De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 35 nûmer 6
febrewaris 2005
Redaksje:

Adres:

Aant Hofstra
Durk Okkema
Sjoerd van Beem
Willem Wijnia
Metsje Huitema

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

Bestjoer:

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

tillefoan:

funksje:

0515-332400
0515-332149
0515-332570
0515-331866
06-41576819
0515-332340
0515-332245
0515-331533
0515-332013
0515-332186

Foarsitter
Skriuwer
Ponghâlder
Wedstriidsekretariaat

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

Jappie Wijnia
Tineke Vink
Anco Elgersma
Pieter Groenveld
Anne Hallema
Syb Overal

0515-332245
0515-333134
0513-689676
0515-333927
0515-332928
0515-331830

Foarsitter
Sekretariaat
Skriuwer
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

Rienk Wiersma
Ymie Kamstra
Willem Twynstra
Tinus Hoekstra

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

Dukke v/d Wey
Jappie Wijnia
Eddy de Boer
Enne Jeh. Bruinsma
Roel Sijbesma

Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein
De Jister 3a, 8731 EB Wommels
Skippersbuorren 15, 8734 GT Easterein
De Singel 12, 8734 HR Easterein
De Singel 17, 8734 HP Easterein
De Jister 3a, 8731 EB Wommels
De Singel 30a, 8734 HR Easterein
Learloaier 1, 8456 JC De Knipe
‘t Bosk 18, 8731 BL Wommels
De Singel 19, 8734 HP Easterein
De Singel 7, 8734 HP Easterein

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

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

Fersoarging terrein en materialen:

tillefoan:

Andries Stuiver
Hans Kooistra
Sjouke Sjoukema
Harm Bergsma

A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein
De Singel 9, 8734 HP Easterein
Hearedyk 55, 8735 HP Itens
Skoallestrjitte 46, 8734 GN Easterein

0515-332872
0515-331560
06-25547253
0515-332476

Pier Faber,

‘t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein

0515-331750

Bankrelaasje:

34.95.01.033

Konsul:
Rabobank Bolsward e.o.

Ferienings nr KNVB: BB BG 32H
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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, 8731CL Wommels

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

Senioren fjildfuotbal:
€ 50,95 it healjier
Senioren sealfuotbal:
€ 36,75 it healjier
Senioren fjild- en sealfuotbal:
€ 65,10 it healjier
A- en B-junioren:
€ 40,45 it healjier
C-junioren:
€ 34,10 it healjier
D- en E-pupillen:
€ 27,80 it healjier
F-pupillen:
€ 24,10 it healjier
foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting

Kontribúsje :

Tagong wedstriden earste âlvetal € 2,Foar leden en stipers is de tagong fergees.

Stipers
Stipers fan € 12,- (of mear) yn it jier, krije “de Treffer” fergees. Wurdt “de Treffer” mei de post opstjoerd
dan freegje wy in bydrage yn de porti-kosten..

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

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

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is:

21 maart 2005
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden.
Leafst op skiif of oer de E-mail.
E-mail adres:
detreffer@vv-sds.nl

Koprinner !
De Treffer nr 6
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út fjild oan út spielen binne, frijwilliger
yn de kantine of by de jeugd of
bestjoerslid of wat dan ek je moatte it mei
wille dwaan. En út moaie by SDS is dat
eltsenien belangryk is en dat we net
sûnder
elkoar
kinne.
Om alles draaiende te hâlden is der fan
alles nedich fuotballers, frijwilligers mar
ek jild in grut pat fan it jild komt út de
kontribúsje, der is noch in bytsje
subsydzje en der komt jild binnen fan
sponsers. sûnder sponsers soe de
kontribúsje my san 50% omheech matte
en wienen in soad fersjenningen muoilik
te realisearjen west. Bygelyks san
prachtige treffer is mooglik makke
trochdat der advertinsjes yn steane. Mar
sponsers jouwe net samar jild se krije der
ek wat foar werom. Eltsenien sjocht
harren namme op in boerd om it fjild op
in shirt of yn de treffer de sponsers
ferwachtsje dan ek dat de leden fan SDS
bij harren komme at der wat nedich is
wat in sponser de leden leverje kin of dat
in lid
fan
SDS
de
sponsers
oanrikkemandearret as immen oars in
bedriuw siket far in tsjinst of sa. In protte
sponsers finne út ek moai dat se bij de
klup belutsen binne der is neat moaier
dan at je bygelyks shirtsponser binne en
je wurde útnoege troch út team wêr't je
shirtsponser fan binne en besykje in
wedstriid fan út team wêr't je sponser fan
binne en komme dan bygelyks mei dat
team op de foto dy’t je wer brûke kinne
yn bygelyks in mailing. Bij dizze dan ek
in oprop oan de lieders noadigje jim
shirtsponser elk jier in kear út om in
wedstriid by te wenjen en gean mei de
sponser op de foto.Mochten der noch
bedriuwen wêze die SDS op hokker
manier dan ek sponserje wolle dan kin jo
altyd kontakt my mei opnimme tillefoan
0515-332013
of
e-mail
naar
ennebruinsma@wanadoo.nl (EJB)

Fan de redaksje
Yn Dútslân wurde
skiedsrjochters
omkocht, yn Italië
wurdt Fiorentina
beneidielt om ’t sy it
net yn de foarsitter fan
de nasjonale bûn sitten
sjogge, yn België wist Raymond
Goethals alles fan it keapjen fan in
wedstriid, yn Spanje geane je foar in
horloazje net nei de kermis mar wurd je
skeids by in wedstriid fan Real Madrid,
yn Turkije en Grikenlân is it nijs as de
skeids net omkocht is, yn Frankryk binne
sy Bernard Tapie noch net ferjitten en yn
Nederlân kaam Dick Jol wol hiel faak by
de grienteboer. Hoe sit dat eins by SDS?.
By SDS hâlde sy noch fan âlderwetse
methoades en kriget de skeids nei in heal
oere in swypslach as it net hielendal goed
rint…??????
(WW)

Fan it bestjoer
As ik dit typ sit ik al mear as in jier yn it
bestjoer, dochs heare jim langs dizze wei
foar it earst fan my, lit my dan ek mar
begjinne my mei far te stellen. Ik bin
Enne Jehannes Bruinsma al jierren aktyf
bij SDS. De earste taak dy't ik die wie
lieder fan SDS4. wy spielen doe noch op
út fjild yn Wommels. It wie ek doe at ik
begong as skiedsrjochter, by gebrek oan
oaren. Oant hjoed de dei fyn ik it
machtich om in wedstriid te lieden. Ik bin
fjirder noch lieder en trainer fan ferskate
jeugteams west, grinsrjochter bij út earste
en jeugdbestjoerslid. It wie yn de hjerst
fan 2003 doe Rink my frege om as
materiaalman yn út bestjoer te kommen
letter is der wat mei funksjes skoot en
waard ik de man fan de reklame. Mar wat
ik ek bij SDS die, bij mij stie altyd ien
ding foarop en dat is nei myn betingsten
it belangrykste by fuotbaljen at je no op
De Treffer nr 6
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Deze sancties kunnen een schorsing van
meerdere weken zijn of een volledige
uitsluiting van onze vereniging.

BRIEF AAN OUDERS,
VERZORGERS EN ALLE
JEUGDSPELERS VAN
SDS.

Ondergetekenden zijn van mening dat
de trainers er zijn om een training te
geven en niet om na afloop de
verantwoordelijkheid te dragen voor het
gedrag van de spelers in de kleedbox.
Dit vinden wij de verantwoordelijkheid
van de spelers zelf en wanneer zij zich
niet kunnen gedragen is dit een
verantwoordelijkheid van de
ouder/verzorgers.

GEACHTE OUDERS, VERZORGERS
EN JEUGDSPELERS,
Afgelopen seizoenhelft hebben zich erg
veel problemen voorgedaan met het
gedrag van spelers (met name bij de Dpupillen en C-junioren) na afloop van
een wedstrijd of training, met name na
afloop van de trainingen is het vaak
geëscaleerd. Er zijn regelmatig
vernielingen aangericht in de
kleedboxen en onderling wordt er
veelvuldig op een ernstige manier ruzie
gemaakt.

