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Bestjoer:  tillefoan: funksje: 
Rienk Wiersma Itingewei 4, 8735 HT Itens 0515-332400 Foarsitter 

Ymie Kamstra Monsamabuorren 1, 8844 KT Hennaard 0515-332149 Skriuwer 
Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein 0515-332570 Ponghâlder  

Tinus Hoekstra Skipperbuorren 17, 8734 GT Easterein 0515-331866 Wedstriidsekretariaat 

  06-41576819  
Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Wedstriidsekretariaat 

Sietske Okkema De Singel 15, 8734HP Easterein 0515-332221 2e ponghâlder 

Jappie Wijnia De Jister 3a, 8731 EB Wommels 0515-332245 Foarsitter jongerein 
Eddy de Boer Skippersbuorren 15,  8734 GT Easterein 0515-331533 Lede-administraasje 

Enne Jeh. Bruinsma De Singel 12, 8734 HR Easterein 0515-332013 PR en Reklame 

Roel Sijbesma De Singel 17, 8734 HP Easterein 0515-332186 Sen. / Technyske saken 

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Jappie Wijnia De Jister 3a, 8731 EB Wommels 0515-332245 Foarsitter 

Klaas Sixma it Risplân 4, 8734 HT Easterein 0515-332963 Secretaris 

Anco Elgersma Kon. Wilhelminastraat 90, Snits 0515-335103 Algemien lid 
Fokje Breimer Greate Buorren 13, 8732 EE Kûbaard 0515-331330 Skriuwster 

Pieter Groenveld it Stalt 5, 8731 EA Wommels 0515-333927 Algemien lid 

Anne Hallema De Singel  19, 8734 HP Easterein 0515-332928 Algemien lid 
Syb Overal De Streek 30, 8734 GR Easterein 0515-331830 Algemien lid 

Technyske Kommisje: 
Gerrit Lanting 0515-332489     voorzitter 
Klaas Okkema 0515-332221     F- teams, keepers 

Robert Hoekstra 0515-331190     E- teams 

Anne Hallema 0515-332928     D- teams, afgevaardigde jeugdcommissie 
Gert Jan Hiemstra 0515-331014     C- teams 

Klaas de Haan 0515-332182     B- teams 

Marco Hoekstra 0515-332331     A- teams, hoofdjeugdtrainer, proces bewaking 
Roel Sijbesma 0515-332186     afgevaardigde hoofdbestuur 

Marcel Frankena 06-22905756     hoofdtrainer 

Koos Plantinga 0515-332448     secretaris  

 

Sponsorkommisje 

Redaksje: Adres:                              tillefoan: 
Aant Hofstra Swingoerd 25 , 8731 CV Wommels 0515-332364 

Durk Okkema Sjaardaleane 7, 8734 GH Easterein        0515-333005 

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 
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Enne Jehannes Bruinsma  Shirtsponsoring   

Anne Stenekes Contactpersoan Treffer 

Ype Tiemersma Reklamebuorden 

Wichard Deinum Wedstrydsponsors en freonen fan SDS 

Rinse Joustra Sekretaris 

 

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

Wedstriidsekretariaat 
Tinus Hoekstra Skipperbuorren 17, 8734 GT Easterein 0515-331866      Senioren/junioren 

  06-41576819  
Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Pupillen 

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

 

Fersoarging terrein en materialen: tillefoan: 
Andries Stuiver   A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein 0515-332872 
Hans Kooistra De Singel 9, 8734 HP Easterein 0515-331560 

Harm Bergsma Skoallestrjitte 46, 8734 GN Easterein 0515-332476 

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: Dukke vd Wey, Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein 0515-333240 

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

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: € 52,45 it  healjier 

 Senioren sealfuotbal: € 37,80 it  healjier  

 Senioren fjild- en sealfuotbal: € 90,25 it  healjier 

 A- en B-junioren: € 41,65 it  healjier 

 C-junioren: € 35,10 it  healjier 

 D- en E-pupillen: € 28,60 it  healjier 

 F-pupillen: € 24,80 it  healjier 

   foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting 

 

Tagong wedstriden earste âlvetal € 3,-  
Foar leden is de tagong fergees. 
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Fan de redaksje 
In bysûndere Treffer dat kinne wij fuort wol efkes opmerke. Want tank sij al dy 

lieders, trainers, fuotballers en redaksjeleden hawwe alle ploegen in bijdrage levere 

oan dizze Treffer.  

Want wat is der no moaier om yn dit lêste nummer efkes werom te sjen nei al dy 

wedstriden yn 2005/2006. dêr echt nijs fan te meitsjen.  

Dit foarwurd fan ús stiet ek yn it teken fan ôfskie.  

Want Durk Okkema stoppet as redaksje lid. Trije jier hat hij diel útmakke fan ús 

ploechje en dat wie bêst genôch. 

Durk kin prachtige ferhalen skriuwe dat sil elkenien  befestigje. It koste Durk 

allinne in soad muoite om it sa op papier te krijen dat elkenien it leuk en goed fûn 

en dat er net te folle kommintaar opkaam. Boppedat moast Durk it sels ek leuk fine. 

Dy kombinaasje fan faktoren wie wolris dreech. Derom wol Durk nei trije jier de 

figuerlike pinne ek graach trochjaan. 

Foar de opfolging fan Durk hawwe wij Silvia Hania frege om mei te dwaan. Sij is 

in betûfte skriuwster en sil der foaral ek op ta sjen dat wij ús Frysk nei in noch 

heger peil bringe. Silvia begjint yn oktober want se hat no noch “it liif fol hannen 

en fuotten” om mar ris in goeie fryske siswize te brûken. 

(ah) 
 
  

 

Stipers 

Mear ynformaasje bij Eddy de Boer (till. 0515-331533). 

Freonen fan SDS 

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

Wichard Deinum  (till. 0515-331572). 

Oanmelding nije leden: 
Aspirant jongereinleden kinne foar in oanmeldingsformulier en foar nijere ynformaasje skilje mei Eddy de 
Boer (till. 0515-331533). 

Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme Eddy de Boer (till. 0515-331533). Njonken in 

oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) ynleverje wurde. 
Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei  Roel Sijbesma (till. 0515-332186). 

Foar sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren foar de 

wedstriid legitimearje moatte, is ek noch in pasfoto nedich. 

Oanmelding kin ek digitaal. Nijere ynformaasje is te finen op: www.vv-sds.nl 

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is: 

 

15 septimber 
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 

 

mailto:detreffer@vv-sds.nl
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 Stoppet hij? Wk league Kampioen 
 

  

side 3 

 

side 42 
 

side 43 
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Clarence sluier-klassemint ........................................................................................ 44 
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Fan it bestjoer 

 

Trochdat it fuotbalseizoen troch algehiele ôflossingen nochal wat útrûn moasten der in 

protte wedstriden midden yn´e wike ynhelle wurde.  

Organisatoarysk net altyd in makkelike opjefte mar dôchs hawwe wy dit ûngeriif mei 

feriene krêften oprêden. In betankje oan it adres fan Stifting ´Skoalleseize` en de 

keatsferiening foar haar meiwurking is wol op syn plak.  

 

Ek wie it foar de lieders net altyd like makkelik om alles goed ferinne te litten, mar se 

hawwe harren der goed trochhinne wraksele. Lieders tige tank foar jimme geweldige 

meiwurking en ynset.  

 

De prestaasjes fan dit ôfrûne kompetysjeseizoen wienen yn´t algemien net geweldich. 

It earste alvetal hat hiele goede wedstriden spile, mar it giet no ienris om de punten. Dit 

woe net slagje. It plezier, de wilskrêft en motivaasje wienen eltse sneon wol oanwêzich 

en dat is natuerlik tige posityf. 

It twadde alvetal hat it efkes moailyk hân mar toen se der wêze moasten stienen se der 

ek en meie se it kommende seizoen ek wêr oantrede yn´e earste klasse. De spilers fan it 

tredde hawwe lang mei dien oan´e top mar moasten op it lêst belies jaan, dôchs knap 

dat se yn de subtop eindige binne.  

Beide oare seniorenteams binne wat leger eindige. Mei útsûndering fan ús B1 

alvetal(ien nei lêste) hawwe de oare junioaren teams frij redelyk prestearre.  

Fan de 13 pupillen teams koe allinnich by it E2 team de flagge yn top. Jonges , lieders 

en trainers nochris lokwinske mei jimme kampioenskip.  

De kompetysje wie noch net alhiel foarby, mar by de lêste thúswedstriid fan it earste 

hie de aktiviteitenkommisje muzyk regele en sadwaande waard it seizoen foar eltsenien 

op in feestlike manier ôfsletten. In tige slagge dei.  

De activiteitenkommisje hjirfoar tank.  

It bestjoer is ûndertusken alwer drok dwaande foar it kommende seizoen. Bygelyks de 

alvetalopjêfte, de yndieling fan fjilden, oerskriuwingen ensfh.  

Al dizze beslommeringen moatte foar 1 juny 2006 foarmekoar wêze.  

Ek is it bestjoer noch op syk nei inkele frijwilligers sa as lieders, trainers en assistent 

skiedsrjochters.  

Minsken hopelyk kinnen wy rekkenje op jimme meiwurking. Sportfreonen allegearre 

in noflike fakânsje tawinske.  

 

 Tinus Hoekstra 
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SDS 1: teleurstelling maar  ook verwondering
1. Oranje Nassau 1 22 15 4 3 49 52 26 

2. HZVV 1 22 14 5 3 47 61 24 

3. asv Dronten 1 22 14 3 5 45 55 29 

4. Holwierde 1 22 9 9 4 36 41 29 

5. Viboa 1 22 10 6 6 36 34 31 

6. PKC'83 1 22 9 8 5 35 48 36 

7. Staphorst 1 22 7 7 8 28 39 35 

8. Noordscheschut 1 22 6 7 9 25 34 39 

9. SJS 1 22 6 5 11 23 28 50 

10. BCV 1 22 4 6 12 18 20 44 

11. CVVB 1 22 2 7 13 13 17 39 

12. SDS 1 22 1 3 18 6 15 62 

  

Terugkijkend op het afgelopen seizoen komen er bij mij wisselende emoties omhoog.  

Allereerst is er natuurlijk de teleurstelling dat we ons niet hebben kunnen handhaven in 

de 1
e
 klasse, sportief gezien was dit een enorme uitdaging voor spelers, begeleiders en 

de club. Maar als je in een seizoen 18 keer verliest, 3 maal gelijk speelt en één maal 

wint dan is de degradatie natuurlijk terecht. 

Daarnaast is er verwondering omdat iedereen zowel de begeleiding, supporters en alle 

vrijwilligers de ploeg zijn blijven steunen en dat de spelers zelf er tot aan het laatst aan 

toe het beste van hebben gemaakt. Geen gemor, of onrust maar een hele reële 

benadering van onze eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Ondanks het loodzware 

seizoen. 

Ook komt er bij mij een gevoel van tevredenheid boven. Wij vinden dat we beter zijn 

gaan voetballen, we hebben veel jonge jongens van begin twintig veel ervaring zien 

opdoen en daar kunnen we verder mee. Persoonlijk ben ik tevreden over de stap die ik 

heb gezet om bij SDS als hoofdtrainer aan de slag te gaan.  

Als laatste ben ik nieuwsgierig. Hoe gaat het het komende seizoen met de nieuwe 

selectie een stapje lager? Kunnen we de vertaalslag maken naar de 2
e
 klasse? Hebben 

we geleerd van dit seizoen? Zijn we beter geworden? Kunnen we weer spelen om te 

winnen? 

 

Op al deze vragen krijgen we volgend seizoen een antwoord.  

Ik wil graag namens de begeleiding van het eerste alle spelers, supporters, 

bestuursleden en vrijwilligers bedanken voor een leerzaam, enerverend seizoen en 

iedereen alvast een fijne vakantie toewensen. 

