekenis van het 'voetbal-
dekken' bijna tegenovergesteld 
aan wat hier als tweede 
gegeven is. En zelfde soort 

tegenstelling bestaat bij het recent 
in zwang gekomen 'iemand 
verdedigen', dat in het eerste 
hoofdstuk al is besproken. De 
wegen van de taal zijn 
wonderbaarlijk. 
Er zijn twee typen dekking: 
mandekking en zonedekking. Inhet 
eerste geval speelt een verdediger 
van de ene partij op de aanvaller 
van de andere partij: 'Van Eck 
speelt in de mandekking op Otto'. 
In het begin van de wedstrijd is al 
te zien welke paartjes er worden 
gevormd (nee, dit heeft niets te 
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maken met de hierboven 
genoemde derde betekenis van 
'dekken'). De twee leden van het 
paartje zijn elkaars persoonlijke 
tegenstander. Sommige aanvallers 
moeten kort gedekt worden: de 
verdediger moet hen echt op de 
huid zitten, niet de gelegenheid 
geven rustig de bal aan te nemen. 
Bij zonedekking heeft niemand een 
'eigen mannetje'; gedekt wordt 
diegene die in het betreffende deel 
van het veld opkomt. Sommige 
voetballers kunnen goed 'in de 
zone spelen', andere zijn weer 
beter als mandekkers, klevers. 
Er is een uitgebreid jargon 
beschikbaar voor de 'bewegingen' 
van de speler, ook de bewegingen 
zonder bal die in veel tactische 
concepten van het grootste belang 
zijn. Vooral de middenvelders 
moeten gaten trekken, dat wil 
zeggen in de ruimte sprinten en 
een tegenstander meelokken. 
Hierdoor ontstaat een 'gat', dat niet 
wordt afgedekt, zodat een 
medespeler min of meer vrijstaand 
kan worden aangespeeld. Spelers 
moeten zich ook aanbieden: 
duidelijk maken dat ze de bal willen 
ontvangen. Daarbij is het belangrijk 
dat ze voor hun man komen, of uit 
de dekking komen. Ruimte en gat 
zijn soms volledig door elkaar te 
vervangen, zoals uit de volgende 
uitspraak van een speler blijkt: 'Ik 
zag de ruimte en ging op tijd het 
gat in.' 
Bij een aanval moeten zo veel 
mogelijk mensen doorkomen: 'De 
grote mannen Eijkelkamp en Meyer 
werden nog wel goed gedekt maar 
toch kwamen er dan weer anderen 
door zoals Roossien en De Wolf'. 

Dat lukt Roossien en De Wolf 
natuurlijk alleen als ze over hun 
man heen gaan, waarbij de lezer 
opnieuw alle mogelijke erotische 
associaties uit zijn hoofd moet 
bannen. Het betekent simpelweg 
dat ze hun direkte tegenstander 
voorbijlopen. De aanvalskracht 
wordt in sterke mate vergroot door 
een inschuivende vrije verdediger; 
simpel gezegd: hij gaat mee naar 
voren. 
Met een diepe bal, bij voorkeur in 
de vrije ruimte, moeten 
middenvelders de spitsen proberen 
weg te sturen. Die middenvelders 
moeten dan wel bijsluiten, of 
aansluiten bij hun voorhoede. 
Het woord 'lijn' komt op twee 
manieren in jargon voor. Er kan 
gescoord worden uit de tweede lijn, 
dat wil zeggen: ongeveer vanaf 
twintig meter of verder van het doel 
af. Een verdediging kan ook op één 
lijn spelen, zoals in Engeland 
gebruikelijk is. Er is dan geen vrije 
verdediger die achter de anderen 
speelt om rugdekking te geven. 
Zowel binnen als buiten het veld 
wordt er veel geroepen, vaak met 
het oog op de te volgen taktiek, de 
speelwijze. 'Roel, korter!' roept de 
trainer. Roel moet dan dichter op 
de man gaan staan die hij dekt. 
'Schuif door!' wordt er 
geschreeuwd tegen een speler die 
te veel blijft hangen. 'Pak op!' 
betekent zoveel als: meng je in het 
spel, probeer de bal te veroveren. 
Een variant voor 'Pak op' is 'Zoek 
op'. Bij een hoekschop: 'Herm op 
de vijf!'. Het is dan de bedoeling 
dat Herm op de rand van het 
doelgebied gaat staan. 'Lucas, 
zakken!' brult de trainer: Lucas 
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moet zich laten terugvallen; hij 
speelt te aanvallend. 
'Tijd!' roepen spelers nogal eens 
tegen elkaar. Voor leken 
onbegrij¨pelijk, maar het betekent 
simpelweg dat de speler veel tijd 
heeft om iets met de bal te doen, er 
is geen tegenstander in de buurt. 
'Achter je' is merkwaardig 
dubbelzinnig. Iemand kan dat 
roepen tegen een teamgenoot die 
in balbezit is om aan te geven dat 
hij de bal terug kan spelen, maar 
het kan ook betekenen dat de 
medespeler een tegenstander 'in 
zijn rug' heeft. 'Hoeken!' betekent: 
speel bij een aanval de bal in de 
richting van de cornervlag, de 
hoek, voor een opkomende 
aanvaller. 'Zijkanten!' wil zeggen: 
leg de bal breed in de richting van 
de zijlijn. Het zijn beide sterke 
verkortingen, waarin het zelfstandig 
naamwoord is getransformeerd in 

