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Bestjoer:  tillefoan: funksje: 
Douwe Dirk Reitsma Smidslân 11, 8734 HJ Easterein 0515-332500 Foarsitter 

Immie Kamstra Monsamabuorren 1, 8844 KT Hinnaard 0515-332149 Skriuwer 

Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein 0515-332570 Ponghâlder  
Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Wedstriidsekretariaat 

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

fakatuere   Foarsitter jongerein 
Koos Plantinga De Singel 24,  8734 HR  Easterein 0515-332448 Lede-administraasje 

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

Durk Okkema Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein 0515-333005 Sen. / Technyske saken 

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Ab Scheepvaart Geins 24, Wommels 0515-332604 Algemien lid 

Anco Elgersma Kon. Wilhelminastraat 90, Snits 0515-851324 Algemien lid 
Fokje Breimer Greate Buorren 13, Kûbaard 0515-331330 Skriuwster 

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

Anne Hallema De Singel  19,  Easterein 0515-332928 Algemien lid 
Jan Bouke Bouma Dobbelân 4, Easterein 0515-532609 Algemien lid 

Technyske Kommisje Senioaren vv SDS 

Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema 

Koördinator SDS 1,2 en 3: Gerrit Terpstra 
Koördinator SDS 4 en 5: Ids Boersma 

Koördinator Futsal: Willem Wijnia 

Koördinator Froulju: Anke van Asselt 

Sekretaresse: Elizabeth Breeuwsma 

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS: 
fakatuere  Foarsitter 
Ab Scheepvaart 0515-332604 Secretaris 

Anne Hallema 0515-332928 Coördinator F-pupillen en afvaardiging jeugdbestuur 

Robert Hoekstra 0515-331190 Coördinator E-pupillen 
fakatuere  Coördinator D-pupillen en keepers 

Gert Jan Hiemstra 0515-331014 Coördinator C-junioren 

Klaas de Haan 0515-332182 Coördinator B-junioren 
fakatuere  Coördinator A-junioren 

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

Silvia Hania Foarbuorren 17, 8734HD Easterein 06-18948689 
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Emailadres:  Douwe Dirk Reitsma  foarsitter douweenjetreitsma@hetnet.nl 

Sponsorkommisje 
Enne Jeh.  Bruinsma  Shirtsponsoring ennebruinsma@wanadoo.nl  
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  
André en Tineke Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 famviea@hetnet.nl 

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

Fersoarging terrein en materialen: tillefoan: 
Andries Stuiver   A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein 0515-332872 

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 van der Weij, Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein 0515-333240 

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

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: € 55,10 it  healjier 

 Senioren sealfuotbal: € 39,75 it  healjier  

 Senioren fjild- en sealfuotbal: € 94,85 it  healjier 

 A- en B-junioren: € 43,75 it  healjier 

 C-junioren: € 36,85 it  healjier 

 D- en E-pupillen: € 30,05 it  healjier 

 F-pupillen: € 26,05 it  healjier 

 foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting 

 

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

Freonen fan SDS 

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

Wichard Deinum  (till. 0515-331572). 

mailto:douweenjetreitsma@hetnet.nl
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Stipers 

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

Oanmelding nije leden: 
Aspirant jongereinleden kinne foar in oanmeldingsformulier en foar nijere ynformaasje skilje mei Koos 

Plantinga (till. 0515-332448). 
Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme Koos Plantinga (till. 0515-332448). Njonken in 

oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) ynleverje wurde. 

Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei  Koos Plantinga (till. 0515-332448). 
Foar sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren foar de 

wedstriid legitimearje moatte, is ek noch in pasfoto nedich. 

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

 

 

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is: 

 

1 augustus 2008 
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden. 

Leafst op skiif of oer de E-mail. 

E-mail adres: detreffer@vv-sds.nl 

  

 

Fan de redaksje 
It seizoen fan 2007-2008 sit er hast wer op. Der wurdt yn 

dizze Treffer weromsjoen troch in hiele protte ferskillende 

minsken. Neffens mij in in prachtich byld fan in jier SDS. 

Wij sizze alle stikje skriuwers tank foar harren reewilligens.  

It is moai dat wij yn ien Treffer in hiel jier weromsjen kinne. 

Ek foar de Treffer redaksje betsjut it no efkes rêst wat it 

papier oangiet.  

Mei de webside giet it fansels wol allegear troch dizze 

simmer. 

Foar mij is dit yn alle gefallen it lêste foarwurd. Nei hast 10 

jier redaksje hat it moai west. Ik kin op 10 moaie jierren 

weromsjen. Yn desimber 1998 mei Hinke, Fred, Klaas en Meinte de Treffer nij libben 

ynblaze. Ik tink dat der doe in 1998 in goed konsept betocht is mei in goeie 

organisaasje wat no noch wurket. Ik sil net gelyk stopje mei stikjes skriuwen want dat 

sit no ienkear yn it bloed, mar ik bemoui my net mear mei de organisaasje fan it 

útkommen fan de Treffer.  

Want stikjes skriuwe is foar mij makliker dan it net argewaasje hawwe oan it net 

neikommen fan makke ôfspraken. Derom is it goed om fan dy omballingen wat ôfstân 

te nimmen.  Ik bliuw wol webmaster mei Willem want oars wurdt it wol in hiel swart 

gat. 

Ik winskje de redaksje in soad sukses en elkenien in moaie simmer.  

 

Aant Hofstra 

 

mailto:detreffer@vv-sds.nl
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Lêste Treffer 

Sa ’t jim yn it foarwurd fan Aant lêze koenen is dit syn lêste Treffer as 

redaksjelid. Wy wolle dit net ûngemerkt foarby gean litte. Dat past 

allinnich net sa goed yn dizze Treffer. Yn in kommende Treffer komme 

wy der wol op werom. 

 Aant jout de piip oan Marten 

Wouter stoppet 

Wouter Hylkema hat nei jierren en jierren foar SDS fuotballe te hawwen 

oanjûn te stopjen mei fuotbaljen. Wouter wurdt noch altiten sjoen as ien 

fan de beste fuotballers dy ’t SDS ea hân hat. Wouter spile jierren foar 

SDS 1 en de lêste pear jier it meast foar SDS 3, mar as der blessures 

wienen by SDS 1 dan waard al gau syn namme wer neamd. En dat op syn 

48
e
. Wouter eage noch altiten like fit.  

Wouter koe syn fuotbalkarriëre dit seizoen ôfslúte mei ien fan syn 

hichtepunten yn syn lange karriëre. Hylke Schrale frege Wouter op de 

helte fan it seizoen SDS 2 te fersterkjen en dit pakte goed út. Wouter wûn 

tegeare mei syn soan Jildert mei SDS 2 de neikompetysje. 
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Fan it bestjoer 
 

Oan de ein fan it seizoen, 

As de kompetysje dien is geane jo de saken altyd efkes oereidzjen. 

Sa wol ik fan heech nei leech de dingen efkes op in rychje sette. 

It 1
e
 alvetal hat in goed seizoen efter de rêch. Yn it midden fan de kompetysje gie de 

flagge heech yn top. De 2
e
 perioade wie foar SDS. Spitich genôch wie Eems Boys út 

Delfsyl yn twa wedstriden better. Ut mei  2-0 ferlern en thús pakte SDS Eems Boys 

mei 3-2 yn in wedstriid wêryn fan alles barde.  

It twadde alvetal hie in ‘slow start’ mar pakte lykas it 1
e
 ek in perioade. En mei yn 

Leek promoasje ôftwinge, dat is slagge mei in 1-0 oerwinning tsjin Omlandia (Ten 

Boer, GN) Klasse mannen! 

It tredde alvetal is wat in apart ferhaal. Mei ien wedstriid yn jannewaris, febrewaris 

moast op de ein in soart troch de wike balle wurde. Dit is net altyd noflik. 

It fjirde alvetal doch it elts jier goed. Ek dit jier pakten se de punten en einigje moai op 

in tredde plak. Ek de topskoarder komt út  it fjirde.  

De feteranen  dogge elts jier goed mei. Mei wikseljende resultaten kaam SDS 5 op plak 

5. Dit jier foar it earst in famkes alvetal. Nei ien jier allinnich mar trainen kamen de 

famkes muoisum ta goals te meitsjen. Wa wit takom jier better. 

De A junioren dienen it poer bêst. In fiifde plak is bêst genôch 

De B junioren hie it dit jier net maklik. Under lieding fan 2 enthousiaste lieders (mei 

soms bitterbollen) pakten se yn it lest fan de kompetysje de punten. 

De C’s binne kampioen. Hulde! Jo sjogge dan hoe wichtich as it is dat ien trainer foar 

de ploech stiet. C2 is yn de middenmoat einige sa ek mei de D1.  

D2 wiene de resultaten op en del. De 4 E teams, mei allinnich E3 kampioen. 

Skitterjend om te sjen hoe de mantsjes fuotballen yn de kampioenswedstriid. Klasse! 

En as lêste de F’s, de lytste mantjes ( ek famkes) fan SDS. Moai balje stiet foarop. Ik 

tink dat dit ek it ôfrûne seizoen wer slagge is.  

Dan de mannen fan de beide sealteams. Ek sy kinne werom sjen op in goed seizoen. 

Moaie wedstriiden ha we bewonderje kinnen yn de Greidhoeke. Hoe komt it takom 

jier? 

Fan út it bestjoer wol ik eltsenien betankje foar harren ynset. Hjir kin SDS net sûnder 

ek al omdat net alle plakken yn it bestjoer beset binne. Bygelyks in jeugdfoarsitter en 

de tc kommisje kin ek noch wol wat hannen brûke. It wurk moat wol dien wurde. Wa 

helpt?  

Dit wie it dan wer. 2007-2008 is skiednis. Op nei 2008-2009 

We binne al wer dwaande mei it nije seizoen 2008-2009. We sykje wer nije lieders en 

trainers foar de jeugd. Wa field sich roppen? Want dêr binne 22 teams!! Fiif senioaren, 

twa froulju teams, trije junioaren teams en 11 pupillen teams. Op twa fjilden is dat krap 

oan en it is in poepe toer om alles wer yn te dielen. It wurd drokker op de sportfjilden. 

Hoe komt it?  Dêr meie we yn de fakânsje oer neitinke. 

Genietsje der fan en oant augustus. Ik rekkenje wer op jimme ynset. 

Groetnis 

Douwe Dirk Reitsma, Foarsitter 
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 SDS 1 wikselfallich mar dochs in periode 
 
1. BCV 1 22 14 6 2 48 45 17 0  

2. Oeverzwaluwen 1 22 12 5 5 41 41 21 0  

3. Broekster Boys 1 22 10 8 4 38 35 22 0  

4. SDS 1 22 10 5 7 35 44 34 0  

5. Trynwaldster Boys 1 22 10 5 7 35 38 28 0  

6. Buitenpost 1 22 8 5 9 29 24 26 0  

7. 't Fean'58 1 22 7 7 8 28 27 32 0  

8. Waterpoort Boys 1 22 7 5 10 26 31 44 0  

9. Wykels Hallum 1 22 7 4 11 25 26 43 0  

10. Balk 1 22 7 3 12 24 35 47 0  

11. Zeerobben 1 22 7 2 13 23 41 46 0  

12. Wieringermeer 1 22 4 3 15 15 30 57 0  

 

Dit is een kort overzicht van het afgelopen seizoen. SDS is keurig op de 4
de

. Plaats 

geëindigd in de tweede klasse I .  

Voor de winterstop stonden ze nog op de derde plaats.  

Dit seizoen speelde SDS soms wat wisselvallig d.w.z. van matig tot heel beste 

wedstrijden. Maar de oorzaak is ook aan te wijzen.  

De eerste 3 wedstrijden was SDS compleet, daarna ging Turk Idee op wereldreis en 

Mark voor studie naar Zweden. Robert Sybesma langdurig geblesseerd en ook  Floris 

Hiemstra viel na de winterstop nog af. In de eerste periode pakte SDS  11 punten.  

In de tweede periode 19 punten, dit kwam doordat ze 6 keer op rij wonnen en 1 keer 

gelijk speelden.  

Dit betekende wel dat ze de 2
de

. Periode op zak hadden.  

Hierdoor kwam SDS voor de nacompetitie in aanmerking. Ze troffen het niet want ze 

loten nu achteraf tegen de sterkste tegen stander.  

In Delftzijl verloor SDS met 2 – 0 . En thuis wonnen ze in een prachtige wedstrijd met 

3 – 2 .Dit was in de nacompetitie ook de enige wedstrijd die Eems Boys verloren heeft. 

Ook heeft Eems Boys de nacompetitie gewonnen.  

De derde periode haalde SDS slechts 7 punten. Dit was ook weer de oorzaak dat van de 

vier spitsen geregeld drie waren geblesseerd.  

Het eind resultaat was de 4
de

. Plaats in de 2
de

. Klasse I. Al met al een goed resultaat. Ik 

ga met veel plezier elke week naar de wedstrijden, en wens de selectie met de nieuwe 

trainer Dick Schuurman veel succes voor het volgende seizoen.  

Hierbij wil ik ook Marcel Frankena bedanken voor de afgelopen drie jaar dat hij bij 

SDS trainer was.  

Siem Sikma. 
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SDS 2: It ADO-Den Haag fan de Reserve 2
e
 klasse 

 
1. Leeuwarder Zwaluwen 2 20 13 4 3 43 50 23 0  

2. SC Genemuiden 4 20 10 6 4 36 35 19 0  

3. SDS 2 20 10 3 7 33 39 26 0  

4. The Knickerbockers 3 20 9 5 6 32 47 30 0  

5. Nijland 2 20 9 1 10 28 38 37 0  

6. DWP 2 20 7 5 8 26 36 43 0  

7. Balk 2 20 6 6 8 24 42 43 0  

8. CVVO 2 20 6 5 9 23 33 40 0  

9. Be Quick D 2 20 6 4 10 22 36 41 0  

10. Blauw Wit '34 3 20 6 3 11 21 39 65 0  

11. Drachtster Boys 4 20 6 2 12 17 44 72 3  

 

SDS 2 kaam nei de degradaasje fan foarich seizoen út de Reserve 1
e
-Klasse út yn de 

Reserve 2
e
-Klasse. It seizoen rûn hiel oars dan de measten tocht hienen. Ferwachte 

waard dat SDS 2 dochs meistride koe om de earste plakken. Yn de winterstop like hjir 

net folle fan te kommen en stie SDS hast ûnderoan. Mei in “Houdini-akt” waard der 

úteinlik dochs noch neikompetysje helle en ek noch wûn. Sa spilet SDS 2 folgend 

seizoen dus wer yn de Reserve 1
e
-klasse.  