 

Anne, Jan, Durk, Klaas, Geert en Marcel  
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Futsal: SDS 1: Dochs promoveare! 
1. Exstador 1 22 20 2 0 62 142 59   

2. zvv Urk 2 22 15 1 6 46 99 65   

3. FFS 1 22 13 2 7 38 131 104 3  

4. Old Forward 1 22 12 1 9 37 111 94   

5. ZVF 1 22 10 5 7 35 75 72   

6. Leeuwarden 1 22 10 4 8 34 83 84   

7. SDS 1 22 10 0 12 30 75 82   

8. Ens 1 22 7 3 12 24 97 112   

9. Golden Oldies 1 22 6 4 12 22 78 114   

10. Avanti 2 22 7 2 13 20 86 99 3  

11. Heerenveen 2 22 5 1 16 13 81 110 3  

12. Futsal Club Leeuwarden 2 22 4 1 17 13 63 126   

Foar SDS 1 ferrûn it seizoen net sa’t sy tocht hienen. Dit seizoen koenen der 6 ploegen 

promovearje nei de Haad-klasse en SDS 1 wie fan doel hjir seker ien fan te wêzen. 

De earste wedstryd gie út mar krekt(4-3) ferlern by 1
e
 kampioenskandidaat Exstador. It 

soere wie dat de winnende goal pas yn de blessuretiid makke waard. De 2 wedstriden 

hjirop(Old Forward en Avanti) waarden al wûn. Tsjin FFS út gie it wer yn it lêst mis. 

Nei 3-0 efter stean te hawwen, waard it noch 3-3, mar rûn FFS yn de lêste minuten út 

nei 3-6. Dit waard it begjin fan in minne serie. Efterien waard der ferlern fan Ens(1-5), 

de Golden Oldies (3-2), Urk(2-1), SC Heerenveen (2-4) en Leeuwarden(4-0).  

Nei 6 ferliespotten waard der eindliks wer ris wûn(FCL). Exstador hie it wyks dêrop 

wer tige dreech mei SDS mar wûn dochs wer krekt mei 5-4.  

De twadde helte fan it seizoen bleaun wikselfallich mei b.f. in knappe winst út by 

Ens(4-1 efter en dochs mei 4-5 winne) en in stom ferlies tsjin Urk(2-0 foar en 2-3 

ferlieze). De lêste 4 wedstriden waarden al wûn.  

Dat SDS 1 sa wikselfallich spile hie mei nammen te meitsjen mei dat sy dit seizoen net 

faak kompleet west hawwe. Harm rekke yn it begjin fan it seizoen al blesseard en dat 

blike min op te fangen. Ek Peter wie gauris blesseard en Tsjipke, Robert en Willem 

sieten wolris mei harren wurk. Lokkich misten Feite, Jan Simon en Anne hast gjin 

wedstryd en woenen der ferskeidene SDS’ers(û.o. Tseard H., Dirk-Yde, Jappie, Jan S. 

en Arjan) wolris ynfalle.  

Jan Simon krige dit seizoen 82 goals tsjin en dat is net gek. Hjirmei wie hy de op 3 nei 

minst passeerde keeper. 

Fan ‘e wike waard bekend dat SDS 1 dochs nei de 

Haadklasse mei as nûmer 7. Sa is it seizoen dochs noch 

slagge! 

 

Doelpuntenmakkers SDS 1 : 

Opfallend yn dizze list is dat Dirk-Yde as spiler fan SDS 

seal 2 dochs 9(!!) goals makke yn de 4 wedstriden dy ’t hy 

foar SDS 1 spile.  (WW) 

Wa? doelpunten 

Willem 16  
Robert 15  
Tsjipke 12  
Feite 10  
Dirk-Yde 9  
Peter 6  
Anne 3  
Harm 3  
Arjan 1  

Totaal: 75  
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SDS 2: Oan ’t it ein ta spannend. 
 
1. d' Olde Veste'54 2 22 18 3 1 57 77 31   

2. Heerenveense Boys 2 22 13 5 4 44 75 26   

3. Noordscheschut 2 22 12 6 4 42 42 26   

4. The Knickerbockers 3 21 13 0 8 39 66 49   

5. Urk 3 22 12 3 7 39 63 37   

6. LTC 2 22 11 5 6 38 61 46   

7. HZVV 2 22 9 3 10 30 42 53   

8. Olympia'28 2 22 8 4 10 28 41 46   

9. SDS 2 21 7 3 11 24 36 56   

10. CVVO 2 21 4 2 15 14 34 61   

11. ACV 3 21 3 0 18 9 27 89   

12. SC Genemuiden 3 22 3 0 19 3 28 72 6  

SDS 2 bleaun knap yn de Reserve 1
e
- Klasse. Mei troch it wedstryd-programma(de 

minsten op it lêst) en troch de ôflastingen(û.o. 2x troch te min spilers by de 

tsjinstanner…….) bleaun it oan it ein ta spannend.  SDS hie úteinlik 10 punten mear as 

nûmer 10 CVVO dy ’t neikompetysje fuotbalje moat. 

 

Hjir it seizoen per posysje: 

Keeper: Dat binne der ferskeidene west. Yn elts gefal Jappie, Jan-Simon, Marten en 

Remco. Ik sil dochs net ien ferjitten wêze? 

 

Rjochtsachter: Gerrit Terpstra spile hjir ferskeidene wedstriden en blykt noch jieren 

mei te kinnen. Sybren Nauta die ’t ek knap dêr yn syn earste jier as senior. Jelte de 

Boer spile ôfwisselend foar SDS 2 as 3 as rjochtachter. Syb Overal syn seizoen rûn 

aardich yn ‘e soep. Troch in blessure spile hy net folle. 

 

Achterste man: Robert Hoekstra blike it hiele seizoen in rêstige efterste man mei in 

goeie lange bal. Frank Rypma spile net folle troch drokte op de pleats. 

 

Linksachter: It makket Jan Simon Jelsma net út wêr ’t der spilet (al is it op goal) mar 

dit plakje liket dochs makke foar him. Hy skeakele de loftsbûtens knap út en mei 

graach ris mei opkomme. 

 

Rjochtsheal: Ruurd Boorsma en Pieter Kamstra hawwe hjir om beurten hast fuotballe. 

Beide wisten op dizze posysje harren goaltsjes mei te pikken. Sy makken beide 4 

goals. Ruurd makke se fan ôfstân en Pieter makke se meast troch krekt foar de keeper 

op te dûken. Dennis Dijkstra spile sûnt desimber net mear nei in ferfelende 

foetblessure. 

 

Yn ‘e midden: Sjoerd Rispens en Jos Zonderland spilen hjir it meast. Jos wist der 
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altiten in stikje striid yn te goaien. Hy is al dúdlik wizer wurden want hy hat dit seizoen 

net iens in reade kaart pakt. Sjoerd Rispens liet sjen dat roke en bierdrinke goed te 

kombinearen is my topsport(grapke!) 

 

Linksmid: Stefan van Krimpen hat it hiele seizoen sa ’n bytsje lâns de linkerkant drafe 

kinnen. Dit levere him úteinlik 4 goals op en ferskeidene assists. 

 

Foaryn: Willem Wijnia waard úteinlik topskoorder fan SDS 2 mei 9 doelpunten. Hy 

kaam oan dit oantal mei ôfwisselend neist him û.o.Bote Strikwerda en Gerlof Veldstra. 

Gerlof “Fuck Ya” Veldstra foel mei namme op troch syn enthousiasme en juichkreten 

lykas “Hupsaaaa” en “Fuck Yaaa” nei it meitsjen fan in goal sawol op trainen as yn de 

wedstryd. Hy kaam knap tot 4 goals by SDS 2. Bote Strikwerda hat yn in jier in soad 

leart en gie hieltiten better fuotbaljen. 

 

Hjalmar Ruiter en Timen Vermeulen spilen yn de earste helte noch wolris mei mar 

hawwe wy nei de winterstop net mear op de fjilden sjoen. 

 

Klaas Okkema hat dit seizoen wer sjen litten dat hy de popkes wer knap te plak sette 

koe. Jammer genôch stoppet hy der mei. Jan de Jong hie as lieder alles altiten goed 

foarelkoar. De grinsrjochters Appie Posthumus, Ynze Jorritsma en Klaas Pompstra 

dienen net foarelkoar ûnder. 

 

Folgend seizoen sille Remco Bervoets en Robert Hoekstra de trainers wêze fan SDS 2. 

Mei wat oanfulling út de A-seleksje en A-junioaren kin it folgend seizoen in leuk 

seizoen wurde. 

(WW) 
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Futsal: SDS 2 is yn lêste wedstryd kampioen wurden!
1. ZVH 1 18 13 2 3 41 85 40   

2. SDS 2 17 13 0 4 39 86 35   

3. Haskerland 1 17 10 1 6 31 85 54   

4. SC Genemuiden SC Genemuiden 1/Vadain 16 9 2 5 29 87 52   

5. ZVVS ZVVS/Korterink 17 8 1 8 25 60 56   

6. Renado 1 13 7 2 4 23 50 38   

7. Flevo Boys 1 17 6 0 11 18 62 74   

8. Old Forward 2 16 4 3 9 14 51 96 1  

9. Heerenveen 3 17 4 2 11 13 45 76 1  

10. Workum 2 18 2 1 15 7 37 127   

 

It seizoen fan SDS 2 

De oftrap fan it seizoen fûn plak yn Snits. Der waarden SDS opwachte troch de 

mannen fan WZS 3 foar in wedstriid yn’e earste ronde foar de beker. Der waard wûn 

mei 6-4. Dat dit in ferkearde foarbode wie foar in goed begjin foar de kompetysje die 

letter blyken. Mei noch bekeroerwinningen tsjin De Harkema en Genemuiden waard 

SDS uteindelyk yn’e 4e ronde utskeakele troch WMC ut Winschoten. It wie WMC 

dy’t de penalty’s krekt wat better naam as SDS.  

 

Dan de kompetysje. Yn’e earste twa wedstriden tsjin Haskerland en Renado waarden 

der noch gjin punten pakt, se gongen ferlern mei respectievelyk 7-2 en 4-3.  Dernei 

kamen dan dochs de earste punten binnen. Mei namme yn’e wedstriid tsjin Old 

Forward wisten de mannen fan SDS maklik de goal te fynen, it waard mar leafst 12-1. 

It spul waard hieltiten better en mei namme it ferdiedigjende aspect waard in sterk punt 

sjoen it oantal tsjindoelpunten. 

 

Mei utsundering fan’e wedstriden tsjin Heerenveen en Haskerland waarden dernei 

noch alle wedstriden winnend ofsluten. Foaral de wedstriid yn Hasselt tsjin koprinner 

ZVH waard in gedenkwaardige wedstriid. De wedstriid moast wûn wurde, oars gong it 

kampioenskip nei ZVH.  

Mei in reststan fan 2-0 yn it foardiel fan ZVH wie hast alle Eastereinder hoop opjun. 

Mar yn’e twadde helte waard der dochs noch in oerwinning utsleept, it waard 2-4. 

Hjirtroch hald SDS utsicht op’e titel yn’e 2e klasse. 

 Mei noch in wedstriid tsjin Old Forward yn it foarutsicht kin bij winst de flessen 

ûntkurkt wurde. Dan is it kampioenskip fan SDS 2 in feit. Dat soe fansels in geweldige 

prestaasje weze, mei namme omdat ferline jier noch tsjin degradaasje fochten waard. 

Mei noch in moai toetje te gean, kin it seizoen al net mear stikken foar SDS 2. Se meie 

folgend jier sjen litte wat se yn harren mars hawwe yn’e 1e Klasse. 

 

It dat slagge dus: SDS 2 waard kampioen yn de lêste allesbeslissende wedstryd.  (GvA) 
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SDS 3 hat de fleur der goed ynholden 
1. Blauw Wit '34 3 20 14 4 2 46 87 27   

2. FC Meppel 4 19 12 3 4 39 54 26   

3. Oeverzwaluwen 2 20 9 7 4 34 52 29   

4. Leeuwarder Zwaluwen 4 20 11 1 8 31 46 55 3  

5. Makkum 2 20 8 4 8 28 42 35   

6. Rijperkerk 2 20 7 6 7 27 38 32   

7. SDS 3 20 7 5 8 26 44 43   

8. SC Berlikum 2 20 7 3 10 24 37 49   

9. SC Joure 3 20 6 3 11 21 38 54   

10. AVC 2 20 5 5 10 20 34 51   

11. SC Franeker 2 19 2 1 16 7 17 88  

 

SDS3 hat 2 tige konstante seizoenhelten efter de rêch. De earste helte binne der in 

protte punten behelle, de twadde in protte punten wei joen.  

Foar de hân leit no om it foaral oer dizze twadde helte te hawwen en dêr op ôf te jaan. 