een werkwoord. Gek genoeg zou 
het blote zelfstandig naamwoord 
korter zijn. 
 
Niet alleen bij wedstrijden van 
volwassen voetballers wordt er 
veel geschreeuwd, maar soms ook 
bij de kleinste voetballertjes, 
jongetjes van een jaar of acht, 
negen. Vooral vanaf de kant. 'Hou 
't breed, Jordi!' roept de vader of de 
elftalleider. 'Denk aan je plek!' Mooi 
is ook deze: 'Nikki, je maakt er een 
rotzooi van, je bent buitenspeler 
aan de ándere kant.' Elke kant is 
voor Nikki gelukkig nog de goede 
kant, zolang de bal maar in de 
buurt is. 
(Dit stik is oernommen út Onze 
Taal- Voetbaltaal) 

 
Ferskil 
amateurs en 
profs 

It ferskil tusken in 
amateurklup en in 
profklup sit him yn 
lytse dinkjes. By in 
amateurklup moatte je 
sels de skuon poetse, 
hesjes oprêde,  rêch 
skrobje, klean 
útwoskje, de ballen 
oppompe en de ballen 
nei de trening fansels 
út de feart helje. By 
Feyenoord hawwe se 
hjir spesjaal in mantsje foar: 
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Kursistendei 
 
Woansdei 29 oktober wienen der 
16 kursisten en trije dosinten fan 
de KNVB te gast yn Easterein. Dit 
kear wie it Lody syn beurt om de 
gasten in plak te bieden foar in 
kursusdei fan de Oefenmeester 3. 
Tusken 13.00 en 13.30 oere 
kamen de kursisten en dosinten 
oan op de Skoalleseize. Ut it 
easten, westen en súden fan it lân. 
Guon 
hienen 
wol 
efkes 
riden 
en 
oaren 
foel it 

genôch mei. De omjouwing en 
ûntfangst makke de reis goed.  
De gasten waarden yn it nije 
ferieningsgebou troch Willem 
Twijnstra ûntfongen mei kofje en 
koeke. Fansels waard der frege nei 
de akkomodaasje: “Wat in 
prachtige accommodatie”, “Hoe 
lang staat dit gebouw hier?”, 
“Welke klasse spelen jullie”, 
“Hoeveel teams en leden”, “Hier 
ben ik nog nooit geweest, maar ik 
ben blij dat ik hier eens ben”. 
Willem koe fansels prima útlis jaan 
en grutske fertelle oer it 
ferieningsgebou en SDS. Klaas wie 
der efkes om te helpen mei de 
beamer en skerm, mar de mannen 
hienen sels alles al meinaam, dat 
allinnich it skerm waard brûkt. Om 
13.30 gie it los mei de teorie en 
WIllem hat moai wat opstutsen 

dizze middei. It wie tige nijsgjirrich 
en profesjoneel sei Willem. 
Om’t we de gasten fansels alles 
fan de sport wat sjen litte woenen, 
gienen hja nei de sporthal om in 
waarme hap. Der wienen Judith 
(frou Lody) en in freondinne fanôf 
14.00 oere dwaande west mei de 
tariedings foar in waarm miel. De 
mannen wienen de hiele dei al in it 
spier en moasten hjirnei oan de 
slach op it fjild. Hja krigen in 

