De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
jiergong 35 nûmer 8
maaie 2005
Redaksje:

Adres:

Aant Hofstra
Durk Okkema
Sjoerd van Beem
Willem Wijnia
Metsje Huitema

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

Bestjoer:

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

tillefoan:

funksje:

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

Foarsitter
Skriuwer
Ponghâlder
Wedstriidsekretariaat

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

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

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

Foarsitter
Sekretariaat
Skriuwer
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

Rienk Wiersma
Ymie Kamstra
Willem Twynstra
Tinus Hoekstra

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

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

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

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

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

Fersoarging terrein en materialen:

tillefoan:

Andries Stuiver
Hans Kooistra
Sjouke Sjoukema
Harm Bergsma

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

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

Pier Faber,

‘t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein

0515-331750

Bankrelaasje:

34.95.01.033

Konsul:
Rabobank Bolsward e.o.

Ferienings nr KNVB: BB BG 32H
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Korrespondinsje besoarging Treffer:
Easterein:
Dukke vd Wey, Skoallestrjitte 38, 8734 GN Easterein
Wommels:
Fam. Postma, Roede 29, 8731 CT Wommels
Itens/Hinnaard:
Sjouke Sjoukema, Hearedyk 55, 8735 HP Itens
Spannum:
Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum
Winsum:
Sybren Wassenaar, Hege Terp 13 Winsum
Kûbaard:
Fam. Verheus, Joarumerleane 2, 8732 EC Kûbaard
Oare plakken:
Metsje Huitema, Tywert 4, 8731CL Wommels

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

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

Kontribúsje :

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

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

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

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

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is:

23 maaie 2005
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden.
Leafst op skiif of oer de E-mail.
E-mail adres:
detreffer@vv-sds.nl
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Fan it bestjoer
Nu het seizoen tegen het eind loopt en de
jeugdcommissie al druk bezig is met de
voorbereidingen voor het komende
seizoen, doen SDS 1 en SDS 3 nog mee
in de strijd voor de titel. Vooral voor
SDS 1 zou dit een fantastische prestatie
zijn. Promoveren in een seizoen met een
onverwachte trainerswisseling naar de
eerste klasse zou extra knap zijn. De
vorige keer dat Klaas Dijkstra als trainer
van SDS werd aangesteld was ook
tijdens een seizoen en er werd toen direct
gepromoveerd. SDS speelde overigens
nog nooit in de eerste klasse van het
amateurvoetbal. Om het verschil tussen
SDS 2 en SDS 3 niet te groot te laten
worden is het voor SDS 3 belangrijk om
te promoveren naar de derde klasse.
Dit jaar, in tegenstelling tot de afgelopen
jaren, bij de jeugd weinig tot geen
kampioenen, alleen de F1 heeft nog een
goede kans om kampioen te worden.
Tineke Vink, Anco Elgersma, Klaas
Pompstra en ondergetekende zijn de
afgelopen maanden druk bezig geweest
met het ontwikkelen van een jeugdleidertrainersgids. De gids waar het concept
momenteel door een aantal ervaren en
onervaren leiders en trainers wordt
beoordeelt wordt volgend seizoen
uitgereikt aan alle leiders en trainers.
Deze gids bevat alle informatie die men
gedurende een seizoen nodig heeft.
Tevens wordt er een informatieboekje
gemaakt voor alle nieuwe jeugdleden en
hun ouders.
De jeugdcommissie is al druk bezig met
het zoeken van leiders en trainers voor
het volgend seizoen. Wij zouden graag
een aantal (oud) eerste en tweede
elftalspelers aan onze trainersstaf willen
toevoegen. Wanneer wij hen gaan
benaderen hopen wij dat zij ook op dit
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vlak een sportief steentje willen gaan
bijdragen aan de opleiding van onze
jeugdspelers.
Binnen het hoofdbestuur zijn nog een
aantal vacatures vacant. Zo zijn wij nog
op zoek naar een vervangster voor Dukke
vd Weij, een bestuurslid materialen en
een wedstrijdsecretaris voor de jeugd.
Spontane aanmeldingen zijn zeer
welkom, want wij zijn er de afgelopen
jaren achter gekomen dat het vinden van
nieuwe bestuursleden geen gemakkelijke
opdracht is. Binnen de jeugdcommissie is
Fokje Breimer de opvolgster voor de
uittredende Tineke Vink.
Voor de laatste weken van het seizoen
wens ik een ieder nog veel succes en
plezier toe.
Jappie Wijnia

Fan de redaksje
It fuotbalseizoen rint alwer op it ein. Wy
kinne no al wol sizze dat it in tige slagge
seizoen is. Dit komt ek dúdlik nei foaren
yn it boppesteande stik fan Jappie. De
senioaren gean best, oan de junioaren en
pupillen wurdt wurke, de futsallers
hawwe it knap dien, de webside draait as
in trein, de Treffer wurdt noch altiten in
soad lêzen en de Skoalleseize is tige drok
oan ‘e gong om it sportcomplex wer by
de tiid te krijen.
It bestjoer kriget it wol hielltiten dreger
om alles foar mekoar te krijen. Wy
hoopje dat dit ek gau op te lossen is en
dat minsken bereid binne om yn it
bestjoer plak te nimmen.
As dit allegear foarelkoar is dan kin SDS
1 gerust promovearje en binne wy
folgend seizoen gewoan de 6e
amateurclub.fan Fryslân nei Harkemase
Boys, Joure, ONS, Drachtster Boys en
Snits.........
WW
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Oan it wurd
Oebele de Boer

Wat wie jo posysje?
Dat wie midden yn it lân.

Ien fan de trouste supporters fan SDS is
Oebele de Boer fan Easterein. At it net de
trouste is, dan is it yn alle gefallen de
âldste. De 77-jierrige de Boer is by alle
thúswedstriden fan SDS en reizget ek nei
hast alle útwedstirden. Genôch reden om
ris efkes lâns te gean yn de
Skoallestrjitte.

Ek in protte blessureres hân?
Neat fan murken , soe ik hast sizze.
Hoe lang hawwe jo fuotballe?
Oant myn 43 ste ta. Der hat in tiid west
dat de trije jonges en ik allegear op
fuotbal sieten. Froukje, myn frou, wie
dêr net sa wiis mei, want de wask kaam
fansels op har del.

Wêr komme jo wei en hoe binne jo yn
Easterein telâne kommen.?
Ik kom fan Stiensgea, in doarp yn de
buert fan Harkema. Dêr bin ik berne.
Foardat ik yn Easterein kaam, wenne en
wurke ik yn Kuinre. Ik bin hjir kommen
te wurkjen op it suvelfabryk.

Hoe gie dat nei útwedstriden?
Meast gyngen wy mei buskes. Soms
gyngen wy ek mei de brommer. Sa wie it
in kear dat wy út Makkum kamen, dat ik
by Gosse Smeding (ek no in troue
supporter) efterop siet en dat wy grutte
pech hiene, want de brommer hold op, sei
Gosse. Wol tafallich dat it 100 meter foar
de Kliuw wie, sadat oanstekke de ienige
mooglikheid wie.