De trainers, leiders en bestuur hebben de
teams al meerdere keren op hun gedrag
aangesproken. Wij gaan er vanuit dat u
als ouder/verzorger dit ook gaat doen.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat
de meeste spelers zich wel correct
gedragen en dat het slechts om een
aantal spelers per team gaat welke de
boel verzieken. Deze brief is mede
bedoeld om het plezier van de spelers
welke zich goed gedragen te verhogen.

Hieronder een korte opsomming van
wat er zoal is gebeurd:
- smerige voetbalschoenen tegen
de muur of op de grond schoon
slaan
- sneuvelen van ramen
- kapot schoppen spiegel
- kapotmaken droogtrekker
- vernieling in kleedbox bij een
andere vereniging
- steekvlammen in kleedbox
creëren met deodorant
- grote mond of uitschelden van
trainer of scheidsechter
- kwijtraken van
trainingsmateriaal
- kapot maken wc bril
Bovenstaande uitingen van a-sociaal
gedrag zullen na de winterstop absoluut
niet meer worden geaccepteerd!
Op het moment dat er zich weer
problemen voordoen zullen er door de
vereniging sancties worden getroffen.
De Treffer nr 6

Met vriendelijke groet,
De trainers
De leiders
De scheidsrechters
De terreinverzorgers
Stichting de Skoalleseize
Marco Hoekstra
Het hoofdbestuur
Rienk Wiersma
Het jeugdbestuur
Jappie Wijnia
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omhoog (1-10) moesten houden. Elk
cijfer had een betekenis die ze op een
briefje op hun tafel hadden. 1 = directe
vrije schop, 2 indirecte vrije schop, etc.
De behaalde punten werden aan het eind
van de avond opgeteld en daaruit rolt
een teamwinnaar en een individuele
winnaar. Tussentijds jurry beraad want
ook nu zag je weer dat scheidsrechters
antwoorden verschillend waardeerden.
En zo gaat dit al jaren, of niet vanwege
te weinig deelname of geen deelname.
Soms denk ik wel eens KNVB en
scheidsrechtersverenigingen zou er ook
een andere manier te bedenken zijn
waar de jeugd zich meer bij ‘thuis
voelt’. A.d.h.v. tv beelden, vragen door
bekende voetballers zijn toch mooie
avonden te organiseren en kan hetzelfde
resultaat worden behaald. Indien je met
beeldmateriaal werkt wordt er veel beter
opgelet en herkend men het vaak ook
sneller. Zo krijg je een nog interactieve
avond. Zelf ben ik op school bezig in
overleg met de KNVB en betaaldvoetbal-scheidsrechter Eric Braamhaar
(die voor 20 uren werkzaam is bij
district Noord) om jeugd via tv beelden
te laten zien welke beslissingen
scheidsrechters nemen in bepaalde
spelsituaties. Om op deze wijze de
spelregelkennis te verhogen want die is
nog steeds niet hoog. De toekomst zal
uitwijzen welke vorm de jeugd kiest…..
Overigens YVC 2 won de strijd met 269
punten gevolgd door SDS met 268
punten, YVC 1 met 263 punten en de
Wâlde met 243 punten. De Vreeze van
SDS won het individuele klassement.
Op de SDS site is hier aandacht aan
geschonken. YVC2 mag naar de
provinciale wedstrijd, dan is er een
wedstrijd van district Noord en als
laatste de landelijke wedstrijd.
Douwe Reitsma

Fan de skeids
28 januari j.l was er eindelijk weer een
spelregelquiz voor jeugdteams. Na 4
jaar konden wij als scheidsrechtersvereniging Sneek e.o dit weer eens
organiseren. Plaats van bestemming: In
de kantine op het sportpark de
Skoalleseize te Easterein. 4 ploegen
hadden zich hiervoor opgegeven, t.w.
YVC (2x), de Wâlde en SDS. De eerste
drie met C junioren en de laatste met A
junioren. Dit bied perspectief voor de
komende jaren want de C’s kunnen nog
een aantal jaren mee doen. Gelukkig dat
er weer mensen (leiders) zijn die dit
belangrijk vinden om jonge spelers
voetbalkennis bij te brengen. Hier wordt
de basis geleg voor de toekomst want
ooit zullen deze voetballers senioren
worden en dan weten ze iets van de
spelregels af. Immers het spreekwoord
is: ‘wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst’. Zoals ik al zei was het 4 jaar
geleden dat er weer een spelregelquiz
werd gehouden. Dus was het voor alle
deelnemers nieuw. Niet één kon
voorspellen wat de avond zou brengen.
Aan de ene kant mooi maar anderzijds
bedroevend. Maar dit is nu eenmaal de
realiteit en daar veranderen we niets
aan. De avond begon met tien
schriftelijke meerkeuze vragen. Vragen
die ik ook wel eens voor u maak.
Vervolgens mondelinge vragen waar de
deelnemers punten mee kan scoren
(max. 10 punten). Een voorbeeld vraag:
1. wat zijn de afmetingen van het doel?
Antwoord 7.32 m (5p) bij 2.44 (5p) of
2. Uit welke vrije schoppen kan nooit
rechtstreeks gedoelpunt worden?
Antwoord Alle indirecte vrije schoppen
(5p) en directe vrije schoppen in het
eigen doel (5p). En als laatste, vragen
waarbij de deelnemers een vraag
voorgelegd krijgt waarbij ze bordjes
De Treffer nr 6
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‘t Himd fan it liif.

Fielsto ek wat fan de wedstriid
spanning fan Harm?
Harm is net sa gauw gespannen foar in
wedstriid.
At it al foarkomt ha ik dêr gelokkich
gjin lest fan, want ik bin dochs oant
wurk.
Komst ek te sjen by de wedstriden
en sa ja,
komst dan foar it fuotbal as foar syn
sportieve lichaam?
Ik bin der net in soad te sjen,
Sa no en dan de twadde helte,
Mar ik fyn it wol spannend om te sjen,
dus ik kom foar de wedstriid!

Ik bin Ineke Stremler en hear by
Harm Stremler. (S.D.S 1)
Wy binne troud en wenje my ús Jelmer
yn Easterein.

Wat fynsto Harm syn moaiste
fuotbalmomint?
In moaiste momint haw ik net echt,
Mar at hy in leuke aksje
hat fyn ik wol moai.

Hoe fynsto it dat dyn man
foutballet?
It is moai dat er in leuke hobby hat,
Mar der giet in soad tiid yn sitten, ek
omdat Harm ek sealfuotballet.

Wat docht hy mei syn fuotbal tas nei
de wedstriid?
Dy komt neist de waskkoer te stean en
as der dan wer fuotbalje moat, dan
hopet der dat alles wer skjin is.

Moatte jimme ek wat spesjaals ite op
sneon?
Net echt , Harm giet fuort te iten op
sneon, want ik wurkje die dei.
Ik wit dat hij leaver gjin jirpels ha wol,
Mar in foarkeur foar pasta hat er net.

Wat wolst do noch kwyt?
Fuotbal is in moaie hobby,
Mar net alles draait om fuotbal,
Fan tefolle fuotbal wurde froulju
Anti-fuotbal.
It moat leuk bliuwe.

Binne der fierders ek feste rituelen
foar de wedstriid?
(TE) LET KOMME!!
En it ankel yn tape
(foar safier dat noch mei)
Fierder hat hy net echt feste rituelen.

De Treffer nr 6
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SDS F4
As begelieder ha ik al in hiele protte opstutsen oer de rompslomp om foutbaljen hinne.
En alle heiten en memmen ha mij hjir tige bij holpen. Eltse kear een hiele protte
supporters mei, der wurde je as team al hielendal sterk fan (Frank syn pake hat sels de
wedstriid tsjin Dronryp foar ús op dvd setten). Eltse sneon wienen der wer skjinne
wyte shirts. De heiten fan Dagmar,Frank en Matthijs fersoargen de peptalk yn it skoft.
En in eigen stikje wat de spilers fan F 4 oan’t nou ta fan hun foetbalseizoen fûn ha.