hearlike 
spaghetty 
foarsetten 
en dat waard 
mei smaak 
opiten. 
Troch in 
misferstân 
by de 
oanfraach 
koe men 

hjoed net terjochte yn de 
Skoalleseize foar de iterij en derom 
hie Lody mei Titus Bergsma 
sprutsen.. Die toande him in prima 
gasthear en stelde syn keuken 
beskikber. Yn de pauze giet de 
dosint Broersma (oarspronklik fan 
Rottevalle) efkes troch it doarp. It 
kin net om syn wurk, mar oars soe 
der graach yn Fryslân wenje, sa 
hier der sein. 
Om 16.30 begûn de praktyk op it 
fjild en kamen de B- en C-junioaren 
foar de training. Om bar moasten 
de kursisten ferskate spulfoarmen 
mei de B- en C-junioaren 
trochnimme en oanwizingen jaan, 
wylst de dosinten oan de sydline 
de rest útlis joech. De C-junioaren 
trainden efter de sporthal, wer ek 
de F-kes oan it trainen wienen. Der 
romte wie derom te beheind en sa 
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Midwintercup 2009  
De SDS-manlju hawwe dreech lotten foar de Midwintercup. Sy spylje yn 
de foarrondes op moandeitejûn 5 jannewaris yn Frentsjer tsjin: Avanti, 
Blauw-Wit '34 futsal, Exstador, Warga en Holwerd. 
Ek is der lotten foar de froulju. De SDS-froulju meitsje harren debút op de 
Midwintercup tsjin: Berlikum, Futsal Heerenveen, HZVV, Ternaard en 
DTD. 
Sy spylje harren foarronde op tiisdeitejûn 6 jannewaris yn de Wiardahal 
yn Ljouwert. 

kaam it dat de B-junioaren by 
útsûndering op it B-fjild mochten 

wat der prima by lei, nei’t Andries it 
hjoed rôle hie. It fjild 

wie dan ek prima te brûken en net 
wiet. 
Ek Jan RInse, Douwe Durk kamen 
noch efkes te sjen en ek wienen 
der in pear jonge fuotballers die de 
kâns seagen om in hântekening te 
skoaren. 
Sa stienen de B-junioaren te 
trainen ûnder lieding fan û.o. René 
Panhuis, Rik Platvoet en Edmund 
Vriesde. Doe it nei 17.30 rûn, 
waard it al 
aardich skimerich 
en stoppe de 
training. 
Dernei waard der 
troch de dosinten 
mei de kursisten 
noch efkes 
evaluearre. En 
fansels dernei de 
somtiden lange 
reis nei hûs, as... noch efkes de A-
junioaren traine om 19.00 oere 
(Lody). 
It wie de dosinten en kursisten sa 
goed befallen yn Easterein dat hja 
graach wer ris werom komme 
woenen. As it net by dizze kursus 

wie, dan by Oefenmeester 2, want 
die wurd der fuort efter oan joen. 
Ut namme fan Lody (it wie TOP!) 
wolle we betanke, Willem Twijnstra 
foar de ûntfangst en begelieding op 
de middei, De Skoalleseize foar de 
meiwurking en beskikber stellen 
fan de akkomodaasje, Titus 
Bergsma foar it beskikber stellen 
fan de keuken, Judith en 
freondinne foar it iten meitsjen, Jan 

Rinse foar de foto’s, 
de B- en C-
junioaren foar 
harren meiwurking 
en training en 
fansels de kursisten 
en dosinten foar 
harren 
oanwêzichheid en 
kompliminten en wa 
we mooglik ferjitten 

binne! Hjoed in dei fan “Sterk Door 
Samenwerking”. 
 
