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De Treffer 
klupblêd fan fuotbalferiening SDS 

Jiergong 42  nûmer 6   juny 2012 
 

 
 

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

    Willem Wijnia: info@vv-sds.nl 
Bestjoer:     tillefoan:    funksje: 
Douwe Dirk Reitsma Smidslân 11, 8734 HJ Easterein 0515-332500 Foarsitter 

Gida Heerma  Pipegaal 11  8731 DB  Wommels   0515-332227   Skriuwer   

Baukje de Jong v. Eysingaleane 22, 8734 GD Easterein 0515-852400 Ponghâlder  
Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Wedstriidsekretariaat 

Robert Schilkamp Hofkamp 33,  8731 BT   Wommels 0515-331816 Foarsitter jongerein 

Tineke Vink(tydlik) De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Lede-administraasje 
Enne J. Bruinsma De Singel 12, 8734 HR Easterein 0515-332013 PR en Reklame 

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

Oetze Paauw Skippersbuorren 11 8734 GT Easterein 0515-332094. Skoalleseize 

Jongereinkommisje: tillefoan: funksje: 
Robert Schildkamp Hofkamp 33, Wommels 0515-331816 Foarsitter 

Bote Strikwerda Wyniastrjitte 10, Spannum 0517-342169 Algemien lid 

Thecla Klynsma Geins 32, Wommels   0515-333037   Algemien lid 
Hans v.d. Schaar Hofkamp 6, Wommels  0626785381     Algemien lid 

 

Technyske Kommisje Senioaren vv SDS 

Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema 

Koördinator SDS 1, 2 en 3: Feite de Haan 

Koördinator SDS 4, 5 en 6: Ids Boersma 
Koördinator Sealfuotbal: Willem Wijnia 

Koördinator Froulju: Anna-Marijke Posthuma en Hotske Rispens 

Sekretaresse: Elizabeth Breeuwsma 

 

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS: 
Durk Okkema 0515-333005  Foarsitter 

Jan-Rinse Blanksma06-53803817  Skriuwer 
Durk Okkema 0515-333005  Coördinator A- en B-junioren 

Boudewijn Kramer 0515-852400  Coördinator C-junioren 

Fakatuere   Coördinator D-pupillen 
Robert Hoekstra 0515-331190  Coördinator E-pupillen 

Tsjipke Okkema 06-18296720  Coördinator F-pupillen  

Redaksje: Adres:                                tillefoan: 
Tryntsje Bouma Skoallestrjitte 42, 8734 GN Easterein 0515-331762 
Bauke Dijkstra Wynserdyk 10C, 8734 GG Easterein 06-44057088 

Dirk-Yde Sjaarda Skoallestrjitte 50, 8734 GN Easterein 06-54385633  

Sjoerd van Beem M.O.H.strjitte 10, 8731 AG Wommels 06-48713325 

Willem Wijnia De Homeie 27, 8731 EC Wommels   0515-331444 
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E-mailadressen:   
Foarsitter@vv-sds.nl  => Douwe-Dirk Reitsma 

Ponghalder@vv-sds.nl  => Baukje de Jong  
PRcommissie@vv-sds.nl  => Enne Bruinsma 

Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl  => André Vink 

Ledenadministraasje@vv-sds.nl  => Tineke Vink (tydlik) 
Sekretaris@vv-sds.nl  => Gida Heerma 

TC-foarsitter@vv-sds.nl   => Durk Okkema 

Foarsitter-jeugd@vv-sds.nl  => Robert Schildkamp 
Accomodatie@vv-sds.nl  => Oetze Paauw 
  

Sponsor- c.q. PR-kommisje 
Enne Jeh. Bruinsma Shirtsponsoring  (PRcommissie@vv-sds.nl) 

Anne Stenekes  Treffer en website    

Ype Tiemersma  Reklamebuorden en  Freonen fan SDS 
Hendrik Engbrenghof Algemien lid 

Pep de Boer  Administraasje 
 

Aktiviteitenkommisje 
? 

 
 

Wedstrydsekretariaat  
Senioaren: André en Tineke Vink, De Singel 30a, 8734 HR Easterein, tel. 0515-333134  

(Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl) 
Jeugd: Pieter de Boer, Van Eysingaleane 23, 8734 GD Easterein tel: 06- 10018187 

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

(SDSkantine@gmail.com) 

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

Fersoarging materialen: 
Klaas de Haan, Klaas Overal, Lolke Bouma en Willem Twijnstra  

Konsul: 
Pier Faber ’t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein 0515-331750 

Bankrelaasje: 34.95.01.033  Rabobank Sneek –ZuidwestFriesland. 

Ferienings nr KNVB:   BB BG 32H 

Korrespondinsje besoarging Treffer: Tillefoan: 
Easterein: G. Orsel, ’t Kleaster 7, 8734 HB Easterein 0515-331297 

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

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

 Fam. Boonstra, Hofkamp 14, 8731 BV Wommels 0515-331615 
Itens/Hinnaard: Sjouke Sjoukema,  Hearedyk 55, 8735 HP Itens 06-25547253 

Reahûs/Turns:  Fam. Gerbrandy, Sanleansterdyk 24, 8736 JB Reahûs 0515-332910 

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 

Hidaard: Harm Bergsma, Skoallestrjitte 46, 8734GN Easterein 0515-332476 

Oare plakken: Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels 0515-333295 
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Kontribúsje : Senioren fjildfuotbal:                                         € 59,95    it  healjier 

 Senioren sealfuotbal: € 43,20 it  healjier  

 A- en B-junioren: € 47,60 it  healjier 
 C-junioren: € 40,05 it  healjier 

 D- en E-pupillen: € 32,65 it  healjier 

 F-pupillen: € 28,35 it  healjier 
 foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting 

 
Tagong wedstriden earste âlvetal € 3,-  Dêr sit dan in programmaboekje bij. Foar leden, 

sponsers en freonen fan SDS is de tagong fergees.   

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  Enne 

Jehannes Bruinsma  (till. 0515-332013). 

Stipers 

Mear ynformaasje by Enne Bruinsma (0515-332013) 

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

Vink (till. 0515-333134). 

Aspirant senioren (fjildfuotbal) kinne kontakt opnimme Tineke Vink (till. 0515-333134). 
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) ynleverje 

wurde. 

Aspirant sealfuotballers kinne kontakt opnimme mei Tineke Vink (till. 0515-333134). 
Foar sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers.  

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

Moandei 6 juny 2012 
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden. 

Leafst oer de E-mail. 

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

  

Fan de redaksje 
It fuotbalseizoen sit der al inkelde wiken op en der 

wurdt al drok sjoen nei it folgende seizoen. Dochs 

like it ús noch wol wat om noch ien kear werom te 

sjen op it ôfrûne seizoen.  

Dêrby hienen wy al wat help nedich. Wy wolle hjirby 

eltsenien tank sizze dy ’t oan dizze Treffer meiholpen 

hat. 

Dêrneist fansels ek omtinken foar it jubileum op 

freed 10 augustus. Jim komme dochs ek? 

Oan ’t dan! 

 

                                                In bult lêswille tawinske!                

         (WW) 

http://www.vv/
mailto:detreffer@vv-sds.nl
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Fan it jeugdbestjoer 
Een mooi seizoen zit er weer op. Het was helaas in het voorjaar natter dan in de herfst, 

maar we hebben alle wedstrijden kunnen spelen. Maar liefst 19 

jeugdteams kwamen in actie. Een hele klus voor de 

wedstrijdsecretarissen om voor iedereen op zaterdag een plekje 

op de velden te vinden. Het was echter niet voor niks. Maar 

liefst 4 derde, 5 tweede plaatsen en 2 kampioenen. C2 en E2 

vanaf deze plek nogmaals gefeliciteerd. E2 ging na het 

kampioenschap op de platte kar door Easterein! 

 

Om 19 jeugdteams te laten spelen en trainen waren er dit jaar 

weer een hele hoop leiders en trainers in de weer. Ik wil jullie 

graag voor jullie inzet bedanken. 