Wannear wie dat?
Dat wie yn 1949. Ik haw dus earst as
tsiismakker wurke yn Easterein en letter
as tsiismakker yn Wommels.
Hawwe jo sels ek fuotballe?

Lid ôfwurden yn 1970 dus?
Ja, mar ik bin gelyk donateur wurden.

Ja, foarhinne dus yn Stiensgea by de klup
dy’t no ASC hjit en doe’t ik yn Easterein
kaam te wurkjen by SDS. Dat sil fanôf
1950 west hawwe.

Hoe bleaunen jo belutsen by SDS?
Ik spaande in soad om en by it fjild om.
Putsjes dwaan. Ik haw hiel wat oerkes
mei Klaas Overal trochbrocht by de
fjilden. Klaaiboksen fervje, snoeie,
hekkelje, nim mar op. Ja kalkje dat wie
doe ek in putsje en dat wie net sa maklik
as no.
Ek haw ik yn de karkommisje sitten.

Hoe wiene de prestaasjes?
Der wiene doe 3 alvetallen. Ik bin gelyk
yn it tredde kommen en bin yn feite net
heger kaam. Ik wie der foar it skoffeljen
(syn eagjes glinsterje fan wille).
Ik hie ek it probleem dat ik net altiten
fuotbalje koe, omdat je sneons ek wol
wurkje moasten. Hoitinga, dat wie myn
sjef, dy soarge der wolris foar dat it foar
my wol goed út kaam.
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De karkommissje wat wie dat?
Dat wie sa’n bytsje de technyske stêf fan
SDS. Leverink, Jaap Hofstra en ik
bepaalden dan wa’t de sneon opsteld
waard by SDS 1 en op hokker posysje.
Sy krigen fan ús dan in útnoegingskaart.
5
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Moaiste wedstryd?
Dat wie in bekerwedstryd fan
Oeverzwaluwen tsjin Achilles út Assen.
De wedstryd waard spile yn Drachten en
beslist troch strafskoppen. Wannear it
krekt wie, wit ik sa net.

En nei útwedstriden ta?
Ja, ik haw net folle mist tink ik. Ik gie
earst wol mei Germ Terpstra en letter bin
ik op paad rekke mei Minne Zijlstra. Dy
wurke foarhinne ek yn de suvel en sa ha
wy hiel wat oan elkoar.

Hawwe jo oars ek favorite klups?
Nee, net echt. At it Fean it wint dan bin
ik tefreden at Cambuur net wint bin ik ek
tefreden. Ajax, Feyenoord of PSV dat
makket my neat út.

Hawwe jo ek dingen bewarre?
Ik hie op in bepaald stuit sa’n 360
yntreekaartsjes, oeral wei. Foar soks wie
doe net folle belangstelling en sa is dat
allegear fuortrekke.

Is it fuotbal ek feroare yn dy jierren?
Ja, dat fyn ik wol. De spilers moatte
gewoan mear kinne en it is wol hurd
wurden. Der wie foarhinne mear romte.

Gean jo allinne nei SDS?
Nee, foarhinne net. It is wol myn klupke.
Mar ik bin gek op fuotbal en fyn it
prachtich earne oars te sjen. Nei Sneek,
nei de Westerein, nei Drachten it makket
my neat út. At it der omgyng, dan wie ik
der by.
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Fine jo oare sporten ek leuk?
Ik gie foarhinne ek faak nei it keatsen.
Keatste sels ek wol. Ik fyn der no
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hielendal neat mear oan. Komt ek omdat
ik de bal net goed mear sjoch.

Wat fine jo it alvetal fan no?
Dat is in prachtich alvetal. Mei al dy
jonge jonges. Sa’n Kees Adema dat is
dochs echt in talint. Se fuotbalje no ek
wer wat frijer allegear. Oanfallend
fuotbal, dêr hâld ik fan.

En hoe sit it mei it boksen?
Ja dat fyn ik ek in moaie sport om nei te
sjen. Fytsen is ek wol leuk, mar dat
duorret allegear sa lang.
Hoe bliuwe jo sels fit?
Op de fyts. By normaal waar yn de
simmer mei ik graach in blokje om. Mar
myn echte kondysje hâld ik op peil op
myn hometrainer. Dy stiet yn it hok en ik
haw dêr yn sa’n 20 jier sa’n 57.000
kilometer op trape.

Wa wurdt kampioen?
It giet tusken SDS en QVC. Ik hoop
fansels SDS. Ik jou se beide likefolle
kâns.
Takem jier mooglik yn de earste klasse.
Sjogge wy jim dan ek yn Drinte en
Grins?
Seker, at wy wat sûn bliuwe dan geane
wy derfoar. En Minne Zijlstra wit oeral it
paad, dus dat komt wol klear.

Witte jo ek in protte fan fuotbal. Ik
bedoel ûnthâlde jo in soad.
Nee, wat dy jongelju allegear wol net
witte fan spilers en klups dat haw ik nea
hân.

Hawwe jo fierders noch wat te sizzen?
Wy binne hartstikke wiis mei ús bank. Ik
hoop wol dat er mooglikheden komme
foar in nije kantine, want it liket wol wat
suterich.

Wat fine jo de beste fuotballer dy’t by
SDS fuotballe hat?
Minne Riegstra. Dat wie in lêste man.
Wie net te passearen. Ek de Ypma’s
steane my goed by.

(ah)

Super11 fan Oebele de Boer

Fedde Ypma
Wouter Hylkema
Wim Bakker

Reserve:

De Treffer nr 7

Tjerk Okkema
Jan van Asselt
Klaas Okkema
Harm Stremler
Hendrik de Jong

Durk Ypma
Jaap Jaarsma
Jan Weijer

Douwe Schaafsma
Douwe Reitsma
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In goeie april moanne fan SDS 1
SDS 1 hat yn april 5 wedstriden spile en
om te sjen at SDS Broekster Boys ek de
dat hat 10 punten oplevere. Yn in normale baas koe.
klasse yn dizze faze fan de kompetysje,
De wedstryd wie wat it fjildspul oangiet in
soe it sa wêze dat je mei
teloarstellende
Tsjeard Halbersma yn ‘e
5 ferliespunten ôfheakje
fertoaning, mar dúdlik
striid mei in Broekster Boys
foar de titel, mar dat is
wie wer dat SDS seker
spiler
yn de 2de klasse K net it
net de mindere wie mar
gefal. It is krekt
it geduld opbringe woe
oarsom. Troch de 10
gjin ûnnedige risiko’s te
punten kaam SDS op it
nimmen. Want
earste plak telâne en
Broekster Boys moast
koe sels in lytse
winne om echt noch
foarsprong nimme.
mei dwaan te kinnen.
It begûn op 2 april mei
De 0-0 stân wie dan ek
de nije interim trainer
in terjochte útslach.
Klaas Dijkstra op de bank, noch net
It duel tsjin Kootstertille op 23 april ward
geweldich tsjin Blauw Wit. It spul wie
dan ek mei fertrouen temjitte sjoen. Want
matich en it resultaat wie 0 punten.
yn it earste plak woe SDS revanche foar de
Mei de ynhelwedstryd tsjin ONT kaam der nederlaach dy’t de mannen fan Foppe
in feroaring op gong. SDS strielde ynienen Storm harren ta brocht hiene yn
fertrouwen út. Messkerp waard oan de
Kootstertille en yn it twadde plak omdat de
wedstryd begûn en mei in 2-1 oerwinning Tilsters al degradeard wiene en dêrtroch
wie in prima resultaat delsetten. Gert Jan dat stikje ekstra striid misse soene.
Hiemstra dy’t folle mear nei foaren spilet It waard 4-0 en dêr mankearde neat oan.
by de nije trainer en
Mei doelpunten fan
It SDS legioen wurdt hieltyd grutter
Hendrik de Jong
Hendrik de Jong,
skoorden.
Wichard Deinum, Gert
De lêstige útwedstryd
Jan Hiemstra en Harm
tsjin Zeerobben waard
Stremler waard in
ek omsetten yn in prima
regelmjittige sege
oerwinning. Wer wie it
delsetten.
Gert Jan Hiemstra dy’t
Mei 2 punten
skoorde. Harm Stremler
foarsprong op QVC en
makke it oare doelpunt.
3 op Broekster Boys
Ek yn dizze wedstryd
stiet it der goed foar.
waard dúdlik dat de
En wat foaral wichtich
ploech prima stiet en dat er net folle
is yn dizze perioade: it fertrouwen om
kânsen weijûn wurde, wylst de ploech no kampioen te wurden is der. Tsjin OVC
de macht hat om sels genôch kânsen te
thús en ONT út (net de maklikste
kreeen.
tsjinstanners ) moat it kinne!
Fol hope gie it SDS-legioen (want dêr liket (ah)
it de lêste wiken wol op) nei Damwâlde
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1e klas kenner fan de 2e Klasse K
Der wurdt hiel wat ofpraten oer de spanning yn de twadde klasse. Dêrom freegje wy ús
ôf wa kin ús de ûntknoping foarspelle. Op de webside fan SDS stelden wy dêrom de
folgende fragen:
1. Wa wurdt kampioen (1)
2. Wa docht mei oan de neikompetsyje foar promoasje (3)
3. Wa degradeare streekrjocht? (2)
4. Wa einigt tredde fan ûnderen en moat him fia de neikompetysje rêde. (1)
Wy stelle it prachtige SDS horloazje beskikber foar de winner dy't alles goed rieden
hat. Binne der mear goeie ynstjoeringen, dan lotsje wy. Der binne ek noch in oantal
treastprizen yn de foarm fan it jubileumboek fan SDS.
Elkenien kin meidwaan en wy binne foaral ek benijd wat de miening is fan
spilers/supporters fan oare klups yn de twadde klasse k is.
Derom mail nei info@vv-sds.nl en stryd mei om de titel: “1-ste klas kenner fan de 2-de
klasse K”. Antwurden moatte foar 7 maaie binne wêze.
Hjir de antwurden oan ’t no ta:
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de útslach 2 – 0 troch goals fan Gerlof
en Hampie.
Opmerklik oan dizze wedstriid wie
fierder dat Marco Hoekstra syn rentree
ûnder de latte makke, sadat Jappie wer
plak nimme koe yn de spits. Dit is foaral
om taktyske redenen en we geane der fan
út dat ús dat yn dizze wichtige einfaze
fan de kompetysje de nedige goals
opleverje sil.

SDS 3 hoera, hoera
Bolswardia 3 – SDS3
02 – 04 – 05
Hjoed de útwedstriid tsjin Bolswardia.
Yn de hjerst fan 2004 ha we thús mei 5-1
fan dizze mannen wûn en om de
ambysjes wier te meitsjen moast der ek
hjoed wer wûn wurde. De Boalserter
‘oaljekoeken’ hiene de útslach fan de
foarrige kear (5-1) warskynlik noch yn
de efterholle, want der waard mear efteras foarút run. Wat betsjutte dat wy it spul
meitsje moasten. Yn earste ynstânsje
slagge dat ek frij aardich, mar hoe langer
as de wedstriid duorre, wat minder as it
fertrouwen yn in oerwinning waardt. De
kânsen dy’t mist waarden en derby it wat
mindere spul hiene ta gefolch dat der hjir
en der wat yrritaasjes ûntstiene. Dit kaam
it spul yn syn gehiel fansels net ten
goede. Der waard betiden mear op inoar
letten dan op de bal. Sa koe it dat SDS3 2
punten lizze liet, wêr’t dat absolut net
nedich west hie.
Ek ferlearen we ús oanfierder Jan nei in
sjarge op syn ankel. Al mei al in minne
middei foar ús.

SDS 3 – Zeerobben 3
9 – 4 - 05
Vandaag stond de wedstrijd tegen
Zeerobben 3 op het programma. De
vorige ontmoeting in Harlingen leverde
toen een prachtige open wedstrijd op
waarin wij het beste spel van dit seizoen
hebben laten zien. Deze keer was daar
geen sprake van. Zeerobben is niet meer
de ploeg van het begin van het seizoen en
wij weten zelf maar moeilijk het net te
vinden. Met Jappie en Willem in de spits
zou dat misschien weer eens kunnen
lukken.
Na de aftrap begonnen wij echter zwak
en gaven onze tegenstanders teveel
ruimte om te voetballen. Van beide
kanten werden er kleine kansen
gecreëerd waarbij Jappie het dichtst bij
een doelpunt is. Alleen voor de keeper
mist hij echter en is te zien dat hij
duidelijk nog ritme mist om deze kans af
te maken. In de tegenaanval weet
Zeerobben wel te scoren. Een goed
opgezette counter van rechts wordt
genadeloos binnen geschoten, 0 - 1. Het
eerste tegendoelpunt in 4 wedstrijden!!
Dit was misschien wel even nodig want
daarna pakken we het allemaal wat beter
op en komen er ook steeds meer kansen.
Uit een corner van Jeroen weet Jappie
vrij snel de gelijkmaker binnen te
koppen, 1 – 1. Daarna is het nagenoeg
éénrichtingsverkeer richting Zeerobben
doel en brengt Willem ons op