Wy Friezen kinne oeh sa seure en sanikje en witte mar al te goed wat ús minne punten 

binne. As ik sjoch nei de twadde helte fan it seizoen dan kin ik dêr koart oer wêze. Nei 

de wedstriid tsjin (doe noch) konkurrint Blauw – wyt op 18 maart, dy’t we ferlearen 

mei 4-2 wie it seizoen foar ús eins oer. De enerzjy like mei eltse wedstriid fuort te 

sakjen oant dy op in stuit ta ûnder it nul-punt sakke is. Resultaat hjir fan is dat we de 

ôfrûne tiid in beskamsum oantal punten behelle ha en ôfsakke binne nei it 7e plak.  

DRA-MA!!! 

Mar as we it dan fan de oare kant besjogge kinne wy as SDS3 eins bêst in bytsje grutsk 

wêze op ús debút yn dizze 3e klasse. De earste moannen ha we de stiigjende line fan it 

foarrige kampioensseizoen troch sette kinnen. Eltse wike kamen der punten by en wie 

it fuotbal fan in goed niveau. As ploech binne wy doe groeit en ek guon spilers binne 

doe dúdlik foarút gien yn harren spul.  

Dat wy as ploech dit net troch sette koenen, hat mei in protte faktoaren te meitsjen, 

wêrfan de measten miskien wol ûngrypber west ha en bliuwe sille.  

De winst fan dit seizoen is dat we ûndanks de mindere lêste perioade eins altyd de fleur 

deryn hâlden ha, teminsten bûten it fjild. De opkomst by de training wie altyd heech en 

dat seit in protte oer de ynstelling en de wille dy’t wy mei syn allen hand ha en noch 

altyd hawwe. 

Dit alles kryt in weardich slot op sneon 20 maaie as we te barbeknoeien sille by de 

fam. De Boer yn de Súdhoeke.  

By dizze gelegenheid sille in oantal minsken yn it sintsje set wurde, wêrfan ik hjir ien 

man alfêst nimme wol (sûnder dermei in oar te koart te dwaan).  

Wouter; hâld op as lieder fan SDS3. Dankewol foar dyn grutte ynset. Wy hoopje noch 

lang fan dyn liederskip yn it fjild gebrûk meitsje te kinnen. Do wiest in gouden lieder 

en bist in grut foarbyld foar in protte fuotballers. 

Sjoerd van Beem (foar SDS3). 
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Futsal SDS 3: wat stiller wat better?
1. LSC 1890 3 22 14 6 2 48 135 82   

2. Langweer 1 22 15 1 6 46 149 97   

3. Workum 6 21 14 2 5 44 118 72   

4. Workum 7 22 13 4 5 43 128 79   

5. WZS 7 22 10 3 9 33 112 111   

6. RES 5 21 9 3 9 30 124 104   

7. SDS 3 22 8 3 11 27 106 110   

8. Haskerland 8 21 8 1 12 25 122 153   

9. Bolswardia 2 21 5 5 11 19 104 111 1  

10. RES 4 21 6 1 14 19 82 135   

11. WZS 6 22 6 1 15 19 84 151   

12. Haskerland 7 21 6 0 15 18 88 147  

  

De spilers fan futsal 3 sykje oer it algemien de publisiteit net. Yn alle beskiedenhied 

wurkje se harren wedstriden ôf op woansdeitejûn thús en op oare jûnen en wol yn 

Warkum, Sint Nyk of Boalsert.  

De futsallers fan SDS 3 komme út Easterein en Wommels en foaral ek út Snits. 

Johan Dotinga, Jacob Oostra en Pieter de Vries begjinne suver al in SDS hert te krijen. 

De resultaten wiene dit jier goed.. Seker oan de winterstop ta, die de ploech suver mei 

om it 5de plakje. Uteinlik eindigen se moai yn de middenmoat. 

Yn 22 wedstriden 106 doelpunten meitsje is krekt sa gewoan as yn 22 wedstriden 110 

tsjinkrije. 

Opfallend oan futsal 3 dat it nei de tiid altiten oer saken giet, want it binne hast allegear 

lytse of grutte ûndernimmers.  

Wij hawwe dit jier fan harren in pear kear wat stikjes krigen foar de webside en hoopje 

dat se takem jier neist in lekkere jûn fuotbalje ek noch in leuk stikje skriuwe wolle, 

sadat it miskien wol ta gefolch 

hat dat er wat mear taskôgers 

komme. 

De ploech hat tidens dit 

seizoen ek noch  fierd dat er 

twa spilers Abraham wurden 

binne: Ferry Duipmans yn 

febrewaris en Tsjerk Okkema 

yn maaie. 

 

(ah) 
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SDS 4 seis punten yn mindering....
1. Oeverzwaluwen 3 17 12 3 2 39 66 33   

2. SSS'68 2 17 10 3 4 33 52 38   

3. Makkum 3 17 8 4 5 28 68 41   

4. Rood Geel 3 17 8 4 5 28 69 52   

5. Hielpen 2 18 6 7 5 25 48 43   

6. Arum 2 17 5 8 4 23 54 43   

7. Leeuwarder Zwaluwen 9 18 6 5 7 23 41 40   

8. SDS 4 17 4 5 8 17 38 55   

9. Lions'66 2 14 3 1 10 10 32 72   

10. Stormvogels'64 1 18 2 2 14 8 31 82  

  

Krekt foar de winterstop stie SDS 4 op 21 punten.  

Sij dienen sels mei yn de top, hoewol it wol hiel ticht byelkoar siet.. Dat wie wol wat 

ferrassend want alle wiken hiene de oerwagend 40-plussers it dreech tsjin de measte 

jonge hûnen fan de tsjinstanners. Krekt nei de winterstop kaam it berjocht dan Nicator 

út de kompetysje gie. SDS wie de ienige klup dy’t twa kear tsjin harren spile hie en 

twa kear wûn. It totaal fan 21 gie nei 15. Dy klap binne de SDS 4 spilers net wer te 

boppe kaam. 

Nei de winterstop kamen der noch twa puntsjes bij troch gelike spullen tsjin Hielpen en 

Oeverzwaluwen mar meastal kamen we gewoan te koart.  At je spylje tsjin twadde 

alvetallen dan witte je dat dêr in protte jonge spilers yn sitte dy’t foar it earste gean.  En 

ûntank de reedlike snelheid dy’t sommige spilers noch hawwe fan SDS 4 wie dat te 

min om 11 hurddravers te kearen. 

Dôchs wie it seizoen net striemin. Der waard noch wol reedlik skoard (sels de 

topskoarder fan SDS  spilet yn dizze ploech.) en de sfear bleau ûntank de resultaten net 

ferkeard. 

It is spitich dat net mear spilers it genot fan in wyklikse training erfare wolle, want dat 

soe it resultaat noch better meitsje kinne. 

It seizoen 2005/2006 stie ek yn it teken fan it ôfskie as lieder fan Ids Boersma. Hij wol 

nei dit seizoen wer efkes gewoan lekker fuotbalje, sûnder fan te foaren te tinken hoe 

krij ik wer 11 man yn it fjild en wa moat ik opstelle en wêr binne de sjurtsjes en sa 

fuorthinne. Op de slotjûn yn de buert fan Lollum is Ids tank sein foar 5 jier liederjen. 

De slotjûn joech oan dat it mei de teamgeast wol goed sit want de opkomst wie tige 

heech. 

It bekeravontoer fan SDS 4 mei inkele helpkrêften hat dit seizoen hiel lang duorre. Pas 

yn april kaam der in ein oan tsjin Anjum. Dat wie ronde twa of sa. 

Opfallend dit jier wie dat meardere heiten en soannen mei SDS 4 dien hawwe. Epe en 

Albert, Tjeerd en Jelte Pieter en Jaap en Korné. 

SDS 4 sjocht al wer foarút. Sij begjinne yn augustus mei in goed beset toernooi op 

Skylge. Sa’t it no liket giet elkenien troch. 
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SDS 5 moat traine op ôfronde
1. Mulier 3 20 15 1 4 46 91 32   

2. Leeuwarder Zwaluwen 11 20 13 2 5 41 83 42   

3. Oeverzwaluwen 4 20 12 3 5 39 77 49   

4. Arum 3 20 11 2 7 35 71 60   

5. Bolswardia 4 20 10 3 7 33 49 66   

6. RES 1 20 9 5 6 32 65 53   

7. Zeerobben 4 20 9 3 8 30 71 50   

8. SC Franeker 5 20 7 1 12 22 44 69   

9. WWS 3 20 6 2 12 20 49 87   

10. SDS 5 20 3 2 15 11 44 83   

11. Tzum 2 20 2 2 16 7 29 82 1  

  

Nei inkele jierren lieder west te wezen bij SDS 5 hâld Evert Tanja it foar sjoen en 

waard no offisjeel skiedsrjochter foar de thúswedstriden. Syn ferfanger as lieder wie 

Gerlof-Jan Hofstra. Hij nam tegearre mei Bas van der Wey it geregel foar harren 

rekken. 

 

Ús seizoen begûn mei de thúswedstriid tsjin SSS’68 3 út Marsum. Hjirfan waard nei in 

goeie wedstriid wûn mei 3-0. Jammerlik wie dat, neidat in oantal wedstriden foarbij  

wiene, it berjocht kaam dat SSS út de kompetysje stapt is: hjir gongen dus 3 punten . 

Fjirder waard der yn de earste seizoenshelte nog 4 punten helle troch tsjin Tsjom 4-4 te 

spyljen en WSS te ferslaan mei 3-0. Sa stean je mei de winterstop ûnderoan mei 4 

punten, posityf wie dat it 2e part fan it seizoen hast net minder gean kin.  

 

De 2e helte waard dus noch 7 punten mei oerwinningen tsjin Frjentsjer, Tsjom en in 

gelyk spul tsjin Arum.   

 

Fjirder noch inkele nijsgjirrichheden 

- Sommige spilers hawwe moaite mei de lange reistiden nei útwedstriden. 

- Dat Geert altyd rom op tiid oanwêzich wie (sa’n 2 oeren earder as de rest). 

- Dat Willem elke training en wedstriid oanwêzich wie, (wennet yn Frjentsjer) 

Grutte Klasse!! 

 

No noch in tip foar goeie prestaasjes folgend seizoen: 

- De ôfronding (hjir moat mear op traind wurde) 

 

Al mei al wie it wat gesellichheid oanbelange wol in slagge seizoen, jammer fan de 

tsjinfallende prestaasjes, takom jier mar in pear trainingstages ynlosse.  

(Gerlof-Jan Hofstra) 
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SDS A1 on tour!
  

3. Nijland A1 22 15 1 6 46 63 42   

4. Zeerobben A1 22 13 2 7 41 67 36   

5. Jeugd Voetbal Bolsward A1 22 12 1 9 37 59 53   

6. SDS A1 22 11 3 8 36 64 41   

7. Udiros A1 22 11 3 8 33 51 52 3  

8. Heerenveen A2 22 8 3 11 27 50 49   

9. Gorredijk A1 22 7 4 11 25 36 55   
 

De meeste voetbalploegen beginnen het voetbalseizoen met een training, dit willen we 

behouden dus ook S.D.S A1 is het seizoen begonnen met een training. De proppen, 

lijnen en telegrafen waren nog maar net van het veld af en toen hebben de spelers van 

A1 de kleine leren kaatsbal die gevuld is met koeienhaar al ingeruild voor de grote met 

lucht gevulde leren voetbal. Iedereen had weer super veel zin in een nieuw, uitdagend 

en spannend voetbalseizoen. 

 

De eerste competitiewedstrijd tegen de underdog Gorredijk eindigde in een 

teleurstellend 2-2 gelijkspel, het was een spannende wedstrijd en de uitslag had ook net 

zo goed anders om kunnen zijn. Na nog een aantal wat mindere wedstrijden hebben we 

toch de draad goed opgepakt en hebben we als team een goeie serie neergezet van 5 

winstpartijen achter elkaar. Met onder andere overwinningen tegen toenmalig koploper 

Zeerobben, onze aartsvijand J.V Bolsward, het volgens Klaas de H. altijd lastige 

Makkum en de andere toenmalige koploper St. Anna. Klaas de H. zag weinig uitdaging 

meer in dit goed voetballende A1 en heeft  ook geprobeerd te solliciteren bij het 

plaatselijke meisjesteam in St. Anna, dit bleek geen goed idee te zijn.  Deze serie werd 

onderbroken door een sterk en fysiek voetballend, en latere kampioen Balk.  