 

Ook de Slotjûn was wederom een groot succes. Meer dan 120 kinderen kwamen in 

actie. En de strijd om de penalty bokaal was heviger dan ooit. Ook het gevecht om het 

kanon van SDS en de scherpschutter van SDS lieten zien dat er heel wat talent op de 

Skoalleseize rondloopt. 

 

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn inmiddels in volle gang. De 

teamindelingen zijn grotendeels klaar en zullen 1 juli gepubliceerd worden op de site. 

Dit najaar zullen we met 18 teams starten. Het is nog een hele klus om voor alle teams 

leiders en trainers te vinden.  

Het uitgangspunt is steeds geweest om alle teams vanaf F1 twee keer per week te laten 

trainen. De afgelopen jaren is helaas gebleken dat dit niet voor alle teams haalbaar is. 

Komend seizoen kan de TC-jeugd niet garanderen dat er voor alle teams trainers zijn 

om twee keer te kunnen trainen. Voor de teams die maar voor één keer een trainer 

hebben, is er wel ruimte op de velden om 2 keer te trainen. Die 2
de

 keer kan dan door 

de ouders zelf verzorgd worden. Een aantal teams hebben afgelopen seizoen deze 

formule met succes toegepast. 

 

Vanaf volgend seizoen zal de TC-jeugd een actievere rol gaan vervullen in het 

begeleiden van leiders en trainers. Omdat het vinden van een jeugdcoördinator niet is 

geslaagd, zal de TC-jeugd dit zelf oppakken. Tijdens leiders/trainersvergaderingen 

willen we door middel van voorbeeldtrainingen, demonstratiewedstrijden en andere 

instructie het peil van coachen en trainen verhogen. De eerste 

leiders/trainersvergadering van het nieuwe seizoen is op dinsdag 4 september.  

 

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie. Tot in september langs de lijn! 

Robert Schildkamp 
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Ferslach slotjûn 
Na een bijna afgemaakt seizoen voetbal was het dan eindelijk zo ver  

de “slotjûn”.  

 
Op een zonovergoten en afgeladen Skoalleseize (met zo’n 120 kinderen) werd er weer 

een groot feest van gemaakt met het traditioneel penalty-schieten, het 4 x 4 toernooitje, 

circuitje en niet te vergeten de patat en limonade.  

En dan natuurlijk niet geheel onbelangrijk de verdeling van de prijzen:  

Voor het hardste schot en het meest geplaatste schot was Wesley van de Wint de grote 

winnaar!  
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Robin van der Weg is de penalty-schutter van alle pupillen geworden.  

Sietze Stoffelsma van de E-pupillen en Rutger Sybesma bij de F-pupillen!  

 
 

Verder waren er met de verloting ook tal van mooie prijzen te winnen:  

Sokken, ballen, SDS-tas etc. maar de mooiste prijs ging naar Jorrit van der Velde, een 

“echte” Heerenveen speler!  

 
Alle vrijwilligers “BEDANKT” want zonder jullie was het niet gelukt!!! 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Robert Schildkamp 
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 SDS 1 

 

It seizoen fan SDS 1 troch de eagen fan Tsjipke-Klaas 

Okkema 
 

It ferhaal fan SDS 1 mei úteinlik in ‘happy end’ sil by eltsenien bekend 

wêze. Al in oantal jierren wurdt der striden tsjin degradaasje, mar dochs 

slagget de ploech der elts seizoen wer yn om him te hânhavenjen. Hoe 

sjocht de oanfierder fan it flaggeskip fan SDS tsjin it ôfrûne seizoen oan? 

In oanfierder dy’t krekt de Slachtemaraton efter de rêch hat en takom jier 

spitigernôch net de klupkleuren fan SDS ferdedigje sil. 

 
Hoe fergong it dy tidens de 

Slachtemaraton? 

Troch de neikompetysje wie de 

tarieding wol oan de 

koarte kant, dêrtroch 

wie ik benaud dat it 

twadde diel fan de 

maraton tige dreech 

wurde soe. Hjirtroch 

bin ik rêstich 

begongen. Ik fielde my 

hieltiten better 

wêrtroch ik it twadde 

diel noch wat fersnelle 

koe. In tiid krekt ûnder 

de 4 oeren wie it 

resultaat. It is tige bêst gongen dus! 

 

Mei wat foar gefoel sjochst werom 

op it ôfrûne seizoen? 

Wikseljend. De earste helte 

fan it seizoen wie net goed 

en kamen we kwaliteit te 

koart. At de ynset en de 

belibbing dan ek noch 

ûntbrekt waard it tige 

dreech om wedstriden te 

winnen. Gelokkich koene 

we mei in pear bêste 

wedstriden neikompetysje 

ôftwinge. Dêr hawwe wy it, 

op Mulier thús nei, goed 

diend wêrtroch wy noch in 

jier yn de 2e klasse fuotbalje meie.  



 

jiergong 42 nr 6 10 juny 2012 

 

Hoe wichtich is it dat SDS takom 

jier wer yn de twadde klasse 

útkomt? 

Echt wichtich fyn ik it net. We 

bongelje al in oantal jierren yn de 

ûnderste regionen, wat de motivaasje 

en wille yn it fuotbal net ten goede 

komt.  De jeugd dy der by komt hat ek 

tige folle muoite om it twadde klasse 

nivo te heljen. Wat ek logysk is omdat 

de jeugd op in te leech nivo spilet. Ik 

sjoch wol dat der by in oantal 

jeugdteams tige folle talint sit.  

De trainingsfasiliteiten binnen ek net 

twadde klasse weardich. Op bygelyks 

de Snitser ploegen rinne wy fier efter. 

It is te hoopjen dat 

der sa snel as 

mogelik in 

keunstgêrsfjild 

komt.  

 

Wat fûnst it moaiste momint fan dit 

jier? 

Dat wie de lêste wedstryd tsjin 

Makkum yn de neikompetysje. Omdat 

ik foljend jier stopje sil,  woe ik 

perfoarst net dat wy degradearren, dat 

soe in hiel teloarstellend ôfskie wêze. 

Foar my wie it in hiele opluchting.  

Thús tsjin Balk wie ek in hichtepunt. 

We stelden it kampioenskip fan Balk 

in wike út en sels pakten wy trije 

wichtige punten tsjin degradaasje, mei 

hiel goed fuotbal. 

Opmerklik dit jier wie fansels de 

comeback fan Feite de Haan by SDS 

1. Hoe wichtich wie dat foar de 

ploech? 

Dat wie fansels tige wichtich. Hy 

soarge foar rêst efteryn en brocht 

fanatisme mei him mei. Feite is in 

foarbyld fan hoe je it fuotbal belibje 

moatte en hy koe dat oerdrage oan it 

team. Hjir kinne in hiel oantal spilers 

wat fan leare. Oer syn 

fuotbalkwaliteiten hoech ik niks te 

sizzen, jim hawwe dat yn de 

neikompetysje wol sjen kinnen. 

 

Do silst takom jier net fuotbalje. 

Wat silst do dwaan? 

Ik sil tegeare mei myn freondinne 

besykje om yn in lân yn Afrika wat 

foar dy minsken te betekenjen. 

Konkrete plannen moatte noch makke 

wurde. We hoopje rûn oktober fuort te 

gean. As TC lid sil ik krekt as foarige 

jierren de F-pupillen begeliede en 

dizze talinten training jaan mei help 

fan in oantal 

jeugdleden. 

Fjirders gean ik mei in 

ploegje in pear kear 

yn’e wike te 

hurdfytsen,  we sitte no 

midden yn de tarieding op  ‘Rûnom 

Easterein’...!  Foar de rest liket it my 

ek wol moai om efkes niks te hawwen. 