SDS3 – ONS 3 05 - 04 – 05
Nei’t dizze wedstriid al inkele kearen
útsteld wie om’t de Snitsers net genôch
minsken hiene (bliuwt frjemd by san
‘grutte’ klup as ONS) koene we it no
einliks tsjin harren opnimme.
Lokkich wer ris in tsjinstanner dy’t
fuotbalje wol en dat op sich ek wol
aardich die. En dat komt ús eigen spul
allinnich mar te goede. Bûten it
fuotbaljen om wiene de Snitsers miskien
noch wol better yn it seuren, seiken,
praten, ouwehoeren, yrritearen, sanikjen,
mekkerjen, skriemen ensafuorthinne tsjin
de skeids. Mar Friso liet him net fan de
wiis bringe en hat de boel oan de ein ta
yn it gareel hâlde kinnen. Oan de ein wie
De Treffer nr 8
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voorsprong, 2 – 1. Volgens mij uit een
scrimmage die via zijn knie in het doel
beland. Achterin wordt daarna weinig
weggegeven al krijgen de robben voor
rust nog één kans, maar het afstandschot
wordt door Marco naast gekeken. Vlak
voor rust brengt Willem de stand op een
veilige marge. Uit een prachtige pass van
Jeroen weet hij de bal mooi over de
keeper in het doel te schieten zodat we
met 3 – 1 de rust in gaan.
Na de thee is Gerlof voor Jappie
gewisseld en hebben we in het begin met
de wind tegen duidelijk moeite om elkaar
te vinden. Na 10 minuten pakken we het
dan toch weer op en krijgen we weer
kansen. Het is Pieter die na weer een
scherpe pass van Jeroen de 4 – 1 binnen
tikt. Daarna creëren we nog vele
mogelijkheden maar lijkt het alsof we het
wel geloven en is de scherpte bij het
afronden ver te zoeken. Zeerobben laat in
dat opzicht zien hoe het wel moet. Uit de
enige kans die ze in de 2e helft krijgen
weten ze de 4 – 2 binnen te schieten
waarmee de eindstand bereikt is.

de mannen van Workum 3, er moest dus
zeker niet verloren worden!!!
In de uitwedstrijd werd SDS nog
verslagen door Workum met 4 – 1. Dus
SDS wist dat het geen makkie zou
worden.
SDS ging in de volgende opstelling het
veld in:
Doel: Marco Hoekstra.
Verdediging (v.r.n.l.) Arnold Hoekstra,
Wouter Hylkema, Jentsje Jorritsma,
Ronny Wagenaar.
Middenveld (v.r.n.l.) Anco Elgersma,
Syb Overal, Jan Stenekes, Jeroen
Wagenaar.
Aanval: Jappie Wynia, Gerlof Veldstra.
SDS begon messcherp aan de wedstrijd,
de duels werden stevig aangegaan en
meestentijds ook gewonnen. De gasten
uit Workum konden hierdoor niet in hun
spel komen en hadden een hekel aan het
fysieke spel van SDS.
Al in de 8e minuut wordt het spel van
SDS beloond met een doelpunt, uit een
corner van Gerlof weet Jappie knap met
het hoofd de 1 – 0 te scoren. Een lekker
begin!
Het tweede doelpunt volgt binnen vijf
minuten, wederom wordt er uit een
corner van Gerlof gescoord door Jappie.
Na het tweede doelpunt begint Workum
een beetje meer in het spel te komen, dit
resulteert in
een grote kans voor de gasten, maar
Marco (alias Busquets) weet op goede
wijze te redden en
houdt zijn doel schoon.

(Anco)

SDS3 – Flamengo 2
16 – 04 – 05
Yn de earste helte sieten de Ljouwerters
der goed op en moasten we de striid
oangean. Yn de twadde helte liet SDS3
sjen werom as it sa heech stiet En
makken we 3 goals. Se waarden makke
troch Hampie, Jan en Anco.
SDS 3 zet goeie stap richting
kampioenschap!!
Zaterdag 23 april ’05.
Vandaag moest het gebeuren, de
wedstrijd van het jaar tegen Workum 3
stond op het programma. SDS 3 had voor
de wedstrijd één verliespunt minder dan
De Treffer nr 8
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bij de plaatselijke fietsenmaker een paar
hechtingen te gaan halen. Lieuwe Meijer
komt op de plaats van Ronny te staan.

(Marco redt stijlvol)
Even later is het alsnog raak voor de
gasten, een voorzet vanaf de linkerkant
wordt niet goed weggewerkt en de spits
van Workum weet hier goed gebruik van
te maken, 2 – 1.
SDS raakt echter niet in paniek, het blijft
goed en scherp voetballen. De gasten
proberen zich te mengen in de strijd, wat
resulteert in een gele kaart voor de
aanvoerder van Workum. Er volgt een
vrije trap, ditmaal is het Anco die de
voorzet levert aan Jappie, het resultaat is
voorspelbaar, Jappie raakt de bal op zijn
hoofd en de bal weet het net van het doel
weer te vinden (3 – 1).
Jappie geeft dus het goede voorbeeld aan
het team, iets wat Ronny wat te letterlijk
neemt. In een kopduel met zijn directe
tegenstander ziet Ronny het hoofd van de
speler aan voor de bal en kopt met alle
kracht die hij in zich heeft (is overigens
niet zoveel) tegen het hoofd van de
tegenstander. Ronny die niet in de gaten
heeft dat er wat litertjes bloed uit zijn
wondje spuit, staat meteen weer op en
wil weer verder met de wedstrijd, op
advies van de mensen in en rond het veld
wordt hij overgehaald om toch maar even
De Treffer nr 8
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Na de thee ging SDS vol goede moed
verder, dit resulteert al gauw in een
treffer van Jappie, dit keer scoort hij met
zijn hoofd uit een corner, echt origineel
is het niet maar effectief is het zeker (4 –
1).
De wedstrijd is nu in principe wel
gespeeld. De verdediging van SDS staat,
net als het hele seizoen, als een huis en er
is voor Workum dan ook niet door te
komen. SDS gaat gewoon door met
voetballen, uit een voorzet van de
rechterkant weet Jappie zijn 5e doelpunt
te maken, hij doet dit……met zijn
hoofd!!! (5 – 1)
Direct na de goal komt de
publiekswissel; Harm-Auke komt in het
veld voor, de nog lang niet
moegestreden, Jappie.
‘Hampie’ staat nog maar net in het veld
of hij weet een uitrap van Marco over de
keeper van
Workum heen te spelen, het gevolg 6 – 1.
Een kwartier voor tijd krijgt Syb (of
soep) Overal een beetje last van kramp.
Syb die door de weeks niet kan trainen
omdat hij moet werken, beweert altijd
dat hij minimaal twee keer per week voor
zichzelf traint. Een gratis tip voor Syb:
train ook eens wat anders dan de
polsbeweging!!!! Er is door deze
krampjes van Syb wel een probleem voor
SDS, er zijn geen wissels meer. Maar dat
probleem wordt al gauw opgelost door
Ronny, hij is net terug van de dokter en
kan naar eigen zeggen Syb nog wel even
vervangen. Dus de “krammen” vervangt
de krampjes!! Ronny speelt zonder nog
een iets te koppen de wedstrijd uit en
wordt na de
maaie2005

wedstrijd uitgeroepen tot ‘de bikkel van
het weekend’.