 

Om deze serie weer op te pakken hebben de twee leiders Marco H. en Klaas de H. een 

paar ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Zo hebben ze onder andere een door de 

familie Heeres gescoute spits uit Brazilië gehaald. Dit fenomeen genaamd Vi(c)tor 

bleek een groot hart te hebben voor bier en vrouwen (blond) maar vooral ook voor 

voetbal. Hij had een tijdje nodig om goed uit de verf te komen op het grote speelveld, 

maar bleek uiteindelijk van onschatbare waarde voor S.D.S. 

 

Na de winterstop waarin we lekker bruin zijn geworden door het mooie (zomer)weer 

hebben we een redelijke tweede seizoenshelft gedraaid. Het kende dieptepunten, maar 

ook een aantal hoge hoogtepunten. Zoals de geweldige overwinning op het omstreden 

kunstgras (art grass) tegen Zeerobben. Deze ploeg had thuis op het nieuwe kunstgras 

nog nooit verloren, maar S.D.S A1 zorgde daar persoonlijk voor.  Om een goeie inzet 

op de trainingen te garanderen had Marco H. een competitie opgesteld waarin jong 
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streed tegen oud. Vanaf dat moment was strijd en inzet gegarandeerd. Jong wou niet 

onderdoen voor oud, en oud wou niet verliezen van jong. Maar uiteindelijk is gebleken 

dat de jonge honden met hun inzet en hun energieke spel het wonnen van de oudere 

vedettes met hun inzicht en slimheid. Deze strijd om zich te bewijzen zette zich voort 

in de competitie wedstrijden en  uiteindelijk zijn we op een 6
e
 plaats geëindigd in de 

strijd om het kampioenschap.  

 

S.D.S bleek een gewaardeerde middenmotor te zijn. Dit was toch vooral te danken aan 

de goeie teamgeest die er in de ploeg heerste. We streden voor elkaar in de eerste, de 

tweede en ook vooral in de derde helft. We gingen goed met elkaar om op het 

sportveld en buiten het sportveld. S.D.S A1 is dit jaar als team goed gegroeid. 

Voetballend en fysiek hebben we veel progressie geboekt. EN DAT ZAL VOLGEND 

JAAR BLIJKEN, HATZEE! 

 

Ik wil toch iedereen nog even persoonlijk bedanken voor dit fantastische seizoen. 

 

Korne B.> bleek een waardig doelman, en een fantastische penaltykiller. 

Redmer S. (en Sietske)> was een slot achter de deur, en was overal te vinden. 

Arjen van P.> is voor het team altijd een rots in de branding. 

Sybren W.> snelle en vaak mee opkomende back, moeilijk voorbij te spelen. 

Andrew F.(en Anita)> sterk aan de bal, goed inzicht. Komt uit de schaduw van zijn 

broer. 

Malcolm F.(en Carlien)>  voetballer die zich altijd wil bewijzen en alles geeft. 

Douwe de B.> vertrouwde basisspeler voordat hij werd geveld door de man met de 

hamer. 

Erwin de B.> geeft nooit op, blijft erin geloven. Een echt trainingsbeest. 

Jehannes A.(en Marieke)> fysieke en sobere verdediger  met een goeie inzet.   

Bauke D.> ach jah, schrijft leuke stukjes.  

Geert D.(en Laura)> geboren aanvoerder (captain), verdeeld het spel en neemt de 

leiding. 

Feiko B.> technisch en sterk aan de bal, goed  afstandschot, resulteert in veel 

doelpunten. 

Johannes T.(en Britt)> een technisch vaardige voetballer met geniale momenten. 

Ralph W.> een rustige technische voetballer, pikt zijn doelpunten mee. 

Jildert H.> heeft zijn vaders talenten geërfd, snelle technische linksbuiten. 

Pytrik H.> fysiek sterke speler met enorm loopvermogen.   

Paul de B.(en Sanna)> supersub, snelle spits die scoort wanneer hij wordt ingebracht. 

Jelmer P.> altijd gevaarlijke spits, scoort makkelijk en heeft goeie acties in huis. 

Vitor P.> technische voetballer met enorm  veel capaciteiten.  

Klaas de H.(en Akke)>geweldige  teammanager, ongelooflijk wat die man met een vlag 

kan. 

Marco H.(en Lysbeth)> fantastische trainer/leider, en een omstreden chauffeur. 

 

Bedankt! Van onze verslaggever (eenhoorn).   
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A2
  
1. Sneek Wit Zwart Combinatie A2 21 18 2 1 56 100 28   

2. Bergum BCV Combinatie A3 20 16 0 4 48 89 31   

3. LSC 1890 A2 19 8 4 7 28 52 52   

4. CSL A2 20 7 4 9 25 44 47   

5. SDS A2 19 6 4 9 22 42 57   

6. ONS-TOP'63 combinatie A3 20 5 3 12 18 31 48   

7. SC Joure A3 19 4 3 12 15 50 93   

8. Jeugd Voetbal Bolsward A2 20 3 4 13 13 34 86  

 

Mei net al te folle ploegen yn de kompetysje kamen de spilers fan SDS A2 de 

tsjinstanner mear as twa kear tsjin. Der wiene wikseljende resultaten. 

Op 5 novimber hellen se harren earste oerwinning en der soene der noch 5 folge. 

 
 

 

B1
1. Bergum BCV Combinatie B1 20 16 2 2 50 97 25   

2. Zeerobben B1 20 17 1 2 49 93 27 3  

3. RES B1 20 11 1 8 34 50 45   

4. Makkum B1 20 9 5 6 32 49 52   

5. St.Annaparochie B1 20 8 6 6 30 57 39   

6. Sneek Wit Zwart Combinatie B1 20 7 7 6 28 57 39   

7. Balk B1 20 8 4 8 28 44 42   

8. CVVO B1 20 8 4 8 28 58 64   

9. Jeugd Voetbal Bolsward B2 20 4 1 15 13 29 69   

10. SDS B1 20 3 2 15 11 15 88   

11. Renado/VVI B1 20 2 1 17 7 40 99  

  

Mei B1 gie it oan de winterstop seker net goed. De beide lieders Tjeerd en Tamme 

sieten betiden mei de hannen yn it hier om wer wat nijs te betinken. Nei de winterstop 

kamen der dochs noch in oantal oerwinningen . Mar 88 doelpunten tsjin is wat oan ede 

rynske kant. 
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 C1 hie in enervearjend seizoen
1. Foarut C1 22 19 3 0 60 115 9   

2. Leeuwarder Zwaluwen C1 22 19 2 1 59 132 29   

3. Scharnegoutum'70 C1 22 14 2 6 44 69 45   

4. SDS C1 22 13 2 7 41 112 43   

5. JVC Nylan 2000 C1 22 13 2 7 41 99 54   

6. Nijland C1 22 11 1 10 34 84 86   

7. SC Berlikum C1 22 10 1 11 31 65 57   

8. Makkum C1 22 10 1 11 31 53 71   

9. Harlingen C1 22 6 1 15 19 35 73   

10. Rood Geel C2 22 5 1 16 16 48 109   

11. Blauw Wit '34 C2 22 2 1 19 7 16 112   

12. SC Franeker C2 22 1 1 20 4 22 162  

 

It sit derop. In bysûnder seizoen in ferskate dingen. Efkes in oantal saken op in rychje: 

 

- 3/4 trainers (Gert Jan, Wouter, Stefan), 2/3 lieders (Jan, Klaas, Jan Erik), 2 

waskfroulju (Ingrid, Jeltjes) 3 skiedsrjochters (Evert Tanja, Enne J. Bruinsma, 

Stoffel Bouma); 

- Yn de beker waarden we 2e en it spul wie noch net goed; 

- Fred Scheltema stoppe as trainer foar de winter en Stefan naam dat oer; 

- We moasten somtiden mei de jonges prate oer teamgeast, der wie in groepke yn de 

groep; 

- We hienen gjin sukses yn de sealtoernoaien; 

- De trainingsopkomst it hiele seizoen wie poerbêst, san 95%!  

- Der binne 9 wedstriden ôflast en 2 kear omdat de tsjinstanner te min (???) spilers 

hie; 

- We ha 4 wedstriden troch de wike spile; 

- We binne op 15-5 dôchs aardich op tiid út; 

- We binne as 4e eindige yn de 2e klasse; 

- De lêste trije wedstriden die 1 spiler net mear mei; 

- De spilers binne allegear foarútgien, yn it spul, as yndividu en as team; 

- We ha de bêste (meifuotbaljende) keeper fan SDS (sorry Harm Jan dat ik dy de 

lêste wedstriid net efkes spylje liet); 

 

- We ha 112 goals makke en krigen 43 tsjin; 

- De grutste útslach wie 16-0 (Franeker C2); 

- It grutste ferlies wie 1-6 (Lw Zwaluwen); 

- 2x gelyk tsjin JVC Nijland, thús terjochte, út net! 

- Bêste wedstriid wie út tsjin Lw Zwaluwen (4-2 ferlern). We spilen mei geduld, 

ynsicht, as team en mei passie! 

- Oare bêste wedstriid wienen de thúswedstriden tsjin Makkum. Beker 7-6, nei 

we mei 1-6 efter stienen. En yn de kompetysje mei 6-1 wûn; 
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- De lege drinkbekerkes ha we mar 1 kear brûkt yn de rêst om it spul út te lizzen... 

- De topscorer fan it seizoen wie Andries mei 25 doelpunten, Doede hie 24, Jacob 

20 doelpunten (Arjen 13, Ayanle 10, Wytse, Christiaan 6, Jarco 3, Jort 2, Ludze, 

Elger 1, eigen doelpunt 1) 

- Bêste spilers? Ja, we wienen allegear goed op ús eigen wize en yn it eigen spul. 

Mar persoanlik (Klaas) wol ik der 3 úthelje en dat binne Andries, Jacob en Harm 

Jan. Dermei binne de oaren net minder mar ´like´ goed; 
- Alle riders, âlders, trainers, waskfroulju, supporters, lieders, spilers tige tank! 
- We ha in moai seizoen hân en ha der 90% úthelle. By 100% wienen we 

wierskynlik kampioen as 2e  wurden; 
- We (Klaas en Jan) ha blommen, patat en drinken útdield oan trainers, waskfroulju, 

skiedsrjochter en de spiler; 

- We krije fan guon spilers noch 1 euro!; 

- We winskje alle spilers in soad sukses yn it seizoen 2006-2007 wer se ek spylje 

meie! 

 

Klaas Pompstra 

 

 

Na de winterstop stonden we allemaal weer te popelen om weer te spelen maar helaas 

zat het weer niet altijd mee. De wedstrijden die we speelden gingen we altijd voor de 

winst, wat niet altijd lukte. 
Teamgeest was er wel, hoewel wij - de leiders - toch nog weleens met de spelers 

moesten praten over hoe en waarom, toch kregen wij ze weer op een lijn. Er was een 

goede opkomst wat betreft de trainingen, kortom de jongens van c1 hadden plezier in 

het spel en hebben er ook nog wat van opgestoken. Stuk voor stuk zijn ze in hun spel 

vooruit gegaan en zijn weer een stapje verder gekomen in hun ontwikkeling als speler 

en als persoon. 

Beste speler, slechte speler? De jongens speelden allemaal met passie en inzet, de een 

wat beter als de ander, als je 

dit alles op een rijtje zet 

stond hier een team waar ik -

Jan Los- met veel plezier 

aan terug denk. 

Verder wens ik de 

spelers/ouders een goede 

vakantie toe. 

  

Jan Los      
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C2 leuke trainingen en een gezellig team
  
1. Renado/VVI C1 18 16 2 0 50 109 19   

2. Irnsum C1 18 13 3 2 42 128 41   

3. Oldeholtpade C1 18 13 1 4 40 71 46   

4. Read Swart C1 18 13 0 5 39 100 42   

5. GAVC C2 18 9 0 9 27 49 54   

6. Oudehaske C1 18 5 4 9 19 45 62   

7. SDS C2 18 4 3 11 15 40 90   

8. CVVO C2 18 4 1 13 13 29 69   

9. DWP C1 18 3 1 14 10 34 109   

10. Akkrum C1 18 2 1 15 7 18 91  

 

C2 zat in de competitie met veel C1 elftallen.  

Bij de meeste wedstrijden ging het de eerste helft niet goed. Maar dan kwamen we in 

de tweede helft weer terug. We hadden een keer een wedstrijd en toen stonden we 5-1 

achter bij de rust. Maar eindigden we met 5-5.  