Hoi, ik bin Marten en ik bin 6 jier en spylje by F4.
Ik haw al 2 x in toernooi wûn, alline de leste kear
Haw ik nix wûn.
Ik fyn it hatstikke leuk om te foutbaljen.
Marten v.d Weide

De Treffer nr 6
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Foto fan links nei rjochts steand Dagmar,Casper,Wiebe,Bote en Jorrit.
Op hurken Frank,Habtamu,Marten,Solomon en Matthijs.
Mei tank oan Tineke Huitema, lieder SDS F4.
De Treffer nr 6
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SDS League stân per 22 febrewaris 2005.

Groeten, Willem
De Treffer nr 6

10

maart 2005

Tractoren en landbouwmachines
Zo kunt u bij hun kiezen uit tractoren
in alle soorten en maten. Maar ook
voor landbouwmachines. Het feit dat
zij dealer zijn van de meeste
topmerken in deze sector (om een paar
te noemen: John Deere, Renault,
Claas, Kuhn, Kaweco, Wifo en Deba)
geeft al aan dat ook deze fabrikanten
een breed vertrouwen in Bos Mech
stellen. De 24-uurs Servicedienst zorgt
er met 4 servicewagens voor (die
overigens ook als volledige werkplaats
zijn uitgerust) dat wij onmiddellijk op
uw oproep om ondersteuning kunnen
reageren.
Grondverzetmachines
Bos Mech b.v. levert een breed scala
aan machines en apparatuur voor
grondverzetwerk. Wij zijn dealer voor
Hyundai en kunnen dan ook
terugvallen op het complete
leveringsprogramma van dit merk.
Ook voor service, onderhoud en
onderdelen beschikken wij over eigen
werkplaats en magazijn.
Meer informatie
Op de site van www.bosmech.nl staat
naast veel van bovenstaande
informatie, ook een digitale showroom
van tractoren en andere machines.

It ljocht op in sponsor
Bos Mech.
b.v.

is een Mechanisatiebedrijf dat al meer
dan 40 jaar in de Friese grond
geworteld is. Het bedrijf is uitgegroeid
van een eenvoudige smederij in
Lollum tot het moderne full-service en
hightech mechanisatiebedrijf zoals dat
nu in Easterein staat.
Vertrouwd en hoge servicegraad
Bos Mech b.v. is dus een vertrouwde
naam voor veel afnemers in de
agrarische sector en andere sectoren.
Het bedrijf heeft de beschikking over
een eigen 24-uurs Servicedienst en
staat altijd klaar voor haar afnemers.
Door mee te denken bij aanschaf,
onderhoud en vervanging van
machines streven zij naar een hoge
servicegraad en een vaste relatie met
de klanten.
Technisch vakmanschap en
erkenning
Dit vraagt echter ook een hoog niveau
van technisch vakmanschap. Bos
beantwoordt aan deze eis door de
eigen mensen zo vaak mogelijk op te
leiden zodat voortdurend aan de hoge
kwaliteitseisen van dealerschap en
klantvraag kan worden voldaan. Niet
voor niets is Bos Mech b.v. een
erkende opleidingsinstituut voor COM
(Centraal Orgaan
Mechanisatiebedrijven). Ook is Bos
inmiddels VCA* gecertificeerd.
De Treffer nr 6
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in Tuin & Park in Lollum.
11

febrewaris 2005

Greidhoeke-toernoai foar F-pupillen
Op sneon 5 febrewaris waard it Greidhoeke-toernoai foar F-pupillen hâlden. Hjir de
foto’s:

Pieter Groenveld hie de organisaasje
strak yn hannen

Wy nimme mar oan dat dit in "panna" wie
en dat de bal krekt bûten byld is.

De wedstriden gienen tusken ploegjes fan SDS en Littens

Der wie genôch publyk.

De Treffer nr 5
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It geheim fan SDS 4 (ein)
Yn dizze lêste ôflevering noch in
oantal helpmiddelen dy’t de SDS 4
spilers ta skikt krigen hawwe om yn it
ramt fan harren POP ta goeie
prestaasjes te kommen.
Untspannen nei in wedstriid ta libje is
tige wichtich. Dêrfoar binne dan ek 16
DreamPillow kjessens oanskaft. It
DreamPillow kjessen is troch de
NASA ûntwikkele om in optimale
stipe te jaan oan de astronauten. Om
dy reden is dit fansels in prima middel
ek foar de loftfytsers fan SDS 4 om
ûntspannen nei in wedstriid ta te libjen.
Foar nei de wedstriid binne der in
oantal AiroMassager “voor heerlijke
therapeutische luchtdrukmassage voor
benen en voeten “ oanskaft.
Yn de byslúter stiet : “werk thuis aan
ontspannen en fraaie benen, terwijl u
leest of naar de televisie kijkt. De
pijnloze, aangename
fysiotherapeutische massage maakt een
einde aan opgezwollen en vermoeide
benen zonder gevaarlijke en pijnlijke
liposuctie. “(wat dat is wit ik fierders
ek net)

van geluid voor u open gaan, zonder
enig gevaar.”
De earste resultaten fan dit apparaat
binne al waarnommen.
Ta beslút wiene der noch wat lytse
persoanlike kwaaltsjes. Sa wie der
immen dy’t nachts net sliepe koe
omdat de frou sa snurke. Foar har is
SnoreGone oanskaft. Dit apparaat
sjocht er út as in horloazje en jout
streamskokjes at it snurken begjint. Sa
kin de spiler fan SDS 4 syn nachtrêst
krije.
Ek foar bepaalde auto’s wêr ‘t
útwedstriden mei berikt wurde,
waarden fersjoen fan orthopedische
lendekussens. Spanning en stress mei
namme foar de wedstriid kinne dan
foar kommen wurde.
Oer alle oare persoanlike helpmiddelen
kin ik it yn ferbân mei privacy net oer
ha. Dochs sille jim hopenlik in yndruk
krigen hawwe dat it sukses fan SDS 4 ,
noch altiten op it tredde plak yn de 5de
klasse, net allinne baseare is op talint
mar ek op goed spilersbelied fan lieder
Ids.
Net ûnfermeld mei bliuwe, hoewol it
net yn de POPS stiet, dat de hearen
allegear traine moatte op
tongersdeitejûn ûnder lieding fan
Sipke Hiemstra.
Dat noch net elkenien de wei fûn hat
nei it trainingfild hat , is spitich mar op
te lossen. Ynkoarten krije se allegear
persoanlik in routebeskriuwing fan de
eigen bank yn de keamer nei it
trainingsfild fan SDS. Dan kin it ek dêr
net mear oan lizze.
En mochten de resultaten dochs wat
minder wurde, ûndanks al dy
apparaten dan sil der fêst wer socht
wurde om nije apparaten.
Aant

Lieder Ids moast ek wat dwaan oan it
feit dat net
elkenien him
hâldt oan de
opdrachten dy’t
hy meijoech.
Hy kaam der
efter dat in
oantal EastYndysk dôf wiene, mar dat
ek in 5 tal echt problemen hiene mei
de earen.
Foar harren is dat ek de MaxCare
Oorreiniger oanskaft. “Regelmatige
reiniging van uw oren met de MaxCare
oorsmeerverwijderaar laat een wereld
De Treffer nr 6
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Keepersdag
Keepersdag 16 februari
2005 in Drachten.
Wij zijn woensdag naar de
keepersdag geweest.
Er waren ook andere
keepers mee van SDS
Zoals Harm Jan en Bert en
Remon Gertjan en Pieter
en ik.
We waren er om half 10.
Toen moesten we eerst
omkleden .
En toen gingen we naar het veld toe
om ons warm te lopen.
En toen riepen ze ons om een paar
dingen uit te leggen.
En toen was het tijd om de warming
up
En daarna was het tijd om te trainen.
We trainden met de tjoek.
De tjoek is een soorte met trampoline
daar moest je de bal tegen aan gooien
En dan kwam ie terug en dan kon je
hem vangen.
Tussen de middag kreeg je een lunch
pakket.
Daar zaten twee krente bollen in en
een broodje met ham.
De tijd om te eten was 12 uur tot 13.00
uur.
En daarna deden ze een wedstrijdje om
de beste keeper van Friesland.
En ik won van mijn poule.
Maar in de finale won ik de eerste
wedstrijd met 2-0.