Klaas Pompstra 
(de Nederlandse versie van dit 
verhaal is te vinden op www.vv-
sds.nl/bestanden/Trainersdei-
ned.doc) 
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Doelpuntenmakkers 2008-2009
 

   alvetal oantal 

Harm A Dijkstra V 13 

Jappie Wijnia V 11 

Skelte Anema I 6 

Tsjalling Sikma I 5 

Gearard  Posthumus 
III en 
IV 5 

Ralph Wariman 
III en 
IV 5 

Bas de Haan IV 5 

Ype Tiemersma V 4 

Jacob  Plantinga V 4 

Dirk Yde  Sjaarda 
I en 
II 3 

Robert Sijbesma II 3 

Wichard Deinum II 3 

Harm Stremler I 2 

Dirk de Jong 
I en 
II 2 

Syb Overal II 2 

Jelmer Posthumus II 2 

Pieter Kamstra III 2 

Hendrik Engbrenghof IV 2 

Frans P. Terpstra IV 2 

Rudy Dijkstra IV 2 

Johnny  Leistra V 2 

Klaas Visser V 2 

Anco  Elgersma V 2 

Aant Hofstra V 2 

Mark  Postma I 1 

Arnoud Koster I  1 

Feite de Haan II 1 

Henk Postma II 1 

Stefan  van Krimpen III 1 

Jeroen Wagenaar III 1 

Jildert Hylkema III 1 

Coen Rameau IV 1 

Gert Jan  Hessels IV 1 

Lieuwe v. d. Brug IV 1 

Tim Houtsma IV 1 

Doede Sijszeling IV 1 

Johan  Delfsma IV 1 

Marco Hoekstra V 1 

Gerrit  Terpstra V 1 

Bertus Bootsma V 1 

Klaas  Kamstra V 1 

Auke  Hiemstra V 1 

Ids  Boersma V 1 

Sipke  Hiemstra V 1 

 
44 spilers fan SDS hawwe 
meielkoar 111 kear skoard. At wij 
der fan út gean dat de 5 
seniorenalvetallen allegear 11 
wedstriden spile hawwe dan is dat 
in gemiddelde fan 2 per wedstriid. 
Dat is net folle at wij dan ek noch 
opmerke kinne dat SDS 5 fan de 
111 doelpunten der mear as 40 
makke hat. 
It is dan ek net foar neat dat it PSV 
koppel fan SDS 5 boppeoan stiet.  
Opfallend is ek dat Skelte Anema 
de topskoarder is fan SDS 1.  

 
Jappie en Harm Auke oefenje op 
de tafel.in protte yn oerspyljen. 
(aant) 
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SDS’er-kes 
Sûnt de foarige Treffer is der by 
SDS suver sprake west fan in lytse 
“babyboom”(Nee, dat is yn it Frysk 
net babybeam.....).  
 
 
 
Harm en Ineke Stremler krigen 
Sibrand-Jan: 
 

 
 
 
 
 
En Dick Schuurman en Wilma van 
der Wal krigen lytse Karst. 
 
 
 
 
 
Wy nimme oan dat dizze 3 jonges 
oer 18 jier yn de as fan SDS 1 
steane. It sil him net oan de 
memmen lizze........... 
 

Fan herte lokwinske!! 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
Dennis Dijkstra en Mirjam van Dijk 
krigen Boaz-Abe: 
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Trefferkes 
 

De beste en de ……… 

Oan de kant by in wedstryd fan 
SDS B1 stie Tom te sjen nei de 
wedstryd. Hy siet te sjen as hy ek 
spilers herkende. Hy sei: “heit, dy 
beste fuotballer fan SDS dy kin ik 
wol. Hy hat nûmer 10. Do kinst him 
toch ek wol?” Jawol, seit syn heit, 
dat is ommers Martin”. “Ja, dy 
bedoel ik”, seit Tom, “dat wie 
altiten de lytste fan de 
MAVO……………” 

 
 

Vel(p) 
Der binne wat SDS’ers dy ’t yn 
Velp studere en dus troch de wike 
net yn Easterein traine. Sy dogge 
dit by de pleatselijke DVOV(elp). 
Op it earste gesicht liket dit inselde 
klup as SDS. Nei in pear kear 
traind te hawwen leit it dochs in 
bytsje oars. Nei in kear wat earder 
stoppe te wezen mei it trainen 
waard der doucht. It like derop dat 
dit krekt sa gie as by SDS. Al 
bleaunen der mei it douchen al in 
bultsje jonges in skoft mei de 
“Björn Borg”(nijerwetse 