 

Ek Jacob van Wieren fuotballet 

takom jier net by SDS, hy giet nei 

Gronitas yn Grins. Kin de ploech it 

ferlies fan dy en Jacob opfange? 
Ja hear, dêr gean ik wol fan út. Ik 

hoopje dat Feite der by bliuwt, Dirk-

Yde Sjaarda wer wat yn foarm komt en 

dat dy âlde rot fan 37 jier (Harm 

Stremler) ek noch in jier troch giet, 

dan komt it allegear wol goed. Fjirders 

soe it moai wêze dat der echt oan in 

team wurke wurdt, der gebeure yn it 

seizoen tefolle dingen wêrtroch dat 

faaks net gebeurt. In oantal spilers mei 

wolris goed neitinke oer wat foar 

bydrage sy dêryn leverje kinne. 

 
“Echt wichtich fyn ik it net 

dat SDS takom jier wer yn de 

twadde klasse útkomt” 
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Sjogge wy dy wer werom yn it shirt 

fan SDS 1? 

Ik tink it wol. It hinget der in bytsje 

fanôf hoe my it 

oankommende jier 

befalt. Miskien 

gean ik it 

fuotbaljen missen 

en miskien ek wol 

net. Mei wat maten 

yn’e seal fuotbalje 

liket my ek wol wat. 

 

Wolst fierders noch wat kwyt? 

At elts lid fan SDS, op wat foar mêd 

dan ek, it oankommende jier ien oerke 

yn’e wike wat foar SDS dwaan giet, 

binne der blide gesichten, komme der 

noch mear goals, binne 

der genôch 

skiedsrjochters, wurden 

de fakatueres fan de 

bestjoeren ynfult,  

komme der mear 

kampioenen, folle 

kantines en libbet de 

klup! 

 

(DYS) 

 

 

 

SDS 2 

 
Oer it seizoen fan SDS 2 kinne wy koart wêze. SDS 2 is degradeard  nei de Reserve-

2e-Klasse. Mei mar 11 punten kamen sy dit seizoen gewoan te koart.  

 

Trainer Johan Faber giet nei VV Blauwhuis en Marco Hoekstra sil syn taken 

oernimme. Jeroen Brouwer bliuwt leider. 

 

 

 

 
“As elts lid fan SDS takom 
jier ien oerke yn’e wike wat 

foar de klup dwaan giet 

binne der blide gesichten” 
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SDS 3 

 
SDS 3 eindige dit seizoen as 6

e
. Nei de winterstop waard it noch aardich oppakt nei in 

net al te beste earste helte fan it seizoen.  

Jan Stenekes hâld nei dit seizoen op as leider. 

 

 

Opjefte fuotbaljen en barbekjoe  SDS-jubileum 

Op freed 10 augustus bestiet SDS 65 jier. Op dizze dei sille der ferskeidene aktiviteiten 

wêze rûn de Skoalleseize. It belooft in echt SDS-feest te wurden. Foar de jeugd is der 

moarns in fuotbaltoernoai mei mooglik in topattraksje. Middeis is der in 

fuotbaltoernoai foar de froulju en in toernoai foar de A-junioaren en senioaren. Fanôf 

in oer as 18.00 is der in barbekjoe en sil der musyk wêze. De rest fan de jûn is in 

ferrassing. 

Opjefte foar it fuotbaljen en de barbekjoe giet fia de webside www.vv-sds.nl en je 

kinne je opjaan by Immie Kamstra(kamst291@planet.nl of 0515-332149). 

Sawol it fuotbaljen as de barbekjoe is net allinnich foar SDS-leden, mar ek foar âld-

leden, stipers en bygelyks supporters.  

De barbekoe kostet €10,- per persoan. 

Om de jûn in écht SDS-tintsje te jaan is it de 

bedoeling dat eltsenien yn in swart of wyt sjurt 

komt. 

 

 

http://www.vv-sds.nl/
mailto:kamst291@planet.nl
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SDS 4 

 
 

SDS 5 

Wij begonnen dit voetbaljaar aan hoge verwachtingen en wilden minimaal bij de eerste 

vier eindigen, en dat was ook niet meer dan normaal gezien de sterkte van ons vrijwel 

nieuwe selectie!Aan het begin van het voetbalseizoen werd door het bestuur terecht 

besloten dat de senioren van zes naar vijf zou worden gebracht, het zesde team moest 

worden verdeelt onder sds 4 en 5. Naar een kleine vergadering waren wij het wel met 

elkaar eens dat de jongeren naar het vierde zouden gaan en wij de oudjes (tot zover we 

daar van kunnen spreken) zouden krijgen! Daardoor hadden wij een selectie van 

vijfen-twintig sterren. Maar wij (Jappie en Harm) waren ervan bewust dat dit niet voor 

problemen zouden zorgen omdat er altijd wel een paar wat anders zouden hebben op 

zaterdag! Er was nog wel een probleem op 1 positie en dat was de doelman, want die 

hadden we nog niet! Gert Jan had de laatste wedstrijden van het vorige seizoen al eens 

bij ons gekeept en deed dat naar behoren! Na een paar gesprekken hadden we dan toch 

nog op de valreep van de transferperiode ons nieuwe doelman binnen, wij waren daar 

erg blij mee! Gelijk de eerste wedstrijd uit tegen Franeker speelden we op kunstgras bij 

een temperatuur van ongeveer 35 graden, het was een hele sterke ploeg en we liepen 

binnen een paar minuten tegen een 1-0 achterstand aan! We misten nog wel een paar 

sterke spelers maar er bleef genoeg kwaliteit over. We hadden ons bijna al bij een 

kleine nederlaag neergelegd omdat we ook niet veel kansen kregen, maar Sipke dacht 

da ar anders over en scoorde vlak voor tijd de 1-1! Een grote meevaller en de scheids 

baalde ook want vlak voor de goal schopte Sipke bijna een speler van Franeker door 

midden maar hij gaf hem geen kaart waar donker rood op zijn plaats was geweest! 

Geluk voor ons en pech voor de tegenstander. Na het mooie puntje uit tegen het Sterke 

Franeker moesten wij een week later thuis tegen Berlikum en daar was het weer 

helemaal omgedraaid, windkracht 11 en regen! Onze man die ons het puntje een week 

eerder bezorgde was niet ongeschonden uit de strijd gekomen en had zich afgemeld 

voor deze wedstrijd. Later deed blijken dat het een erge blessure was en dat dat gelijk 

Sipke zijn laatste wedstrijd van het seizoen was geweest. Ook Berlikum was een sterke 

tegenstander maar we kwamen wel 3-1 voor maar nu waren de rollen omgedraaid en 

maakten hun in de laatste minuut gelijk met dank aan de harde wind die de bal mooi 
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meenam naar de kruising waar onze keeper volstrekt kansloos op was! Na deze twee 

wedstijden kregen we ernog een versterking bij in de persoon van oud vedette Peter 

Sijbesma, en die wilde volgens ons gelijk weer naar SDS 1 want hij scoorde de 3de 

wedstrijd gelijk 6x in de 2-7 gewonnen wedstrijd tegen AVC. Maar helaas was zijn 

rentree van korte duur want de week daarop moest ie na 14 minuten met liesklachten 

laten vervangen terwijl zijn schoonvader speciaal was gekomen om mooie foto's te 

maken maar het wilde echt niet meer. Nou dat was ons tweede speler al die eruit vloog 

maar gelukkig was dit maar een paar wedstrijden! We lieten zien dat we ook zonder 

hem konden en wonnen deze wedstijd. Na de wedstrijd tegen SSS waren we na 4 

wedstrijden nog ongeslagen en na 1 gelijk spel tegen Tzum werd er vervolgens tot de 

winterstop elke wedstijd omgezet in 3 punten voor ons. En zo waren wij de terechte 

HERBSTMEISTER, en werd er voorzichtig al gesproken over de platte kar en werden 

de friese paarden al uitgezocht bij familie Sjaarda die ervoor moesten lopen!! 