 

Trainer Hylke Schrale siet yn de winterstop al efkes mei de hannen yn it hier. It like 

allegear sa moai oan it begjin fan it seizoen. SDS 2 wûn de earste 2 wedstriden(fan 

Knickerbockers en Hylkes grutte leafde; Leeuwarder Zwaluwen). Dêrnei kaam de klad 

der aardich yn en waard der yn 6 wedstriden net wûn(Genemuiden, Blauw-Wit ’34, 

DWP, Nijland, Balk en Be Quick Dokkum). Yn de leste wedstryd foar de winterstop 

tsjin CVVO waard der pas wer wûn(3-1). 

 

Nei de winterstop gie SDS 2 troch mei winnen en naam stadich ôfskied fan de ûnderste 

plakken. Tekenjend foar it herstel fan SDS 2 wie b.f. de winst op koprinner 

Genemuiden mei 1-0. SDS 2 krige yn de gaten dat der hurd wurke wurde moast om 

punten te pakken en Hylke brocht dit goed oer op de ploech. Hy moast de seleksje 

geregeld oanpasse troch blessures e.d., mar loste dit prima op. Floris en Feite kamen 

der fêst by en Remco, Wichard en Wouter fan SDS 3. Hjirmei kaam der aardich wat 

erfaring yn de ploech.  

Úteinlik helle SDS 2 de neikompetysje troch út mei 1-0 te winnen fan Nijlân en de 

lêste wedstryd fan it seizoen tsjin Be Quick Dokkum ek gewoan te winnen.  

 

Yn de neikompetysje fersloech SDS 2 earst Minnertsgea(2x) en spile yn de twadde 

ronde 2 kear 1-1 lyk tsjin Hardegarijp. Penaltys moasten útslútsel jaan. SDS 2 wist se 

krekt wat better te nimmen en mocht nei de finale yn Leek tsjin Omlandia 2.  

Wat net ien yn de winterstop tocht hie barde dan dochs noch. Troch mei 1-0 te winnen 

fan Omlandia wûn SDS2 de neikompetysje en is it nei 1 jier fan ôfwezichheid dochs 
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wer werom yn de 1
e
-Klasse.  

 

In grut part fan it sukses fan SDS is ta te skriuwen oan trainer Hylke Schrale dy ’t it 

hiele seizoen fertrouen hie yn in goeie einklassering. Spitich is dat hy nei 1 seizoen 

alwer fuortgiet. Wiljan Vloet promofearde mei ADO Den Haag en giet nei PSV 2. 

Hylke Schrale presteard mei SDS 2 út de kuenst en soe sels, yn ús eagen, in stapke 

werom nei Leeuwarder 

Zwaluwen 3.  Lokkich 

genôch skatte sy yn Ljouwert 

op tiid de kwaliteiten fan 

Hylke yn en giet hy net it 3
e
 

mar it 2
e
 trainen en sil hy by 

de A-seleksje haadtrainer 

Johan Groote asistere. Ek sil 

Hylke lere foar Oefenmeester 

2. 

 

Folgend seizoen sil Klaas 

Okkema de training en 

koaching fan SDS 2 wer op 

him nimme. Nei 2 seizoenen 

by Oeverzwaluwen komt hy 

werom by SDS 2. Klaas kin goed mei de nije trainer fan SDS 1, Dicky Schuurmans, en 

wit alles fan SDS. Wy hoopje dat hy mei SDS 2 folgend seizoen yn de  Reserve 1
e 

Klasse yn de middenmoat spylje kin al sil it wol dreech wurde.  (WW) 

 

 

Kleurleas seizoen SDS 3  
 
1. QVC 2 20 16 1 3 49 57 24 0  

2. Blauw Wit '34 4 20 12 3 5 39 59 37 0  

3. SC Berlikum 2 20 11 4 5 37 53 33 0  

4. Trynwaldster Boys 2 20 12 1 7 37 53 49 0  

5. SDS 3 20 7 7 6 28 33 35 0  

6. Leeuwarder Zwaluwen 4 20 8 4 8 28 29 33 0  

7. Ouwe Syl 2 20 7 5 8 26 30 30 0  

8. AVC 2 20 5 4 11 19 39 51 0  

9. Workum 2 20 5 3 12 18 46 60 0  

10. Harkemase Boys 3 19 3 3 13 12 29 49 0  

11. CSL 3 19 4 3 12 12 25 52 3  

 

Het derde elftal van SDS beleefde geen prettig voetbalseizoen. 

Voor de winterstop was er niets aan de hand. 
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Er waren voldoende spelers,de trainingsopkomst was goed en er werd zeer goed 

gevoetbald met als gevolg dat we als nummer 2 de winterstop ingingen. Onder de 

bezielde leiding van Jappie en Wichard was het wekelijks genieten geblazen op het 

veld en omdat de resultaten goed waren was de derde helft ook wekelijks een succes. 

Toen Jappie in de winterstop een kijkoperatie aan de knie moest ondergaan en bekend 

werd dat hij de rest van het seizoen niet meer zou voetballen kwam de klad erin. 

Trainingen werden gemakkelijk overgeslagen, zaterdags was het schrapen om een 

elftal bijelkaar te krijgen en mede door de vele blessures bij het 1e en 2e beleefden we 

het zelfs 2 keer dat we werden afgelast omdat we de andere elftallen dan mooi op 

konden vullen. 

Vanaf de winterstop moesten we nog 10 keer voetballen,helaas gebeurde dit niet vaak 

om de zaterdag maar op een dinsdagavond. 

Liefst 4 maal hebben we op avond moeten voetballen en was het iedere keer weer 

moeilijk om een representatief elftal op de been te brengen. 

Het gevolg was dat we slechts 2 keer wonnen,3 keer gelijk speelden en 5 keer verloren. 

We sloten het seizoen teleurstellend af op een 6e plaats. 

Gelukkig hebben de routiniers uit het derde samen met de jeugd uit het 2e het 2e elftal 

terug kunnen brengen naar de reserve 1e klas zodat het allemaal toch nog ergens goed 

voor is geweest. 

Volgend jaar krijgt het derde een geheel ander aanzicht. Wouter is gestopt, leider 

Jappie gaat weer voetballen en leider Wichard gaat het weer een jaartje in het 2e 

proberen. Er moet dus een compleet nieuw leiders team komen. Toch hebben we het 

seizoen een positieve afsluiting kunnen geven tijdens de barbeque bij de Fam. de Boer 

in de Sudhoeke waar alles weer keurig verzorgd was. Namens het derde nogmaals 

hartelijk dank. 

 

Jappie en Wichard wensen u een fijne vakantie toe en tot in augustus. 

 

SDS 4 hast in topper 
 
1. Arum 2 22 18 3 1 57 117 31 0  

2. QVC 4 22 16 3 3 51 108 35 0  

3. SDS 4 22 13 3 6 42 71 47 0  

4. Zeerobben 5 22 13 2 7 41 65 55 0  

5. Oeverzwaluwen 4 22 11 4 7 37 72 69 0  

6. Tzum 2 22 9 6 7 33 53 50 0  

7. Waterpoort Boys 3 22 8 3 11 27 60 92 0  

8. TOP'63 3 22 6 6 10 24 47 65 0  

9. Bolswardia 4 22 6 1 15 19 37 72 0  

10. Mulier 4 22 5 2 15 17 42 75 0  

11. SC Franeker 7 22 3 5 14 14 34 68 0  

12. Tzummarum 2 22 4 2 16 14 47 94 0  
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SDS 5 allinne mar toppers 
 
1. VVI 4 22 20 2 0 62 153 28 0  

2. Heeg 4 22 15 4 3 49 94 34 0  

3. AVC 4 22 12 5 5 41 81 35 0  

4. Makkum 4 22 13 2 7 41 65 47 0  

5. SDS 5 22 12 5 5 41 56 40 0  

6. Scharnegoutum'70 4 22 11 0 11 33 59 75 0  

7. NOK 4 22 7 4 11 25 50 73 0  

8. Oudehaske 4 22 6 6 10 24 40 63 0  

9. SC Franeker 8 22 6 2 14 20 28 84 0  

10. Zeerobben 6 22 5 2 15 17 48 73 0  

11. Tzum 3 22 3 3 16 12 32 91 0  

12. Waterpoort Boys 4 22 3 3 16 12 39 102 0 

 

Mar, wol elk op syn nivo en neffens my giet it dêrom. Alles wat oerbliuwt wurdt wat 

setten yn it fjirde en fiifde en dy moatte harren dêrmei mar rêde en it giet poer bêst fyn 

ik. As earste, want oars ferjit ik fansels wer ien, de trainer Sipke, tige bedankt foar dyn 

hakken/sprintsjes/de waarming up en in gesellige training! Dat hat in protte spilers 

fitter makke en yn it klassemint dat by hâlden wurdt op de training sil it fiifde wol de 

measte keare wûn ha want jong tsjin âld hâldt gewoan yn it fiifde tsjin it fjirde. In 

bedankt ek oan de spilers (it sil de froulju wol wêze) dy de shirten elke kear sa moai 

skjin wosken ha! 

 

Foar it earst dit jier lieder mei Durk en sa’n ploech te lieden, it wie geweldich! Wat in 

ienigens, teambilding, trochsetters, ynspiraasjes en wat in súpers/sûpers want wy 

ferslaan eins ek noch elke ploech yn de tredde helte. Dyselde Durk soarget der elke 

kear foar dat der wer alve spilers yn it fjild steane. Tongersdeitejûn wachtet hy rêstich 

ôf wat der oer bliuwt en mei de fêste spilers, dy der altyd binne, is dat nea in probleem 

west. Hy soarget der foar dat wy yn ‘e breedte, lingte, sawol rjochts as lofts like sterk 

binne en dat elkenien syn posysje dan ek fêst hâld. Der binne altyd guon dy harren dêr 

net oan hâlde mar 90 % hâld him der wol oan want dat kin ik fanôf de bank elke kear 

ridlik goed besjen.  

Eartiids wiene der altyd sterke ferhalen/mopkes oan it yn de klaaikeamer mar hjoed de 

dei mei Durk oan de lieding is elk drok dwaan om him foar te berieden op syn posysje. 

No tink ik dat Durk sprekt út kleare erfaring want hy, hast as jongste, hat al moai wat 

trainers fersliten yn ‘e jierren dat hy fuotballe. Miskien hat hy oan de kant de measten 

wol fersliten want hy wie net altyd beskikber y.f.m. blessueren. Hy hat al de klassen 

wol twa kear hân en no as fuotballieder fan it fiifde is net neat en ik moat it efkes 

neame, hy hat net in wedstriid mist troch ien oft oare blessuere. Wy neame dat in eare 

baantsje mar hy hâld der dit jier mei op en syn opfolger is de ferneamde Eddy de Boer. 

Ek hat hy der ienris foar soarge dat de ôfskiedend trainer fan it earste (Marcel hie al sa 

faak seurd) ris mei dwaan mocht mar ja, hy wist net wat posysje fuotbaljen wie en 
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fleach fan de linker kant nei de rjochter en wie foar en achter en dus nei in kertierke 

koene wy him fan it fjild faaie en docht nea wer mei. Durk, sukses yn de TC en hâld de 

trainers/lieders posityf foar SDS. 

 

Dan ik koart ferslach oer al de spilers: Jaap, de keeper dy dit jier ophâld, hy wie der 

altyd, makke wol ris in foutsje mar it measte gie goed, hat in hekel oan strikers want hy 

hie oeral lêst mar die der nea wat oan. In echte “lijn” keeper want neffens my is hy 

noch nea út de sechtsjin meter wei west! Troch in deeglike ferdedigjende achterhoede 

krige hy it betiden ek net sa dreech. Eddy, de man fan de frjemde swypslach fan it 

skilderjen, in typyske spits dy graach syn kont brûkt om de tsjinstanners fan de bal ôf 

te hâlden en hat net folle romte nedich om op ‘e goal te sjitten. Jelle, in deeglike linker 

ferdediger en mei noch altyd graach syn hakje sjen litte. Is altyd yn de natuer  oan it 

wurk en mist dêrtroch wol inkele wedstriden. Ids, is der altyd, hâld de lieders wat yn ‘e 

gaten en is oeral te finen op it fjild. Daan, ús fêste grinsrjochter, grutte klasse want hy 

is altyd like skerp yn syn flagjen en praat. Bertus, de man fan lucht en ynset, hy 

fuotballet it leafst twa wedstriden op ien dei en as hy it rêde kin sit hy altyd yn it blikje 

auto. Stoffel, dochst syn bêst om der elke kear te wêzen. Ype B, de man mei de nije 

skuon dy noch 10 jier mei kinne en dus sil hy de âldste spiler wurde dy ea foar SDS 

útkaam. In bêste ferdediger dy de tsjinstanners net in meter jout. Hy is ús stiper en 

nimmen sil oer dit boubedriuw in ferkeard wurd sizze. Opmerking oan elkenien, Ype 

hat as lêste de shirts meinommen en dy komme mei de nije kompetysje wol wer foar ‘t 

ljocht Harm Auke, de jongste? In oanfaller dy de kantsjes neffens oare spilers der wol 

ris wat ôfrint mar as hy syn tillefoantsje wer yn ‘e hân hat dan is der net ien better as 

hy! Hy skopt der gau ris in baltsje yn mar wol mei rjochts. Tseard is as lêste man altyd 

like degelik en kin syn maten efteryn goed teplak sette en is ferbaal altyd oanwêzich. 

Sipke, as trainer wit presiis hoe alles moat mar dat hat der somtiden wol oan. In spiler 

dy degelik op it middenfjild stiet en wol ris faker oan ‘e bal wêze wol. Cris, soe 

wakker yn it tredde mar kin it moai dwaan by ús, Marco, lieder fan de A’s wie net 

altyd beskikber mar as hy der wie, wie ‘t syn kilo’s dy it wat minder diene. Aant, de 

Sinteklaas fan de tsjinstanners. Wy witte better mar de tsjinstanners allinne net want hy 

jout echt gjin kadootsjes wei. As de ploech goed fuotballet dan rint Aant derút. Ek is it 

ús stikje skriuwer foar yn de treffer as op ‘e side en kin fan in minne wedstriid der in 

positive ferslach fan meitsje. Trinus, kin ‘k net folle mei want hy is der allinne op in 

feest want hy is swier blessearre oan de knibbel mar libbet wol mei en wy mei him. 