ûnderbroek) oan stean. By de 
folgende training foel dit op ‘e nij 
op. It wie sels sa dat alle jonges 
harren douchten mei de 
ûnderbroek noch oan. Wat de 
reden hjirfan is is net hielendal 
dúdlik wurden. Yn ding is ús al 
dúdlik. Yn Velp woskje se de lytse 
man yn elts gefal net goed ûnder it 
Vel(p)tsje……   
 

Man útskeakelje! 
Doe't de A's  gjin trainen hienen en 
Albert Tiemersma fan neat wist, 
hat er in kear mei it 3e mei traint. 
Harm leit de lêste wiken dúdlik it 
aksint op ' witte wêr't je mei 
dwaande binne en wêrom ' , balje 
fan út de ferdigening en josels 
bewust wêze fan je posysje yn it 
fjild en de bal yn de ploech hâlde. 
Op in stuit gong dat even mis en lei 
Harm it spul stil om útlis te jaan. Sa 
kaam er ek by Albert, dy't even dêr 
foar in minne bal joun hie.  
Albert ferûntskuldige him en sei: ' 
Ik bin oars eins noait oan de bal, 
ik moat fan Lody allinne myn man 
útskeakelje,  
mear net '. 
Even letter makke er fanôf eigen 
helte in prachtige goal, tsjin de 
ôfspraak fansels. Benijd wat Lody 
hjir fan fynt! 
 
24 jan jeugddei 
Op sneon 24 jannewaris sille Klaas 
Okkema en Robert Hoekstra in 
SDS-jeugddei organisere. Hoe ’t dit 
der út komt te sjen is noch net 
hielendal bekend. Hâld dêrfoar de 
webside yn de gaten. 
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Wa makket  
 
Powerpointprogramma?   
Wa wol it Powerpoint programma 
op tongersdeitejûn  of 
sneontemoarn om 8.30 oere yn de 
kantine meitsje?  
Wolle jo mear witte dan kinne jo 
ynformearje bij Enne Bruinsma 
ennebruinsma@wanadoo.nl   
 

Gau nei hûs 

SDS 1 traint op it heden wol gauris 
yn Snits op kuenstgêrs. Sy trainen 
dan fan 20.15 oan ‘t 22.00. Foar de 
measten it dit wat te let. De measte 
spilers (en assistint- treners) 
hawwe nei ôfrin dan ek in soad 
haast om wer yn Easterein te 
kommen. Sa ek de ôfrûne kear. 
Trainer Dick rint mei it letste 
groepke nei de auto's. Arnoud en 
hy stappe yn en ride fourt. Al snel 
sit Gert-Jan efter harren.... Op iens 
kryt Dick tillefoan; Marten Faber. 
As Dick Gert-Jan ek ergens sjoch 
want hy hie Marten en Hendrik 
stean litten...en hy hie syn tiillefoan 
al op ‘e sliepstân setten... 
Dick hat knipperjend mei de 
jochten en al toeterend Gert-Jan 
oan ‘e kant setten. Gert-Jan is 
omdraait en hat de mantsjes wer 
ophelle en wie dêrtroch noch letter 
thús….  
 

Slagge 

SDS is twa diplomearre 
skiedsrjochters riker: André Vink 
en Jan Bouke Bouma binne slagge 
foar it skiedsrjochtersdiploma. Fan 
herte lokwinske. 
 

Poiesz Sponsoraksje 

Dit jier mei SDS wer meidwaan 
oan de Poiesz sponsoraksje. Dit 
hâldt yn dat yn de moane  
febrewaris en maart  wer munten 
jûn  wurde bij alle Poiesz winkels. 
Dizze munten kinne ynleverje 
wurde by Poiesz yn 
Skearnegoutum, der hat SDS in 
speciale koker stean der’t alle 
munten sammele wurde. 
Begjin april wurdt der bekind 
makke hoefolle jild as der foar SDS 
sparre is. 2 Jier lyn hat dit ek in 
geweldich sukses west foar SDS 
en ha wij foar goed € 900.00 
ophelle. 
Dus as wei mei elkoar goed sparje 
foar de jeugd fan SDS dan levert 
dat wer in moai poepke jild op. 
Alfêst tige tank!!! 
De jeugdkommisje 

 
 

Derop ut (1) 
De A-seleksje fan SDS sil it wykein 
fan 10 jannewaris derop út. Wat sy 
dwaan geane is noch in ferrassing, 
mar de sneins geane sy seker witte 
nei Amsterdam. 
 

mailto:ennebruinsma@wanadoo.nl
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www.vv-sds.nl 
Utslaggen, programma’s, 

foto’s, filmkes  

en alle dagen nijs! 