Misschien had dit beter niet kunnen plaatsvinden want wij kwamen slecht uit de 

winterstop, de eerste twee wedstrijden werden met moeite gewonnen maar tegen 

Berlikum ging het mis! We hadden nog wel een voorsprong op Franeker maar in 

verliespunten stonden we 

gelijk want zij hadden twee 

wedstrijden minder gespeeld 

maar die moesten natuurlijk 

eerst maar weer spelen. Wij 

zetten vervolgens weer een 

mooie reeks neer maar toen 

moesten we uit tegen 

Holwerd. Toen ik die 

ochtend op hun site keek 

stond daar dat Holwerd 1 vrij 

had en er zat ons dus een 

zware opdracht te wachten, 

nadat we de scheidsrechter 

ook nog eens flink tegen had werd de tweede nederlaag een feit! De week daarop 

begon het wat wij nog niet hadden meegemaakt, namelijk de tegenstanders hadden 

grote problemen om een team op de been te krijgen en belden erg gemakkelijk af!!!! 

Toen wisten we dat het kampioenschap moeilijk zou worden en konden geen punten 

meer laten liggen en moesten de topper thuis tegen Franeker winnend afsluiten! Na een 

prachtige wedstrijd met alles erop en eraan werd tegen de sterkste ploeg uit de 

competitie met 0-1 verloren en er had misschien meer ingezeten maar dat mocht helaas 

niet zo zijn! We hadden tegen de terechte kampioen verloren maar we hadden het heel 

lang in de competite in eigen hand gehad en dat is ook wel een complimentje waardig 

vind ik! Na deze topper werd er alleen nog maar afgebeld door onze tegenstanders en 

hadden wij er geen zin meer in om tot eind juli nog te voetballen en hebben dat goed 

laten blijken aan de KNVB!!! Ze begrepen ons heel goed, maar konden er niks aan 

doen.Zo kwam het dus dat wij de laatste wedstrijden niet meer hebben gespeeld. 

Helaas en erg jammer dat andere verenigingen altijd zo makkelijk afbellen terwijl wij 
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hier bij SDS er alles aan doen om iedere zaterdag weer 5 senioren teams de weilanden 

in te sturen. Dat lukt ons altijd weer, ondanks dat het soms erg late vergaderingen 

werden!! Hier moet elke andere vereniging maar eens een groot voorbeeld 

aannemen!!! De leiders willen hierbij iedereen bedanken voor de grote inzet en plezier 

dat we hebben gehad!! En we hopen volgend jaar weer net zo lang mee te kunnen doen 

om de prijzen als dit jaar en dat we dan aan de goede kant staan en we wel 

KAMPIOEN worden, want dat zou wel fantastisch zijn of niet???? JONGENS 

BEDANKT!!! 
 

Groeten van de leiders SDS 5: Jappie Wijnia 

Harm Dijkstra

Feest SDS 65 jier! 

Op freed 10 augustus betstiet SDS 65 jier. 

Dit sil net ûngemerkt foarbygean.  

Hâld dy dei dus frij! 

De jubileumkommisje is drok dwaande om in alderaardichst 

programma foar dy dei op te setten foar jong en âld.  

 

Freonlike groetnis,  

 

Immie 

Marco, 

Durk 

Willem 
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SDS DA1 

 
Dit fuotbalseizoen wie foar ús wat fremd, we starten we mei 11 teams yn ‘e 

kompetysje. Mar nei de winterstop waard te boel omgoait. Sa kamen de earste 6 teams 

en de lêtste 6 teams by elkoar yn in ‘’kleuter’’kompetysje. Wy prestearden it om krekt 

by de boppenste teams te eindigjen, mar ûndanks de moaie winst op Aldegea kamen 

we net faak mei punten thús. Sa is Mulier net fan de boppenste posysje ôf west. En 

hiene wy it in oantal kear goed swier tsjin CVVO, as wiene dy oare froulju sa swier? 

Dit jier ha we sels trije kear in streekderby spile tsjin Easterlittens. De froulju fan 

Littens ha meastentiids in grutte mûle hân, mar op ‘e fjilden fan SDS wiene de mûltsjes 

wat ticht. Wat moai om twa kear gelyk te spyljen tsjin dit team, dat fielde foar ús hast 

as winst. Alle trije kear wie it in prachtige wedstriid om nei te sjen en nei it fluitsje 

giene de mûltsjes ek wer iepen, mar op in goede manier!  

Sa eindigen wy 5
e
, foar ús in moai plakje yn ‘e kompetysje, mar wy spylje it leafst yn 

in ‘gewoane’.  

Wy jonge froulju moatte ek mei de tiid mei, sa ha wy sûnt dit seizoen in twitteraccount 

opsetten. Jim kinne ús folgje ûnder de namme: @ff_sdsDA1, sa wurde jim op ‘e hichte 

hoden fan de wedstriden en útslagen. En ‘retweete’ wy alle saken rûnom froulju, 

fuotbal en oare belangrike saken.  

By dizze wolle we ús trainers Bauke en Sytze efkes yn ’t sintsje sette. Sy ha ús de 

ôfrûnde twa jier in soad bybrocht. Wy wiene wiis mei jim, en lokkich…. jim ek mei 

elkoar! Tige tank foar jim 

ynset! Dit jildt fansels ek foar 

Eeltje en Bram dy de sear 

gemotivearde froulju op 

moandei bystien ha yn ‘e 

training. As lêtste fansels ús 

lieder Pieter. Dy it noch altyd 

folhâld om op ’e nij mei ús 

troch te gean. Tja, Pieter soe 

mei ús kampioen wurde hat 

der sein… Wy ha der noch 

altyd fertrouwen yn, op nei it 

folgjend seizoen!  

(TB) 
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SDS DA2 

 
 

Dit fuotbalseizoen wie net sa as de foarige seizoenen. Nee, dit seizoen wie it oars… 

Doe kamen we else kear mei teleurstellende gesichten thús. Mar dit seizoen ha we sels 

meardere kearen wûn. Dit seizoen ha we it dien mei folle minder tsjindoelpunten. Dit 

seizoen binne we as team wer hechter wurden. Dit seizoen ha we de op ien nei beste 

topskoarder yn ús team. Dit seizoen ha we wer genoten fan Tarina har keeperskunsten. 

Dit seizoen waart Tryntsje de fêste supporter op de bank. Dit seizoen ha we ôfskie 

naam fan André. Dit seizoen wiene we erch populair ûnder de fersammelaars fan de 

fuotbalplaatsjes. Dit seizoen stoenen we as team en trainers op in hutje op de Drenthse 

hei. En wat ha we dêr in machtich wikein hân! Dit seizoen waarden we de grûn yntrape 

troch ús heiten. Al mei al wat hichte en djipte punten, mar it belangrykst is: we ha wer 

genoten fan in moai fuotbaljier by SDS! Seker fan de gesellichheid dy’t team elkoar 

jouwt.. hjir binne we sear trots op! Wy binne benijd wat folgjend seizoen ús bringe 

sal… yn els gefal sjogge jim ús fanôf dan op ‘e fjilden as DA1. We sjogge der wer nei 

ut! 

De famkes fan DA2 
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SDS MD1 

 
 

Voetbalmeiden van MD1 

Anneke, Alissa, Carmen, Jeska, Tjitske, Kirsten, Evelien, Janieke, Lysanne, Wiebrig 

Anna, Nynke en Alize. Trainers: Sieta en Paul. Leiders: Paul en Jacomien 

 

Dit voorjaar zijn we gestart met de jongste meiden van SDS MC1 uit de 

herfstcompetitie. De oudste meiden zijn doorgestroomd naar dames 2. Dit voorjaar dus 

een D team en met 7 tegen 7 speelsters op het veld.  

Allereerst even een compliment aan alle meiden; geweldig hoe jullie allemaal iedere 

zaterdag van de partij waren. Altijd enthousiast en gezellig!  

Tja en die uitstraling zie je dan terug in het veld. Na spannende partijen is dit team op 

een mooie 2
e
 plaats geëindigd in de competitie.  

Vermeldenswaardig is dat beide wedstrijden tegen de koploper in gelijk spel zijn 

geëindigd. Beide keren kwam SDS op een voorsprong, die vervolgens helaas werd 

ingeleverd. 