Stelling van de week: Jappie gebruikt
alleen zijn kop binnen het veld?!!!
(Jan S.)

En dan dit:
# Jan en Sjoerd steane yn de list
‘ supporter van het jaar ‘ fan Warkum 3.
Tiisdei 26 April wiene sy oandachtige
taskôgers by de wedstriid Bolswardia 3 –
Warkum 3. De útslach wie 2-3.
# Noch 3 wedstriden te gean. Twa kear
tsjin Mulier en ien kear tsjin Read – Giel.
Altiid lestich. It kampioenskip is
tichterby as ea.
# Lieder Friso is foar de twadde kear heit
wurden. De oanwinst hiet Nynke. Fan
herte lokwinske!
# De earst folgjende topper is op sneon 7
maaie. SDS3 spilet dan thús om 12.30
oere tsjin Mulier 2, mei u.o. ald SDS-er
Marco Ottens.
# Sjoch ek op www.vv-sds.nl , senioaren,
SDS3, útslaggen en stand.
(SvB)

(Syb met kramp in zijn benen)
SDS 3 heeft nu 4 punten voorsprong op
Workum. Met nog drie wedstrijden te
gaan moet het 3e dit jaar maar eens
kampioen worden. Dit klinkt makkelijker
dan dat het is, SDS moet nog twee
wedstrijden tegen Mulier 2, die ploeg
heeft theoretisch ook nog kans op het
kampioenschap. Spannende weken voor
SDS 3 dus, waarin nog 3 finales gespeeld
moeten worden!!!

Voor volgend jaar worden de volgende jeugdteams ingeschreven
voor de competitie.
2 A junioren teams
1 B junioren team
2 C junioren teams
3 D pupillen teams, waarvan D3 een zevental wordt
4 E pupillen teams
4 F pupillen teams
totaal 16 teams.
Voor F4 is er nog geen enkele speler, maar deze komen er in de
zomerstop wel bij
Het jeugdbestuur.
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SDS 5
snel om toen Pieter Lieuwe iets had met
tepels en harde punten.
Dat met die punten werd later wel
duidelijk, want hij scoorde op magistrale
wijze met de punt tussen de benen door
van de keeper van NOK.
Dit gebeurde echter nadat NOK op 0-4
was gekomen, doordat Bas een inzet met
het hoofd wilde keren en ook deze keer
de bal voor ons niet lekker viel en
langs Poeze in het net belandde.
Dat NOK na de 1-4 nog drie keer
scoorde was voor de statistieken.
"Luinge" floot in de ogen van NOK een
puike wedstrijd.
Wij waren een iets andere mening
toegedaan. Het wisselbeleid van ons
stond hem wat tegen. We moesten maar
een voorbeeld nemen aan de
tegenstander, die voorbeeldig meldde als
er gewisseld werd. Eigenlijk had hij wel
gelijk, maar dat zeg je niet direkt.
Eindstand 1-7.

SDS 5 - NOK 4 op zaterdag 9 april
2005.
Vanmiddag stond voor SDS 5 de
wedstrijd tegen de koploper NOK 4 op
het programma. Op Johannes na was
iedereen op tijd aanwezig.
Vermoedelijk zat hij in een andere
kleedkamer, want hij kwam in het shirt
van de A1 het veld op. Prima
voorbereiding op deze belangrijke
wedstrijd.
Na wat geruil met shirts was Johannes
helemaal klaar om op de bank te
beginnen.
Vol goede moed begon SDS 5 aan deze
wedstrijd onder de bezielende leiding
van Evert "Luinge" Tanja.
Na toch wel een "pittige" warming-up
werden we tegen het einde van de eerste
helft wakker en begonnen we te
voetballen.
Het stond toen al 0-3 voor NOK 4 die
iets beweeglijker waren. Gearard en
Bassie de Haan kregen voor rust nog een
goede mogelijkheid om tegen te scoren,
maar de bal viel vanmiddag niet lekker.
Bij rust kwamen we enigzins bedompt in
de kleedkamer. De sfeer sloeg echter al

Groetjes Baantjer

Op freed wurdt op www-vv-sds.nl altiten oanjûn werom spilers
der net binne. Op freed 22 april stie der oer SDS5 dit:
Lieuwe van der Brug: Geen idee.
Rudy Dijkstra: Murhuba
Ivo Donath: Mei bankstellen ride.......
Tjalling Jan Hoekstra: Alwer mei de freondinne de stêd yn.
Klaas Malda: Neisoargje.
Bert Rienstra: Tegelje.
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Samar in wedstryd
Sybren Wesselius en Douwe de Boer der
foar dat de foarsetten útbleaunen.
It middenfjild mei Niels Koster, Jildert
Hylkema, Redmar Strikwerda en Ralph
Wariman moast in protte wurk fersette
om de greep net te ferliezen.
Dat it nei in goed kertier 0-1 waard, hie
te meitsjen mei it probleem fan dizze
ploech. “Se binne soms te leaf, geane it
(kop)duel net altiten oan en dat kost
doelpunten,” seit trainer Harm Abma,
dy’t de groep mei
nocht traint.
It doelpunt ûntstie
út in frije traap
doe’t net reagearre
fataal waard, want
de bal gie mei in
boogje oer doelman Korné Boekholt
hinne.
SDS besocht nei dizze tsjinslach der sa
no en dan út te kommen en dat slagge ek
goed. It levere sels in doelpunt op. Feiko
Broersma krige de bal op de 16 mei de
doelman by him en nei dat hy ek noch
twa ferdigeners op de ferkearde poat
setten hie, koe hy de bal yn it doel krije.
Oan de tee ta bliuw it 1-1.
Lieders Tjeerd Dijkstra en Jaap Boekholt
lieten yn it skoft wol merkbite dat se net
tefreden wiene oer it oangean fan de
duels.
SDS pakte it nei de thee prima op. Der
waard opbouwend fuotballe en it slagge
betiden goed om de twa spitsen te
berikken. Nei sa’n prima útfal skeat earst
Jelmer Posthumus de bal op de peal, nei
prima wurk fan Feiko en wist dêrnei
Jelmer sels te skoren omdat hy der as in
echte Posthumus by wie om de bal dy’t
los litten waard troch de doeljongen, yn it
doel te skowen.
In 2-1 foarsprong wie mear as wêr men
op hoopt hie, hoewol Tjeerd Dijkstra nei