Op de ûnderste rij, yn ‘e midden sit
Jan Peter Bootsma as keeper fan SDS
F1.

Maar de tweede wedstrijd verloor ik
met 1-2
Maar ik kwam wel op wel op 1-0 voor.
Maar verloor toch met 1-2.
Maar ik ben de derde beste keeper van
Friesland en dat is ook mooi.
En op het laatst kregen we een
sponsors pakket.
Mijn volgende keepersdag is in
Rosmalen, omdat ik poulewinnaar was
geworden, mag ik naar de landelijke
wedstrijd. En dit is op 6 mei. .
En het was een hele leuke dag in
Drachten.

Groetjes
Jan Peter

SDS
De Treffer nr 6
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Sjurtsjes

Sûnt koart binne de wepmasters fan www.vv-sds.nl op syk nei SDS-ers dy’t sa’n leuk
sjurt hawwe fan in bûtenlânske klup mei it leafst in namme der op fan in bekinde
fuotballer.
Op dit stuit hawwe wy al mear as 20 foto’s en it seker de muoite wurdich om efkes op
de side te sjen. Wy tinke dat er noch folle mear binne. Dêrom in oprop. Jou ús berjocht
at jim ek sa’n sjurt hawwe en kom ek yn de earegalerij. Ek senioren dy’t in sjurt
hawwe kinne harren fansels melde. Op boppesteande foto’s Sicco as Baros, Remco as
Inzghi, Doede as Zidane en de oersicht fan de de sjurtsjes fan Jildert Hylkema.
Tip ús foar noch mear sjurtsjes. info@vv-sds.nl
Aant
De Treffer nr 6
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Standen senioren en junioren per 18 febrewaris
SDS 1 - 2e Klasse K
1Broekster Boys 1
2SDS 1
3ONT 1
4Fean'58 1
5Zeerobben 1
6QVC 1
7Waterpoort Boys 1
8Nijland 1
9Blauw Wit '34 1
10Hardegarijp 1
11Friese Boys 1
12Kootstertille SC 1

SDS 2 - res.1e Klasse
13
12
12
13
12
13
13
13
12
13
12
12

25
22
22
22
19
19
18
16
14
14
12
8

23 26 30 2422 21 29 25 13 20 16 13 -

15
12
19
21
23
20
26
31
19
28
23
25

11
9
9
11
8
10
9
10
10
10
11

25
24
21
20
11
11
10
10
10
7
6

40
36
31
30
19
19
23
24
20
17
17

-

15
10
9
36
17
36
26
30
29
33
35

11
12
12
12
11
11
12
12
12
12
10
11

26
24
23
23
20
18
17
14
12
8
7
4

45 33 363841 43 41 30 12 30 16 15 -

16
30
18
28
18
33
35
38
20
57
43
44

SDS 3 - 4e Klasse
1Mulier 2
2SDS 3
3Workum 3
4Zeerobben 3
5ONS Sneek 3
6Franeker SC 4
7Bolswardia 3
8Leeuwarder Zwaluwen 7
9Rood Geel 2
10Blauw Wit '34 5
11Flamingo SC 2
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

27
22
20
20
19
19
18
17
17
14
13
12

29 30 28 31 3728 20 27 21 20 30 20 -

21
19
23
27
29
29
22
28
40
20
32
31

11
11
11
10
11
12
12
12
11
12
11
12

30
22
22
21
20
16
15
14
13
12
5
3

61 38 33 48 502725 34 36 29 16 15 -

19
23
21
23
26
46
33
33
40
31
43
74

71
38
33
47
22
22
27
25
23
20
24
12

16
14
27
24
21
30
29
57
39
46
24
37

SDS 4 - 5e Klasse

SDS 5 - 6e Klasse
1NOK 4
2Franeker SC 6
3Balk 4
4NOK 3
5Bolswardia 4
6Oeverzwaluwen 4
7RES 1
8SDS 5
9Walde De 3
10Mulier 4
11Waterpoort Boys 3
11TOP'63 3

1Urk 3
2Weide De 2
3Heerenveense Boys 2
4Noordscheschut 2
5Olympia'28 2
6Olde Veste'54 d' 2
7SDS 2
8HZVV 2
9Genemuiden SC 3
10Leeuwarder Zwaluwen 2
11Zeerobben 2
12Drachtster Boys 3

1Blauw Wit '34 7
2SSS'68 2
3SDS 4
4CAB 1
5Berlikum SC 3
6Beetgum 2
7Makkum 3
8Leeuwarder Zwaluwen 10
9Lions'66 3
10Stormvogels'64 1
11Wykels Hallum 3
11Zeerobben 4

SDS A1 - 1ste klasse

16

1Franeker SC A1
2Leeuwarder Zwaluwen A1
3CSL A1
4Stiens A1
5JV Bolsward A1
6SDS A1
7GAVC A1
8RES A1
9Annaparochie St. A1
10Mulier A1
11Makkum A1
12Dronrijp A1

1333*
13 29
13 22
1321*
13 19
13 19
13 18
13 14
13 12
13 11
1310*
13
7

-
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SDS B1 - 1e Klasse G
1JV Bolsward B1
2SDS B1
3Heerenveen B2
4Urk B2
5Renado/VVI B1
6Sneek B1
7Balk B1
8Joure SC B2
9Gorredijk B1
10GAVC B1
11WZS B1
12CVVO B1

SDS B2 - 2e Klasse
13
13
13
12
12
13
13
13
13
12
12
13

39
34
24
18
18
16
16
14
11
10
9
9

91 64 51 38 383741 28 24 19 24 34 -

14
16
41
24
38
39
55
42
64
45
53
58

12
10
10
10
10
11
10
11
12
10
12
12

34
28
20
19
16
15
11
11
10
9
9
6

70
46
36
38
33
17
24
19
18
16
27
13

-

8
4
16
23
26
25
32
33
50
33
67
40

11
10
11
11
9
11
11
11
9
11
11

31 81 28 110 27 80 16 46 15 42 15 33 14 28 12 26 6 32 3 25 3 14 -

7
8
17
41
33
40
32
59
95
71
114

SDS C1 - 2e Klasse I
1Oeverzwaluwen C1
2Workum C1
3Makkum C1
4WZS C1
5Harlingen C1
6Scharnegoutum'70 C1
7SDS C1
8LSC 1890 C2
9Zeerobben C2
10IJVC C1
11RES C1
12Akkrum C1

1JV Bolsward B2
2LSC 1890 B2
3SDS B2
4JVC Nylan 2000 B2
5ONSTOP63 B2
6Franeker SC B2
7Zeerobben B2
8Dronrijp B2
9Nijland B2

8
8
8
7
7
9
8
9
8

21
21
16
13
12
8
6
5
3

46
31
33
20
16
16
15
15
6

-

7
8
15
11
14
30
39
39
35

9
9
8
8
9
9
9
9
9
9
8

27
22
17
16
13
12
11
9
7
6
0

87
56
46
27
35
24
25
24
16
18
1

-

16
26
12
29
40
30
24
36
42
52
52

SDS C2 - 3e Klasse
1Urk C4
2Heerenveense Boys C3
3ONSTOP63 C3
4Franeker SC C3
5Joure SC C4
6GAVC C2
7Makkum C2
8SDS C2
9JV Bolsward C2
10CVVO C3
11Workum C2

SDS C3 -4de klasse
1BCV C2
2Be Quick D C2
3Veenwouden SC C2
4Kollum C2
5JVC Nylan 2000 C2
6SDS C3
7Zwaagwesteinde C2
8Leeuwarder Zw. C2
9Rood Geel C4
10Frisia C4
11Foarut C3
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Yndieling pupillen foarjier 2005
SDS D1 - 2e Klasse
1QVC D1
2SDS D1
3IJVC D1
4Workum D1
5JV Bolsward D1
6Scharnegoutum'70 D1

SDS D2 - 3e Klasse
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 00-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

000000-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0 0 0 00 0 -

0
0
0
0
0
0

SDS E1 - 1e Klasse
1SDS E1
2WZS E1
3Balk E1
4CVVO E2
5Gorredijk E1
6JV Bolsward E1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0

1QVC E2
2SDS E2
3Makkum E2
4Zeerobben E5
5Franeker SC E3
6Oeverzwaluwen E1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0 0 0 00 0 -