Piet, yn de folksmûle wol Baantjer neamd, dy makket syn plak ek mear as skjin. In 

geweldige ynset, in goede linker foet en as it goed giet rint it syn holle read oan en is 

yn syn elemint. Klaas Hin is ek wer oanwêzich nei syn yngreep fan syn knibbel en 

fljocht as in jong man yn syn posysje. Sjoerd bedankt foar dyn wurk as skiedsrjochter 

mar wy misten dy de lêste wedstriden wol en wisten net wêrst wiest. Durk, in 

spulferdieler mei in passie foar it fuotbaljen, hat in gouden paas mei syn brace knibbel 

en is oeral wêr de bal is. Jacob, wat moatte wy dêr no oer sizze, hy is der twa kear en 

foar de rest blessearre. Ferbaal noch mear oanwêzich as de oaren en hâld nea yn. Roel, 

stoppe dit jier troch omstannichheden mar wie de hurddraver fan it fiifde. Itselde jild 

úteinlik foar Gerrit want hy wurdt wol ris oan de kant sjoen mar die nea mei. Ype T, 

de sfearmakker fan de ploech yn de tredde helte, in top spits, in noaske foar in goal, de 
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blikje man! Folkert, in typyske spits, hurd drave en dêr is de goal mar hy komt net sa 

faak. Klaas D, in klasse spulferdieler, in troch de stokken spiler, makket op ‘e tiid syn 

goal, is foar en achter like sterk en mei krekt as de measten, wol efkes neisitte.  

Fierder wolle de lieders elkenien bedankje dy by en mei ús fuotbalje woene. Ek it 

personiel fan de kantine (sawol út as thús), supporters, froulju, ensfh., ensfh., tige 

bedankt! 

 

SDS Daj fûnen it hartstikke leuk 
 
1. SC Franeker DA1 16 13 2 1 41 125 13 0  

2. DV Bolsward DA3 15 11 0 4 33 47 39 0  

3. Oosterlittens DA1 15 8 5 2 29 44 20 0  

4. ONS Sneek DA3 16 9 2 5 29 66 24 0  

5. Mulier DA1 16 8 1 7 25 76 39 0  

6. Scharnegoutum'70 DA1 16 7 3 6 24 46 43 0  

7. Harlingen DAJ 15 4 2 9 14 32 75 0  

8. Tzum DA1 15 2 1 12 7 22 64 0  

9. SDS DAJ 16 0 0 16 0 5 146 0 

 

2007/2008, it earste kompetitiejier fan de famkes fan SDS. Wij wurde dan wol as 

‘famkes’ oansjoen, mar ûnder de wedstriden fiele wij ús wol ‘froulju’ as we tsjin die 

grutte, stevige froulju spylje moatte. Ja, der wie dochs wol in grut leeftydsferskil mei 

de tsjinpartijen, mar wij koene ek wol werom beuke hjer!  

Oan it begjin fan it jier gong it allegear wat stroef, we ferlearen mei grutte oantallen. 

Dat siet net altyd mei, mar we holden de kop omheech. En stadiger oan gong it hieltyd 

better mei ús, de tsjindoelpunten waarden wat minder, wij ha sels in pear kear skoart. 

Jaaha, 4 kear no yn totaal en we ha noch 2 wedstriden te gean wêr’t we ek wol kâns by 

meitsje.  

Soms snapten minsken net wêrom wy der noch aardichheid oan hiene, omdat we 

hieltiid ferlernen.  

Mar wy fine it fuotbaljen hartstikke leuk en we holden de moed deryn. Fansels ha wy 

ek noch in leuke ploech en ha wij it altyd gesellich mei elkoar. Ek mei tank oan de 

leuke trainingen fan Annette en ús coach Theo, tankewol! 

 

Groetnis fan de famkes fan SDSDAJ 
 

SDS A 1 in goeie middenmoter 
 
1. Oeverzwaluwen A1 22 17 2 3 53 92 25 0  

2. LSC 1890 A1 22 16 4 2 52 113 16 0  

3. CVVO A1 22 17 1 4 52 77 27 0  

4. Makkum A1 22 17 0 5 51 81 36 0  

5. SDS A1 22 13 0 9 39 75 69 0  
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6. Jeugd Voetbal Bolsward A1 22 11 1 10 34 54 52 0  

7. Jubbega A1 22 8 4 10 25 58 75 3  

8. RES A1 22 6 2 14 20 34 59 0  

9. Blauwhuis A1 22 6 2 14 20 37 89 0  

10. NOK A1 22 5 2 15 17 47 97 0  

11. Gorredijk A1 22 4 4 14 16 31 66 0  

12. ONS-TOP'63 combinatie A2 22 1 0 21 3 17 105 0  

 

 

SDS B1 hat  in hiel apart seizoen 
 

 
1. Jeugd Voetbal Bolsward B1 22 15 2 5 47 66 28 0  

2. LSC 1890 B2 22 15 1 6 46 85 33 0  

3. JVC Nylan 2000 B1 22 13 3 6 42 80 46 0  

4. GAVC B1 22 12 2 8 38 103 50 0  

5. Dronrijp B1 22 11 5 6 38 81 46 0  

6. St.Annaparochie B1 22 11 4 7 37 66 42 0  

7. Zeerobben B1 22 12 1 9 37 62 39 0  

8. Leeuwarder Zwaluwen B1 22 11 4 7 37 66 50 0  

9. LAC Frisia 1883 B2 22 10 3 9 33 79 43 0  

10. Wykels Hallum B1 22 5 0 17 15 38 113 0  

11. Makkum B1 22 2 0 20 6 32 160 0  

12. SDS B1 22 2 1 19 4 28 136 3  

 

 

De jonges, lieders en trainers fan SDS B1 ha in apart seizoen hân. In seizoen mei in 

soad djiptepunten mar folle wichtiger, ek in oantal moaie hichtepunten. Kearn fan it 

seizoen is de prima mentaliteit en it trochsetten nei de winterstop fan de spilers (de 

measten...der oer letter mear). 

 

It seizoen begûn al mei it feit dat der gjin twadde lieder wie en einliks ek gjin trainers. 

Dat is allegear goed kommen, al wie der yn it foarjier in trainer te min. Oant de 

winterstop ha we it tige dreech hân. We begjinne de earste wedstriid (beker tsjin Frisia 

B1) mei in 0-23 ferlies. Der binne we allegear goed fan skrokken. 

 

Us earste winst wie pas op 24-11-2007 yn en tsjin Makkum (2-4), en ek noch 

muoisum. De lêste wedstriid foar de winter tsjin Dronryp giet wer ferlern en sels mei 

10-0. In strieminne wedstriid. Resultaat foar de winterstop: 1 wûn, 11 ferlern, 3 

punten en doelpunten foar 14 en tsjin 78. 

 



jiergong 38 nr 9 15 juny 2008 

Yn de winterstop dogge we mei oan de ferskate toernoaien en fierders dogge we it 

rêstich oan, dan ha de mannen der nei de winter wer sin oan. We ha ris mei de jonges 

praten en sein dat we der mei syn allen de wille wol yn hâlde moatte en posityf tsjinoar 

inoar wêze moatte en inoar stypje! Lokkich is dat oppakt en al ha we in soad 

wedstriden ferlern, we ha wol eltse kear ús stjonkende bêst dien. We kamen somtiden 

ek wol oan fuotbaljen ta en dat gie dan hiel aardich.  

 

Lykas de wedstriid yn Ljouwert tsjin Frisia B2 yn de izige kâlde en sniebuien (8-1). De 

wedstriid dernei wurd in hichtepunt. We moatte tsjin Leeuwarder Zwaluwen en út 

hienen we krekt ferlern nei ek in poerbêste wedstriid. It is in moaie pot en we spylje 

fertsjinne lyk, 1-1. We krije sels de felisitaasje en kompliminten fan de tsjinpartij. En 

fansels bitterballen! 

 

Wat sportiviteit oanbelanget hienen we wol in moaie kompetysje, al sit der wolris in 

ploech as lieder (Zeerobben) by die wat ferfelend wie. Mar oer it algemien sportyf! 

Spitich gie dat net hân yn hân mei sportive resultaten. 

We binne eindige op it 11e plak mei 7 punten, 2 wûn, 1 gelyk, 19 ferlern, 28 goals 

makken en 136 tsjin. 

 

Oant safier efkes de sportive resultaten. Dan geane we oer nei de lieders, trainers, 

skiedsrjochters, waskfroulju, waskmanlju, djiptepunten, hichtepunten,  ensfh. 

BETANKE! 

Yn dit ferslach wolle we earst de folgende minsken betanke: Gert Jan Hiemstra, Jelle 

de Boer, Douwe Durk Reitsma en Klaas Pompstra foar de trainingen. Froukje Lanting 

en Jeltje Pompstra foar it waskjen. Alle âlders foar it riden, stypjen en begrip. Enne 

Johannes en 1 keer André Vink foar it skiedsrjochterjen. 

Jan Los, Anne Hallema, Robert Hoekstra foar it helpen/ynfallen by de begelieding fan 

B1. Alle belangstellenden die meilibbe ha mei it ‘wel en wee’ fan SDS B1. It wie moai 

dat der san soad frege waard nei B1 en omtinken om dizze ploech die in dreech seizoen 

hienen. Tank on de webmasters foar it pleatsen fan alle nijs en ynformaasje oer de B1 

en ek foar jimme stypjende mailtsjes! 

 

Blessueres 

Dan begjinne mei de jonges die in ûngelokkich seizoen hienen mei blessueres. 

Hartstikke spitich foar allegear. Andries Brinksma rekke op de training blessearre oan 

de ankel (brutsen) en moast de lêste 4 wedstriden misse. Christiaan Plantinga koe mar 

12 fan de 22 wedstriden spylje troch in ferfelende en slepende kûtblessuer, Broer Jacob 

hie in soad lêst fan de rêch en hat 8 kear net meidien. Lykas Wytse Lanting mei de rêch 

siet en 8 misse moast. Gerrit Jan Veenendaal wie 3 wedstriden der net troch in 

ljiskblessuer. Ek oare spilers hienen wolris in lytse blessuer. 

 

Opkomst trainingen 

Fan de 68 trainingsjûnen is der 11 kear net traind. Op de 57 oare jûnen wie de opkomst 

sa. 
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Namme Kearen %% 

Thor Ejnar Ruiter 54 95% 

Leandro Ana Reitsma 52 91% 

Arjan Hallema 52 91% 

Jarco K. Pompstra 44 77% 

Albert Tiemersma 43 75% 

Wiebe Jan Valkema 41 72% 

Gerrit Jan Veenendaal 39 68% 

Doede Kooistra 35 61% 

Wytse van der Schaar 35 61% 

Broer Jacob Greidanus 35 61% 

Menno Eringa 32 56% 

Andries Brinksma 31 54% 

Elger G. Turksma 30 53% 

Ronald Talsma 30 53% 

Christiaan Plantinga 19 33% 

Wytze Lanting * 18 32% 

* Wytse Lanting trainde ek mei A1 mei 

Klasse jonges. Thor hat mar 2 trainingen mist!!! 

 

Guon spilers ha der yn it seizoen foar keazen om te wurkjen ynstee fan trainen. 

Fansels, der moat in bûssint komme, mar der moast mear gebeure om better te 

fuotbaljen. It kin gebeure... 

Djiptepunten 

Elger Turksma en Ronald Talsma ha we nei 4 febrewaris net wer op it fjild sjoen. We 

ha ek neat wer heart. Mear wurden skriuwe we hjir net oer. 

 

In oar djiptepunt wie 5 april. We moasten doe spylje yn Hallum tsjin Wykels Hallum. 

Troch blessueres en allegear oare oarsaken hienen we mar 5 man op papier mear. Dat 

we he noch nea meimakke as lieders. 

 

Hichtepunten 

Fansels de 7 punten wêrfan it moaiste wol tsjin Leeuwarden Zwaluwen wie. En net te 

ferjitten de wedstriid yn Boalsert tsjin JV Bolsward (2-1) die troch de winst ek noch 

kampioen waard. Leeuwarder Zwaluwen wûn mei 7-3 fan LSC 1890 B2 (????????). 

Wat dat oanbelanget wie it somtiden in núvere kompetysje. 

 

Wedstriden spile 

Wedstrijden Aantal %% 

Thor Ejnar Ruiter 22 100% 

Arjan Hallema 22 100% 

Jarco K. Pompstra 22 100% 

Wiebe Jan Valkema 21 95% 
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Doede Kooistra 20 91% 

Leandro Ana Reitsma 20 91% 

Albert Tiemersma 19 86% 

Menno Eringa 19 86% 

Andries Brinksma 17 77% 

Gerrit Jan Veenendaal 16 73% 

Broer Jacob Greidanus 14 64% 

Wytse van der Schaar 14 64% 

Wytze Lanting 14 64% 

Elger G. Turksma 13 59% 

Christiaan Plantinga 12 55% 

Ronald Talsma 12 55% 

 

Hjir wienen der trije spilers die alle wedstriden mei dien ha. Thor, Arjan en Jarco. 

Derneist ha der ferskate spilers fan oare teams mei dien: 

Jacob van Wieren, Arjen Los, Jort Strikwerda,  Kristian Gaastra, Stefan Visser, Eddy 

Visser, Jan de Boer en Ayanle Reitsma. 

 

Opstellings 

We ha fan alles wol spile. 

1 – 4 – 4 – 2 (10%) 

1 – 4 – 4 – 2 (25% - rút op de midden) 

1 – 3 – 4 – 3 (4%) 

1 – 4 – 5 – 1 (30%) 

1 – 4 – 3 – 3  (30%) 

1 – 3 – 2 – 5  (1%, bruts ús raar op) 

 

 

Spilers SDS B1 

Hjir noch efkes de spilers fan SDS B1 

 

Doede Kooistra, Andries Brinksma, Wiebe Jan Valkema, Wytze Lanting, Jarco K. 

Pompstra, Leandro Ana Reitsma, Christiaan Plantinga, Thor Ejnar Ruiter, Albert 

Tiemersma, Wytse van der Schaar, Broer Jacob Greidanus, Arjan Hallema, Menno 

Eringa, Gerrit Jan Veenendaal, Elger G. Turksma, Ronald Talsma 

 

Op de earste training fan SDS B1 sei Jelmer Brouwer, wie doe noch spiler, tige tank 

foar de training. Dat fûn ik wol moai fan him. Mar dernei sei der dat hy net wer kaam. 

Hy woe al fan fuotbal ôf, mar hie noch net opsein. Bjusterbaarlik! 

 

Ofskie 

It sit der op. Foar my sels (Klaas) dan teminsken. Dit seizoen, mar ek 28 jier 

jeugdfuotbal, mei miskien in jier as 2 net. Begûn yn 1980 yn Tsjom mei opsetten 

jongereinôfdieling en yn it jongereinbestjoer. San 3-4 jier dien. 
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Doe yn Snits wenjen gien en by Nylân fuotbalje. De earste training kaam Zweitse 

Huitema al by my as ik de jongerein dwaan woe. Fansels... 

Yn it haadbestjoer en derneist mei in soad trouw en geweldige minsken oparbeide en 

fan 2 jeugdteams nei 100 jeugdleden groeit. 