B1 bekert tsjin Dio Oosterwolde
SDS B1 draait in goed seizoen, mar sil
gjin kampioen wurde, want twa klups út
Boalsert hawwe de jeugdôfdielingen by
elkoar smiten en binne mei in sterke B1
alvetal de kompetysje yngien ûnder de
namme jv Bolsward. En ûntank it feit dat
B1 mar 1 kear ferlern en 1 kear gelyk
spile hat, steane se dus net boppe-oan.
Alles moat dus ynsetten wurde op de
beker.
Yn de foarige rondes waard wûn fan
Nagele en LSC en no wie haadklasser
Dio Oosterwolde de tsjinstanner.
Op tiisdei 19 maart wie it waar suterich
mar ûntank dat, wiene der moai wat
minsken op de Skoalleseize om by de Bjunioren te sjen. It publyk krige in
wedstryd te sjen, wêryn bliken die dat
Oosterwolde oer it generaal krekt efkes
better wie. It gie harren allegear wat
makliker ôf. Sa moast SDS it mear
hawwe fan de kounters. Dy kounters
wiene libbensgefaarlik want de snelle
Jelmer Posthumus en de tige balfêste
Feiko Broersma makken it de
ferdigening fan de gasten tige lestich.
Oan de oare kant
koene Andrew

Feyten, en
Bauke Dijkstra it
yn it sintrum fan de ferdigening aardich
roaie mei elkoar en sy joegen net folle
kansen wei. Op de fleugels soargen
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it skoft oanjoech dat se wol deeglik foar
de oerwinning gean woene.
It publyk gie der ûnder de paraplutsen
efkes lekker foar stean
en der kamen gelyk hiel
wat taskôgers fan it Afjild oer om te sjen dat
de B-s mooglik foar in
sensaasje soargje koene.
Se koene eilaas binnen 3
minuten sjen dat der wer
net goed man op man
ferdigene waard en dat
de gasten dit twa kear
ôfstraften. Doelman
Korné Boekholt (foto)
wie kânsleas.
Grut wie de
teloarstelling dat de
ploech no ynienen mei 2-

3 efter stie. Mei twa nije spilers der yn,
Tsjade Rameau en Sytze Kooistra,
besocht men alles noch in kear út de kast
te heljen. It moast
echt fier
weikomme, op it
swiere fjild. Der
kaam noch ien
grutte kans: Feiko
Broersma wachte
krekt te lang mei
sjitten en sa koe
Dio Oosterwolde
dizze wedstryd
ôfslute mei in 2-3
oerwinning. Spitich
foar de B-s dy’t sa
graach nei Drente
wolt hiene.

By de foto ûnder: Sybren Wesselius, Ralph Wariman en Redmar Strikwerda inne yn
ôfwachting fan de bal
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De nije trainer fan SDS
Marcel Frankena is de nije trainer
fan SDS 1 foar kommend seizoen.
Op ynternet koenen wy him al in
pear kear sjen lans de kant fan
wedstriden fan SDS 1. Hjir noch
efkes foar degene dy ’t him noch
net kinne.

SDS’ers

INLEVEREN MATERIALEN
DOOR LEIDERS EN TRAINERS.

Graag zouden wij weer willen dat op
zaterdag en door de week na afloop van
de competitiewedstrijden en oefenduels
de netten van de doelen weer worden
omhooggebonden.
Dit was ook altijd de afspraak alleen
verwaterd dit weer een beetje, het
gevolg hiervan is dat de jeugd in hun
vrije tijd gemakkelijker er gaat staan te
voetballen en onze vrijwilligers tijdens
de veldwerkzaamheden er overlast van
ondervinden. Verder hebben de
doelgebieden door het oneigenlijke
gebruik hierdoor extra te leiden wat
niemand zijn of haar bedoeling kan zijn.

Wanneer over enkele weken het
voetbalseizoen is afgelopen zouden
wij graag van alle leiders en trainers
de materialen weer willen innemen.
(ballen, sleutels, waterzakken,
leidersjassen, wedstrijdshirts e.d.) De
coördinatie hiervoor wordt gedaan
door Willem Twijnstra.
Willem zal met een ieder contact
opnemen betreffende het tijdstip dat
de materialen ingeleverd kunnen
worden. Een verzoek aan alle leiders
om de leiderjassen gewassen in te
leveren.

Willen mensen in hun vrije tijd even een
balletje trappen dan kan dit altijd op het
trainingsveld voor de boxen.

Het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Skoalleseize
De Treffer nr 7
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Sibe de Seefûgel (60)
doe de hurde tasizzing dien oan Klaas dat
soks altiten wêze moast yn de wittenskip
dat it aaisykjen wol bestean bliuwe soe.
Hjirmei is ek ferklearre werom Klaas
Dijkstra werom is by SDS.
Ik haw al sjoen dat hy net echt âlder
wurden is , mar syn bern wol.
SDS 3 is al jierren wat efterbleaun mei
de prestaasjes. De prestaasjes wiene wol
hieltyd wat better mar in echt
kampioenskip bleau út.
En krekt no frouwe justysje seit fan :
“Sjoerd, Marco en Waku’s net mear
aaien meinimme út it lân wei “ binne de
prestaasjes sa goed dat in kampioenskip
der wol ynsit.
En ek by SDS 4 is te sjen dat sommige
spilers flink baat hawwe by it ferbot.
Want kenners fan aaien witte dat krekt
ljipaaien der foar soargje dat broeken net
mear passe en dat der opmerkingen oer
brommers ropt wurde. De 45 +
generaasje fan SDS 4 sjocht er fit en
ôftraind út en natoerman Stoffel kin syn
oandacht hielendal rjochtsje op it fuotbal
en folle faker mei dwaan. At de iene
minister it jaaien en it fiskjen ferbied en
in oare minister it iepenbier ferfier
allinne noch nedich achtet troch de wike,
en net mear yn it wykein en der komt in
Frysk damferbot fanwege it stikem
smoken yn doarpshúskes yn lytse
doarpen dan is dizze sportive en stoere
ferdigener hielendal net mear wei te
tinken fan it fuotbalfjild.