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0

SDS E4 - 3e Klasse

SDS F1 - 2e Klasse
1AVC F1
2SDS F1
3Frisia F3
4Zeerobben F2
5Be Quick D F2
6Franeker SC F2

0
0
0
0
0
0

SDS E2 - 2e Klasse

SDS E3 - 2e Klasse
1DWP E2
2SDS E3
3WZS E2
4LSC 1890 E3
5JV Bolsward E2
6Heerenveense Boys E4

1SDS D2
2WZS D3
3IJVC D2
4Mulier D1
5Walde De D1
6Zeerobben D3

1SDS E4
2IJVC E3
3TOP'63 E2
4Workum E3
5Geel Wit E4
6Oeverzwaluwen E2

SDS F2 - 3e Klasse

SDS F3 - 4e Klasse

1RES F2
2SDS F2
3GAVC F3
4Frisia F5
5Joure SC F4
6Oeverzwaluwen F2

SDS F4 - 4e Klasse EI

1QVC F2

0

0

0 -

0

1AVC F3

0

0

0 -

0

2SDS F3

0

0

0-

0

2SDS F4

0

0

0 -

0

3Frisia F8

0

0

0 -

0

3Robur F1

0

0

0 -

0

4Joure SC F6

0

0

0-

0

4Harlingen F2

0

0

0 -

0

5LSC 1890 F3

0

0

0 -

0

5Zeerobben F5

0

0

0 -

0

6Blauw Wit '34 F4

0

0

0 -

0

6JVC Nylan 2000 F4

0

0

0-

0

De Treffer nr 6

18

febrewaris 2005

Út âlde doazen
SDS D2 1977

Steand: Klaas van der Weg, Cornelis Kappe, Enne Bruinsma, Haye Bergstra, Koen de
Jong, Albert Ruiter, Henk Zijlstra (trainer-lieder)
Sittend: Cathrinus Gerbrandy, Pieter van der Weide, Ype Tiemersma, Daan Boersma,
Oane Bauke Zijlstra, Menno de Vries, Jan Vellinga.
.
Dizze foto is fan SDS D2. Dizze foto is nommen yn maart 1977 doe ‘t sy al fier foar it
ein fan de kompetysje kampioen waarden. Nei in oprop op it ynternet hawwe wy alle
nammen efterhelje kinnen(mei tank oan Oene Bauke Zijlstra en Ype Tiemersma). Yn
in âlde Treffer fûnen wy noch alle ferslagen
Gjin gekke sifers!

Doe hie SDS syn eigen Maurice de Hond…
De Treffer nr 6
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Mei syn allen yn ‘e iepen bus fan Joustra nei it beheljen fan it kampioenskip. Neffens
de ferhalen is hjirnei noait wer in ploech yn dizze iepen bus troch it doarp west. It soe
te gefaarlik wêze.
(WW en DWO)
De Treffer nr 6
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wist nog niet zoveel dus dacht ik eerst
dat het hier om een acrobatische
prestatie ging. “Nee”, zei mijn vader en
idool:”Ik heb op de tribune The Kop
gestaan bij de wedstrijd Liverpool –
Manchester United!!”. Volgens de
verteller was dat toch iets belangrijker
dan koffie drinken met de aanvoerder
van het Portugese elftal. Staantribune
Anfield Road, Liverpool – Manchester,
dat maakt indruk. Zeker toen
mijn verwekker het antwoord
schuldig bleef toen ik hem
naar de uitslag van die
wedstrijd vroeg. Hij gaf als
verklaring:”Het staan op The
Kop was zo overweldigend dat
ik de uitslag ben vergeten. Het
publiek, het lawaai en het
zingen zal altijd in mijn
herinnering blijven. Maar of
Liverpool won…ik weet het
echt niet meer”. Dit verhaal
hield mij danig uit mijn slaap. Ik lag
onrustig in mijn bed en droomde over
Anfield en Liverpool FC.
We maken een sprongetje in de tijd en
nu ben ik volwassen, getrouwd en twee
kinderen. Nog steeds ben ik een
voetbaljunk en lees ik alles over mijn
club Liverpool FC. Ook roep ik al jaren
in kroegen en voetbalkantines, iets wat
mijn vrouw niet altijd op prijs stelt:
“Ooit ga ik naar Anfield Road en kan ik
sterven als een tevreden mens”. Elke
keer, met net een biertje teveel op, maak
ik met mijn voetbalvrienden vage
plannen om een thuiswedstrijd van LFC
te bezoeken. En elke keer, de volgende
ochtend, zijn we de gemaakte afspraken
van de avond daarvoor vergeten. Totdat
de nuchtere collega en vriend Peter van
Beelen mij op een dag zei:”Wij moeten
nog eens naar Anfield”. “Ja”, zei ik:”dat

Mijn eerste keer op
Anfield.
Door Freddie Scheltema
Waarom wordt je fan van iets?
Waardoor raak je bevlogen voor een
voetbalclub? Waar komt mijn fascinatie
voor Liverpool FC vandaan? In mijn
geval is het wel enigszins te verklaren.
Toen ik nog jong en onbedorven was
verdiende mijn vader de
kost als zeeman. Elke keer
als hij aan wal was
vertelde hij mij verhalen
over de landen en steden
die hij met zijn schip had
aangedaan. Ik hing aan
zijn lippen. Mijn vader,
die overdrijven tot een
ware kunst verhief, pochte
over dranksmokkel in
Zweden, smeergeld aan
maffia in Italië en vechtpartijen in
obscure Spaanse kroegen. Het bracht
mijn fantasie soms op hol. Terloops
vertelde hij mij, als rechtsbuiten van
SDS C2, dat hij een bakje koffie had
gedronken met Eusebio, de zwarte parel
van Mozambique, na de wedstrijd
Benfica – Sporting. Mijn vader en
Eusebio!! En hij zei dit
achteloos, bijna
nonchalant. Alsof dat
heel gewoon was. Alsof
andere vaders dat ook
deden. Ik was diep onder
de indruk. In mijn Ajax
pyama zat ik gekluisterd
aan zijn voeten.”Maar”, zei hij:”dat is
nog niet alles”. En hij boog zich
voorover en fluisterde mysterieus alsof
hij een groot geheim prijs gaf:”Ik heb
op The Kop gestaan”. Ik was twaalf en
De Treffer nr 6
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roepen we al jaren”. “Fred, regel dat nou
eens. Wat het kost is geen probleem”.
Dat het Peter serieus was bleek uit die
laatste opmerking. Normaal is hij erg op
de centjes. Dit hielp mij over de streep
en eindelijk regelde ik wat ik al jaren
geleden had moeten regelen: kaartjes
voor Liverpool – Fulham.
Het is zaterdag 5 februari half 10 in de
ochtend en Peter en ik staan op Albert
Dock in Liverpool. Beiden nog een
beetje wankel op de benen door de
avond daarvoor
toen wij gezeten
in de pub
“Coopers” iets te
lang naar cricket
hebben gekeken.
We houden een
taxi aan en
zeggen de
legendarische
woorden:”To
Anfield Road,
please”. Al snel gaat het gesprek met de
taxichauffeur over voetbal en wij spuien
onze Liverpool kennis met graagte
richting voorbank totdat de beleefde
chauffeur ons mee deelt:”I’m sorry. I’m
not a Liverpool supporter. I’m a Toffee!
Look this is my Everton seasonticket”.
En dan zien wij de Everton sticker op
zijn raam. De hilariteit in de taxi is
groot. Als we Anfield Road op rijden
zegt de chauffeur:”Please, step out
quick. I hate to stand on this shitty
ground”. Toch zegt hij dit met een lach
en wenst ons een jolly good game. Daar
staan we dan. Op het plein voor The
Kop is het stil. Alleen het standbeeld
van Bill Shankly, de legedarische
manager uit de jaren 70, kijkt ons van
verre aan. Toch is het museum al open
en dus maken we een reis door de
historie van Anfield. In ieder die ooit in
De Treffer nr 6