 

Yn 1995 yn Easterein komme en sûnt doe as lieder, trainer aktyf en mei in oantal 

jonges fan SDS B1 begûn yn de F-pupillen (Jarco, Doede, Christiaan, Wytze L.) en 

doe ek begûn mei Gerrit as lieder neffens my en no mei eindige. 

 

Yn die tiid lieder west mei Tamme de Boer, Johan Brinksma, Lenie Rispens, Jan Los, 

Anne Hallema en ?. Moaie perioaden hân lykas mei D3 wêryn de froulju Joutsen 

Okkema en Femke Halbersma, doe de ienige froulju die fuotballen! 

Tafolle op allegear op te neamen. Miskien skriuw ik it nochris op. 

 

Gerrit en jonges tige tank foar dit seizoen en we nimme der noch ien op, op it feestje 

wat we hâlde sille. Eltsenien tige tank foar jimme meiwurking, wille, ynset, krityk, 

positiviteit, ensfh.! 

 

Oant sjen! 

PS: Sa it no stiet sil ik noch warber wêze as grinsrjochter by SDS 2 (as se dat wolle) 

mei oare Klaas. Spitich dat SDS 2 en A1 net tagelyk thús spylje!! 

(Klaas Pompstra) 

 

 

SDS C1 troch entoesjasme en belutsenheid  kampioen 
 
1. SDS C1 18 16 2 0 50 97 20 0  

2. Nijland C1 18 16 0 2 48 110 20 0  

3. IJVC C1 18 8 4 6 28 55 38 0  

4. Oudega/HJSC C1 18 7 3 8 24 50 44 0  

5. Lemmer vv C1 18 7 2 9 23 36 58 0  

6. RES C1 18 6 3 9 21 27 50 0  

7. DWP C1 18 5 4 9 19 36 45 0  

8. NOK C1 18 6 1 11 19 36 87 0  

9. Heeg C1 18 5 2 11 17 35 57 0  

10. Mulier C1 18 3 1 14 10 30 93 0  

 

In de nazomer van 2007 begon C1 met bekerwedstrijden aan een nieuw seizoen. 

Gezien de samenstelling van het team beloofde het een leuk seizoen te worden; de 

jongens en technische staf kennen elkaar al langere tijd, iedereen is ‘behept’ met het 

spelletje en heeft er wat voor over. 
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Waar vaak de beker voorrondewedstrijden worden gebruikt als opwarmer voor de 

competitie, bleek nu al snel dat er ‘meer in zat’. C1 wist direct voetballende kwaliteiten 

op de mat te leggen en rolde relatief gemakkelijk door de voorrondes. 

Inmiddels werden de trainingen door Dirk de Jong opgepakt en startte de competitie 

ook. 

 

Een aantal competitieduels verder meldden SDS en Nijland zich als potentiële 

koplopers in de 3
e
 klasse AK. Op 6 oktober troffen deze twee ‘reuzen’ elkaar op de 

Skoalleseize. Het belang van deze wedstrijd was bij iedereen duidelijk, de spelers 

lieten de tot dan toe beste prestatie van het seizoen op het veld zien. De overwinning 

met 5-0 was mooi, de manier waarop veel mooier: collectief en met veel inzet !! 

 

Inmiddels speelde C1 thuis een beladen bekerwedstrijd tegen Read - Swart met een 

merkwaardige rol van de scheidsrechter. Op zich moest dit een ‘reguliere overwinning’ 

worden, het ging echter moeizaam. Ook een wedstrijd waarin SDS veel tegen zichzelf 

voetbalde. Dankzij de veerkracht en doorzettingsvermogen van het team werd dit duel 

winnend afgesloten en kon C1 ‘overwinteren’ zoals dat zo mooi heet. 

 

In de competitie zou IJVC nog een belangrijke rol spelen. Tegen hen sloot SDS thuis 

het najaarsseizoen af met een 1-1 gelijkspel, de eerste twee verliespunten. Hiermee 

werd het bewijs geleverd dat C1 het meer van voetballend dan van fysiek spel moet 

hebben, uiteindelijk een positieve constatering. 

 

Na de winterstop werd het voetballen weer met veel enthousiasme opgepakt. Ook de 

opkomst op trainingen en wedstrijden bleef hoog. Spelers stemden zelfs andere zaken 

op de wedstrijden af, zoals uitjes met de familie, schoolreisjes etc. Ze ‘gingen 

ervoor…..’ 

De bekerwedstrijd uit tegen Wardy zou de laatste zijn; ondanks veldoverwicht, het 

creëren van veel kansen, deed het countervoetbal van hun SDS de das om.  

 

In de competitie blijft het crescendo gaan. De ene keer fraaier dan de andere keer, maar 

de wedstrijden worden steeds winnend afgesloten. De kraker van het voorjaarsseizoen 

was uit tegen Nijland. Beide ploegen beseften het belang van deze wedstrijd, welke 

zich zou ontwikkelen tot een spannend en met veel beleving uitgevoerd duel. 

Uiteindelijk trok SDS met een 3-2 overwinnen aan het langste eind en stond de deur 

naar een kampioenschap weer wat verder open.  

 

De voorlaatste wedstrijd was uit tegen IJVC. Zoals gezegd een ploeg die nog heel 

bepalend zou zijn. Bij winst was het kampioenschap van SDS een feit. Tot vijf minuten 

voor tijd leidde SDS ook met 2-0, echter twee onverwachte momenten zorgden ervoor 

dat er een 2-2 eindstand op het scorebord verscheen. De teleurstelling was groot, de 

spanning voor de laatste wedstrijd thuis tegen RES ook (of heeft C1 het erom 

gedaan??). 

Volgens ons is IJVC mede hierdoor terecht derde in de competitie geworden….. 
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13 mei speelde SDS dus thuis tegen RES de allesbepalende wedstrijd in de 3
e
 klasse 

AK. Uit was RES al een lastige tegenstander, dus echt zeker van de zaak was C1 nog 

niet… 

Het kwam nu aan op mentale veerkracht en mede dankzij de vele fans langs de kant 

wist SDS toch ontspannen maar scherp aan de wedstrijd te beginnen 

Achteraf leek er geen vuiltje aan de lucht: SDS speelde met veel overtuiging en klasse, 

zette bijna 70 minuten druk naar voren, met een 7-1 overwinning als resultaat. Voor 

rust lagen er al een aantal Ressers op apegapen, maar gezegd moet ook worden dat een 

zware lucht het spelen erg lastig maakte. SDS kon daar iets beter mee omgaan dan de 

tegenstander. 

Na E3 werd hiermee het tweede jeugdkampioenschap van SDS binnengehaald. Als 

‘beloning’ werd de avond afgesloten met een hapje en drankje in de kantine. Ook de 

sportieve opstelling van de RES – spelers mag hier genoemd worden!!  

Nijland dat nog in beker zit wordt veel succes gewenst (NB: ze blijken inmiddels door 

NOB er uit te liggen, erg jammer!) 

 

De échte seizoenswinst zit in de groei en ontwikkeling die elke speler heeft laten zien. 

Het gaat dan om zaken als balaanname en passes, positie en looplijnen en vooral groei 

in het zelfvertrouwen (zowel in als buiten het veld). 

Daarnaast werd SDS C1 afgeschilderd als gedoodverfd kampioen. Dit legt natuurlijk 

druk op de ploeg en zei de grote JC al niet dat je steeds van jezelf kunt verliezen? 

Echter de saamhorigheid in het team zorgde ervoor dat we hier goed mee om konden 

gaan…. 
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Dit is het resultaat van goed samenwerken: een open houding van spelers, trainer én 

leiders, die veel contact hebben met elkaar. Ook oog houden voor de gehele club; C1 – 

spelers zijn regelmatig op stage geweest bij C2, iets waar beide teams baat bij hadden. 

Daarnaast werden steeds vaker C1 spelers ingezet bij de B – junioren en ook dit is 

goed voor de ontwikkeling van de spelers. 

Maar vooral enthousiasme en betrokkenheid zijn ingrediënten voor dit ‘succes’ (lees 

succes als plezier, lol, kritisch mogen en kunnen zijn, gemotiveerd blijven etc) en als 

dit zo doorzet, belooft dit nog hele leuke dingen voor de toekomst…… 

  

Jongens van C1, bedankt voor het machtige seizoen !!!! 

Ab Scheepvaart 

 

C2 10 kear gelyk en 10 kear wûn 
 
1. Sneek Wit Zwart Combinatie C3 20 14 4 2 46 92 36 0  

2. Terschelling C2 19 13 2 4 41 82 32 0  

3. LAC Frisia 1883 C6 20 12 3 5 39 64 42 0  

4. FVC C3 20 12 2 6 38 76 57 0  

5. ONS-TOP'63 combinatie C4 20 11 0 9 33 83 47 0  

6. Oosterlittens C3 20 10 2 8 32 74 52 0  

7. SDS C2 20 10 0 10 30 81 77 0  

8. St.Annaparochie C3 20 8 2 10 26 62 74 0  

9. LSC 1890 C4 19 4 2 13 14 37 83 0  

10. Blauw Wit '34 C6 20 4 1 15 13 51 102 0  

11. SC Franeker C5 20 1 2 17 5 45 145 0 

 

 

D1 moat en kin better 
 
1. Beetgum D1 10 10 0 0 30 57 5 0  

2. SC Franeker D2 10 8 0 2 24 40 13 0  

3. St.Jacob D1 10 4 1 5 13 16 27 0  

4. SC Berlikum D1 10 3 1 6 10 14 32 0  

5. SDS D1 10 2 1 7 7 11 31 0  

6. LSC 1890 D2 10 1 1 8 4 14 44 0  
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D2  wol oanfallend mar te min punten 
  
1. Nijland D1 10 7 2 1 23 32 16 0  

2. IJVC D2 10 6 1 3 19 23 12 0  

3. Irnsum D2 10 5 2 3 17 24 11 0  

4. Sneek Wit Zwart Combinatie D4 10 4 0 6 12 28 34 0  

5. RES D2 10 2 2 6 8 14 29 0  

6. SDS D2 10 2 1 7 7 10 29 0  

 

 

Het is elke keer weer een verrassing hoe je twee halve seizoenen op papier kan zetten. 

Vooral omdat het bij mij altijd op het laatste moment moet. 

 

Wij starten in het najaarseizoen met een groep jongens die voor het eerst op het grote 

veld kwamen te spelen, in een competitie waarvan de leiders dachten dat ze toch iets te 

zwaar waren ingedeeld – kom ik later nog op terug – helaas heb ik de aantekeningen 

van de indeling nog in de vrachtauto liggen, dus ik kan de ploegen niet meer 

opsommen. Na wat onwennige wedstrijden en zoeken naar de juiste opstelling, wie 

waar het beste tot zijn recht komt waren de leiders er al gauw uit. Volgens onze 

mening pakten bepaalde jongens het goed op en er waren jongens waarvan we dachten 

dit kan beter. Maar ja zoals jullie weten staan de beste stuurlui aan wal. Het gevolg 

hiervan was dat de betere spelers de mindere spelers op sleeptouw namen en het 

mooiste daarvan was dat dit team beter begon te voetballen, dit geeft je als leider van 

dit team toch veel plezier om met deze jongens door te gaan. En voetballen hebben zij 

gedaan. We zijn in de middenmoot geëindigd, tot genoegen van de leiders. 

 

Na de winterstop waren we opnieuw ingedeeld in een andere klasse, de leiders kregen 

de indeling onder de ogen – ik zou erop terugkomen – en dachten dit kan een leuke 

competitie worden waar wij met ons team toch wel een rol van betekenis konden 

spelen. Helaas het mocht niet zo zijn. We zijn op de laatste plaats terecht gekomen, 

waar ik nog wel mijn twijfel heb of het allemaal wel zo terecht is. Wij waren in vele 

gevallen de aanvallende ploeg maar konden dat niet omzetten in doelpunten en dan 

vallen de klappen juist aan de andere kant. Ik moet er wel bij vermelden dat wij twee 

spelers kwijt waren geraakt nl Douwe die even is gestopt omdat hij een toneelrol had 

gekregen in ……… Leuk voor hem jammer voor ons. En dan nog Zi Yao He ook niet 

onbelangrijk voor ons team, die zijn gedachten gingen niet meer uit naar voetballen 

maar naar …. Wie het weet mag het zeggen. 

Tot slot hebben wij het beste van gemaakt en wat voor opstaat met veel plezier. Verder 

wil ik de ouders bedanken voor het aanwezig zijn en het rijden tijdens de wedstrijden, 

speciale dank gaat ook nog uit naar onze speciale vlaggenist van de laatste wedstrijden 

– ik weet dat hij dat niet wil hebben – maar toch Jan onze dank daarvoor. 

Namens mijn medeleiders Anne en Richard wens ik jullie nog een prettige vakantie en 

tot volgend seizoen. 

Met vriendelijke groet, Jan Los leider sds d2. 
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E 1 bij de beste trije 
 
1. Renado E1 10 8 0 2 24 35 16 0  

2. CVVO E2 9 6 1 2 19 33 17 0  

3. SDS E1 9 5 0 4 15 31 27 0  

4. Gorredijk E2 10 4 1 5 13 23 29 0  

5. CVVO E5 10 4 0 6 12 35 36 0  

6. Heerenveense Boys E2 10 1 0 9 3 20 52 0  

 

E2 te min punten 
 
1. Dronrijp E3 10 7 1 2 22 56 24 0  

2. Blauw Wit '34 E4 10 7 1 2 22 39 13 0  

3. Zeerobben E3 10 7 0 3 21 44 25 0  

4. Minnertsga E2 10 2 2 6 8 17 39 0  

5. SDS E2 10 2 1 7 7 18 43 0  

6. Dronrijp E2 10 2 1 7 7 18 48 0  

 

E3 : We are the champions 
 
1. SDS E3 10 8 1 1 25 46 31 0  

2. Arum E1 10 7 1 2 22 67 36 0  

3. Makkum E1 10 5 1 4 16 41 33 0  

4. LSC 1890 E4 10 4 1 5 13 48 41 0  

5. LAC Frisia 1883 E6 10 3 1 6 10 35 45 0  

6. Leeuwarden E3 10 0 1 9 1 28 79 0  

 

Groeibriljant van de club. Niet meer en niet minder. Door een brede selectie en een 

uitgekiende mixtraining van techniek en positiespel is het gelukt om overtuigend 

kampioen te worden. In de herfstcompetitie een “slowstart,”  wat een zevende plaats 

opleverde. Na de winterstop gebeurde er iets moois. Tegen relatief dezelfde 

tegenstanders, allemaal tweedejaars E-pupillen, kreeg E3 vleugels. Natuurlijk met 

support van de vaste fanclub. Geen gezeur rond wissels, hoewel er vaak gewisseld 

werd, geen afwezigheid, mooi, spannend voetbal en polonaises door de kleedkamers 

van de verschalkte tegenstanders.  