Volgend seizoen wordt er weer op het grote veld gespeeld. Er komen steeds meer 

(voetbal)vriendinnen bij het team en daarmee kunnen we dan weer 11 tegen 11 spelen. 

Nieuwe talenten zijn natuurlijk altijd nog welkom! Op naar het volgende mooie 

voetbalseizoen! 

 

Jacomien Heeres 
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Wy stelle jim graach foar 

oan: 

 

 

Tom Wijnia 

 

 

 
 

                    
   

Namme 
 

Tom Wijnia 

Berne  
 

29 augustus 2002 

Yn Wommels, Easterein as....  
 

Yn Snits by ús heit op it wurk 

Skoalle 
 

O.B.S. De Opslach 

By SDS sûnt  
 

2008 

Team  
 

E4 

Gjin fuotbal, dan...  
 

Hurddrafe 

Favorite klup Nederlân  
 

Ajax 

Favorite klup bûtenlân 
 

Barcelona 

Beste trainer  
 

Marco van Basten 

Beste fuotballer yn Nederlân 
 

Eriksen 

Beste fuotballer yn it bûtenlân 
 

Cristiano Ronaldo 

Favorite fuotballer SDS  
 

Tjipke Okkema 

Favorite posysje  
 

Rjochtsmid 

Sterkste punt 
 

Snel en handich 

Swakste punt 
 

Skoudertriuw 
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Moaiste stadion  
 

Camp Nou 

Idoal 
  Cristiano Ronaldo 

Hichtepunt 
  

In kear wûn mei 16-0 

Djiptepunt  
 

In kear 12-0 ferlern 

Moaiste goal 
  

Omhaal fan Wayne Rooney 

Skoudertriuw as tackel? 
  

Tackel 

Boas om 
  

Baltende âlders lâns it fjild 

Flinders yn de búk fan 

 
Iets spannends 

Televyzje  
 

Shake it Up op Disney Channel 

Muzyk 
  

Maroon 5 – Misery 

Lekkerste iten 
  

Pizza-salami 

Minst lekkere iten Túnbeanen 

Drinken 
 

Coca Cola 

Nintendo DS, WII, Playstation 3 of X-

BOX 
X-BOX 

Favorite game 

 
Minecraft 

As ik skoar dan fier ik dat sa.... 

 
Drafe as in fleantúch en springe 

Kampioen Earedivyzje 2012/2013 
 

Ajax 

Cambuur of SC Heerenveen? 
 

SC Heerenveen 

Moaiste sjurt 
 

Portugal 

Lelijkste sjurt 
 

De Graafschap 

Fuotbalskuon 
 

Adidas F-50 

Rjochts of lofts? 
 

Rjochts 

At ik letter grut bin dan.... 
 

Wol ik by Barcelona fuotbalje 

Wolst fierders noch wat kwyt? 

 
Noflike fakansje tawinske 
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SDS A1 

 
Na de winterstop werden de A's en Durk Okkema als coordinator tc plotseling 

geconfronteerd met het feit dat de A's geen leider meer hadden. 

Siepie Fopma en ondergetekende zijn er ingestapt met de wetenschap dat de boys er 

niet best voor stonden in de competitie. 

Aan de stand in de competitie zou je denken dat het een elftal was waar weinig eer aan 

te behalen was, maar niets was/is minder waar. 

Het waren een stel goeie jongens, zo nu en dan wat op elkaar mopperen, maar dat mag 

als je er zo slecht voor staat in de competitie. 

Niks mis mee, de boel een beetje scherp houden.... 

Waar we wel wat moeite mee hadden was dat er soms ook op de scheidsrechter werd 

gemopperd, dat kan niet, maar dat was er toch na een paar wedstrijden redelijk uit. 

Al met al niet veel gewonnen met deze knapen, maar heel slecht gevoetbald werd er 

absoluut niet, een paar keer met wat pech verloren, een 

paar keer terecht verloren, maar nooit helemaal zoek gespeeld. 

Jammer dat op het einde van het seizoen er te veel wedstrijden afgelast werden, om 

welke duistere reden dan ook, anders hadden we zeker weten nog een paar keer 

gewonnen. 

Ik heb het halve seizoen als zeer leuk ervaren, het zijn goudeerlijke knapen, misschien 

niet allemaal materiaal voor het eerste, maar wel heel bruikbaar in de breedte van SDS,  

op welke manier of in welk elftal dan ook. 

Boys, ik hoop dat de meeste van jullie nog lang bij SDS blijven voetballen of trainen, 

wij van de tc (jeugd) kunnen nog wel wat trainers gebruiken dus meld je aan,  

en ik kom jullie volgend seizoen vast weer tegen op of om de velden. 

Langs deze weg nog een bedankje voor de 3 B's die geregeld mee deden, Teun, Jurjen 

en Ruurd, grote klasse, jullie vielen niet op tussen de  

''grote A's'' en dat is positief bedoeld, super bedankt. 

Veel succes komend seizoen. 

Ook namens Siep Fopma, 

Boudewijn Kramer. 

 

Als laatste nog ff dit; ik was ook trainer van E1 en C1, ook dit zijn een geweldig stel 

knapen die ik met heel veel plezier heb getraint en die je bijna elke week beter zag 
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worden, dat lag waarschijnlijk meer aan het talent van die knapen dan aan de 

trainingscappaciteiten van mij, maar ja, leuk was het elke week wel en de opkomst was 

super, ondanks het soms zeer slechte weer, elke week waren ze er bijna allemaal, als 

het niet door ging hadden ze de sm... in en ook die jongens wil ik langs deze weg 

heeeeeeeeeeel veel succes wensen in hun 

verdere voetbalcarriere, er zitten in beide 7/11 tallen een paar grote talenten die het in 

mijn ogen nog ver kunnen schoppen, zeker weten bij SDS , maar misschien nog wel 

verder, al hopen wij dat niet natuurlijk, we moeten ze behouden zodat we over een 

aantal jaren nog steeds 2e klasse blijven voetballen, en wie weet, wellicht ooit nog's 

een kampioenschap met het 1e. 

 

Boudewijn. 

 

SDS B1 
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SDS C1

 
 

C1: friends forever! 
57 punten uit 21 wedstrijden, 136 goals voor en 29 tegen. Prachtige cijfers en dan nog 

geen kampioen. Het Sexbierummer AVC C1 was per saldo 24 goals beter: Chapeau, 

maar wel twee keer verlies tegen ons! Tzummarum is voor altijd besmet gebied, met 

hun slechte scheidsrechters, desolate velden zonder belijning en ballenvangers met 

crisiskenmerken. Hun beroerde koffie, koude kantine, saaie langetrap voetbal, fysieke 

monsters, te goede keeper voor hun niveau, b-spelers, dug-outs waar je als je opveert je 

hoofd tegen stoot, Bildts sprekende coaches, geblokte uit de klei getrokken moeders 

langs de lijn, chagrijnige kantinebeheerders, hun overgewaardeerde kaatsveld waar je 

niet eens op in mag trainen, hun pen die het niet doet als je vol frustratie en met grote 

tegenzin het wedstrijdformulier moet invullen, hun ene wedstrijdbal die bij de eerste de 

beste lange trap in de brandnetels van de Oost-Europacamping verdwijnt, waardoor er 

met een zachte inspeelbal gespeeld moet worden, hun lelijke kerktoren, hun vermogen 

om een 0-2 achterstand om te buigen naar een 3 - 2 overwinning, waardoor wij 

uiteindelijk zelf ons kampioenschap verspeeld hebben. 
Verder was het een fantastisch seizoen, met mooi voetbal, jongens die veel geleerd 

hebben en een prachtig slot met een 4 - 2 overwinning, tegen de personen van wie de 

C1-spelers hun kwaliteiten geërfd hebben. 
Tjerk 
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SDS C2 

 
“Zou jij dit jaar trainer willen worden van de C2 samen met Berrie Veenhof” vroeg 

Boudewijn Kramer aan mij.. Tja, ach waarom niet, leuke groep jongens en een 

uitdaging zie ik wel zitten. 