de gelegenheid is moet dit museum
bezoeken. De indrukken zijn
overweldigend. Een must voor elke
Liverpool supporter. Na het museum
lopen we om het stadion en eindigen in
de pub “The Albert”. We drinken een
pint en kijken verbaasd om ons heen.
Het café is behangen met sjaals en
shirtjes van voetbalteams all over the
world. Zelfs hangt er een sjaal van
Heracles. Ik baal dat ik niet een sjaal
van mijn club SDS heb meegenomen.
Later komen wij in
gesprek met een
vaste klant van de
pub en hij wijst mij
een open plek aan
de muur. De
volgende keer in
Liverpool mag mijn
sjaal daar hangen.
We bezegelen deze
afspraak met een
pint. Het is 13.00
uur. Twee uur voor aanvang wedstrijd
maar ik wil naar binnen. We lopen naar
vak N en zijn veel te vroeg. De deuren
zijn nog op slot. En dus knopen we een
gesprekje aan met een Engelse Bobby.
Ook dit gesprek gaat al snel over
voetbal. De agent is ook geen Liverpool
fan. Hij is voor Tranmere Rovers. “Oh”,
zeggen wij:”van de overkant van de
Mersey alwaar John Aldridge manager
is”. De agent is verrast over zoveel
onzinvoetbalkennis.
De hekken gaan open en we steken
Anfield Road over. Opeens zie ik een
bekend gezicht. Rene Tiesma? De Ties
uit Bolsward? Rene “Appeltaartje”
Tiesma. De ex-topkaatser van de
KNKB. Dat kan toch niet waar zijn. Hij
ziet mij en roept:”Freddie?”. Verbaasd
kijken we elkaar aan. Hij vraagt:”Wat
doe jij hier?”. En ik zeg mijn standaard
22
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zinnetje:”Ik moet een keer in mijn leven
op Anfield zijn. Dan kan ik sterven als
een tevreden mens”. “Ik heb hetzelfde”,
zegt de Ties en we omhelzen elkaar. Het
is een kleine wereld. Spijtig genoeg zit
hij in vak Q.
Dan stappen we door het hek en komen
in de catacomben van Anfield. De
tweede controle wijst ons naar Row 27.
Daar staan we dan en zijn even stil. We
kijken elkaar aan. We zijn binnen. Peter
vindt nu we binnen zijn, dat we ook een
gokje moeten wagen op de uitslag van
de wedstrijd. Alle Engelsen doen dat
toch. We lopen de tribune af en vinden
een Ladbroke gokbalie. Tegelijk roepen
we: 3 – 1 voor Liverpool. Van der Sar
gaat 3 keer vissen. En zetten maar liefst
5 pond in.
Op de tribune is het al aardig druk en
wij kijken naar wel een hele ontspannen
warming-up van onze helden. Niks
looppassen, sprintjes en rekken of
strekken. Gewoon partijtje!! Verbaasd
over deze voorbereiding schudden wij
het hoofd. We hebben het al jaren
verkeerd gedaan!
Dan is het 3 minuten voor drie en gaat
iedereen staan. De sjaaltjes gaan omhoog
en de kelen worden geschraapt. Het
uitverkochte stadion zingt ons lijflied
You Never Walk Alone. Ik voel mijn keel
dichtknijpen en zie uit mijn ooghoek dat
Peter zijn sjaal naar de ogen
gaat. Onze stembanden
weigeren dienst bij de laatste
zin van deze evergreen van
Gerry and the Pacemakers. Ooit
werden Peter en ik, bij de
wedstrijd Heerenveen – PSV op
de schouders getikt met de
mededeling of het ook iets
rustiger kon. Op de
hoofdtribune bij Heerenveen was men
niet gewend dat er zo verbaal werd
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meegeleefd tijdens een wedstrijd. Of het
ietsje rustiger kon!! Nou bij Liverpool
heeft men geen bezwaar voor
hartstochtelijke aanmoedigen. Bij de
eerste goal van Morientes liggen we zo’n
beetje 3 rijen dichter op het veld. Laat je
meestromen door de passie van het spel.
Andy Cole brengt de spanning terug maar
de onzen zijn veel sterker. Sami Hyppia
scoort de 2 – 1 ( van William Two roepen
wij trots) en Milan Barros bepaald de
eindstand op 3 – 1. 3 – 1? Hadden we dat
niet voorspeld?. Jazeker, en die
voorspelling levert ons maar liefst 50
pond op. Ongelofelijk tevreden lopen we
met de massa mee en pakken weer een
taxi. Deze keer geen gesprek met de
chauffeur; we zitten na te genieten. Peter
verbreekt de stilte en rekent
voor:”Volgende keer gaan we naar een
midweek wedstrijd. Dat scheelt veel geld.
De vluchten zijn goedkoper, de hotels
zijn goedkoper en je kan makkelijker aan
kaartjes komen”. “Kom Peter, we duiken
een pub in. Ik wil een biertje drinken op
deze overwinning. Die 50 pond moet op”.
En met gelijkgezinden met dezelfde rode
shirtjes zien we Match of the Day. En bij
Liverpool – Fulham veren we weer op bij
elke goal. My God, what a weekend!!
Mijn eerste keer Anfield was
onvergetelijk en ik begrijp wat mijn vader
bedoelde zo’n 30 jaar geleden. Ooit zat ik
aan tafel met Marco van Basten,
hij gaf mij zelfs een hand. Maar
aan tafel met de heilige Marco of
een wedstrijd van Liverpool…Ik
vertel dit mijn zoon die verassend
vaak in een rood shirtje loopt met
Barros achterop en hij begrijpt
wat ik bedoel. De geschiedenis
herhaalt zich.
Freddie Scheltema
23

maart 2005

Samar in (heale)wedstriid

Undanks al dizze spanning ha je de
kop er wol es net by, je stean wat te
praten mei minsken die de hele nacht
foar it postkantoor lein hawwe (joe toe
fans). Dan gebeurt it, je heare minsken
roppen, in spier blessure. Ik sykje
direkt om Dirk-Yde, wêr is er, ik kin
him net fynne en der stean groepke
SDSers by elkoar, it sil toch net, wat
docht die jonge hjir ek, de moarns
noch nei Anne-Harm west en toch is it
mis? Mar nee it falt mei hy hat de
lange broek oan dien. Wa leit dan
tusken al die spyllers. It is de swier

SDS – ONT
De grutte fraach foar dizze wdestryd
wie toch, Dirk-Yde wol as Dirk-Yde
net. Der mar betiid hinne om te sjen
wat er bard. It is moeilyk te sjen, hy
stiet wol by syn foarhoede maten mar
yn de lange broek. It is dus noch efkes
ôfwachtsjen.
SDS kim einlyks net sûnder him, it is
DE nûmer 10, of sa at er self seit de
DENNIS BERGKAMP fan SDS. Hoe
sil it komme. En at er der al mei docht
dan hat er miskien de bân ek wol om.
Gert-Jan stiet oan de kant, dus is Feite
oanfierder mar die stiet nêst Gert-Jan.
By Arsenal eist Dennis Bergkamp dan
de bân op dus ferwachtsje je no dat
Dirk-Yde Sjaarda dat by SDS docht. It
is in ja en in nee, hy rint der wol by
mar Wichard is oanfierder.
De wedstryd begong spetterend it wie
oanfal op oanfal mar kânsen kamen
der net, SDS wie twa keer gefaarlyk
mei frye trapen fan Floris die spitich
genôch yn it fangnet belânen. ONT hie
in mislukte foarset die netsjes oer tikke
waard troch Remco, nei twa jier
blessure stûn er wer ûnder de latte, en
in kopbal die mar twa meter oer gong.

ôftrainde skiedsrjochter, hy sette efkes
oan en krige in swypslach yn’t kût. It
is gebeurt, de wedstryd sit der op, nei
33 minuten kin de tredde helt begjinne.
Wat gebeurt der no? De wedstryd is
langer dan heal oer oan de gong dus
wurdt er, sa at it no liket, 26 februari
útspile en net oerspile. Dus twa keer
kantine ynkomsten foar deselde
wedstryd.
No mar hope dat Dirk-Yde blessure fry
fan de wintersport werom komt.
(DWO)
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Feyenoord wûn it by de F’kes:

Winners Krysttoernoai!

Juventus wûn it by de E’s:

Espanyol wûn it by de D’s:

Syb Overal soarge foar de prizen
Dirk de Jong en Korné Boekholt
hâlden de skore by.