Derop út (2) 
Spilers en Staf A-seleksje, 
It is de bedoeling it wykein fan 10 
en 11 januari der in gesellich 
wykein fuort fan te meitsjen. Der 
binne noch minsken die net betelle 
ha, wolle dy dit dan z.s.m. betelje. 
Rekkening nr is 1435.96.225  
Groetnis, 
Marten 
 

Bytekene 

It SDS-bestjoer hat bekend makke 
dat de haadtrainer fan SDS 1, Dick 
Schuurman, syn kontrakt mei in jier 
ferlinge sil.  
 

Nije kalker 

No’t Harm Bergsma dermei ophâldt 
as kalker is SDS op syk nei in nije 
kalker. Wa’t dit wat liket kin kontakt 
opnimme mei Willem Twijnstra: 
0515-332570 

Anekdoate 

Op de ledengearkomst fan SDS 
die Lody Roembiak in ferhaal oer 
syn fuotbalkarriëre. Dit wie de 
moaiste anekdoate: 
Yn de tiid dat Roembiak by SC 
Cambuur fuotballe spile dêr de 
gekke Ingelsman David Loggie yn 
de spits. Op in kear waard hy op 
trainen dwerstroch trape troch 
Martin Koopman (no trainer fan 
Roda JC). Loggie koe dit net oer 
syn kant gean litte en pakte 
Koopman op in orisjinele manier 
werom. Hy kocht 4 sâlte 
hearringen en liet dizze troch in 
mantsje pleatse yn de beklaaiing 
fan de doar fan de auto fan 
Koopman. Nei in wike begie dit 
allemachtich te stjonken en de auto 
gie geregeld nei de garaasje. 
Koopman hat sa wiken yn in 
stjonkende “fiskkarre” ride moatten. 
 

Adreswizigingen 

Geane je ferhúzjen jou je nije 
adres dan efkes troch oan Koos 
Plantinga(tel:0515-332448) 
 

Trefferke 
Hjir hie dyn Trefferke stean kind! 
Mail leuk nijs nei : 
detreffer@vv-sds.nl 

http://www.vv-sds.nl/
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Aginda 

Sneon 20 desimber Begjin winterstop  

Sneon 20 desimber 
Krystsealtoernoai B- en C-
junioaren 

De Greidhoeke 

Sneon 20 desimber 
Krystsealtoernoai famkes en 
froulju 

De Greidhoeke 

Sneon 20 desimber Foarronde Krysttoernoai Frentsjer Frentsjer 

Moandei 22 
desimber 

KNVB-Krysttoernoai fan 9.00-
17.00 jeugd 

………….. 

Tiisdei 23 desimber 
KNVB-Krysttoernoai fan 9.00-
17.00 jeugd 

…………… 

Freed 26 desimber Finales Krysttoernoai Frentsjer Frentsjer 

Sneon 27 desimber SDS-junioaren sealtoernoai De Greidhoeke 

Snein 28 desimber FC Groningen – SC Heerenveen Grins 

Snein 28 desimber Titus-sealtoernoai (2) De Greidhoeke 

Woansdei 31 
desimber 

Âldjierssealfuotbalje fan 14.00-
15.30 

De Greidhoeke 

Sneon 3 jannewaris Nijjiersresepsje SDS Skoalleseize 

Snein 4 jannewaris Horeka-sealtoernoai De Greidhoeke 

5-9 jannewaris Foarrondes Midwintercup 
Frentsjer en 
Ljouwert………. 

Sneon 10 jannewaris Finales Midwintercup Frentsjer 

Freed 16 jannewaris SC Heerenveen – Feyenoord 
Abe-
Lenstrastadion 

Sneon 17 jannewaris SDS-senioaren sealtoernoai De Greidhoeke 

Sneon 24 jannewaris SDS-jeugddei De Skoalleseize 

Snein 25 jannewaris Titus-sealtoernoai (3) De Greidhoeke 

Sneon 31 jannewaris Ajax – SC Heerenveen De Arena 

SDS Fanshop 
 

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

Wannear? Wat?  Wêr? 