Met Tom Veldman en Ronald Postma als leiders moet het lukken. 

 

In het najaar starten we met 11 teams in de competitie en speelden we of uit of thuis. 

Het was duidelijk even wennen aan elkaar, want als trainers hadden we onderling al 

afspraken gemaakt. Berrie gaat voor het technische gedeelte enzelf voor het wedstrijd 

en team gedeelte. 

Nadat we een speler hadden afgestaan aan de D3 en er ééntje was vertrokken, was 

versterking wel nodig. Marco Weijer en Wietse Vink kwamen met dispensatie over 

van de B1. Hierdoor ging het team beter spelen, en werden de eerste wedstrijden 

gewonnen. Maar in het verloop van deze comp. werd de tegenstand moeilijker en 

eindigden we voor de winterstop ergen in de middenmoot. 

 

Na de winter hadden de “mannen” er weer zin in. Een nieuwe uitdaging met frisse 

tegenstanders. Jesse de Jong (allrounder), Tjerk Lanting (allrounder), Jitse van der 

Meer (allrounder), Krist Stoelwinder (spits), Bote Jellema (rechterspits), Wietse Vink 
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(middenvelder), Wiebe Vellinga (rechter verdediger), Martijn Hoogerwerf (allerlaatste 

man), Rink Veenhof (midden in het midden) ,Jorrit Veldman (allrounder), 

MarcoWeijer (verdediger), Stefan Klaassen (keeper), Olger Postma (linker verdediger) 

en Jesse Eringa (middenvelder) zagen een succesje wel zitten. 

 

De eerste wedstrijden werden gewonnen, maar door slap en doelloos gepingel werd de 

thuispot tegen Blauwwit verloren. We moesten aan de bak en dat werd met veel plezier 

en inzet ook gedaan. De eindstrijd ging tussen Blauw wit 34 C5 en SDS C2. Tot de 

laatste wedstrijd van SDS C2 op 19 mei bleef het doelsaldo belangrijk. BL.Wit moest 

met 11 doelpunten verschil winnen, om kampioen te worden. Een week later op 26 mei 

speelde Bl.Wit om 9:00 bij Easterlittens C3. Er werd gewonnen met.... 0 - 1. Hierdoor 

kwamen ze 10 doelpunten te kort. 

Dus was SDS Kampioen, een groot gejuch steeg op en na een winst van 3 - 6 konden 

we naar huis om daar feest te vieren. 

  

Mannen van SDS C2, grote klasse hoe jullie als team en vrienden van elkaar hebben 

getraind en gespeeld. Iedereen heeft op zijn eigen manier een bijdrage geleverd aan dit 

kampioenschap. Hartelijk bedankt voor de geweldige en plezierige samenwerking met 

jullie. We hebben veel gelachen, maar er is ook vaak en hard gewerkt. Ook Tom, 

Ronald en Dirk bedankt voor de fijne samenwerking, het ging als een trein. Berrie 

bedankt voor de speciale trainingsarbeid en samenwerking, ik heb er van genoten. 

  

Na 13 jaar als leider en/of trainer neemt André afscheid met zijn 4e kampioenschap 

(F2, E1, D3 en C2). Je moet stoppen op je hoogtepunt wordt er gezegd, nou bij deze. 

Jongens allemaal bedankt voor het vertrouwen wat we kregen, ouders geweldig hoe 

jullie meeleefden. 

Veel succes met jullie voetbaltoekomst, en een mooie zomervakantie toegewenst 

namens de gehele staf van de C2. Leuk was het om als leiders en trainers na het 

behaalde kampioenschap; bloemen, mesaille, chocolade en een speciale elftal foto te 

krijgen. Namens alle leiders van de C2 hartelijk bedankt hiervoor. 

 

“Staf” SDS C2 

 

Sjoch foar al it aktuele 
SDS-nijs eltse dei op  

www.vv-sds.nl! 
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SDS D1 

 
Als erfenis van de D1 van vorig jaar waren we als ploeg een beetje te hoog ingedeeld 

dit seizoen (eerste klasse). In het begin van de competitie liepen we hier voornamelijk 

tegenaan, maar door goede training van Wytze en Douwe-Dirk zag je de ploeg 

vooruitgaan. Na een paar wedstrijden te hebben gespeeld kregen de heren steeds meer 

de wind in de zeilen en werd er op sommige momenten attractief en gecombineerd 

voetbal gespeeld. Door een combinatie van strijd en goed voetbal werd in de tweede 

helft van het seizoen gewonnen van de nummer 1 Franeker. In deze thriller van een 

wedstrijd liepen de gemoederen bij de tegenstanders hoog op maar “in t kopke” zat het 

goed bij de D1. 

Als afsluiter werd er nog een wedstrijd gespeeld tegen de vaders. De wedstrijd werd 

door de heren van D1 natuurlijk verloren, maar er moet  

wel vermeld worden 

dat de vaders de hulp 

hadden ingeroepen van 

Ricardo Kishna, 

spelend in de A1 van 

Ajax en van een 

moeder die de sterren  

van de hemel speelde.  

Tot slot wil ik alles 

spelers, Hendricus en 

Pieter bedanken voor 

het enorme, leuke, 

enthousiaste seizoen 

wat we hebben gehad. 

 

Johan 
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SDS D2 

 
 

 

SDS D3 

 
 

 

SDS E1 

 
Op het programma van de E1 stond dit seizoen een Beker- , Najaar- en voorjaar-

competitie. Het nieuwe team bestond uit, 6 man van de E3 en drie nieuwe gezichten uit 

andere team’s. Het is weer een team geworden met enthousiaste spelers. 

 

Het was zaterdag 3 september (nog in de vakantie stemming) en wij stonden alweer op 

het voetbalveld  

Een beker wedstrijd tegen Franeker. Helaas bleek Franeker een maatje te groot en 

lagen we met 1 verloren wedstrijd meteen uit de beker.  

De competitie wedstrijden begonnen door omstandigheden bij de KNVB een week 

later als gepland dus eerst maar een oefenpotje tegen E2, dit was een leuke verassende 

pot. In de rust stond E2 met 0-1 voor maar dat werd in de tweede helft bijgesteld naar 

4-1 

 

In de najaar competitie waren we met 3 x winst en 1 x gelijk en 6 verloren wedstrijden 

geëindigd in de midden moot op de 6e plaats. 
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Na de winter troffen we in de voorjaarscompetitie weer drie teams die we ook voor de 

winter hadden. 

Er lagen weer kansen om dit keer kampioen te worden. Maar ook de andere teams 

waren beter geworden en Akkrum E4 bleken talentjes te zijn. De mooiste wedstrijd van 

het seizoen was dan ook de thuis wedstrijd tegen Akkrum E4, wij hadden de 

uitwedstrijd al verloren, en zij stonden boven aan. 

Het werd mooie wedstrijd,er werd goed gespeeld en het teamspel was geweldig. 

Eindstand 5-4. 

Wij zijn uiteindelijk 2e geworden in de voorjaarscompetitie. Een mooie prestatie. 

 

Naast de wedstrijden had E2 wekelijks twee trainingen welke door Aant, Boudewijn en 

Jelle werden verzorgd. En het bleef niet alleen bij trainen, er werd zelf een Quiz avond 

georganiseerd om de kennis van de boys te testen. Trainers bedankt voor jullie inzet en 

gedrevenheid. !!!!!  

 

Dit was voor het hele team het laatste jaar op het kleine veld. Volgend jaar zijn jullie 

D-tjes en mogen dan het grote veld betreden.  

Jongens, succes en een prettige vakantie.  