Der wie
ien dy’t
útnaaide
mei alle
medaljes

(WW)
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Sibe de Seefûgel (58)

Man fan de wedstriid
Sa’t jim witte, slaan ik hast nea in
wedstriid fan SDS 1oer. Alteast at se
thús moatte. Nei útwedstriden ta, dat is
in oar ferhaal. Wy seefûgels hâlde net
fan stêden en net fan de wâlden, dus
kom ik allinne mar at SDS nei Nijlân
moat. Foar Harns meitsje ik noch
wolris in útsûndering mar dat komt
mear omdat ik dan altiten in
seefûgelkongres organisear op de dei
dat SDS tsjin Zeerobben moat.
Mar werom nei de thúswedstriden. Ik
bin dêr altiten goed op tiid en sjoch
dan mei ferbazing al dy selde
taferielen. Sa dûkt Pier Faber al ier en
betiid it hokje yn mei syn jildtas en syn
boekjes. Hy is ferklomme at de earste
taskôgers binnen komme.
Sa komme dêr ûnwennige heiten en
memmen oansetten mei harren jongste
of âldste soan omdat dy pupil fan de
dei is.
En fansels skarrelje de supporters en
belangstellenden ien foar ien binnen en
sykje harren eigen plak op.
At de wedstriid begûn is dan falt it op
dat lieder Anne Brouwer efkes it fjild
omrint en kontakt siket mei in oantal
taskôgers. Doe’t ik okkerdeis op de
ballenfanger efter it fierste doel siet,
waard my dúdlik wat syn boadskip dan
is. Hy siket in oantal fuotbalkenners
om diel út te meitsjen fan de kommisje
dy’t de man fan de wedstriid útsiket.
Op myn netflys sjoch ik him in kear
nei de Bunnikside tastappen en de 5 man
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dy’t dêr stiene waarden mei de swiere
opdracht opsadele om de 25 euro in goed
plak te jaan.
Je wolle it net witte wat er doe barde. De
groep waard er net waarm of kâld fan, de
hannen kamen net út de bûse, der waarden
gjin tabellen opsetten, wêryn punten
noteard wurde koene, der waard sels gjin
referinsjekader makke.
Nee, der barde hielendal neat. Se
stiene gewoan nei it fuotbal te sjen
krekt as oars, se eamelden krekt as
oars oer de webside, oer leuke filmkes
dy’t se sa en dan sjogge, oer de polityk
(op in hiel leech nivo) , oer
Heerenveen, oer liften fan Wommels
nei Easterein en oer hurddrave.
Sa no en dan at er in fuotballer in flater
makke, dan hearden je ien sizzen: “dy
wurdt it dus net”
Ik krige ek de yndruk dat in oantal
spilers nea yn oanmerking komt foar
de titel ek al spylje se noch sa goed.
Dy begjinne gewoan mei in efterstân.
It liket my dan ek wol leuk om jim
efkes de tuskenstân te jaan fan de
wedstriid SDS- ONT (diel 1).
Utskeakele binne: Floris Hiemstra (frije
traap te fier neist en in daverjende flok
dy’t dêrop folge) Tsjipke Klaas Okkema
(frije traap dy’t net begrepen waard dus
net goed nommen), Wichard Deinum
(matige yngoai), Harm Stremler (pas nei
20 minuten konstatearde immen : hee
Harm docht ek mei en dat is wat oan de
lette kant) en Remco Brouwer (net
elkenien wie it der oer iens dat hy yn de
basis stie en boppedat is hy de soan
fan….) Ik bin benijd dat dizze kommisje
dy’t ik foar it gemak mar PAPAM foar it
twadde part fan dizze wedstriid de feiten
fan diel ien ek meinimt.
(SdS)
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Standen futsal per 16-2
SDS 1 - 2e Klasse B

SDS 2 - 2e Klasse AD

1Herauten De 1

1533*

64-

29

1Ens 1

13

34

90-

46

2Heerenveen 2

15

33

59 -

46

2Haskerland 1

14

28

83-

62

3Urk zvv 2

14

26

68 -

52

3Urk zvv 3

14

27

78-

53

4FFS 1

14

24

72-

57

4Renado 1

12

22

57 -

38

5Avanti 2

17

24

71-

61

5Genemuiden SC 1

15

21

57-

60

6Exstador 1

15

23

64-

58

6ZVVS 2

1620*

76-

80

7Futsal Club Leeuward 2

17

23

81-

83

7WZS 1

1418*

70 -

68

8Golden Oldies 1

16

22

62-

60

8SDS 2

15

16

54-

78

9Foarut 1

15

19

54-

53

9Flevo Boys 1

14

15

66-

80

10SDS 1

15

18

50-

63

10RES 1

15

7

49-

88

11ONT/CHZ 1

1416*

39-

50

11ZVH 1

145*

57-

84

12Friesland 1

17

11

65-

86

13Workum 2

16

6

34-

85

1Haskerland 6

13

31

66-

36

2Langweer 1

14

28

83-

54

3Lemsterland 3

13

27

76-

45

4FFS 2

13

27

58-

45

5Heerenveense Boys 2

12

24

79-

51

6Lemsterland 2

1021*

62-

37

7Old Forward 3

12

18

78-

51

8SDS 3

14

18

56-

69

9Haskerland 7

12

10

60-

72

10Balk 2

13

10

38-

77

11Renado 6

11

7

31-

58

12Renado 5

13

0

24-

116

SDS 3 4de klasse

Fan de Skoalleseize
Het komt in de praktijk vaak voor dat men voor zaken betreffende het gebruik
van de velden in Easterein niet de juiste personen benadert.
Het is alleen mogelijk bindende afspraken te maken over het gebruik van de
velden door contact op te nemen met Tom Couperus of Abe-Jan Stegenga van
stichting De Skoalleseize. Daarnaast moeten wensen voor oefenwedstrijden ook
tijdig worden doorgegeven.
Verder blijkt dat er door jeugd(leden) vaak een balletje wordt getrapt op een van
de voetbalvelden, waardoor deze onnodig worden belast. Dit is helaas niet
toegestaan en er wordt dan ook een dringend beroep gedaan op ouders en
verzorgers er op toe te zien dat dit niet meer gebeurt
De Skoalleseize
De Treffer nr 6
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SDS F 5 nij yn de kompetysje
SDS giet nei de winterstop mei 1 7 tal mear de kompetysje yn. Foar it earst yn de
histoarje binne der no 5 F- 7 tallen.
De seleksje fan dit jonge ploechje sjocht er sa út.
trainer: Bertus Bootsma
leiders: Johan Heerma en Bertus Bootsma
Spilers:
Wiebe Heeres
Jacob Smink
Bote Jellema
Niels Hazewindus
Yward Zijlstra
Alice Bootsma
Inne Heerma
Solomon de Hoop
Koen Zuidema
De jonge spilers kinne wierskynlik fuort al rekkenje
op in protte publyk. Want at SDS 1 net genôch boeit,
dan kinne je no gelyk oerstappen nei it oare fjild wêr’t F5 spilet.
Sy spylje dus om 14.30 oere op it B-fjild.
Wy hawwe noch gjin foto beskikber mar hoopje fansels de folgende kear dizze jonge
helden oan jim foar te stellen..
F5 begjint mei in útwedstryd tsjin WZS F3.
By de fierdere yndieling falt op dat 4 kear nei Snits moatte en 1 kear nei Boalsert

SDS F5 - 4e Klasse
1 RES F5

0

0

0

-

0

2 SDS F5

0

0

0

-

0

3 WZS F3

0

0

0

-

0

4 Sneek F7

0

0

0

-

0

5 LSC 1890 F6

0

0

0

-

0

6 Waterpoort Boys F1

0

0

0

-

0
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SDS-leden richte in band op!

Inkelde SDS-leden hawwe in band oprichten. De band, Josototo nommen, is bijelkoar
kommen yn Centre-Parcs, alwer sy in wiekein lang oan it oefenjen west binne. Dizze
foto is der ek makke, jim kinne sjen dat de jongens fol oergafe oan it spyljen binne. Nei
ferlûd binne de jongens no al goed op elkander ynspiele en sille de eerst optredens net
lang meer utblieuwe. Ze binne ûndertusken drok dwaande mei hun platenmaatskapy
om de eerste cd út te bringen.