Het laatste gedeelte van het seizoen, wilde het voetballen niet meer goed. We hadden 

altijd wel een gezellig team.  

En de trainingen waren ook leuk. Zowel bij Stefan van Krimpen als bij Freddy 

Scheltema.  

 

Groet Ewoud 

Stapersma ( 

Middenvelder) 
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D1 net swart-wyt mar griis!
1. SC Franeker D1 22 19 1 2 58 146 13   

2. FVC D1 22 19 1 2 58 99 22   

3. Zeerobben D1 21 17 1 3 52 114 23   

4. Leeuwarden D1 22 12 2 8 38 63 45   

5. Leeuwarder Zwaluwen D1 22 10 2 10 32 60 75   

6. St.Annaparochie D1 22 9 4 9 31 45 60   

7. Stiens D1 22 8 3 11 27 32 47   

8. Drachtster Boys D2 22 8 2 12 26 41 71   

9. SDS D1 22 7 3 12 24 39 87   

10. TTBC D1 22 5 2 15 17 38 66   

11. Dronrijp D1 21 3 3 15 12 32 92   

12. CSL D1 22 1 2 19 5 22 130  

Op de fraach fan Willem oan Sicco om even op papier te setten hoe harren seizoen by 

D1 ferrûn is dit ôfrûne jier, kin Sicco koart wêze: ik wit eigenlik net hoe’t ik it sizze 

moat.  

Wat net Sicco? No, it wie allegear net folle bysûnders. Net folle bysûnders? Jimme 

spylje dochs earste klas en binne ergens yn it midden eindige, dat is dôchs bêst 

genôch? 

S: Ja, dat is wol sa, mar der is hast niks oer te fertellen bedoel ik. (Sicco is ek net echt 

ynteressearre, hy leit ien of ’t oare WK-programma te sjen, en dat skynt ynteressanter 

te wêzen, mar Willem wol it stikje dochs graach no ha!). Der is echt net folle oer te 

fertellen.  

O.k. we komme oerien, do praatst en ik meitsje der wol in ferhaaltsje fan.  

 

Wa sprongen der út bygelyks yn jimme team? S: No, Jan de Boer en Martin, mar sy 

spilen ek wol ris in minne wedstriid hear. Goed, mar nim ris wat hichtepunten dan? 

Wat foar wedstriid stiet dy noch by? S: Ik soe it net witte. We hawwe goeie en minder 

goeie wedstriden spile.  

Oh, ja. We hawwe fan Cambuur wûn, mar dat wie wol in oefenwedstriid. Sorry 

Willem, mar hjir krij ik net mear út, want in 

sekere Piet deVisser (scout fan û.o. Chelsea) is 

der no foar, en dêr kin ik it nea fan winne! 

 

At ik hjir in ferhaal fan meitsje moast, dan soe 

ik sizze: It wie in griis jier. Weinich 

spectaculair. Wûn en ferlern, soms waard der 

goed spile en somtiden wat minder goed. 

Hooplik ha de oaren mear te fertellen, mar ik 

kin der net mear fan meitsje. 

 

Sicco en Atty.  
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D2 in seizoen om gau te ferjitten.
 
1. Warga D1 9 8 1 0 25 73 14   

2. St.Jacob D1 10 7 0 3 21 64 29   

3. Sparta'59 D1 9 5 2 2 17 50 19   

4. Oosterlittens D3 9 3 0 6 9 24 57   

5. Arum D1 9 2 0 7 6 14 63   

6. SDS D2 10 1 1 8 4 16 59   

 

Het verzoek van de Trefferredactie om ook over D2 een stukje te schrijven deed mij 

wel even achter de oren krabben. 

Want hoe moet je een stukje schrijven over een voetbalseizoen, waar je niet echt 

vrolijk van wordt. Als speler ben je onderdeel van een elftal en kies je er zelf voor om 

hier bij te horen. 

De bedoeling is dan ook om met medespelers leiders en trainers er een leuk seizoen 

van te maken. 

Het plezier in het voetballen moet bovenaan staan. 

Er waren echter spelers in D2 die hier een ander idee over hadden. 

Een klein voorbeeld 15 min voor een wedstrijd, 

Er wordt een speler uitgescholden, deze speler heeft  geen zin meer om met de anderen 

te voetballen. 

Praat dat dan maar weer eens goed als leider. 

Iedere voetballer is anders, want elk mens is anders, 

Als speler van een elftal (en niet allen in de D2) heb je hier rekening mee te houden. 

 

Als je daar geen zin in hebt, kun je beter wat anders gaan doen. 

Zo als de zaken er nu voorstaan begeleiden Pieter en ik volgend seizoen de C1. 

Ik hoop dat dit voor ons, trainer en spelers een leuk seizoen wordt. 

Als laatste nog even een stukje uit de handleiding voor de jeugdvoetbalspelleider; 

Er wordt van een jeugdleider verwacht dat hij van voetbal en kinderen houdt,dat hij 

geduld heeft en enthousiast is en allen in het belang van de kinderen werkt, 

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat een 

leider/trainer zo maar alles hoeft te pikken. 

Ook op het voetbalveld ,in een club of op 

een training gelden regels,moet er discipline 

zijn. 

Misschien is dit iets om over na te denken 

voor het nieuwe seizoen. 

Ook wat meer belangstelling van de ouders 

op zaterdagmorgen zou positiever kunnen 

werken op het gedrag van de 

jeugdvoetballers. 

 

Jacob Kooistra 
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D3 is der flink op foarút gien
 
1. LSC 1890 D4 9 7 1 1 22 30 11   

2. Workum D2 10 7 1 2 22 31 8   

3. SDS D3 10 6 0 4 18 35 21   

4. QVC D2 9 3 1 5 10 29 24   

5. IJVC D2 10 3 1 6 10 23 23   

6. SC Joure D6 10 1 0 9 3 8 69  

 

 

Om als leider voor dit team gevraagd te worden was voor mij  wel een bijzonder 

moment. Ik heb relatief weinig verstand van voetbal, heb zelf tot in de D welpen 

gespeeld (QVC). Na het seizoen waarbij mijn broer tijdens een wedstrijd zijn been 

brak ben ik gestopt. Hij is doorgegaan en speelt nog steeds (QVC). De reden was voor 

mij duidelijk, ik verafschuw geweld en stel mijn gezondheid niet voor voetbal in de 

waag. Voor mij was toen het moment dat mijn spelinzicht en tactiekontwikkeling voor 

voetbal op de top was aangekomen. 

Maar… zoiets zet je natuurlijk niet op je CV, erger nog, hierover praat je 28 jaar niet. 

Om vooral mijn zoon Christian, en natuurlijk de club niet teleur te stellen zeg je “ja” 

tegen zo’n taak. 

Gelukkig is er tegenwoordig 24 uur per dag voetbal op TV en kijkt mijn zoon daar 

regelmatig naar.Qua spelinzicht en tactiek is hij inmiddels al op een niveau gekomen 

waar ik bij lange na niet tegenop kan. 

Zo is het uiteindelijk gekomen dat ik met hem de afspraak heb gemaakt om mij weer 

terug te coachen in de  competitie. Nu ik inmiddels terug kan kijken op de competities 

dan zie ik een enorme vooruitgang. 

Niet alleen bij de spelers maar ook in de leiding. Andre Vink heeft ervoor gezorgd dat 

de spelers zich hebben kunnen ontwikkelen, maar ook het willen winnen en verliezen 

is volop getraind. De spelers zijn sterker geworden en meer bewust van hun bijdrage 

aan het spel. Ook de samenwerking tussen trainer en leiding was goed.  Een hoge 

opkomst bij training en bijna continu complete selectie getuigd daarvan.  

 

Najaarscompetitie 

 

In de veronderstelling dat elk team minimaal 2 leiders zou krijgen ben ik in een avond 

onder leiding van Jappie klaargestoomd voor de competitie. De start zonder assistent 

leider viel mij zwaar. Daarnaast waren wij  te ook nog eens te zwaar ingedeeld. In de 

competitie en kregen we diverse D1 teams tegenover ons. Wij als groentjes op het 

grote veld met vaak ervaren D teams als tegenstander. Gelukkig kreeg ik versterking 

van Auke Eringa. Auke had meer te bieden als leider/coach waardoor ik de taak van 

grensrechter/coach op mij heb genomen..  Desalniettemin werd een competitie van 

incasseren. Wij wisten het doelsaldo in 9 wedstrijden op 110 punten tegen te krijgen. 

Toch willen wij (als leiding) hierbij het team nogmaals complimenteren voor de wijze 

waarop zij dit hebben gedragen. Nooit is er onderling een wanklank geweest. De 
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bewondering voor dit team als “collectief” is enorm. Mede dankzij de inzet van trainer 

en uitcoach Andre ging het team voetballend vooruit. 

    

Voorjaarscompetitie 

 

Andre Vink wist mij verbazingwekkend snel te melden dat wij in de 

voorjaarscompetitie een grote kans maakten om in de top mee te draaien. Dit ondanks 

het feit dat er nog geen wedstrijd was gespeelt. Dat de trainer alle uitslagen van de 

vorige competitie had uitgeplozen was mij toen nog niet helemaal duidelijk. Dat Andre 

gelijk had bewees het team. Voetballend werd er veel progressie gemaakt. Natuurlijk 

steeg het zelfvertrouwen hierdoor en werden wij eindelijk gretiger. Tot de op een na 

laatste wedstrijd hadden hebben wij kans gehad om kampioen te worden. Dit zat er 

helaas niet in. Een welverdiende 3
de

 plaats in de voorjaarscompetitie is in tegenstelling 

tot de najaarscompetitie een hele verbetering. 

Rest mij nog de JC van SDS te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, het hele 

team van D3 voor zijn inzet, Andre voor zijn trainingen en het scheidsrechteren. Auke 

voor het coachen en last but not least Saskia en Regina voor het wassen van de 

wedstrijdshirts.  

Volgend seizoen zijn Auke en Jaap weer van de partij met D1. 

Hoe dit zal gaan verlopen weet ik nog niet, indien de inzet van de betrokkenen even 

groot als dit jaar is dan  kost het ons weinig moeite om de tijd ervoor in te ruimen. 

 

Jaap 

Zijlstra    
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E1…………….een slapende reus.
1. WWS E1 10 7 2 1 23 47 18   

2. Workum E1 9 6 0 3 18 35 17   

3. Renado E1 10 5 1 4 16 39 37   

4. SC Franeker E2 10 4 2 4 14 27 30   

5. Balk E1 9 3 1 5 10 20 31   

6. SDS E1 10 1 0 9 3 13 48  

 

Sportief gezien verliep het seizoen voor SDS E1 teleurstellend. Over het gehele 

seizoen 6 punten. Gelijkmatig verdeeld over de voorjaars- en de najaarscompetitie. 

Toch waren er genoeg fases in diverse wedstrijden dat de jongens prima combinatie-

voetbal lieten zien.  

Als we dan na de wedstrijd met de coaches van de tegenpartij onder het genot van een 

kopje koffie de wedstrijd nog eens analyseerden, kregen we dat ook vaak te horen.  

Na een sterke start in de laatste twee uitwedstrijden tegen Balk E1 (2-0 voorsprong) en 

Workum E1 (1-0 voorsprong), keerden we uiteindelijk toch weer zonder punten 

huiswaarts.  

Na afloop van deze wedstrijden bekenden de coaches van de tegenpartij dat ze het in 

het begin “dun in de broek deden” en vreesden voor een forse nederlaag.  

In dat opzicht kunnen we wel een vergelijking trekken met SDS 1. Ook maar 6 punten, 

maar zo nu en dan toch prima voetbal. 

Als de jongens bij balbezit het positiespel (bewegen zonder bal) wat beter gaan 

beheersen en zonder balbezit wat meer oog hebben voor hun tegenstanders, dan wordt 

het voor de tegenstanders al een stuk moeilijker om te winnen. Voeg daar nog wat 

meer lef, bravoure en pittigheid in de duels aan toe, en het wordt een bijna 

onverslaanbaar team. 

 

Een slapende reus dus……soms ook letterlijk. Sommige jongens hoorden gapend de 

voorbespreking aan. Een deel van het team maakt er een gewoonte van om 

vrijdagavond laat naar bed te gaan. Voor hen zou het dus beter zijn om de wedstrijden 

op zaterdagmiddag te spelen. 