 

Wiebe Stoffelsma 
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SDS E2 

  
 

Oer de earste helte fan de competitie 

kin we hiel koart weze.We wienen 

wat te ligt hjir foar want we moasten 

foutbalje tsjin allegear E1 

alfetallen,en mear as de helte fan us 

jonges kamen ut de Fkes wei dus lei 

it niveau fjisten te heeg foar se.En 

dêr wie de eindstân ek neffens, yn 

de 2e klasse 3 punten en 15 goals 

foar en 113 tsjin dus dudelike cyfers.Dan de 2e helte fan de competitie een stapke leger 

nei de 3e klasse degradeert, en dat die us ek wol goed it fuotbaljen kaam wat better ut 

de ferf en de jonges rekken wat better op mekoar ynspile.En we wûnen sawot alle 

wedstriiden op 1 nei dan, dat resulteerde yn een kampioenskip foar disse mannen.Al 

mei al een moaie afsluting foar dit team want de helte gjit nei de D`s en de rest bluiwt 

yn de E`s en 1 spiler gjit nei Boalsert te fuotbaljen nei de JVB succes dêr Gerhard.En 

foar de rest winskje ik jim een goeie fakantsje en een soad succes ta mei jim fjirdere 

fuotbal carriere bij SDS of wêr dan ek mar. 
 

Auke 



 

jiergong 42 nr 6 30 juny 2012 

SDS E3 

 
 

SDS E4 

 
In nij seizoen, mei in nije ploech. E4 wie in ploech dy’t op papier hiel goed fuotbalje 

koe, dus hiene  wij as leiders de latte heech lein; minimaal 1x kampioen. De earste 

kompetysje helte  wie in inkele kompetysje, dus al ploechen kamen we 1 kear tsjin. 

Wedstriid ien foldie direct oan al ús ferwachtingen, 16-0 tsjin SWZ. 

 

Binnen de ploech hiene we in moaie mix fan ferdedigers, middenfjilders en oanfallers. 

Om de mannen wenne te litten oan harren plakje yn it fjild en team, hiene we faaks in 

selde opstelling. Us fêste krêften efteryn wiene: keeper Stijn, Michael, Remco, Menno 

en Michiel. Middenfjild, Eeltsje, Douwe Jan, en Chiel en foaryn Tom en Tsjerk. 

 

Troch dat we 10 man hiene koene we moai troch wikselje en kamen guon spilers ek 

wol ris op oare posysjes te stean. Yn fan de moaiste wedstriiden wie dy tsjin LSC, ik 

tink de 2
e
 wedstriid yn it neijier. Hjir kamen we 1-0 efter, mar we spylen ek hiel moai. 

De mannen bleaunen goed op harren plak en der waard goed ferdedige mar ek foaral 

goed oanfallen. Fia 2 goals fan Eeltsje wûnen we de wedstriid en de winnende goal 

foel yn’e lêste minuut, 2-1. Dit hiene wij ek tsjin NOK út. Hjir wûnen we mei 3-2, ek 

yn’e lêste minuut.  

 

Einstân 1
e
 seizoenshelte, 10 wedstriiden, 6 wûn en 4 ferlern, mei yn de einstân in 

fertsjinne 4
e
 plak! 

 

Yn it foarjier in nije dûbele kompetysje mei 6 ploechjes. In pear âlde bekinden, JVB, 

Mulier en “angstgegner”, Easterlittens. Hjir hiene we noch wat rjocht te setten. Tsjin 

JVB is dit goed slagge, út 2-2, dit hie net hoecht want we stiene yn’e rust noch mei 2-0 

foar. Thús ha we se 2-1 oan’e kant setten. Mulier wie beide kearen in maat te grut en is 

úteins ek kampioen wurden. Easterlittens is altyd dreech ek foaral it ploechje sels wie 

net maklik. Ut ha we 3-0 ferlern, mar yn ús lêste wedstriid fan it seizoen is dit 

rjochtsetten mei 3-2 winst! 
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De dikste oerwinning yn’e 2
e
 helte wie 18-1 tsjin NOK, mei 11 goals fan Tsjerk. Hij 

wie dan ek topskoarder oer it hiele seizoen. Einstân dielt 2
E  

plak mei JVB. 

 

De statistieken: 

Topskoarder: Tsjerk 

Goals foar: 87 

Goals tsjin: 40 

Winst: 11 

Gelyk: 2 

Ferlies: 7 

Totaal punten: 35  

Moaiste útspraak: Senuwpis. Soms moat je noadich pisje, dit ha je ek wol foar in 

wedstriid. Chiel hie dan ek lêst fan senuwpis tsjin NOK… 

 

Al mei al wie E4 net allinich op papier in goede ploech, mar dat ha se op it fjild ek sjen 

litten. Ek de âlders fan dizze ploech harren ek goed sjen litten troch meielkoar  2 

trainingen yn’e wike te fersoargjen. Mei ien wurd, geweldich. Derneist wol ik de oare 

leiders, Klaas en Marjo en trainer Jelmer de Boer en Harm Auke bedanke foar harren 

tiid en ynset!  

 

Folkert-Rients Vellinga 
 

SDS E5 
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SDS F1 

 
 

SDS F2 

 
 

SDS F3 

 
 

SDS F4 

 
 

SDS F5 
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SDS F6 

 
De jonges en famke fan F6 mochten dit foarjier foar it earst it fjild yn. Sa gie de reis 

hast nei alle úthoeken fan Fryslan. Fan Nye Hoanne oant Warkum en Munnikeburen 

oant Top en Twel. Geandewei de kompetysje kamen us kanjers hieltiid better yn 

foarm. We ha dit seizoen hast alle opstellingen útprebeare. Sa ha se allegeare wol in 

kear yn'e spits of op keep stoen. In soad wedstriden waarden swier befochten mei 

eindstannen as: 1-2, 2-0, 3-2, 1-1,0-2 .... sa no en dan hiene de coaches en alders hast 

hartfersakkingen troch de spanning. In donderspeeche wie in kear nedich en in kâlde 

douche hearde der ek in kear by mar nei de winst fan'e lêste wedstriid wie in lekkere 

iisko dik fertsjinne. De ploech ut Snits stuts der mei kop en skouders boppe út en 

úteinlik binne wy eindige op in kreas 4e plakje. David, Jort, Marrit, Niels, Redmer, 

Ruben, Sybo, Sybrand en Jorrit, hooplik ha jim de smaak te pakken en sjogge we jim 

takom jier wer op it fjild. 

Tiede 

 
 

http://www.vv-sds.nl/fotoalbum/SDSF6-2011-2012maart2012.jpg
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SDS klean bestelle  
Als je regelmatig op de SDS site surft zie je dat er een pictogram op staat,  die je aan 

kunt klikken om SDS kleding te kopen. Via ‘onze webshop’  vinden jullie het gehele 

overzicht wat SDS te bieden heeft.  

Immers kleren maken de man (of vrouw) is het spreekwoord. Hier wil SDS graag aan 

meewerken. 

 

Het hoofdbestuur wil graag dit nogmaals onder de aandacht brengen bij al onze leden.  

In de vitrine in de hal kunnen jullie alles  bekijken hoe de kwaliteit is.  

De SDS sokken kunnen tijdens het voetbalseizoen elke zaterdagmorgen gekocht 

worden in het wedstrijdsecretariaat. 

 

Een overzicht van wat SDS te bieden heeft: Tassen, rugzakken, polo’s,  

trainingspakken, etc. 
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Doelpuntenklassemint 2011-2012
74 doelpuntenmakkers fan de senioren en de 

froulju skoarden dit seizoen 252 doelpunten.  

It liuwendiel fan de doelpunten waard makke 

troch SDS 5 (64) wylst dy de kompetysje net 

ôfmakke ha. De measte ploegen binne einige 

yn de ûnderste helte en dat sjogge je werom 

yn it oantal doelpunten per alvetal. Op SDS 5 

nei hawwe alle oare alvetallen tusken de 25 en 

36 doelpunten makke en dat is minder as twa 

gemiddeld. Persoanlike suksessen binne der 

fansels altiten. Peter Sybesma hie sa no en 

dan in produktive middei en waard dêrmei 

topskoarder. Jappie Wijnia skoart altyd en 

oeral wylst Joutsen Okkema it prachtige oantal fan 13 efter har namme stean sjocht. 