De E3 vedettes waren: 

Keeper Gert Jan Stekelensma: Uiterst gedreven, betrouwbare goalie met spelinzicht 

Verdedigingsleider Gerwin Heitingsma: Rots in de branding en aanvallend sterk 

Vleugelverdediger Wiebe “Kromkamp” Vellenga: lange pass, technisch steeds beter 

Vleugelverdediger Jos “Geen woorden, maar daden” Wijnja: Niet te passeren  
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Verdedigende middenvelder Andries “Witte Reus” Kingma: Foar de kofje net eamelje, 

met name in de wedstrijden op later tijdstip en ’s avonds sterk. Maakte enorme 

progressie. 

Centrale middenvelder Frank “Timmy” Bervoets: zet grote lijnen uit met mooie 

steekpasses en prima goals 

Middenvelder Jorrit Pranjictra: Echte teamplayer, uitwaaierend over het hele 

middenveld, met lepe breedtepasses 

Middenvelder Koen “Terriër” Zuidema: Eénmaal wakker, niet van de bal te krijgen  

Aanvalsleider Watze “Rushing” Jacob van der Wal: altijd aanspeelbaar op links, snelle 

en mooie passeerbewegingen. Maakte de helft van alle goals.   

Spits Piter “Koef” van der Pol: Drie kansen, één goal, qua spelinzicht fors gegroeid  

Rechter  vleugelspits Jorrit Kuytman: “Better let as net.” Komt los als er gebikkeld 

moet worden, maker van fraaie (lob-) goals  

 

Kortom het was een best E3 jaar! 

 

Tjerk van der Pol 

 

In de najaarscompetitie had E3 wisselend succes. Uiteindelijk leverde dat een plaatsje 

op in de middenmoot. In de winter is er zoveel mogelijk doorgetraind en het team 

bestaat uit zeer leergierige jongens. De resulteerde in steeds beter positiespel, een 

goede organisatie binnen en buiten het veld, groei van de spelers en......uiteindelijk een 

eerste plaats in de voorjaarscompetitie, met nagenoeg dezelfde tegenstanders. Geheel 

terecht overigens. Er werd slechts 1 wedstrijd verloren, enwel tegen LSC dat een aantal 

oudere spelers had meegenomen. 

De begeleiding bestond uit Jurjen van der Wal en Remco Bevoets als trainers en Tjerk 

van der Pol als leider/organisator en motivator. 

Het team bestond uit de volgende spelers: 

Op goal:  

Gertjan: Talentvol.Je kunt zien dat hij veel traint met zijn heit want hij werd iedere 

week beter. 

Achterhoede:  

Gerwin: de leider, sterk, snel en medogeloos maar ook met een goede pass. 

Jos: de bijter, de klever. Iedere tegenstander heeft een rotwedstrijd want als Jos een 

keer beet heeft laat hij nooit meer los. 

Andries; Goh wat heeft deze jongen veel bijgeleerd. Doet altijd iets goeds met de bal. 

Wybe: de vaste stille kracht die doet wat hij moet doen en vaak in de rust goede 

voetbaltechnische opmerkingen had 

Middenveld: 

Koen: Hij pakte in het begin de ballen van zijn medespelers af en aan het eind van het 

seizoen was hij de onmisbare stofzuiger van het middenveld. 

Jorrit H: Mooie voetballer prima techniek, leergierig, een talentje. 

Frank Bervoets: de schakel tussen achterhoede en voorhoede met een prima inzicht. 

Snapt het spelletje. 

Voorhoede: 
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Jorrit V: Moet altijd ff op gang komen maar daarna onhoudbaar met zijn dribbels en 

goals 

Piter: mist evenvaak als dat hij schitterend scoort. Maakt prima ontwikkeling door als 

voetballer. 

Watze Jacob: de speler met de mooiste dribbel, houdt overzicht. Is topscorer van SDS 

E3. 

  

Voor zowel de spelers als de begeleiding maar ook voor de ouders een prachtig 

seizoen! 

 

Remco Bervoets 

 

 

 

 

 

 

 

www.vv-sds.nl 
Utslaggen, programma’s, 

foto’s en alle dagen nijs 
 
 

http://www.vv-sds.nl/
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Bij E4 hawwe se in soad leard 
 
1. Tzummarum E2 10 8 0 2 24 57 27 0  

2. Leeuwarden E5 10 6 1 3 19 56 28 0  

3. Blauw Wit '34 E9 10 6 1 3 19 43 33 0  

4. Oosterlittens E5 10 4 0 6 12 29 37 0  

5. AVC E3 10 3 2 5 11 23 31 0  

6. SDS E4 10 1 0 9 3 8 60 0  

 

Ons team bestond dit jaar uit veel beginners. 

We hadden trainen van Gerlof. 

Ook de training op donderdag was leuk. 

We hebben dit jaar veel geleerd. 

Toch hebben we maar een wedstrijd gewonnen!! 

Dit leverde ons elk een chocolade reep op. 

We mochten ook een wedstrijd op Terschelling spelen dik verloren maar we hebben er 

een leuke dag van gemaakt. 

Na onze laatste wedstrijd gingen we naar de  

McDonald’s hier trakteerden Anna en Tsjomme op een broodje hamburger of op patat. 

Volgend seizoen ben ik weer van de partij al zijn we laatste geworden. 

 

Geschreven door Jesse de Jong  (E4) 

 

F1 in geweldich seizoen 
 
1. Minnertsga F1 10 8 2 0 26 40 9 0  

2. St.Annaparochie F1 10 5 2 3 17 22 19 0  

3. SDS F1 10 3 6 1 15 20 15 0  

4. FVC F1 10 3 1 6 10 13 26 0  

5. RES F1 10 2 3 5 9 21 28 0  

6. vv CSC F2 10 1 2 7 5 11 30 0  

 

In september 2007 begonnen we met een nieuw team aan de najaarscompetitie. 

Omdat ik als trainer niet wist hoe de meeste jongens speelden, was het in het begin 

even zoeken naar de beste / sterkste opstelling. 

Maar na een paar trainingen en een aantal wedstrijden, werd al snel het een en ander 

duidelijk. 

De trainingen werden overigens altijd goed bezocht en er werd altijd lekker fanatiek 

getraind op een enkele uitzondering na. 

De jongens werden dan ook elke week beter. Elke week werd er gewonnen en soms 

ook met grote cijfers. 

De laatste wedstrijd van de najaarscompetitie moest de beslissing brengen. 

We moesten spelen tegen Akkrum F1, die ook al zijn wedstrijden had gewonnen. 
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Akkrum F1 had bovendien een beter doelsaldo, dus er moest gewonnen worden. 

Het bleek dat Akkrum net iets te sterk was voor ons en we verloren de wedstrijd net. 

Voor de jongens en ook voor mij toch wel een teleurstelling. 

Enkele spelers hadden de tranen in de ogen, want wat hadden we graag kampioen 

willen worden. 

Na deze wedstrijd aan de patat en cola en de jongens hadden al weer veel plezier met 

elkaar, en waren de wedstrijd al weer vergeten. Zoals het hoort, denk ik. 

Al met al een zeer geslaagde najaarscompetitie met een tweede plaats. 

 

Door onze tweede plaats werden we in de voorjaarscompetitie hoger ingedeeld. 

We moesten nu dus echt aan de bak met ploegen als Minnertsga F1, FVC F1, CSC, 

Sint Annaparochie F1 en RES F1. 

Dat we nu hoger speelden was goed te merken aan het spel van onze tegenstanders. 

De eerste 5 wedstrijden werden niet gewonnen, maar ook niet verloren. 

Al met al een redelijke start, 5 punten uit 5 wedstrijden. 

Daarna kregen we de smaak te pakken en wonnen een aantal wedstrijden op rij. 

Tot op 3 mei de wedstrijd thuis tegen Minnertsga F1. 

Door omstandigheden misten we 3 van onze eigen spelers. 

We hebben nog geprobeerd om de wedstrijd te verzetten naar een andere datum, maar 

Minnertsga ging hier niet mee akkoord omdat de belangen voor hun te groot waren.  

Zij konden namelijk die zaterdag kampioen worden. 

Met 2 spelers uit de E3 als gastspelers werd deze wedstrijd met 1-3 verloren. 

Minnertsga dus kampioen. 

Een week later moesten we weer tegen Minnertsga, nu in Minnertsga. 

Toen we uit de auto’s stapten kwamen de spelers van Minnertsga F1 er net aan op een 

grote kar met spandoeken en vlaggen. Zij hadden hun ere-ronde door Minnertsga net 

gemaakt. 

We speelden daar een hele goed wedstrijd met als eindstand 1-1, maar eigenlijk hadden 

we ’m gewoon moeten winnen. 

Op 17 mei jl onze laatste wedstrijd in en tegen Sint Annaparochie. 

Persoonlijk vond ik dit de beste ploeg uit de competitie, maar zij stonden vast op de 2
e
 

plaats. 

Een beter voetballend Sint Anna, maar de punten voor ons, eindstand 2-3. 

Door deze overwinning eindigt SDS F1 met 15 punten uit 10 wedstrijden op een hele 

knappe 3
e
 plaats 

Ik denk het maximaal haalbare met deze spelers met allemaal hun eigen kwaliteiten. 

Wel is het zo dat elke speler zich gedurende het seizoen heel goed heeft ontwikkeld en 

ik hoop dat dit, met een goede begeleiding, zo zal doorzetten. 

 

De goede resultaten zijn ook te danken aan de goede opkomst op de trainingen en de 

geweldige inzet van de jongens op de trainingen en in de wedstrijden. 

Ook de aanwezigheid van de supporters, zoals heiten, memmen, pakes, beppes, 

broertjes, zusjes e.a. was een geweldige stimulans. 

Ik kan er niks anders van maken dan dat het voor mij een geweldig seizoen is geweest, 

ook  door de zeer prettige samenwerking met mijn collega leider Johan Heerma. 
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Volgende seizoen worden alle F-pupillen E pupillen, met uitzondering van Jelmer 

Leistra. 

Hij blijft nog een jaar in de F’jes. 

Hopelijk kunnen de jongens de goede lijn doorzetten en proberen om dan volgend 

seizoen maar kampioen te worden. Ik heb er alle vertrouwen in!!!! 

Hier nog een keer de namen van onze spelers : 

 Niels,  onze betrouwbare sluitpost, elke week goed. 

Jelmer, snelle linksback. 

Gershom, een echte bikkel, moeilijk te passeren. 

Inne, stond altijd op het middelveld, maar speelt nu centraal achterin en doet dat heel 

goed. 

Inne heeft nog een specialeit, nl penalties nemen (zie slotavond SDS). 

Sybren, degelijke rechtsback met een goed schot. 

Idsert, belangrijke middenvelder met een goede actie. 

Matthijs, alleskunner, zeer complete voetballer. 

Tom, speelde altijd centraal achterin, maar laatste wedstrijden op het middenveld, kan 

trouwens op beide plaatsen goed uit de voeten. 

Yward, is en blijft een spits, scoorde de laatste wedstrijd tegen St. Anna als een echte 

superspits de winnende treffer. 

 

Theo Postma 

Trainer F1 (seizoen 2007/2008) 

 

F2 op in kreas twadde plakje 
 
1. WZS F1 8 8 0 0 24 102 1 0  

2. SDS F2 8 3 1 4 10 18 33 0  

3. QVC F2 8 3 0 5 9 12 41 0  

4. LSC 1890 F6 7 2 2 3 8 11 34 0  

5. Hielpen F1 7 1 1 5 4 3 37 0  

 

 

F3 yn de midden 
 
1. Mulier F2 10 9 1 0 28 79 14 0  

2. Jeugd Voetbal Bolsward F5 9 6 0 3 18 37 22 0  

3. RES F4 10 5 1 4 16 35 29 0  

4. SDS F3 10 4 1 5 13 32 23 0  

5. Oosterlittens F3 9 2 1 6 7 23 30 0  

6. Makkum F3 10 1 0 9 3 11 99 0  
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F4 in echte middenmoter 
 
1. Jeugd Voetbal Bolsward F9 7 7 0 0 21 59 3 0  

2. Mulier F3 7 5 1 1 16 34 10 0  

3. SDS F4 8 4 1 3 13 18 17 0  

4. Nijland F3 8 2 0 6 6 14 38 0  

5. QVC F4 8 0 0 8 0 8 65 0  

 

Futsal 1 hie in nuver seizoen 
 
1. Friesland 1 22 14 3 5 45 114 87 0  

2. Workum 1 22 14 2 6 44 89 58 0  

3. zvv Urk 2 22 13 2 7 41 89 76 0  

4. FFS 1 22 14 0 8 39 120 94 3  

5. Avanti 2 22 11 3 8 36 110 71 0  

6. Blauw Wit '34 1 22 10 3 9 33 86 75 0  

7. De Herauten 1 22 9 3 10 30 80 89 0  

8. ZVF 1 22 8 3 11 27 79 83 0  

9. SDS 1 22 8 2 12 26 66 83 0  

10. Leeuwarden 1 22 6 6 10 20 80 97 4  

11. Old Forward 1 22 6 2 14 20 59 88 0  

12. G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 22 4 1 17 13 64 135 0 

Foar SDS 1 wie it ôfrûne seizoen wat in nuver seizoen. Trochdat Skelte en Tseard 

derby kamen út SDS futsal 2 soe der in gruttere seleksje ûntstean as de foargeande 

seizoenen. Dochs blike de seleksje úteinlik te krap. Robert, Harm en Willem rekken al 

gau blesseard. Yn de winterstop waarden dan ek Tseard Breeuwsma en Jildert 

Hylkema oanlutsen as fersterking. Hjirmei krige Willem Overal it iets makliker om in 

seleksje gear te stallen. Sels fûn der it hielendal net makliker, want hy moast no wolris 

in spiler teleurstelle en thúslitte om ’t der oars tefolle wêze soenen. 

 

De futsallers hienen net in gekke start yn de kompetysje en stienen nei 3 wedstriden 

sels 2
e
 mei 6 punten. Dêrnei waard it efkes wat minder. Wedstriden waarden krekt yn it 

lêst ferlern(b.f. tsjin Old Forward) wylst it spul neat minder wie. Ek waard der wolris 

lúzich wûn(tsjin Avanti 2).  Yn de winterstop stie SDS netsjes yn de middenmoot. 

 

Nei de winterstop ferlear SDS 1 lyk 4 wedstriden efterelkoar. It waard hieltiten dreger 

om in ploech byinoar te krijen troch blessures, mar ek troch b.f. wintersport.  