Hoewel we vaak veel doelpunten moesten incasseren, oogste onze keeper, Jan Peter 

Bootsma, bij vriend en vijand erg veel lof. Jan Peter traint bij SC Heerenveen en speelt 

vanaf volgend seizoen op een hoger niveau bij Zeerobben. 

Jan Peter, veel succes toegewenst bij Zeerobben en SC Heerenveen!! 

Ook onze centrale middenvelder, Teun Heeres, mocht een periode met SC Heerenveen 

meetrainen. Teun is onlangs nog opgeroepen voor een regionaal selectieteam. 

 

De spelers: 

Harm Kappe, heeft snelheid en heeft zich sterk ontwikkeld als rechtervleugel-

verdediger (ontwikkelpunt: linkerbeen),  

Centrale verdediger Jelle de Vries heeft een prima spelinzicht (ontwikkelpunt: 

snelheid),   
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verdediger Jesse Vallinga is taai in de duels (ontwikkelpunten: positiespel en passing), 

de aanvallers/middenvelders: Pieter Wesselius, Teun Heeres en Job Plantinga hebben 

inzicht en een goeie balbeheersing (ontwikkelpunt: balafpakken).  

Middenvelder Allert Turksma heeft een goeie lange pass en een mooi afstandschot 

(ontwikkelpunt: power en dynamiek).  

Frans Dooper is de tegenpool van Allert. Frans (afwisselend spits en 

rechtermiddenvelder) heeft veel dynamiek en drang naar voren (ontwikkelpunt: 

balbeheersing). 

 

Jongens, de resultaten vielen tegen, maar toch hebben we met veel plezier met jullie 

samengewerkt. Veel succes bij de D-pupillen en nog bedankt voor de bloemen en de 

fles wijn. 

Jaring en Meinte 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Treffer nr 9 27 juny 2006 

E2 kampioen voorjaar 2006
 
1. SDS E2 10 8 0 2 24 57 11   

2. Sneek E2 9 6 1 2 19 41 20   

3. Dronrijp E2 9 4 1 4 13 28 27   

4. Nijland E2 9 3 3 3 12 33 38   

5. GAVC E3 9 4 0 5 12 22 35   

6. SC Franeker E4 10 0 1 9 1 14 64  

 

Na een moeilijke competitie in het najaar van 2005, waar we in een te zware poule 

waren ingedeeld, kwamen we wat winspunten betreft niet zo ver. De leiders (Klaas en 

Johan) werden soms wel eens een beetje moedeloos van het vertoonde spel. Na een 

competitie van 9 wedstrijden vonden we ons zelf terug op de 9
e
 (1 na laatste) plaats in 

de totaal uitslag. Met 2 gelijkspellen en 7 verloren wedstrijden kwamen we uit op 18 

doelpunten voor en 45 tegen.  

In de voorjaarscompetitie moesten we laten zien dat er wel degelijk kwaliteit aanwezig 

was. En de complimenten, want het “knopje” was om en er werd uitstekend 

gevoetbald. Ik zal niet een uitgbreid wedstrijdverslag gaan maken, want daar is veel 

van terug te vinden op de sds-site.  

 

Een korte samenvatting: 

Franeker uit 0 – 9 / Nijland thuis 9 – 2 / Dronrijp uit 0 – 8 / Sneek thuis 5 -3 / 

GAVC uit 1 – 5 / Franeker thuis 10 – 0. 

Dit ging in een moordtempo en er werd al stiekem gedacht aan het behalen van het 

kampioenschap. Werd de druk te hoog? Er volgden twee wedstrijden: Nijland uit 2 – 1 

en GAVC thuis 1 -3, weer met alle benen op de grond, even het kampioenschap 

vergeten en zoals Klaas het vaak op passende wijze zei: lol hebben in het voetballen!! 

Een thuiswedstrijd tegen Dronrijp volgde 6 – 0, we waren er weer. 

Toen moest onze laatste wedstrijd de beslissing brengen. Uit tegen Sneek, bij verlies 

werd bijna zeker Sneek de kampioen, bij gelijkspel moesten we nog een aantal 

uitslagen afwachten, maar bij winst waren we niet meer te achterhalen. 

Een mooie wedstrijd met een vaak niet al te goed fluitende (sneker)scheids. Toch werd 

het 0 -3. E2 KAMPIOEN!!! 

Doelpunten: Joost 25 / Marco 21 / Gosse en Jelle-Jan 4 / Abdullah 2 / Remco 1 

Maar het gaat niet alleen om de doelpuntmakers, daarom een compliment aan alle 

spelers. Keeper Bert /Achterhoede Ruurd, Remco en Jelle-Jan /Middenveld Mette, 

Gosse, Rico en Marco /Voorhoede Abdullah en Joost, 

Allemaal gefeliciteerd met dit geweldige succes. 

 

Klaas Visser (trainer/leider) Johan de Graaf (leider)  

Alexander Verheus ( algemeen verzorger) 
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E3 heeft zich ontwikkeld tot een team
  
1. DTD E2 9 8 0 1 24 50 10   

2. SDS E3 10 6 2 2 20 36 28   

3. CSL E3 8 4 2 2 14 40 19   

4. Zeerobben E4 9 3 2 4 11 21 22   

5. SC Franeker E7 9 3 0 6 9 18 31   

6. Oosterlittens E2 9 0 0 9 0 13 68  

 

We kunnen terugkijken op een goede tweede competiehelft. Vrijwel altijd 

doelpuntrijke wedstrijden met veel doelpunten voor en veel doelpunten tegen.  

Dus leuk om te zien.  

Van de kampioen DTD werd zelfs gewonnen ! Steeds meer werd de combinatie 

gezocht en opbouwend ontstonden er zelfs al vaste spelpatroontjes. 

 In  de verdediging bleef het vooral nog wat zoeken naar een goede opstelling nadat 

Doede Rients, onze keeper, door een armbreuk niet langer mee kon spelen en daarvoor 

een achterhoedespeler  moest worden ingezet. Goed gedaan Wietse!  

 

Hoewel de verdedigers heel goed hun best deden kon niet worden voorkomen dat er de 

nodige tegendoelpunten vielen. Voor het middenveld was het extra hard werken met de 

personele probleempjes achterin. Dat deden ze goed. 

 De extra verdedigende taak werd goed opgepakt. Met de spelhervattingen maakten de 

middenvelders weer snel de ruimte om het spel, via de zijkanten weer op te bouwen en 

onze snelle spitsen in stelling te brengen. En dat zo’n loopvermogen voorin goed werkt 

blijkt wel uit het aantal doelpunten voor.  

 

Als trainer coach, samen met Douwe Durk Reitsma, is het leuk te zien dat deze groep 

zich ontwikkeld heeft tot een team. De nieuwe trainingsopzet heeft de jongens 

geholpen om de technische vaardigheden 

beter te ontwikkelen.  

Een goed initiatief van de TC! Of niet 

jongens? Dat is toch leuk met die stations 

waar nooit een trein komt…. 

Doede Rients, Hylke, Wietse, Ytzen, 

Foeke, Thijs, Pieter, Nies Douwe en Jacco  

jullie hebben het prima gedaan!  

 

Rudy Hobbenschot.  
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E4 de talinten komme der oan
  
1. CVVO E3 9 9 0 0 27 86 7   

2. Sparta'59 E2 9 6 1 2 19 42 31   

3. Sneek E3 10 5 0 5 15 39 34   

4. SDS E4 10 4 1 5 13 30 41   

5. Workum E3 9 1 3 5 6 15 48   

6. Mulier E3 9 0 1 8 1 13 64  

 

Oan de ranglist te sjen tinke jimme miskien, wêr hat dy man it oer.  

Mar op it fjirde plak stean seit neat oer de kwaliteiten fan E4.  

It fuotbal wat dizze mantsjes spylje is in lust foar it each.  

Mei namme de ferdedigers Chaw, Marco, Douwe en Maikel; der is gjin troch kommen 

oan.  

Us keeper Martijn kin se mei de eagen stjoere en ek hy is sa wis as de bank.  

At de bal trochskood wurdt nei it middenfjild en Stefan, Casper of Bouke begjinne te 

rinne, no sis dan de bakker mar ôf.  

Hielendal at it slagget om de bal foar de goal te krijen en Jan Thomas as Jurjen it 

ôfmeitsje kinne; je witte net wat je sjogge.  

Nee, mei dizze mannen komt it wol goed. It fertrouwen en de ynspiraasje dript der ôf. 

Ik tink oan kontraktferlinging, dan kin it noch hiel wat wurde. 

  

Jan Klaas (lieder) 
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F1 zocht lang naar de goede formatie
1. Foarut F1 9 8 0 1 24 41 10   

2. Leeuwarder Zwaluwen F1 8 6 1 1 19 28 8   

3. RES F1 8 6 0 2 18 32 7   

4. Nicator F1 9 2 1 6 7 18 41   

5. SDS F1 10 2 0 8 6 11 40   

6. Scharnegoutum'70 F1 10 1 2 7 5 16 40  

  

We begonnen met frisse moed de spelers van F1.  

De eerste helft van het seizoen draaiden we lekker mee, ondanks dat we problemen 

hadden met de opstelling waar moest iedereen staan. 

Eigenlijk zijn we doorgegaan met het zoeken van de posities met resultaat. De tweede 

helft van het seizoen ging een stuk minder.  Er werd veel gemist ook hadden we 

blessures. 

Wiebe Heeres ging door zijn enkel  en Pieter Sytsma had ook last van zijn voet en kon 

maar een helft spelen. 

Ondanks dat speelden we de wedstrijden met soms 8 man soms 7 en soms 6 man en 

gingen de laatste wedstrijden van het seizoen voor de wind! 

Bij deze willen we de ouders die hebben gereden van F1 bedanken . 

  

pieter  wiebe remon karst jesse gert jan haye jan remco idsert.  

veel voetbal plezier volgend seizoen! 

groeten jan bouke en egbert bootsma 

 

F2 foen it seizoen sponend 
1. IJVC F2 10 7 2 1 23 52 17   

2. RES F2 10 6 3 1 21 45 11   

3. SDS F2 10 6 1 3 19 45 22   

4. Irnsum F1 10 5 1 4 16 36 33   

5. Lemmer vv F1 10 1 1 8 4 7 47   

6. NOK F1 10 1 0 9 3 6 61  

  

Wij dus ik en mien freunen  ien f2 foen dit  seizoen sponend. 

It wie leuk om nei de wedstryt te penneltie sjitten dan hie iederien nog een kons om te 

skoren. 

En we hope nog om trede te wurden maar we bleuwe er ien leuwe sneon mute we nog 

tsin nok. 

 

Habtamum de Hoop 
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F3 spilers flybkje as grutte keardels
1. CVVO F5 10 7 1 2 22 61 15   

2. Hielpen F1 9 7 0 2 21 47 13   

3. Balk F3 8 6 1 1 19 42 9   

4. SDS F3 9 3 0 6 9 16 35   

5. RES F4 9 3 0 6 9 27 58   

6. Oeverzwaluwen F3 9 0 0 9 0 13 76  

 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf moet ik nog even terugdenken aan onze laatste 

wedstrijd. (die staat je natuurlijk nog het meest bij, want het is nog maar 2 dagen 

geleden) 

Helaas verloren we deze met 0-13 tegen de kampioen, maar die uitslag is niet 

kenmerkend voor het hele seizoen.  

Doordat we de eerste helft van het seizoen tweede waren geworden, werden we 

zwaarder ingedeeld en konden deze stand voor het tweede deel niet evenaren. Toch 

hebben we goed gespeeld en je zag de voetballers ook met de wedstrijd groeien. De 

heren beginnen zelfs al op de grond te spugen als ze een bal moeten trappen. (hebben 

wij ze overigens niet bijgebracht)  

Lof aan de spelers dus, die meestal met een tomeloze inzet weer op het veld 

verschenen en lof ook aan de ouders, die met net zoveel inzet elke keer weer aanwezig 

waren. We hebben een verzoek ingediend bij SDS voor een Megafoon. Zo proberen we 

volgend seizoen de aanmoedigende ouders te overstemmen. 