(ferline seizoen wiene dat der 7). Foar Ayanle liket it seizoen te lang te duorjen, hij 

skoarde hast alles foar de winterstop. 

Sipke Hiemstra slút syn fuotbalkarriere ôf mei ien doelpunt yn syn lêste seizoen. 

 

namme Da1 Da2 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 tot 

Peter Sijbesma             15 15 

Jappie Wijnia             14 14 

Joutsen Okkema 3 10           13 

Ayanle Barkat       10       10 

Pieter Kamstra         10     10 

Harm Auke Dijkstra             10 10 

Tsipke K. Okkema     8         8 

Wichard Deinum             8 8 

Jacob van Wieren     7         7 

Hendrik de Jong     1 1 4     6 

Arjen Los       3 3     6 

Jitske Plantinga 6             6 

Jitske Veltman   6           6 

Manon Travaille 6             6 

Jelmer Posthumus     5         5 

Robert Sijbesma       5       5 

Sytse Hibma         2 3   5 
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namme Da1 Da2 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 tot 

Johan Delfsma         1   4 5 

Jildou Jorritsma 5             5 

Sytze Kooistra       2 3     5 

Feite de Haan     2 2       4 

Willem Wijnia         4     4 

Willem Veenstra             4 4 

Sanne Rixt Jorritsma   4           4 

Sieta Tessemaker 4             4 

Dirk Yde Sjaarda     3         3 

Skelte Anema     3         3 

Gerrit Flisijn       3       3 

Sjoerd Rispens         3     3 

Broer J. Greidanus           3   3 

Ronny Wagenaar             3 3 

Susan Altenburg   3           3 

Tessa Booms 3             3 

Dirk de Jong     2         2 

Jan Simon Jelsma       2       2 

Jort Strikwerda       2       2 

Andries Lanting           2   2 

Bauke Jan Plantinga           2   2 

Doede Sijszeling           2   2 

Eeltje Postma           2   2 

Gerlof J. Hofstra           2   2 

Jelle de Jong           2   2 

Steffen Bruinsma           2   2 

Tjeerd Dijkstra             2 2 

Dagmar Tjalsma   2           2 

Sietske Poelsma   2           2 

Erik Haitsma     1         1 

Ewout de Boer     1         1 
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namme Da1 Da2 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 tot 

Feiko Broersma     1         1 

Jacob K. Haitsma     1         1 

Johan Postma     1         1 

Anne Stenekes       1       1 

Ids de Boer         1     1 

Ralph Wariman         1     1 

Remco Bervoets         1     1 

Stefan van Krimpen         1     1 

Bram Strubbe           1   1 

Bram van Beem           1   1 

Doede Kooistra           1   1 

Jan Mulder           1   1 

Pytrik Hiemstra           1   1 

Christiaan Hoekstra             1 1 

Ids Boersma             1 1 

Sipke Hiemstra             1 1 

Ype Tiemersma             1 1 

Antje Stenekes 1             1 

Ida de Boer   1           1 

Janneke vd Elshout   1           1 

Jildou Bervoets   1           1 

Margriet Rienstra 1             1 

Maricela Kooistra   1           1 

Marije Hiemstra 1             1 

Myriam de Boer 1             1 

Eindtotaal 31 31 36 31 34 25 64 252 
 

 

(AH) 
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Ranglist 2e-Klassers 

 

Douwe-Dirk Reitsma hâld in listje by mei alle 2
e
-Klassers. Op dit momint sit ’t Fean 

’58 it langst yn de 2
e
-Klasse. Mar leafst 15 seizoenen spil sy yn de 2

e
-Klasse. Ek 

kommend eizoen spylje sy wer yn de 2
e
-Klasse. SDS hat al 13 seizoenen yn de 2

e
-

Klasse fuotballe. Sy koenen hast wat tichterby ’t Fean komme. Dan hienen sy de lêste 

wedstryd fan ’t Fean winne moatten en ’t Fean ferfolgens degradere.
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Trefferkes 
 

Fan it bestjoer oan de leden 

De ledenadministraasje fan SDS 

is tydlik by Tineke Vink. 

Foar fragen kinne jim by har terjocht. 

Pasfoto’s ynleverje? Dit graach by 

Tineke, Singel 30A Easterein. 

famvink@ziggo.nl 333134 

 

Adreswizigingen 
Geane je ferhúzjen jou je nije adres dan 

efkes troch oan Tineke Vink fia 

tillefoannûmer 0515-333134 of mail nei: 

Ledenadministraasje@vv-sds.nl. 

 
De âlde doaze 
Ha jim ek noch moaie âlde foto’s, dan 

soe it moai wêze at wij dy efkes brûke 

kinne om se yn dizze rubryk  te pleatsen. 

Nim efkes kontakt op mei Aant. 

 

Sitten bleaun? 

It wie juster dreech om Peppi & Kokki út 

te lizzen hoe 't it no siet mei SDS 1 en 

Makkum 1. "SDS hat wûn, dus no geane 

sy nei de 1e-Klasse?""Nee, Makkum siet 

yn de 3e-Klasse en SDS yn de 2e-Klasse 

en SDS is no net degradeard en bliuwt yn 

de 2e-Klasse".  

"Oh, dus SDS is eins gewoan sitten 

bleaun............" 

 

Bekeryndieling SDS 1 

SDS 1 

Arum 1 

Oudehaske 1 

Zeerobben 1 

 

Kompetysje-yndieling SDS 1 

De yndieling foar SDS 1 foar it nije 

seizoen sjocht der sa út: 

BCV 

Blauw-Wit '34 

Broekster Boys 

CVVO 

Grijpskerk 

Heerenveense Boys 

Kollum 

Leeuwarder Zwaluwen 

ONT 

SC Veenwouden 

SDS 

't Fean '58 

VVI 

Waterpoort Boys 

 

Nijs fan de aktiviteitenkommisje 

Wa wol it stokje fan us oernimme? 

Omdat Amarins (studie), Simon(oar 

bestjoer) en ik (nei 6 jier) der mei 

ophâlde, is de fraach hoe no fjirder?? 

Bin der minsken die it oppakke wolle? 

Jim kin jimme melde bij mij 

asjaarda@hotmail.com 
Groetnis, 

Anny 

 

Nijs? 
Hawwe jim noch nijs, foto’s, 

eigenaardichheden of oars ek mar wat 

wat op de SDS-webside kin of foar de 

Treffer, mail it dan nei info@vv-sds.nl of 

detreffer@vv-

sds.nl 

 
 

mailto:famvink@ziggo.nl
mailto:asjaarda@hotmail.com
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Aginda  
Wannear? Wat ? Hoe let? 

26 juny Pearl Jam yn Ziggo-Dome  

28-29 juny Eastereiner Feesten  

27-28 juny Heale finales EK  

29-30 juny Dokk'em Open Air  

1-july EK-finale  

20-22 july De Swarte Cross  

25-july Jong-Feinte dei yn Easterein  

28-july Start SKS-skûtsjesilen  

29-july Haadklasse keatsen Arum  

1 aug P.C. yn Frjentsjer  

4 aug Skûtsjesilen yn Starum  

8 aug Freule yn Wommels  

10 aug Feest SDS 65 jier! 9.00 

10 aug Start Eredivisie seizoen 2012-2013  

11 aug Into The Grave-festival yn Ljouwert  

17-19 aug Lowlands  

18 aug Beker SDS 1 wedstryd 1  

21/22 aug Beker SDS 1 wedstryd 2  

25 aug Beker SDS 1 wedstryd 3  

1-sep Start kompetysje amateurs  

2-sep SC Heerenveen - Ajax  

15-sep Greidhoek’ Festival yn Wommels 19.00 

22-sep Freeze-festival yn Ljouwert  

29 sep Start jeugdkompetysjes  

  

 

 

 

 

Wy winskje jim alfêst in noflike 

fakansje ta en oan ’t freed 10 

augustus! 