Úteinlik koe ein maart de tried dochs noch aardich oppakt wurde en eindige SDS 

úteinlik as 9
e
. Aardige opstekker wie dat SDS noch mei beslissend wie foar de race om 

it kampioenskip troch op it ein út by Workum te winnen. 

 

Al mei al in tige wisselfallich seizoen. De ferskillen tusken de ploegen yn dizze 
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Haadklasse wienen net grut wêrtroch fan eltsenien wûn wurde koe. It slagget SDS 

allinnich al jierren net om fan Urk en FFS te winnen. Al mei al is SDS 1 noch net 

earder sa heech eindige yn de Haadklasse. Foarich seizoen hienen sy noch 17 punten út 

20 wedstriden en no 26 út 22 wedstriden. Ek hienen sy 10 doelpunten minder tsjin en 7 

mear foar. 

 

Foar folgend seizoen is it noch net hielendal wis hoe ’t it mei SDS 1 komt. Inkelde 

jonges hâlde op en it liket der net op dat der folle bykomme sil. Wy sille it sjen. (WW) 

 

Futsal 3 : 115 foar en 115 tsjin 
 
1. Haskerland 6 22 18 1 3 55 158 85 0  

2. Workum 5 22 16 3 3 51 111 51 0  

3. Renado 2 21 15 2 4 46 149 84 1  

4. Workum 4 22 12 2 8 38 112 79 0  

5. WZS 6 22 12 1 9 37 130 115 0  

6. Bolswardia 3 22 10 3 9 33 105 99 0  

7. WZS 4 22 10 2 10 32 113 104 0  

8. SDS 3 22 9 1 12 28 115 115 0  

9. RES 5 22 6 4 12 22 99 117 0  

10. RES 6 21 5 1 15 16 61 131 0  

11. ZVF 2 22 4 1 17 13 45 129 0  

12. Futsal Cambuur 11 22 2 3 17 9 59 148 0  

 

It jier fan it twadde frouljusteam.  
 

Yn de kroech begong as in geintsje, waard úteinlik dochs serieus: der moast in twadde 

dameselftal komme by SDS. Dirk-Yde die de training foar de froulju, mar dy gie nei 

Australië. Doe ha de froulju mij yn de kantine frege om it trainen oer te nimmen. Dan 

prakkesearje je der ris efkes oer, en dan tinke je: dit falt net mei fansels, allegear fan 

die jonge froulju mei sa’n âlde man.  

Mar neffens my hat it damesfuotbal wol takomst, dat ja goed, der moat al ien foarstean 

fansels. Dan begjinne je, sûnder ferwachtings. En dan treffe je dêr in hiele entûsjaste en 

fanatike groep oan. It blykt dat se hiel graach leare wolle. In hartstikke leuke groep. Je 

begjinne mei je oefenstof en se moat noch fan de grûn ôf oan begjinne, en it blykt dat 

der toch wol mooglikheden binne by de dames. Je tinke dat de opkomst net altyd goed 

wêze sil, mar dat wie net sa. De opkomst wie sels goed. Je kinne dúdlik sjen: wa’t it 

faakst op’e training komt, giet it meast foarùt. 

Se wiene sa fanatyk dat er sels in theoriejûn komme moatst yn de Jimbar. Dat hie ik 

noch nea belibbe! We ha der in soad wille om hân. 

It wie wol ferskriklik jammer dat it trainingsfjild betiden sa min wie dat yn’e 

wintermoannen  wol gau ris in training ôflast wurde moatst. Dit is miskien wol in 



jiergong 38 nr 9 31 juny 2008 

oandachtspunt foar SDS. It die it damesteam net goed. Posityf hjiroan wie dat de TC 

der foar soarge hat dat we sa no en dan yn de seal traine koene. In moai alternatyf, mar 

de moeilikheidsfaktor yn de seal leit noch al wat heger as yn it fjild, en technysk sjoen 

wiene de froulju fansels noch net sa fier.  

Sa oan it ein fan dit seizoen kinne je dúdlik sjen dat dizze froulju flinke stappen foarút 

makke ha. .At je sjogge nei de earste oefenwedstriid tsjin it famkesteam fan SDS en nei 

de lêste oefenwedstriid tsjin in begjinnend dameselftal ùt Heech, dan kinne je dùdlik 

sjen dat it positiespel in stik ferbettere is.  

Al mei al kin ik wol stelle dat it my hiel goed foldien hat en dat ik seker takomst sjoch 

yn it damesfuotbal by SDS. Hoe’t die takomst der útsjocht dat wit we noch net, mar it 

is hiel moai dat de froulju de 

kompetysje yn geane. It is in 

hecht team, dat posityf 

reagearet nei elkoar ta. Se ha in 

soad wille mei elkoar en 

stimulearje elkoar. It soe moai 

wêze at dat sa bliuwt.  

 

As lêste in tip: alle froulju 

soene in bal keapje moatte, en 

alle dagen efkes balje moatte 

tsjin de muorre oan. Dat hoecht 

mar 5 minuten deis, mar it is de 

bêste training dy’t je ha kinne! 

Anne Brouwer 

 

TC – jeugd, dit seizoen 
 

Voetballen doe je in teamverband, achter de schermen werken bij een 

voetbalvereniging groepjes die je als team mag bestempelen. De technische commissie 

voor de jeugd, kortweg TC jeugd, is zo’n team. Speciaal voor de ‘einde seizoen 

Treffer’ vanuit de TC jeugd een overzicht. 

 

In relatieve stilte ontwikkelt en coördineert ze diverse activiteiten die het ‘voetballend 

vermogen’ binnen SDS en dan m.n bij de jeugd moet vergroten. Voor elke 

jeugdcategorie is er een coördinator, het voorzitterschap is in handen van het hoofd 

jeugdtraining. 

 

Inmiddels heeft de laatste de functie beëindigd, simpelweg omdat ook zijn 

trainingsfunctie dit seizoen voor het laatst is. Daarnaast is de coördinator D’s trainer bij 

een andere vereniging geworden, ook deze functie werd vacant en daardoor ook die 

van coördinator keeperstrainer.  

 

Vlak voor het eigenlijke begin van het seizoen kwam de TC jeugd na het zomerreces 

bijeen. Qua teamindeling moest er v.w.b de trainers en leiders nog wat puntjes op 
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enkele i – tjes worden gezet. Tevens is er al een voorzichtige start met de zoektocht 

naar een andere jeugdtrainer. Bij de A’s wordt het seizoen ‘gewoon’ getraind, bij de 

B’s moet dit opgelost worden met vier ‘parttime trainers’, niet de meest ideale situatie. 

Binnen het hoofdbestuur wordt deze zorg ook opgepakt. Verder loopt het over het 

algemeen goed en hoeven de coördinatoren slechts over te gaan tot kleine 

aanpassingen en soms wat uitleg over het jeugdbeleid van SDS. 

 

In discussievorm wordt het de TC jeugd eigenlijk steeds duidelijker dat vv SDS een 

toekomstbeeld dient te schetsen. Waarheen met SDS en wat betekent dit voor de 

benadering van de ‘SDS voetbalschool’. Immers als je weet waar je heen wilt met het 

seniorenvoetbal (alleen plezier of ook echt prestatiegericht), kun je ook meer gericht de 

ontwikkeling van het jeugdvoetbal handen en voeten geven. Tevens hebben we ook 

mogen constateren dat er veel kennis en ervaring binnen de club is, maar dat er 

daarnaast ook liefhebbers zijn die zich in trainen en jeugdopleiding verder willen 

ontwikkelen. Voorwaarde is dan b.v dat cursussen meer naar de club kunnen worden 

gehaald. Vanuit het hoofdbestuur is inmiddels toegezegd dat hiervoor middelen 

beschikbaar zijn, volgens de TC jeugd een goede en vooral terechte zaak! 

 

Het nieuw benoemde HB – lid, dat tevens de technische zaken senioren in portefeuille 

heeft, is deel gaan uitmaken van de TC – jeugd. Hiermee wordt een structurele 

verbinding gemaakt tussen TC jeugd en TC senioren (én met het HB…) 

 

Contacten zijn er o.a geweest met het CIOS en sc Cambuur. Steeds vanuit de vraag op 

welke wijze dit de SDS jeugd kan helpen en wat hebben we daarvoor te bieden. Hieruit 

zijn nog geen concrete zaken uitgekomen, de aandacht gaat in eerste instantie uit naar 

lopende vraagstukken die gewoon opgelost moeten worden. Hierdoor kwam de 

aandacht voor de keeperstraining bij de jeugd ook op een laag pitje, ook omdat er eerst 

niemand beschikbaar voor is.  

 

De TC jeugd heeft een aantal ‘wensen’, die op andere plekken binnen de club worden 

gedragen: 

- elke jeugdspeler zou twee keer per week moeten kunnen trainen; voetbal 

wordt in de breedte gestimuleerd, minder niveauverschil bínnen de vereniging 

en betere garantie op goede seniorspelers voor de toekomst 

- (reserve) jeugdkeepers krijgen elke week keeperstraining; dit bijzondere 

onderdeel van het voetbal verdient meer aandacht en waardering (is nu 

immers vaak letterlijk een sluitpost….) 

- de jeugdopleiding krijgt meer gericht handen en voeten; aan het einde van de 

‘jeugdfase’ kan de speler gerichter kiezen: of alleen voor plezier voetballen 

bij een lager elftal, óf genoeg ontwikkeling hebben doorgemaakt om 

aanspraak als selectiespeler te maken. Ontwikkeling van trainerskader zal dan 

speerpunt moeten zijn. 

- elke jeugdcategorie heeft een (gediplomeerd) trainer of anders een betrokken 

en ervaren leider in de technische commissie; Leden van de TC zien verder 



jiergong 38 nr 9 33 juny 2008 

dan het belang van ‘het eigen team’ en hebben daarmee de toekomst van SDS 

voor ogen. 

 

Inmiddels is voor de TC jeugd de drukste periode van het seizoen weer aangebroken: 

de teamindeling voor het komende voetbaljaar 2008 – 2009. Hiervoor is veel overleg 

nodig met leiders en trainers, maar op hoofdlijnen begint het er aardig uit te zien. Het 

is echter steeds even bezien met welke aan – en afmeldingen SDS te maken krijgt, 

welke trainers voor het komend seizoen kunnen worden vastgelegd en vooral welke 

leiders (weer) bijtekenen… 

Hierin is er sprake van een nauwe samenwerking met o.a de Jeugdcommissie. Het doel 

is om het resultaat hiervan in het bewaarnummer van de Treffer (rond 20 augustus) te 

presenteren. 

Tot slot vermeldenswaardig: door het HB worden zgn. brainstormsessies 

georganiseerd, gericht op de toekomst van SDS en haar jeugd. Leden van de TC jeugd 

werken hieraan mee. 

 

 

 

Gearard Posthumus topskoarder fan SDS 
 

 

 

 

 

Gearard Posthumus III, IV, V 21 

Hendrik de Jong I 16 

Bas de Haan IV,V  16 

Harm A Dijkstra V 12 

Ype Tiemersma V 11 

Wichard Deinum II,III 10 

Dirk de Jong I en II  8 

Remco Bervoets II,III 8 

Feite de Haan I en II 7 

Jelmer Posthumus I en II  7 

Tjalling Sikma I 6 

Floris Hiemstra I en II 6 

Gerrit Flisijn II, III,V 6 

Johan  Delfsma IV 6 

Gerlof Veldstra IV 6 

Hjalmar Ruiter II, III,IV 5 

Jentsje Jorritsma III 5 

Paul de Boer III , V 5 

Willem Veenstra IV 5 

Eddy de Boer V 5 

Erik Haitsma I 4 

Pieter Kamstra II 4 

Durk Okkema V 4 

Klaas Visser V 4 

Jeroen Brouwer II 3 

Stefan Krimpen II en III 3 

Jeroen Wagenaar III, IV 3 

Ivo Donath IV 3 

Bertus Bootsma IV en V 3 

Jan Stenekes V 3 

Dirk Y Sjaarda I 2 

Harm Stremler I 2 

Skelte Anema I 2 

Henk Postma I , II 2 

Willem  Wijnia II 2 

Redmar Strikwerda II 2 

Arjan Posthumus II 2 

Anco Elgersma III 2 
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Bote Strikwerda III 2 

Ralph Wariman III 2 

Lieuwe vd Brug IV 2 

Ronny Wagenaar IV 2 

Rinse Joustra IV 2 

Pytrik Hiemstra V 2 

Sipke Hiemstra V 2 

Tiemen Vermeulen V 2 

Ids Boersma V 2 

Tsipke Okkema I 1 

Mark Postma I 1 

Syb Overal II 1 

Jan Simon Jelsma II 1 

Redmar Strikwerda II 1 

Dennis Dijkstra II 1 

Donny Okkema II 1 

Sytze Kooistra III 1 

Marten Faber III 1 

Wouter Hylkema III 1 

Gerlof Jan  Hofstra IV 1 

Bas vd Wey IV 1 

Erwin de Boer IV 1 

Jort  Strikwerda IV 1 

Jeroen Luiten IV 1 

Rudy Dijkstra IV 1 

Coen Rameau IV 1 

Sybren  Wesselius V 1 

Folkert R Vellinga V 1 

 

 

 

Doelpuntstatistiken 
 

 

 
 

Klaas Pompstra makket foar ús altiten in kreas oersicht wat de doelpunten oangiet. It 

oantal doelpunten is de lêste 4 jier hieltyd mear sakke. At it sa trochgiet komme wij 

takem jier ûnder de 1000 út.  
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C1 en E3 hawwe dit seizoen it measte skoard. Dat is net samar. Sij wiene ek de 

kampioenen dit jier.. Bij de senioren dochs wol opfallend dat fan de sn eiorenalvetallen 

SDS 4 de measte doelpunten makke hat.  

De froulju hawwe mei 5 doelpunten it lêste plakje ynnommen. Mar dat is ek mar fan in 

heal seizoen 

 

 

Clarence  Sluier Klassemint 
 

“Strafschoppen nemen is een specialiteit, wie niet iedereen ken’, hat Johan Cruyff in 

kear sein.  

Bij in strafskop nimme hawwe je mear te ferliezen dan te winnen, mar je nimme yn 

alle gefallen je ferantwurdlikheid. 

At er bij SDS spesjalisten binne, witte wij net. Der binne wol in oantal dy’t harren 

ferantwurdlikheid namen, mar der net yn slaggen om te skoaren. Sij binne opnaam yn 

it Clarence Sluier Klassemint. 

Stefan van Krimpen hat dit jier de symboalyske trofee wûn. 