F4 mei 5 punten ûnderoan
1. LAC Frisia 1883 F9 9 8 1 0 25 39 7   

2. Stiens F5 8 4 3 1 15 26 8   

3. Zeerobben F5 9 3 3 3 12 19 22   

4. Arum F2 8 2 2 4 8 17 38   

5. Foarut F3 9 1 3 5 6 11 22   

6. SDS F4 9 1 2 6 5 11 26  
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F5 tevreden spelers en een tevreden leider
  
1. CSL F3 9 8 1 0 25 62 3   

2. Jeugd Voetbal Bolsward F6 10 8 1 1 25 78 10   

3. SDS F5 10 4 1 5 13 19 23   

4. Oosterlittens F2 10 4 1 5 13 28 37   

5. IJVC F5 9 1 1 7 4 13 68   

6. Mulier F3 10 1 1 8 4 10 69  

 

Na de winterstop ben ik overgestapt als leider van F 4 naar F 5 

Een team met allemaal nieuwe spelertjes en met twee “oude rotten” Tom en Rients. 

Je denkt als leider hoe zou het zijn zonder m´n super goalmaker van F 4  Kevin He. 

Kunnen deze nieuwe talenten dit verlies opvangen ???.  Nou ze hebben me niet 

teleurgesteld en hebben prachtige wedstrijden gevoetbald.  

 

Over het resultaat ben ik dan ook dik tevreden. Het hoogtepunt voor mij was de 

thuiswedstrijd tegen de ploeg die in onze klasse kampioen geworden is: Stiens. We 

hielden deze ploeg met een toomloze inzet van alle spelers tot enkele minuten voor tijd 

op 0-0. Helaas maakten ze toen uit een corner de 1 - 0 , maar de prestatie was er niet 

minder om. 

 

Wanneer je de spelertjes bekijkt zijn ze stuk voor stuk in de loop van het seizoen beter 

geworden. Tom was letterlijk en figuurlijk de grootste man bij dit team.  

Als laatste man ruimde Tom alle ballen op en was het slot op de deur. 

 Peter de jongste van het stel had een toomloze inzet en ging geen enkel duel uit de 

weg.  

Jos , een super talent passeerde diverse keren de spelers van de tegenpartij.  

Sybren, speelde goed op het middenveld, jammer dat je niet altijd kan trainen anders 

zou je nog beter worden.  

Roan, onze Romario tegen Y .V.C uit IJlst  met twee prachtige doelpunten waarvan de 

winnende in de laatste seconden van de wedstrijd.  

Idsert, ook een echt talent met al enkele echte schijnbewegingen. 

 Johannes, met z´n keiharde schoten en twee prachtige doelpunten waarvan de 

gelijkmaker  tegen Mulier. 

 Als laatste Rients , nog niet zo´n goalgetter als z´n vader maar wel met enorm veel 

voetbalplezier en als keeper deed hij het de laatste wedstrijden niet slecht. 

 

Verder wil ik Andre bedanken voor het geven van de trainingen en de ouders voor hun 

geweldige steun aan de zijlijn. Hopelijk blijft dit enthousiasme ook wanneer de kids 

wat ouder worden.   (Eddy)   
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Hier nog de reacties van de spelers van F5: 

 

Ja ik vond het penalty schieten wel leuk. ja ik vond ales wel lieuk maar Tom vin ik het 

best maar ik ben ook best goed 

De groetjes Roan 

 

Hoi  ik  ben Rients  en ik vind   voetbal  leuk 

Ik vind het leuk  om kieper te zijn 

Ik vond de wetstrijden  tegen bolsward het leukst 

Ik ben blij dat we tegen ze gespeeld 

Ik schiet de pengel in de hoek   

Ik heb bijna een bal tegen het hoofd van mijn moeder geschopt  

En ook de goot van de garage stuk geschopt 

De bal ligt op het dak  

Rients  Melle  de Boer 

 

Ik ben idsert wijnia 

Ik font het voetbalseizoen leuk 

En ik font het tiem ook leuk 

Ik zat in F5 

 

Ik vint voetbal heel erg leuk 

En daar om ben ik er op ge gaan 

Jos Wijnia 

 

12 mei was het slotavond. Ik vond het leuk 

Johannes Bruinsma F5 

 

Ik vind voetballen heel erg leuk en ik doe heel erg mijn best en met mijn vriend Tom 

zit ik in het team F5. En ik kan heel goed een hakje geven. 

Peter  

 

Ik vind voetballen leuk en heb dit seizoen 2 doelpunten gemaakt. 

Tom Rechter 

 

Ik vond het heel leuk om in F4 te spelen, maar ik vind het ook leuk dat ik nu naar de E 

ga en dat ik samen met Jort ga spelen, want hij is mijn vriend. Martijn 
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2005-2006 it wie wer in moai seizoen 
  

Topamateurvoetbal.nl tocht er sa oer yn 

augustus 2005 

Een dorpsclub uit een voetbalgek dorp. Met een 

elftal dat probeert te voetballen. 

 SDS zal met deze ploeg best wel eens voor een 

verrassing weten te zorgen. Maar als je alleen al 

naar de seizoensopening kijkt (HZVV thuis, 

Staphorst uit, Oranje Nassau thuis en PKC uit) 

dan moet je het ergste vrezen voor SDS. Of gaan 

de friezen dit seizoen net zo verrassen als CVVB 

dit vorig seizoen deed? 

 

 

Prognose: 

1. Oranje Nassau 

2. HZVV 

3. Staphorst 

4. ASV Dronten 

5. Holwierde 

6. PKC ' 83 

7. BCV 

8. VIBOA 

9. SJS 

10. CVVB 

11. Noordscheschut 

12. SDS 

De Skoalleseize hie it mar drok dit jier. 

 It trainingsfjild waard yn septimber oplevere mei 

prima ljocht en goeie stekken der omhinne. It fjild 

hat him ek best holden yn dizze wiete winter.  

Ek de Boksen waarden opknapt en hawwe no de 

echte swart wite kleuren.   

Der waarden ek moai wat beammen omreage dit 

seizoen en der waarden foaral plannen makke 

fopar in nije kantine. Krekt foar de ein fan de 

kompetysje kaam der ek noch in nij skoareboerd. 

 

 

It âlde skoareboerd die it ek 

noch prima. Yn augustus spile 

SDS C1 in tige spektalulaire 

wedstryd tsjin Makkum C1. 

Mei 1-5 efter en dochs noch 

mei 6-5 winne. Sokke 

wedstriden bliuwe je lang bij 

en fertsjinje in plakje yn it 

jieroersicht 2005/2006 

 

Nije sjurts 

Tongersdeitejûn nei de training fan 

SDS 1 wurde de nije sjurts fan SDS 

1 presinteard yn de kantine. De 

nammen fan de sponsers American 

Base en Hanzedruk sille der no echt 

op stean.  

Nije ljochtynstallaasje 
Wy kinne grutsk wêze op de nije 

ljochtynstallaasje op it trainingsfjild. De 

nachtbline Jappie Wijnia lit ús witte dat hy tiisdei 

by it trainen net iens merkt hat dat it donker 

waard. As dat net in kompliment is. 

 

SDS 2 yn nije trainingspakken  
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Oer belangstelling fan de parse 
hie SDS (en Marcel) net te klaaien. 

Sij woene allegear graach witte wat 

Marcel fûn at SDS wer ferlern hie.  

Gelokkich seach Marcel altiten 

wer” (Al)lichtpunten” en 

foarútgong en rekkent hij der ek op 

dat soks it kommende jier ta bettere 

reultaten liede kin 

SDS giet seizoen ek de ynternasjonale 

tranfermerke op. Sa waarden der foar de E’s en 

de F-kes twa Sjinezen oanlutsen, wêrtroch 

Wommels der in ôhelsjinees better fan waard. 

De A’s kochten noch spektakulairder yn : Vito, in 

Braziliaan waard yn de winterstop helle en learde 

hjir wat in tredde helte is wylst de A-spilers foaral 

Braziliaanske bewegingen leerden. 

 

 

Fryske twastriid 

Op 15 oktober wie de Fryske dei yn Easterein. 

Fryske flaggen, fryske boeken as prizen, in Frysk 

hynder mei de bal , Frysk damjen en foar de 

wedstryd in Frysk folksliet songen troch Folkert 

Rients Vellinga  moasten de wedstryd fan de twa 

ienige Fryske ploegen yn !-E opfleureje. It die 

SDS goed. Sij hellen de earste en ienige 

oerwinning fan it seizoen. 

 

 

Op 4 novimber 2005 wie de webside presys 3 jier 

yn 'e loft. Yn 'e rin fan de jieren hawwe wy 

hieltiten mear besikers krigen. Dit oantal stijgt 

noch altiten. It is sels sa dat wy deis mear besikers 

hawwe as leden(sa 'n 300). Dit binne it oantal 

besikers yn de earste 3 jier: 

  2002 2264 
  2003 18247 
  2004 84378 
  2005 125706 
  Totaal 230595 

 

Lekker strak! 

Rene Velzen is yn ferbân mei syn 

wurk stoppe mei fuotbal. Syn SDS-

sokken hawwe in nije bestemming 

krigen. Wikje, syn frou en 

fersoarchster fan A2, brûkt se foar 

opfulling yn 'e learzen. "Dan sitte 

se sa lekker strak om 'e foet, dat 

stiet folle moaier", seit Wikje. 
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Aktiviteitenkommisje 

Yn de neisimmer is der spontaan in 

supportergroep oprjochten. It echt doel moat noch 

útwurke wurde mar de bedoeling is wol dat it 

aksint leit op it organsiearen fan acktiviteiten. De 

groep bestiet foarloapich út de folgende leden: 

Eke Sijbesma, Annie Sjaarda, Oebele Anema, 

Geert of Gatske Hiemstra en  Klaas Okkema. 

Ype, Ruurd of Gearard 

Tongersdeitejûn stride Ype 

Tiemersma, Ruurd Boorsma en 

Gearard Posthumus yn d earste 

foarronde om de titel 

"fuotbalprofessor fan SDS". 

Elkenien is fan herte wolkom yn de 

kantine om wat op te stekken en 

fansels de 3 debutanten oan te 

moedigjen. De winner giet nei de 

grutte finale op 7 jannewaris 2006. 

Âldjiersbolje 
Eltsenien dy 't nocht hat kin moarn wer fuotbalje 

yn de sporthal fan Easterein. Eltsenien is wolkom 

fan 14.00 oan 't 15.30 oere. 

George Best 1946-2005 

In 1969 I gave up women and 

alcohol - it was the worst 20 

minutes of my life. 

George Best - ever the joker. 

 

De 

liftwedstryd 

soarge foar 

in rekord 

oantal 

besikers op 

de side. Jan 

en Sjoerd 

stelden teleur 

 

SDS 2e!! 

SDS is juster 2e wurden op it 

krysttoernoai fan Frentsjer. Marten, 

Dirk-Yde, Jacob-Klaas, Tsjeard B., 

Erik en Willem ferlearen yn de 

finale úteinliks mei 4-2 fan Mesken 

Bouw. Al mei al in hiel knap 

rissultaat. Letter kin jim hjir mear 

lêze oer dit toernoai. 

Johan Delfsma hat mei Nieuw Noord Olé de 1e 

priis pakt yn de SDS-League.  

 

Op nûmer 2 fine wy lyk ek de beste frou fan de 

SDS-League. Alise de Vries út Mantgum wint 

mei FC? de 2e priis. 

 

Klussen is mijn Leven fan Ate Feike de Boer pakt 

knap de 3e priis. Hie der gjin winterstop(ke) west 

dan hie der sa trochstoomt nei it earste plak 
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Op 7 jannewaris 2007 wie de 

snertrin. Mear as 50 sportive leden 

draafden lâns de âlde dyk en fia 

Skrok werom om dêrnei brea mei 

snert en bier te nuttigjen.  

Tidens de nijjiersresepsje fan SDS 

is foar de tredde kear de 

fuotbalkenniskwis holden.  

Yn in grôtfolle kantine moasten Jan 

de Jong en Gearard Posthumus 

besykje de finale te heljen ten koste 

fan de twa eardere winners.  

Dat slagge net. Lolke Hofstra en 

Willem Wijnia moasten tegearre 

mar útmeitsje wa't de tredde titel 

pakke soe. 

Willem waard de winner. 

Net fit 

Gert-Jan Hiemstra hat noch altiten lêst fan 'e 

knibbel. Hy sil binnenkoart nei it sikehûs foar in 

2e miening fan in deskundige. It fuotbaljen wurdt 

dit seizoen neat mear. Hielendal stopje mei 

fuotbaljen is foar Gert-Jan seker gjin opsje. Wy 

kinne him dus wer op 'e fjilden ferwachtsje! 