De Treffer nr 6
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Jeugdactie SDS
Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart gaan de jeugdleden van SDS geld inzamelen. Geld
dat nodig is voor toernooien, prijzen, materiaal, zaaltraining enz. De jeugdleden gaan
dit doen via een huis aan huis actie in de hele gemeente Littenseradeel. Zij gaan Merci
Crocant (chocolade) verkopen voor € 3,00, waarvan € 1,20 voor de vereniging is.
Wij rekenen deze dag op alle hulp van jeugdleden en ouders.
Wij gaan er vanuit dat een ieder ook bij deze jeugdactie zijn sportieve plicht zal
vervullen.
Jeugdcommissie SDS

De Treffer nr 6
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oan dat sy noch wol wat leden brûke
kinne. Eltse freedtejûn wurdt der yn
"DE TSJERNE" darten. Fan 19.00 21.00 foar de jeugd fan 10 t/m 13 jaar
en dêrnei de groep fan 14 t/m 18 jaar.
Oan it ein fan 'e jûn spylje fanôf 21.30
oere de minsken fan boppe de 18 jier.
Sjoch ek ris op www.spearders.tk.

Trefferkes
Ôflast en de thússide
De wepmasters fan SDS dogge der fan
alles oan om aktueel te wêzen. Dat
slagget soms wol mar soms ek net.
Sneontemoarn slagge it earst wol:
Foardat it wedstriidsikretariaat yn
Easterein op de hichte wie fan de
ôflasting fan de wedstriid tsjin de
Weide 2 stie it al op de side fan SDS.
Grutte fertizing, want sommige SDS 2
spilers wiene noch net ôfbelle troch de
lieder. Willem hie efkes op de side fan
de Weide sjoen en dêr stie it al op.

Brutsen earm
Remco Hylkema (E4) rint al hast trij
wiken mei de earm yn de doek. De
earm brutsen by it ... fuotbaljen. Hy
soe in bal keare en krige dy wol hiel
ûngelokkich op syn earm. De
kommende 3 wiken sil it gips der noch
wol ombliuwe. Sterkte Remco

Darte(1)
It koe fansels net útbliuwe. Yn
Easterein wêr't darten de twadde sport
is nei it fuotbaljen en noch foar it
keatsen, kinne je echte SDS- pylken
nei it boerd smite. It ferhaal giet dat se
tige doeltreffend binne. Te krijen by
Jansen Sport yn Snits

Marcel Frankena
Wy hawwe noch altiten net in foto
krigen fan ús nije haadtrainer fan
folgend jier, Marcel Frankena. Ús
"paparazzi" wiene by SDS-ONT net
hielendal skerp. It die bliken dat
Marcel Frankena te sjen wie en net ien
hat in foto fan him nommen. Neffens
de ferhalen kin de foto mei dy grutte
snoek dochs wol de Marcel Frankena
wêze dy 't ek graach aaisiket en
folgend jier trainer-coach wurdt fan
SDS 1. Dêrom is 'ie hjir noch mar in
kear.

Onehundredandeightyyyyyyyyyy!!!!!!

Darte(2)
No 't eltsenien om SDS-dartpylkjes nei
Jansen-Sport flucht, moatte dy pylkjes
fansels ek útprobeare wurde. Dartclub
"DE SPEARDERS" fan Easterein
hawwe no sa 'n 50 leden mar jouwe
De Treffer nr 6

Soe dit him dan dochs wêze?(dy mei
dy pet bedoele wy).
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Wyldpisje(1)

De Tas

Mei it wykein yn Zandvoort kamen
Jacob-Klaas en Anne der wat sneu foar
wei. Beide krigen in fikse boete(€50,-)
foar wyldplassen. Doe ’t sy út de
kroech kamen tochten sy efkes snel yn
in steegje pisje te kinnen. Sy hienen de
gulp noch mar krekt los of der stoppen
3 plysje-auto’s. De plysje pakte de
SDS’ers by de jas en sy moasten der
noch foar prate om net meinommen te
wurden nei it plysjeburo.

Sa út Zandvoort wei kin it wolris sa
wêze dat je wat ferjitte. Sa kaam
Skelte der nei inkelde dagen efter dat
syn tas net meikommen wie. Neffens
him soenen Appie en Klaas Overal syn
tas meinimme út de trein. Dizze tas is
allinne noait meikommen. Skelte hat
kontakt opnommen mei de NS en no
docht bliken dat syn tas noch yn
Utrecht stiet. Foar €15,- stjoere sy him
op. Mocht der noch ien nei Utrecht
gean dan kin dy miskien de tas foar
Skelte meinimme.

Nije fyts
Sneontemiddei wie de wedstriid tusken
SDS 2 en QVC 2 amper dien of it
ferslach mei foto's stie al op ynternet.
Sis mar foardat de Starumers it leed
fertelle koene yn Starum wie it dêr al
bekind. Dochs kin it noch flugger. Dan
moat er alline efkes in nije fyts
oanskaft wurde. It model is al útsocht
Dit is pas wyldpisje!

Wyldpisje(2)
Doe ’t Anne thús wie koe der wol om
it foarfal gnize. It wyldpisjen hie him
dan wol €50 kostje mar dat wie it ek
wol wurdich. Anne skrok al doe ’t hy
net in boete fan €50 mar fan €145
thúskrige. It die bliken dat Anne yn
alle konsternaasje al it goeie adres
opjûn hie mar per ûngelok syn âlde
postcode. Sa kaam der noch €95 oer de
earste boete hinne. Anne lit it der net
bysitte en sil de boete net betelje. Hy
lit it foarkomme. As wy de datum
hawwe dan sille wy dat jimme seker
witte litte. Anne kin wol wat steun
brûke.
De Treffer nr 6

Trefferkes
In protte fan dizze trefferkes hawwe ek
op www.vv-sds stien. Der hawwe noch
folle mear op stien sels. Wy moatte al
moannen in kar meitsje wat wy
oernimme yn de Treffer. It is dus
better om alle dagen efkes op de side
te sjen, want ek dy moaie links nei
oare siden en leuke foto’s en filmpkes
pikke jim dan mei.
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Aginda
Wannear

Wat

wêr

Tongersdei 24 feb

Hinke Kuiper wurdt 40!!

Thús

Sneon 26 feb.
14.30 oere
Sneon 26 feb

SDS 1 – ONT 1 (noch in oere te spyljen)

Easterein

Kompetysje foar de jeugd begjint wer as it
waar it talit.
Fustal: SDS 1 - FCL

Oeral

SDS 1 – Kootstertille 1

Easterein

Futsal: Friesland 1 – SDS 1

Blauw-withal

Broekster Boys 1 – SDS 1

Broeksterwâlde

AC Milan - Sampdoria
Futsal: Golden Oldies 1 – SDS 1

Milaan
De Sweach

Jeugdactie SDS!

Littenseradiel

SDS 1 – Nijland 1

Easterein

Woansdei 2 maart
21.00 oere
Sneon 5 maart
14.30 oere
Woansdei 9 maart
20.00 oere
Sneon 12 maart
14.30 oere
Snein 13 maart
Moandei 14 maart
20.00 oere
Freed 18 maart en
sneon 19 maart
Sneon 19 maart
14.30 oere
Snein 20 maart

Klaas Malda (SDS 5) en
Jaap Boekholt (SDS 4) jierdei!
Moandei 21 maart Kopy datum treffer
Woansdei 23 maart Futsal: SDS 1 – Exstador 1
20.00 oere
Sneon 26 maart
Waterpoort Boys 1 – SDS 1
14.30 oere
Snein 27 maart
Wichard wurdt 37 jier!
Moandei 28 maart Aaipop
Freed 1 april
Trienus de Jong (SDS 5)jierdei!
Mits april
Rjochtsaak Anne Stenekes
10 augustus 2007
SDS bestiet 60 jier

De Greidhoeke

Wageningen en
Wommels
redaksje
Easterein
Snits
Wommels
Nijlân
Lollum
Ljouwert
Easterein en
omkriten

Sjoch ek ris op www.vv-sds.nl!!
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