Aaisykje
Mei it aaisykjen is it dien.
Dat witte wy allegear. Dat
begruttet my ferskriklik foar al dy
fûgeltsje-leafhawwers. Of moat ik sizze
leafhawwers fan aaien. Want ynstee fan
mei in pols ûnder de earm rinne se mei
de siel ûnder de earm en neisykstokken
yn de hân troch it lân.
It is krekt as at immen net fytse mei, mar
wol mei in pakjedrager omrint.
Dochs kin ik de yndruk net fuortkrije dat
dizze útspraak fan de rjochter de
prestaasjes fan SDS te goede komt.
Ik sjoch dat fansels allegear fan ôfstân,
mar kin wol konklúzjes lûke.
Om mar te begjinnen mei SDS 1. Sûnt de
rjochter it aaisykjen ferbean hat , binne
de prestaasjes fan SDS 1 in stik better
wurden. Je sjogge it ek oan de spilers. Se
steane net mear bleek yn it fjild mar
hawwe kleur krigen en striele iets út fan :
“at wy dan gjin aaien mear sykje meie en
ús tiid fergrieme yn it lân , dan kinne wy
ek krekt sa goed hurd trainen gean., dat
liedt mooglik noch ta in feestje. “
By ien fan de spilers fan SDS 1 hat it
aaisykferbot laat ta in opmerklik beslút:
Wichard Deinum giet oer nei in leger
alvetal. Ik sjoch sels it ferbân net mar
haw heard dat it der wol mei te krijen
hat.
Wol in oarsaaklik ferbân hat it aaisykjen
mei it weromkearen fan Klaas Dijkstra.
As stêdsman moast hy neat ha fan al dy
aaisikers yn Easterein. It die bliken dat
hy jierren lyn ropt hat: ik kin net langer
bliuwe by SDS salang dat aaisykjen hjir
sa fanatyk dien wurdt. Ek hie hy in 2000
by syn ôfskie sein: “ik kom werom at it
aaisykjen ferbean wurdt”. It bestjoer hie
De Treffer nr 8
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bij Lsc had een grote veldspeler de plaats
ingenomen voor de kleine keeper. Maar
in de tweede helft waren wij weer de
sterkere ploeg, en we hielden de
achterhoede van Lsc goed onderdruk en
dat leverde ook nog een mooie kans op
voor Doede maar hij stiftte de paal tegen
de paal. maar de 4-0 kwam er wel door
een kei hard schot van Ewout. En daarna
zijn hun niet meer gevaarlijk geweest,
maar wij nog wel in de laatste minuut
had Wytze nog de kans om te scoren
maar de keeper zat er goed tussen.
Dus de 3 punten hebben wij mee
genomen naar Easterein, en als beloning
van ons goede spel kregen we allemaal
nog een lekkere mars.
Johan Postma
09-04-’05 SDS C1 – RES C1
Vandaag een thuis wedstrijd tegen RES
C1 uit Bolsward.
We moesten 10 uur aanwezig zijn in de
boks en iets voor 11 spelen.
Voor dat we het trainingsveld opgingen
kregen we nog een praatje te horen van
klaas over hoe de ploeg er voor stond.
De opstelling wat als volg:Remco op
keep,Johan laatste man en Ewout als
voorstopper en Jort op recht en Ludze
van links.op het midden veld. Freek links
op het middenveld Wouter op mid mid
en Jacob van de rechter zijde.in de
voorhoede Andries op de linker kant
Wietse in de punt en Jarco van
rechts.Doede zat de eerste helft op de
bank.
De wedstrijd begon goed in de eerste
minuten maakte Freek een mooi
goal.daarna ging het voorspoedig Jacob
maakte de 2-0. RES die kwam goed terug
en niet lang na de 2-0 maakte de spits
van RES de 2-1.SDS was goed wakker
geschud en ging er weer goed in.dat had
zijn gevolgen en niet lang na de aansluit
treffer maakte Wouter een mooi

Wedstriidferslagen SDS C1
02-04-’05 LSC 1890 C2 – SDS C1
In de thuis wedstrijd hadden we tegen
deze ploeg 1-1 gespeeld. Maar we
kwamen vandaag voor een overwinning,
dus vrijdag avond goed voorbereiden op
de wedstrijd en vroeg naar bed. We
moesten om 11 uur uit Easterein
vertrekken, dus we waren rond half 12 in
Sneek. Tijdens het omkleden had Klaas
nog even wat te zeggen, en het ging over
dat Klaas ons altijd aan wijzigingen gaf.
En als het in een wedstrijd niet zo goed
ging kon hij ook nog wel eens een beetje
boos worden!!Maar hij wou in deze
wedstrijd niet aan wijzigingen geven, en
ons de gang laten gaan. En zien hoe dat
ging. En hij zou ons ook geen aan
wijzigingen geven tijdens de warmingup, maar hij kon het niet helemaal laten.
De opstelling was als volgt, Remco op
kiep, achterin van links naar rechts,
Johan, Ewout, Jelte P, en Ludze.
Middenveld van links naar rechts, Freek,
Wouter, en Jacob. Voorhoede van links
naar rechts, Wytze, Doede, Jarco. En op
wissel Jort en Andries.
Na de aftrap was het vooral Lsc die de
eerste 5 minuten gevaarlijk was, maar
wij kwamen op voorsprong door een
prachtig schot van Wouter. En daarna
waren wij vooral de ploeg die het beste
spel lied zien, en naar een paar onbenutte
kansen van Freek, was het Wytze met
een even mooi doelpunt als de eerste. En
naar de 2-0 lieten Lsc de kopjes als wat
hangen, en begonnen ze zich op elkaar te
irriteren. En nog voor rust scoorde Freek.
En zo gingen we met een mooie stand de
rust in.
In de tweede helft was Jort erin gekomen
voor Ludze, en Andries voor Jarco zodat
Wytze naar de rechtsbuiten ging en
Andries kwam dan op de linksbuiten.en
De Treffer nr 7
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goal.RES maakte daarna snel een wissel
die vrij groot leek en wij er niet helemaal
zeker van waren als dat wel een C speler
was.we lieten ons niet afleiden en jacob
maakte daarna alweer zijn 2e goal. En
dus ook gelijk de ook gelijk de 41.daarna gebeurde er niet veel meer en
gingen rustig de boks in.Na een paar
instructies van Klaas hebben te krijgen
gingen we weer het veld op.Doede mocht
in het veld in de plaats van Wietse.de
mannen van RES zetten goed de druk er
op en wij kwamen niet meer zoveel tot
de goal. Na een beetje vreemde voorzet
maakte RES de 4-2. Na een tijdje door
gevoetbald te hebben maakte de keeper
een iets mindere redding en kon de spits
van RES de bal er zo intikken.4-3 RES
kreeg weer moed en ging er weer vel
tegen aan. Maar na een fraaie actie van
Andries maakte hij aan het eind van de
2e helft de 5-3. De punten bleven in
Easterein en we kregen weer wat
aansluiten met de anderen boven ons.
Remco Piek
SDS C1 - WZS C1
16-04-05
Wij staan in de middenmoot en WZS 3e.
Dus het zou een moeilijke pot worden.
Tijdens de warming-up hadden we veel
zelfvertrouwen opgebouwd. We
begonnen dan ook sterk en hadden al
gauw het eerste doelpunt van de
wedstrijd. Op een mooie pase van Freek
kon Doede de bal met links binnen
schieten. Maar ons feestje werd gauw
verstoord doordat WZS een paar minuten
later op gelijke hoogte kwam. Na een
tijdje goed voetbal van beide teams
kwamen wij er als eerste uit en konden
we via Andries de tweede treffer
aantekenen. Toen werd het knokken om
die voor- sprong vast te houden. Nog
voor de rust werd het drie tegen één.
Door Doede die zijn 2e van de morgen
maakte. Na de rust er gelijk weer tegen
De Treffer nr 7