Gert-Jan, sukses mei dyn herstel! 

F-pupillen 

Op 3 maart begjint de kompetysje 

foar de jeugd. Wij krije fan Jappie 

Wijnia troch dat er no 44 F-pupillen 

binne. Dat soene der 45 wurde 

moatte, omdat dan alle ploechjes 9 

spilers hawwe. Dus wa wurdt it 45 

ste F-pupiltsje? 

Midwinteryoernooi 

SDS 2 
Workum 1 - SDS 2                1-0 

Blauw Wit 34  2 - SDS 2        2-0 

Dokkum 1 - SDS 2                 0-2 

Drs Vijfje   - SDS 2                3-0 

 

In yntikker of in wrâldgoal 

4 doelpunten makke Harm Auke 

ôfrûne sneon. Wij hiene it oer 

yntikkers mar Harm Auke jout sels 

efkes oan hoe goed de doelpunten 

wol net wiene: 

het waren twee wereld goals en 

twee onhoudbare ingeschoten 

strafschoppen(moet je ook maar 

kunnen)! 
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SDS 1 
Cambuur 69 1     - SDS 1    1-4 

(doelpunten Tsjipke Klaas, e.d., Peter (2)) 

CSL 1 - SDS 1                    0-2 

(doelpunten Anne en Robert) 

de Point 1 -  SDS 1              1-3 

(doelpunten Anne, Harm, Peter) 

ONT 1   - SDS 1                  0-0 

Diëet 

As der juster ien fit oan it 

sealtoernoai begûn dan wie it Jos 

Zonderland wol. Hy liet witte dat 

hy oan in perzikdiëet sit. Hy yt 

alles....behalve perziken. 

 

Fred 

mei de 

SDS-

sjaal 

foar 

syn yn 

Liver- 

pool 

Knyntsjedei 

Op 15 oktober wie de Fryske dei yn 

Easterein. Op 1 april is it 

knyntsjedei yn Burgum. Jûns om 

18.30 oere spilet BCV tsjin SDS. 

 Helaas gie dizze wedstryd ferlern 

mei 2-1, wêrtroch hanthavenje 

útsletten wie. 

 

  

Wurdfierder Geert Hiemstra fan de 

aktiviteitenkommisje hjit de spultsjedoggers 

wolkom op 24 febrewaris.  

It sit net mei 
Dirk de Jong hat alwer in skoftke 

lest fan de knibbel. Foarige wike 

soe de dokter efkes yn e knibbel 

sjen. Hjir kaam jammer genoch wat 

tusken. No moat Dirk wachtsje oan 

´t folgende wike. Hooplik kin it 

euvel dan al ferholpen wurde. 
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Wa binne der net? 
Dennis (lêst fan 'e rêch) 

Syb (lêst fan 'e knibbel) 

Gerrit H. (sit by de toskedokter) 

Durk O.(by de fysio) 

Remco (oeral lêst) 

Durk de Jong (herstellende) 

Harm (lêst fan 't ankel) 

Gert-Jan (lêst fan 'e knibbel) 

Tiemen (biljerte?) 

Hjalmar (ek biljerte?) 

Knap 

SDS E2 wûn sneon as ien fan de 

weinige SDS-teams sneon al. Sy 

pakten Franeker E4 yn Frentsjer 

mei 9-0 yn. Hjir de 

doelpuntenmakkers: 

5 x Joost Verheus 

3 x Gosse Vellenga 

1 x Marco de Graaf 

 

 

Degradeard 
SDS 1 is nei ôfrûne tiisdei offisjeel degradeard. 

BCV wûn ferrassend tsjin ASV Dronten en hat no 

16 punten. SDS hat 6 mei noch 3 wedstriden te 

gean en kin de Burgumers dus net mear ynhelje. 

Spitich! 

 

 

  

 

 

 

Al dit nijs en noch folle mear hat stien op 
  

www.vv-sds.nl 
 

 

 

 

http://www.vv-sds.nl/
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Doelpuntenmakkers 2005-2006 en troch de jieren hinne.
Wij kinne de balâns wer op meitsje nei in jier doelpunten meitsje. 55 ferskillende 

spilers hawwe 187 doelpunten makke. Hjir de top 10 en dêrnei de hiele list: 

1.Ype Tiemersma: Dit is gjin tafal mear. Gemiddeld 19 doelpunten skore de lêste 4 

jier dat seit genôch.  Ferline jier noch twadde mei 18 doelpunten no earste mei 19. Fan 

herte. 

2.Wichard Deinum:  Hy hie foar it seizoen noch ien winsk: Topskoorder wurde bij 

SDS. Dat is it net wurden, dochs mei 14 doelpunten in prima skore en dat beloofd noch 

wat foar takem jier. 

3.Bas de Haan: Mei 13 doelpunten ek in echte spits troch de jierren hinne. 

4.Harm Auke Dijkstra: At je lieder binne yn it Clarence Sluierklassemint dan sille je 

nea topskoorder wurde fan SDS. It is mar wat je wolle. 

5.Willem Wijnia: Hy hie graach 10 meitsje wollen dit seizoen. Trochdat de lêste 

wedstryd net trochgie waard dit him net. Willem sil mei syn baas oerlizze folgend 

seizoen noch mear sneonen frij te krijen sa ‘t hy dan wol minstens 10 meitsje kin.  

6.Hendrik de Jong: Ek hy moast sneons wolris wurkje. Troch by SDS 2 noch 3 goals 

te meitsjen tsjin Genemuiden kaam hy dochs noch tot 7 goals. Hy sil mei Jan 

Hazenberg oerlizze hoe ‘t hy folgend jier mear skore moat. 

7.Albert-Jan Joustra: Yn syn earste jier yn de senioaren, nei inkelde seizoenen net 

fuotballe te hawwen, liet hy sjen best aardich fuotbalje te kinnen. By SDS 3 kaam hy 

tot 7 goals. Wy ferwachtsje folgend seizoen minimaal 10. 

8.Roel Sybesma: Neffens de statistiken makket hy folgend seizoen wer 7. Oer 14 jier 

makket hy dan foar it earst 0 yn ien seizoen. 

9.Gerard Posthumus: Yn it 3
e
 hy hie it wat dreger as oare seizoenen yn ‘t 5

e
. Hy spile 

ek wat minder wedstriden. 

10. Johannes Dotinga: Hy bleaun Willem Veenstra krekt ien goal foar en waard sa de 

topskoorder fan SDS 5. 

   SDS 05/06 04/05 03/04 02/03 

1 Ype Tiemersma IV 19 18 16 22 

2 Wichard Deinum III 14 1 0 0 

3 Bas de Haan V 13 16 7 0 

4 Harm Auke Dijkstra III en V 10 14 10 7 

5 Willem Wijnia II 9 6 5 8 

6 Hendrik de Jong I en II 7 13 17 13 

7 Albert Jan Joustra III 7 0 0 0 

8 Roel Sijbesma IV 7 8 8 9 

9 Gerard Posthumus III V 6 19 11 8 

10 Johannes Dotinga V 6 2 0 0 

11 Dirk Yde Sjaarda I 5 4 6 3 

12 Gerlof Velstra II en III 5 6 6 0 

13 Willem Veenstra V 5 9 0 0 

14 Pieter Kamstra II 4 13 9 7 

15 Ruurd Boorsma II 4 4 0 0 
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16 Stefan Krimpen II 4 2 5 0 

17 Hjalmar Ruiter III en IV 4 0 0 0 

18 Eeltsje Postma IVenV 4 0 0 0 

19 Tiemen Vermeulen V 4 0 0 0 

20 Anco Elgersma III 3 13 2 1 

21 Folkert R. Vellinga IV 3 6 2 3 

22 Douwe Kool IV en V 3 1 0 0 

23 Durk Okkema IV en V 3 0 0 0 

24 Floris Hiemstra I 2 2 6 2 

25 Anne Stenekes II 2 3 3 0 

26 Jentsje Jorritsma III 2 2 1 2 

27 Jeroen Wagenaar III 2 0 0 0 

28 Pytrik Hiemstra IV 2 0 0 0 

29 Jelmer van der  Valk V 2 0 0 0 

30 Feite Haan I 1 1 2 3 

31 Henk Postma I 1 4 12 7 

32 Robert Sijbesma I 1 7 8 11 

33 Skelte Anema I 1 5 3 0 

34 Bote Strikwerda II 1 0 0 0 

35 Jan Stenekes II 1 5 6 6 

36 Jos Zonderland II 1 0 1 1 

37 Mark Postma II 1 2 0 0 

38 Robert Hoekstra II 1 1 0 0 

39 Sjoerd Rispens II 1 0 0 0 

40 Arnold Hoekstra III 1 0 2 0 

41 Auke Hiemstra III 1 1 0 0 

42 Remco Bervoets III 1 1 0 0 

43 Sybren Nauta III 1 0 0 0 

44 Aant Hofstra IV 1 0 2 2 

45 Friso Albada IV 1 0 1 5 

46 Ids Boersma IV 1 2 3 4 

47 Jelle Boer IV 1 0 0 0 

48 Jildert  Hylkema IV 1 0 0 0 

49 Klaas Visser IV 1 0 0 0 

50 Trienus de  Jong IV 1 0 0 0 

51 Bas van der Wey V 1 1 0 0 

52 Gerlof Jan Hofstra V 1 1 0 0 

53 Jacob Sjirk Joustra V 1 0 0 0 

54 Rinse Joustra V 1 1 3 0 

55 Rudy Dijkstra V 1 1 2 1 
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De SDS WK League 

 
Mei it WK yn Dútslân kinne jim meidwaan oan ús SDS WK League. Foar mar €5,- dogge je 

al mei. De prizen binne ôfhinklijk fan it tal dielnimmers. Mei de SDS EK League yn 2004 

dienen der 53 minsken mei. Wy hoopje no op it dûbele. 

 

De dielnimmersformulieren kinne ynlevere wurde oan ’t en mei freed 9 juni 2006 om 12:00 

oere. Hjirnei kin der net ien mear by. Je meie sa faak meidwaan as je wolle(per kear €5,-). 

 It dielnimmersjild wurdt begjin july ôfskreaun fan jo bankrekken. 

 

It dielnimmersformulier is te finen op www.vv-sds.nl! 
 

De dielnimmersformulieren kinne jim ynleverje by: 

*Aant Hofstra, Swingoerd 25, 8731 CV Wommels 

of 

*Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels 

 

Tidens it WK kinne jim de nije stân eltse dei sjen op www.vv-sds.nl. 
 

Wy winskje eltsenien in soad sukses ta!! 

 

Ek al it it fuotbalseizoen dien, nijs bliuwt er 

altiten. De kommende wiken it WK. Bliuw it 

folgen. Sjoch dêrom alle dagen efkes op ús side 

en mail nei ús mei leuke, aardige en nijsgjirrige 

saken fan SDS-leden en belangstellenden. 

info@vv-sds.nl of sds-nijs@planet.nl  
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De Treffer nr 8 43 maaie 2006 

Kampioenen 2005/2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  SDS E2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDS Futsal 2 

 



De Treffer nr 8 44 maaie 2006 

Clarence sluier-klassemint 

Strafskoppen waarden dit seizoen mist troch:  

Harm Auke Dijkstra (13-5-2006) 

Sa'n minne strafskop hiene se bij SDS 3 noch nea 

sjoen. Yn de wedstryd tsjin Joure faalde Hampie 

hopeloas. 

Jan Stenekes (6-5-

2006) 

Jan hie ien bal, seach 

trije doelen stean, 

mar miste dochs noch.   

Eeltje Postma (8-4-2006) 
Mei A2 miste Eeltje in strafskop yn de wedstryd tsjin 

BergumBCV. 
 

Gearard Posthumus (19-11-2005) 
Yn de wedstryd SDS 3 tsjin 

Joure 3 mist hij in strafskop. 

 
Pytrik Hiemstra (8-10-

2005) 
Yn de wedstryd fan SDS A2 tsjin LSC A2 mocht hij de 

strafskop nimme bij in stân fan 1-0. De bal fleach fier oer it 

doel hinne en waard noch krekt troch de 

ballekearder tsjinholden. 

 
  
Nico Hettinga (1-10-2005) 

Yn de wedstryd fan A2 tsjin CSL A2 miste dizze jonge knaap út 

Mangtum in strafskop. 

 

 

 

  