 

  

10-8-2007 Tjalling Sikma SDS1 - Minnertsga 1 

24-8-2007 Erik Haitsma Easterein - Wommels 

24-8-2007 Dirk Yde Sjaarda Easterein - Wommels 

24-8-2007 Anne Stenekes Easterein - Wommels 
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1-9-2007 Harm Stremler Zeerobben 1 - SDS 1 

8-9-2007 Stefan van Krimpen SDS 2 - Knickerbockers 3 

29-3-2008 Sytze Kooistra ONS A2 - SDS A1 

17-5-2008 Stefan van Krimpen SDS 2  - Hurdegaryp 3 

17-5-2008 Redmar Strikwerda SDS 2  - Hurdegaryp 3 

 

 

TikkieterugJaap klassemint 
 

In ûngelokkige aksje, in doelpunt dy’t krekt op de ferkearde foet stiet, misbegriep , dat 

kinne oarsaken wêze dat wij prate kinne fan in  eigen doelpunt. 

Yn 2007-2008 wiene der ek wer wat ûngelokkige aksjes fan in pear SDS-ers.. 

 

8-sep-07 Jelte de Boer SDS 3 

22 sept 07  Jacob Plantinga SDS 5  

3-nov-07 Pieter L. vd Valk SDS 4 

3-nov-07 Kasper Hoek SDS 2 

10-nov-07 Dennis Dijkstra SDS 2 

 

Ofskie nimme fan 
 

Marcel Frankena 

Haadtrainer 

 

 

“Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de afgelopen drie 

seizoenen. 

Ik heb een geweldige tijd gehad bij SDS en denk er nu al met 

veel plezier aan terug.  

Mijn persoonlijke dieptepunt was een voorzet vanaf rechts die 

mij mijn kruisband koste !!! 

Weet niet meer wie die voorzet gaf.  

Heb geweldige mensen ontmoet en zal zeker zo nu en dan even 

komen kijken bij een wedstrijd. Als toeschouwer om ook eens 

na de wedstrijd te kunnen blijven hangen. 

  

Ik wens mijn opvolger Dick en ook Klaas heel veel plezier en 

sportief succes toe.  

Tot ziens..”.  

Marcel Frankena 
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Hylke Schrale 

Trainer B seleksje 

 

 

“Het is nog maar kort geleden dat ik in het boekje stond als 

kennismaking met de nieuwe trainer voor SDS 2. Nu sta ik er 

alweer in met een afscheids woordje.  

De duur van een jaar is best wel kort maar hier had ik in 

december zeker mijn (goede ) redenen voor. In dat verslag 

werd mij de vraag gesteld wanneer het seizoen geslaagd zou 

zijn. Mijn antwoord toen was dat ik minimaal een periode 

wilde pakken.  Dat is gelukt! Dat het nog mooier zou worden 

durfde ik ook niet te dromen maar geloofde er wel steeds in. 

Na een jaar afwezigheid staat SDS 2 weer in de eerste klas wat 

voor de club en de jongens super is natuurlijk. Zo hou je het 

niveauverschil tussen het eerste en het tweede kleiner wat voor 

alles beter is . Afscheid nemen met een prijs is fantastisch. Ik 

heb veel geweldige mensen ontmoet bij de club, waarvan de 

meesten een echt SDS hart hebben. Zonder dat ik iemand te 

kort doe,wil ik toch ROBERT noemen waar ik geweldig mee 

kon samenwerken. Een echte SDS man!!! De groep jongens 

was super en heb geprobeerd om daar alles voor te doen. Zelfs 

in de winterstop met 11 punten uit 10 wedstrijden en maar 14 

goals gemaakt waren er minimaal 16 op trainen wat zich 

uiteindelijk heeft uitbetaald. Samen met wat routine uit het 

derde elftal hebben we toch aardig de balans gevonden en een 

prachtig resultaat behaald. Dit is ook de eerste club waar ik 

elke dag op de site keek om alle nieuwtjes bij te houden. Mijn 

complimenten hiervoor, ik zal het zeker bijhouden. Verder de 

supporters bedankt die we elke week weer genoeg hadden. 

Volgend seizoen zien we elkaar vast weer omdat ik verwacht 

dat SDS en mijn nieuwe club, Leeuwarder Zwaluwen, bijelkaar 

in de competitie komen. Iedereen die SDS een warm hart 

toedraagt wens ik het beste en hopelijk tot volgend seizoen.” 

Hylke Schrale  

 

Jaap Boekholt 

Doelman SDS 5 

Jaap Boekholt ferlit SDS. Dizze tige betroubere en troue 

doelman hat sa’n 17 jier lid west fan SDS.  Hij hat bij it twadde 

keept mar de langste tiid bij de feteranen. Jaap giet nei Gieten 

te wenjen en stoppet no hielendal mei it fuotbaljen.  

.  
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Korné Boekholt 

Doelman SDS 3 

 

Mei Korné Boekholt ferliest SDS noch in doelman. Hij 

studearret al yn Grins en no’t syn âlders Wommels ferlitte, is 

de reis nei Wommels net mear logysk. Korné hat fanôf de 

jeugd bij SDS sitten. At Korné bij in oare klup fierder giet 

witte wij net.  

 

Jos Zonderland 

Spiler SDS 2 

 

Ha goeie SDS, 

Het is al even geleden dat ik op de velden heb gestaan. 

Mede door het werk heb ik besloten te stoppen met voetballen 

bij SDS. 

Ik zal bij WPB waarschijnlijk nog af en toe een baltsje trappen.  

De jaren bij SDS, vanaf de jeugd, waren prachtig.  

Ik  heb me altijd goed vermaakt. Vooral de seizoenen in de B's 

en A's. 

Waarschijnlijk zal ik nog wel een keer aanwaaien voor een 

bakje. 

SDS bedankt. 

Oja... Pa ook nog bedankt, voor het betalen van de kaarten. 

Welke ik zo af en toe kreeg!!!!! 

Jos Zonderland 

 

Kasper Hoek 

 

Kasper is de tredde doelman dy’t SDS ferlit. Nei ien jier SDS 

mei optredens yn SDS 1, 2 en 3 siket Kasper syn heil earne 

oars. Mooglik wurdt it wer Frjentsjer. 

 

Roel Sijbesma Foar Roel Sybesma eindigt de 

fuotbalkarriere hiel ferfelend. 

Undanks syn leeftyd wie Roel 

altyd it rinfermogen fan SDS 5. 

Roel hat yn it ferline syn 

kuorbalkarriere yn Spannum 

farwei sein, foar it fuotbaljen en 

dat is dat in goeie kar west. Wij 

tinke dat er alle alvetallen fan 

SDS bemand hat.  

Roel mei gjin “piekbelesting “ 

mear dwaan fanwege syn hert 

en dan kinne je net mear 

fuotbalje.  
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Fan de webside 2007-2008 

 

Augustus 

 

Trainingsdei 
SDS 1 en 2 hawwe moarn in trainingsdei. Om 13.30 wurde sy op it fjild ferwachte yn 

Easterein. Sy traine en ite wat en spylje jûns in oefenwedstryd. SDS 1 om 19.30 tsjin 

Minnertsgea en SDS 2 om deselde tiid tsjin MKV 2. 

 

Parse konferinsje 
Yn it grôtfolle Jimbar yn Wommels is freedtejûn de Wommelsers ploech presintearre 

foar de doarpestriid tsjin Easterein op 24 augustus.  Hoewol, it wie mear de technyske 

stêf dy't der wie en de seleksje dy't skitterde troch ôfwêzichheid. 

De parse foarjlochter AFde Boer Jansma iepene de jûn mei in gedicht. Dêrnei waard er 

weromsjoen en foarútsjoen. 

Positivisme , dêr lei de klam op. 

 

Ferstoarn 

Op 73 jieerige leeftyd is ferstoarn Minne Zijlstra fan Húns. Hij wie in troue supporter 

fan SDS  

 

Rekord 
Wij kinne yn dit jonge seizoen gelyk al in seizoensrekord melde. Want wij tinke net 

dat er dit seizoen yn ien wedstryd mear doelpunten te sjen binne as justerjûn bij SDS 

B1 - Frisia B1. Einstân 0-23 

 

De wedstryd 
Easterein hat freedtejûn de wedstryd tsjin Wommels wûn. In tsjinfallende wedstriid 

wêryn it spektakel útbleau. 

De wedstryd wie teloarstellend. Wommels wie better  mar koe de 1-0 (strafskop fan 

Remco Bervoets) net útwreidzje nei mear doelpunten. 

Der wiene sa wie sa te min doelripe kânsen. 

Easterein kaam yn it lêste kertier opsetten en úteinlik waard it noch 1-1. 

De strafskoppen moasten de beslissing bringe. Erik en Anne misten foar Wommels. 

Dirk Yde foar Easterein 

 

SDS Froulju(1) 
De froulju fan SDS spylje moarn harren earste kompetysjewedstryd. Om 12.30 traapje 

sy ôf tsjin ONS. SDS spilet thús, dus kom gerust efkes sjen. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Positivisme
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September 
 

Famkes tsjin de Froulju 
Kommende sneon in grut spektakel op de Skoalleseize. De SDS-"famkes" sille it 

opnimme tsjin de SDS-"froulju". De wedstryd begjint om 9.00. Nim al je freonen en 

bekenden mei om dizze wedstryd te sjen. De tagong is foar neat, mar tink 

derom.....fol=fol. 

 

De Skoalleseize 
De Skoalleseize en in bulte frijwilligers binne drok dwaande om it nije ferieningsgebou 

klear te krijen foar de iepening op 20 oktober. 

 

Trainingspakken 
Fan Douwe Durk Reitsma krije wij troch dat der sneon tassen en trainingspakken en 

polo's útrikt wurde oan de spilers fan yn alle gefallen SDS 5. Fraach is dan ek om dy 

40 euri mei te nimmen. 

 

Oktober 
 

Wolkom Klaas 
Wij herinnerje ús allegear Klaas Dijkstra. De suksesfolle âld trainer fan SDS. 

Kommende sneon komt hij nei Easterein om Broekster Boys te koachen, want dat is de 

tsjinstanner. Wij hjitte him fan herte wolkom. 

 

Mis 
Sûnt juster hawwe wij foar SDS 1 in nije ferslachjouwer. Omdat de skriuwer dy't it 

oars docht tsjintwurdich om de selde tiid hiele wedstriden fuotbalje moat, hat Symen 

Sikma him oanbean om it no te dwaan. Hij moat noch wol wat wenne oan syn nije rol. 

Doe't in bal yn de feart rekke fleach hij der efteroan om de bal út de einekroazefeart te 

heljen en krekt op dat stuit skoorde SDS. En it koe net minder want it wie krekt de 

eigen soan Tsjalling dy't skoarde. Wij binne benijd nei it ferslach. 

 

Op de foto 
Zaterdag 20 oktober willen we met alle SDSers op èèn foto om 12.15 uur op sportpark 

de Skoalleseize. 

Iedereen wordt verwacht in SDS tenue dus de spelers in SDS shirt of trainingspak (van 

de sponsor) de leiding in coachjassen, het bestuur in SDS polo en de vrijwilligers, 

supporters en freonen fan SDS met SDS sjaal om of SDS paraplu op en de sponsers 

met hun eigen sponsorshirt aan. 

 

Foar it lêst 
It is jûn foar it lêst dat der nei it trainen yn de berging neisitten wurdt. Wy ferwachtsje 

in emosjoneel en kâld ôfskie........  
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Ledegearkomste 
De opkomst justerjûn by de ledegearkomste wie net om nei hús te skriuwen. Der 

wienen sa 'n 20 leden en foar de rest it hiele bestjoer. Letter hjoed fêst mear oer de 

ledegearkomste en oars  kinne jim yn de kommende Treffer in wiidweidich ferslach 

lêze. 

 

Straftraining 
SDS A1 wûn ôfrûne sneon mei 5-1 by ONS/TOP'63. Dochs like it of krigen de spilers 

middeis in straftraining. De hiele seleksje siet middeis by trainer Marco Hoekstra op it 

dak om der nije dakpannen op te dwaan. Wy freegje ús ôf wat de straftraining wurdt as 

de A-junioaren in kear ferlieze........ 

 

De earste kear 
Fannejûn sil der foar it earst nei it trainen neisitten wurde yn de nije kantine. Wy binne 

benijd as de kachel it docht, de fleskes lekker kâld binne en as de frikandellen dêr krekt 

sa lekker bakt wurde. Jûn de test! 

 

Definityf 
Wy hawwe fan it bestjoer trochkrigen dat Anne Brouwer definityf oansteld is as 

trainer/koach fan Dames 1. Hy sil de froulju eltse woansdei trainen jaan. 

 

Novimber 
 

Noch fan herte lokwinske! 
Net allinnich Anne Stenekes wie ôfrûne snein jierdei, mar ek de SDS-webside. 

De side bestie dy dei eksakt 5 jier. Lokkich genôch wie Immie Kamstra de jierdei net 

ferjitten. 

 

Wykpriis 
Harm Auke Dijkstra hoecht net lang te treuren nei it ferlies fan syn favoriten ôfrûne 

sneon tsjin SC Heerenveen. Dit soarge der namelijk foar dat hy mei syn "PSV Boeruh" 

de wykpriis pakt. 

 

Fan Down Under 
Dirk-Yde Sjaarda lit witte eindliks wer ris efkes fuotballe te hawwen. Hy die dit yn in 

parkje yn Brisbane. Wy hoopje foar him dat it fuotbaljen neffens deregels fan de FIFA 

wie en gjin Australysk Rules Football 

 

Pvan P 
Wa kin him net. Pieter Lieuwe van der Valk. 

Bekind fan de trekker, it heuken en fan de poedelpriis yn de league. 

Dêrneist is it in echte winner, in fûlfretter en in toskenbiter. 

Nim no de lêste twa dagen. Woansdeitejûn nei Thialf. Foar it earst dit jier. Net it oantal 

rûntsjes binne wichtich, nee de fraach hoe lang kin ik de snelle mannen bijhâlde 

foardat myn skonken begjinne te trillen.  
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Nei ôfrin fansels lêst fan de ljisk. 

Tongersdei oan it wurk. De ladewein spuitsje, efkes it sicht kwyt, rûchel de rûchel. Pie 

ter skood mei beide skonken bij in hurde râne lâns  en flinke wonden binne it gefolch.  

Tongersdei te jûn dochs mar efkes traine want âld moat wer ferslein wurde. 

Op karakter giet er der foar. Twa kear kopt hij rekke en bout mei syn jonge ploech in 

flinke foarsprong op. Hast tiid. Alles of neat. It winnende doelpunt. En jim begripe it al 

dan is der fansels mar ien dy’t dy noch meitsje kin. Pvan P. Geweldich foar âld. Want 

hij wie yn eigen doel.  

Yn de kantine freget er noch efkes in pleister, want syn hân is ek noch iepen. Hjoed is 

er wer gewoan oan it wurk. Prachtige fint dy PvP.  

 

SDS en Marcel út elkoar 
SDS en Marcel Frankena hawwe yn goed oerlis beslúten om nei dit seizoen útelkoar te 

gean. Marcel hat hjir dan 3 jier trainer west. 

 

Nije Treffersponsers 
Wy hawwe der wer 2 nije Treffersponsers by. It giet om V.D.Werf Bouwservice út 

Easterein en Timmer- en Aannemersbedrijf Van Ruiten út Wommels. 

 

Grutte klupaksje 
Tongersdei 22 novimber wie de trekking fan de Grote Club Actie. 

Op www.groteclubactie.nl kinne jim de útslach fine. 

Sa goed as ik it besjoen ha binne der gjin grutte prizen fallen by ús. 

Op 4 lotten is in priis fan €5 fallen. Dit binne de nûmers dy ’t einigje op 49. 

Allegearre tige tank foar it keapjen fan de lotten. SDS is hjir in lytse €900 better fan 

wurden. 

Gr. Immie 

 

Desimber 
 

Hurddrave 
De A- en B-seleksje koenen juster net terjochte op it trainingsfjild en moasten útwike 

nei de dyk. Dêr waard hurddraaft. Earst in warming-up troch Easterein en dêrnei nei 

Wommels. Weromreis waard it in wedstrydsje. Anne en Durk tochten út te meitsjen wa 

't it earste yn Easterein wêze soe. Doe 't sy hast spuiend oer de finish soenen wie it 

Jildert Hylkema dy 't der noch in flinke sprint útperste en mei oermacht wûn. 

 

 

Dick Schuurman nije trainer SDS 1 
SDS 1 hat in nije trainer foar folgend seizoen oanstelle kinnen. It giet om Dick 

Schuurman. Hy spile jierren yn SC Joure 1 en VV Sneek 1 foardat hy 3 jier lyn as 

haadtrainer begie by Oeverzwaluwen. Dick Schuurman is 36 jier. 

 

Berjocht foar de Boys fan C1 
Kommende tongersdei is der sealtrainen fan 17.00 oant 18.00 oere. Sis of sms it 

http://www.groteclubactie.nl/
http://www.groteclubactie.nl/
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fierder. 

Dit sealtrainen komt yn it plak fan it fjildtrainen op woansdei want dat giet net troch. 

 

De A's net nei Frentsjer 
De A's fan SDS ha ôfrûne sneon 22 december op it krysttoernooi yn de seal de 

finalerondes helle, mar waarden deryn utskeakele. Alle 4 de poulewedstriiden waarden 

wun (3-1, 3-0, 3-0 en 3-1). Yn de finales waard jammer genog earst ferlern van JV 

Boalsert mei 3-1 en yn de 2e finale wedstriid van vv Snits mei 3-2. Dermei waard it 

toernooi ofsluten op it 3e plak. 

 

Ungemak 
Bij in ûngeluk fannacht bij Tsjom is SDS A1 spiler Thomas van der Meer earnstich 

ferwûne rekke. Hij leit yn it sikenhûs yn Grins. 

 

Jannewaris 
 

Speech nieuwjaars receptie. 

Een nijiersreseptie van een voetbalvereniging. Elke respecterende vereniging doet dit. 

Zo ook SDS. Mooi om zo te beginnen. Met een snertrin als opening.  

Ik spreek dan ook namens het bestuur om een ieder een sportief en gezond 2008 toe te 

wensen. Het liefst met allemaal kampioenschappen of een periodetitel maar wanneer ik 

dat zeg weet ik ook dat het niet reëel is. 

 

Snertrin. 
Ungefear 70 hurdrinners en 10 langsume rinners hawwe mei dien oan de snert rin. Dit 

wie like folle as foarich jier. Troch dat er op it kearpunt yn Itens in oantal hurdrinners 

in oar paad werom namen wie de finish wat ûnoersichtelik. Fan it earste groepke wie 

Mark Postma de winner yn 27.30 minuten folge troch Arjan Posthumus.  

Fan it twadde groepke wat it goeie paad rûn wie Anne Stenekes earste foar Tsjipe 

Klaas Okkema. By de froulju wie Tineke Meyer earste.  

Lêste oer de streek kaam Enne Jehannes Bruinsma. Jaap Toering hie ek hiel lang wurk 

mar dit kaam om't er by de langsame rinners mei dy. (Oebele) 

 

Midwinterkup 

Der waard lotte en SDS moast op de lêste 16 tsjin it ferrassende DTD. 

 

SDS - DTD     1-1 
Doelpunt yn de lêste sekonde : Skelte 

Strafskoppen moasten de beslissing bringe. 

Fan de 10 nommen strafskoppen waard er mar 1 mist. Helaas wie dat Peter Sijbesma. 

DTD gie troch. 

 

Keeperstrainen 
Anne Brouwer hat justerjûn foar it earst keeperstrainen jûn. Hy naam Jaap, Kasper, 



jiergong 38 nr 9 44 juny 2008 

Marten, Harm-Jan en Remco aardich ûnder hannen. Oan de smoarchte fan de klean te 

sjen is it goed befallen. 

 

SDS leaugue 

It koe fansels net mear misse. Sybren Wijnia is earste wurden yn de SDS League. Hy 

liet it yn de lêste 2 wiken wat sitte, mar waard úteinlik noch maklik earste. 

 

Febrewaris 
 

Derksen yn Easterein 

* Yn it ferline waard der ek yn it fuotbal in soad doping slikt. Op in piltsje mear of 

minder waard net sjoen. Dit gie 

net altiten hielendal goed. Sa 

ride Wiel Coerver ea nei 

Dútslân om wat 

hormoonpiltsjes op te heljen 

foar 4 jeugdspilers. Mei 

krachttraining sjitte it net echt 

op om fan dizze jonges 

keardels te meitsjen, dus 

moasten der oare maatregelen 

nommen wurde. Doe 't Wiel 

Coerver nei trije moanne nei de 

training de jonges opsocht yn 

de klaaikeamer stienen de 

jonges al ûnder de douche. "Ze 

hadden nog altijd iele bovenarmpjes, maar wel zóóóóó'n leuter". 

 

 

* Soe Johan Derksen 4 gasten útnoadigje meie by Voetbal Insite(fraagje fan Jan 

Stenekes) dan soe hy útkieze: Co Adriaanse, Louis van Gaal, Marco van Basten en 

............ Jan Stenekes. "Maar dan moet je wel je pet afzetten". 

 

 

In jonkje 
Metsje Huitema en Anne Stenekes binne ôfrûne snein ferblide mei de berte fan in lyts 

jonkje. Út sear ûnbetroubere bron fernamen wy dat it jonkje Redmer hyt. 

Út sear betroubere bron(de heit) fernimme wy hjoed dat it Jorrit is. Alles sit der op en 

der oan wit hy ek noch te melden. Fan herte lokwinske 

 

Futsal(1) 
SDS 1 gie juster mei 2-0 ûnderút tsjin FFS. Man fan de wedstryd wie de keeper fan 

SDS, Jaap Toering. Hy helle hiel wat sekere doelpunten fan Talan c.s. bûten de goal. 

Hy moast dit yn de lêste minút al bekeapje mei in blau each, doe 't hy in hurd skot op 

syn each kryg. 
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Futsal 3 
Woansdeitejûn hat futsal 3 tsjin it heger pleatste Workum wûn mei 4-3. Doelpunten 

wiene der fan Jacob (2) Johan en Pieter 

Dit goeie resultaat hat der ta lied dat de ploech yn nije Okkema klean stutsen wurdt. 

 

Maart 
 

Maat 

Floris Hiemstra die sneon in opmerklike bekentenis yn Easterein:"Ik haw ek yn 

Wommels in maat. De pinautomaat." 
F4 

De jongste fuotballers fan SDS kamen sneon foar it earst yn aksje. It foel betiden net ta 

om op de foet te bliuwen, mar wij hawwe se net klaaien heard. De kommende wike 

stelle wij de nije talinten oan jim foar. 

 

TRS 
Mannen, 

Jimme kinne fia de site wol in Sds Tassen Registraasje Systeem (TRS) opsette.  

Liket my wol handich foar jonges as tas 38 en Jan Stenekes.  

Groetnis, Marco 

Goed idee! Mail je tasnûmer nei info@vv-sds.nl! 

 

Dropkes foar SDS 
De jeugd fan SDS giet dizze dagen by de doaren lâns om dropkes te ferkeapjen. De 

pûdsjes koste €2,50 wêrfan €1,- ten goede komt oan SDS. Dit is wat je keapje kinne: 

 

April 

TRS 1 april 

De TRS(Tassen Registraasje Systeem)-list fan juster wie fansels in echte "1-april-list". 

Der waard genôch op reageard: 

*Misverstand, ik heb geen SDS tas met nr 1. 

Sterker nog ik heb bewust geen SDS tas genomen, een andere kleur. 

Want als ik weer eens hoop te fluiten kan ik niet met een SDS aankomen…. 

Gr 

DDR 

 

*Beste TRS-beheerder(s), 

Wichard Deinum hat in tasnûmer mei syn leeftiid, ik mei myn geboartejier. 88 is myn 

tasnûmer, en net 89 sa as it yn de list stied. 

Groetnis, 

mailto:info@vv-sds.nl
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Paul de Boer 

 

*Hallo Willem, 

Een dure fout met mijn tas nummer, ik ga nu voor de derde keer doorgegeven dat mijn 

tasnummer 63 is. 

Ik snap niet hoe jullie bij nummer 40 komen. 

Ik heb het wat groter getikt,misschien valt het dan op 

Stelletje sukkels 

Groetnis Wicky 

 

*Ik had me verkeken, en had een oude tas gevonden. 

Sytze blijkt tas nummer 61 te hebben, dus geen 35, en geen 62. 

Doede 

 

*Hoi,  

Kin Daan Boersma mien tas ff werom bringe? Want nr 14 is fan mij. Ik haw thus ek 

gjin nr 16 lissen. 

Groeten Dirk/Durk 

 

*Goeie middag! 

Volgens mij klopt het TRS niet helemaal, want ik ben namelelijk in het bezit van tas 

nummer 13 en niet robert hoekstra. 

Groeten, 

Kasper Hoek 

 

*Efkes in lytse oanpassing: Idsert Wijnja hat nr. 46 

 Gr 

 Idsert 

  

*hahaha, 

bedankt Willem, bin der yn trape!!!! 

Jeroen Brouwer 

 

SDS 3 giet net troch 

Wij hiene al sa'n fermoeden dat Blauw Wit te min spilers hat. De wedstryd SDS 3 - 

Blauw Wit 4 is dêrom ferskood nei woansdei 23 april om 18.45 oere. Om derfoar te 

soargjen dat alle spilers fan SDS 3 net deawurch oan de ôftraap ferskine giet it trainen 

moandeitejûn giet net troch. De seleksje foar woansdei bliuwt itselde as dy fan sneon.  
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Maaie 
 

Net ôfsizze 

In dringende oprop oan alle senioren. Dochs der alles oan om sneon fit te wêzen. Stel 

putsjes út, gean net keatsen en gean ek net nei de stêd. Want der moatte sneon 5 

senioren alvetallen fuotbalje en troch dit lange wykein binne der fêst ek guon fuort. 

 

Slotdei D, E en F pupillen 
Freed is der foar de jeugd in ôfsluting fan it seizoen. Fansels bart dat op sportive wize. 

Om 16.00 begjint it en om 19.00 is it wer dien. Yn dy trije oeren is der in spullensirkwi 

en wurdt der wer striden om de penaltybokaal. En fansels is der patat en drinken. 
 

1e priis! 
Habtamu en Solomon de Hoop sieten mei harren foarspelling fan de einstân fan de 

eredivisie it tichst by de wurklike einstân. Juster krigen sy in pryske útrikt út hannen 

fan Tom en Pieter: 

 
 

Aaien op it fjild! 
Moandei mienden wy 

noch dat der ien aai op it 

haadfjild fan SDS lei. 

Hjoed docht út foto's fan 

Henk Bootsma bliken dat 

it der sels twa binne. Der 

wurdt ek goed op past. 

 

 

Is it net in pronkje? 

 

 

 

Simmerstop dus!! 
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Spilersmutaasjes 2007-2008 
 

Aanmeldingen 2007-2008 
Marije Hiemstra (v)              Dirk van Balen                       Simeon Sijbesma 
Doede J. Okkema                 Hans Bootsma                        Bote Altenburg 
Tjeerd de Vries                     Michael v.d. Weg                   Marco Hoekstra 
Johan Delfsma                      Martijn de Haan                      Wessel Schraa 
Sietze M. Stoffelsma             Sander Hazewindus               Rink Veenhof 
Falco Jellema                        Harm Stremler (zaal)              Evert D. Algra 
Jeroen Rijenga                      Gerrit J. Siderius                     Albert Vellinga 
Arnout Meijer                       Rimmer Kamstra                     Kent v.d. Schaar 
Mariska Tervoort (v)            Rianne Reijenga (v)                 Tim Houtsma 
Epke Boschma                      Eline Burger (v)                      Tjeerd Breeuwsma (zaal) 
Jildert Hijlkema (zaal)          Ronny Wagenaar                     Jeroen Luiten 
Merijn Petra                          Sijmen McDonald                   Luuk v.d. Schaar 
Tjitse Postma                        Aiso Agricola                          Auke Hiemstra                  
  
Voor training dames team: 
Antje Stenekes                      Janny Flier                               Margriet Rienstra 
Wytske Vermeulen               Mirije van Urk                         Wiepkje Hiemstra 
Yldou Wiersma                    Alice Tjerkstra                          Cindy A. de Jong 
Hilda Bosma                         Anke van Asselt                       Simone Kingma 
Wilma de Pundert                 Coby Akkerman                       Amarins Hendriks 
Anna M. Posthuma               Grietje Meulenaar                     Tineke Kamstra 
Janneke v.d. Elshout             Nynke de Boer                          Geertje Spoelman 
  
  
Afmeldingen: 
Jos Houtsma                         Jeen Houtsma                             Kees Adema 
Johannes Tichelman            Geert Poeze                                Job Plantinga 
Johannes Bruinsma             Tessa de Jong (v)                       Ytzen D. Boomsma 
Wesley Spoelstra                Jelmer Brouwer                          Sander Reijenga 
Douwe de Boer                   Jeroen Reijenga                           Robin Reijenga 
Janny Flier (v)                     Harm Stremler (zaal)                  Roel Sijbesma 
Rowin Plas                          Kasper Hoek                               Jos Zonderland 
Menno Eringa                     Bas v.d. Weij                              Gerrit Jan Veenendaal 
Marten Wijnia  Feite de Haan (futsal)                   Anne Stenekes (futsal) 

Skelte Anema (futsal)        Tseard Halbersma (futsal)            Thomas van der Meer 