aan. Maar het was WZS die kon scoren.
De minuten die toen volgden waren
spannend. WZS kreeg een vrije trap, die
goed werd geschoten maar tegen de paal
afketste. Na een paar mooie kansen van
beide teams was het Andries die zijn
kans benutte. En zo zijn tweede van de
morgen ook maakte. Het werd bijna nog
vier tegen drie maar de laatste man van
WZS miste een grote kans. Uiteindelijk
werd het vijf tegen twee doordat Doede
kon loskomen van de verdediging en de
keeper kon uitspelen, en de bal kon
intikken. Eindstand SDS 5 - WZS 2
Doede
SDS C1 - Harlingen C1 23-04-‘05
Ook dit zou weer een moeilijke wedstrijd
worden, net zoals vorige week,
Harlingen staat 4e en wij 6e. Na de
warming-up begonnen we natuurlijk vol
moed aan de wedstrijd. Jammer genoeg
startten we zonder Jacob want die was
geblesseerd dus Bauke Jan (C2) deed
mee.
Wij en Harlingen begonnen allebei goed,
toch deelden wij de eerste stoot uit via
Johan met een mooie vrije trap richting
tweede paal waar Wietse stond en die
schoot hem goed in de goal. Later viel
Bauke Jan goed in voor Doede. Voor rust
was het Harlingen die nog een keer
scoorde en we gingen de rust in met 1-1.
De tweede helft: het spel ging wat op en
neer met kleine kansjes, halverwege de
tweede helft scoorde Harlingen de 1-2.
Even later na een prachtige pass van
Wouter kapte Andries de verdediger 3
keer uit en trapte de bal in het doel 2-2.
In de laatste 5 minuten kwam Harlingen
er nog eens goed uit en dit leidde tot de
2-3.Jammer dat we hebben verloren,
maar we hebben toch een klasse
wedstrijd gespeeld, we hadden meer
verdiend. Eindstand 2-3.
Andries Brinksma
20

april 2005

SDS E4
De eerste wedstrijd pas gespeeld werd
op 26 maart uit tegen het E2 team van
TOP'63.
Na een prima start zagen we een
prachtige eerste helft waarin de beide
teams aan elkaar gewaagd waren, na een
fraaie eerste goal van TOP, kregen we
helaas een frommel doelpuntje tegen. Na
een mooie aanval ronde Joost keurig af
en zo gingen we naar de limonade met
een 2-1 stand. Na de rust moest SDS
weer even wennen en voordat we het
wisten had TOP 2x gescoord, in het
verloop van de tweede helft kregen we
nog een doelpunt tegen en zo kwam de
eindstand op 5-1. een knappe wedstrijd
waarin bleek dat TOP een maatje te groot
was voor ons.

Joost en Jorn op een mooie 4-4 eindstand
terecht.
Wat hadden onze jongens een
fantastische wedstrijd neergezet en een
mooi punt werd meegenomen naar huis.
9 april de eerste thuiswedstrijd tegen
Oeverzwaluwen E2.
De jongens van Koudum hadden al 3
wedstrijden "aan de broek" gehad, dus
dit moest een makkie worden voor ons
sterrenteam.
Na de wedstrijd waren beide leiders wel
tevreden over de eerste overwinning,
maar niet helemaal over het vertoonde
spel, het bleek de voetballers van ons
eigenlijk te makkelijk te gaan, zodat er
veel werd omgerommeld.
Snel vergeten en een volgende keer beter
voetballen, maar wel de uitslag:
1-0 Joost, 2-0 Joost, 2-1, 3-1 Marco, 3-2,
4-2 Jorn, 5-2 Joost, 6-2 Joost en de
eindstand 6-3.
Toch een mooie score.

2 april de volgende wedstrijd uit tegen
Workum E3.
Goed gemutst in de auto's richting
Workum, wat schrokken we van de
tegenstanders. Allemaal jongens die wel
een maatje groter en breder waren. Vanaf
het begin bleek dat de Workumers erg
fysiek speelden en letterlijk veel
lichaamsgewicht in de strijd gooiden.
Na een vlammend begin van de
Workummers bleek dat ze ook
ontzettend hard konden schieten, zo
kwamen we al redelijk snel met 2-0
achter te staan. Door gebruik te maken
van snelheid en tactisch voetbal kwamen
we toch terug en na twee mooie
doelpunten van onze spitsen Joost en
Jorn kwam de rust met een 2-2 stand. Na
de rust kwam Workum toch weer beter
uit de startblokken en scoorde snel weer
twee keer. Maar SDS begon met veel
inzet te spelen en kwam door alweer
twee doelpunten van ons spitsenduo
De Treffer nr 7

16 april de return thuis tegen Workum
E3.
De jongens van SDS werd goed
uitgelegd dat er meer inzet en creativiteit
op het veld moest worden getoond dan in
de wedstrijd tegen Oeverzwaluwen. De
stevige jongens uit Workum stonden op
de tweede plaats in de competitie met
drie punten meer als ons, maar een
wedstrijd meer gespeeld. De wedstrijd
werd gefloten door Aant en vanaf de
aftrap stormde Workum naar de aanval
en voordat we het wisten zagen we de bal
met een flitsend schot achter onze keeper
Gosse in het net verdwijnen. Nu was de
wedstrijd echt begonnen, onze jongens
onder de "spraakzame" leiding van onze
laatste man Remco werden aangespoord
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om de tanden in de wedstrijd te gaan
zetten. Het werd een spannende en
vooral schitterende wedstrijd, na mooie
doelpunten van Joost en daarna Marco
kwam de rust met een 2-1 voorsprong. In
de rust werden door de leiders erg veel
complimentjes uitgedeeld, met de
opmerkingen om de tweede helft met
evenveel inzet te spelen. De tweede helft
begon weer met een sterk SDS, helaas
wilde het doelpunt maar niet vallen. Na
weer een tegenaanval van Workum werd
er gescoord en werd het 2-2. Nu moesten
de mouwen opgetroopt en de hoofden
omhoog, nu bleek hoeveel kwaliteit dit
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E4 team in huis heeft. Keeper Gosse,
verdedigers Remco, Jelle-Jan en Ruurd,
middenvelders Jelmer en Marco en het
spitsen duo Joost en Jorn (Harm kon
helaas niet meedoen) gingen voetballen
en hoe. Marco 3-2, Joost 4-2, Jorn 5-2 en
weer Joost 6-2.
Jongens wat een wedstrijd, petje af, nu
een mooie tweede plaats in de
competitie. Volgende week komt IJVC
E3 op bezoek, met zulk voetbal moet ook
tegen dit team de overwinning in
Oosterend kunnen blijven.
Johan
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wedstriid tsjin AC Milan, neidat it al
útferkocht wie. In pear jier lyn hie der yn
seizoenkaart fan dizze klup en
sadwaande hat er derneist ek noch wat
oare kontakten der. Al mei al gjin
teloarstellende gang fan saken tocht ik
sa.

Samar yn Skotlân (2)
‘The small world’, oftewol: de lytse
wrâld. Haast eltsenien hat der wolris
kennis mei makke. Tinke je dat je ris fier
fan hûs binne, komme je in figuer tsjin
dy’t op de ien of oare manier bannen hat
mei dyn eigen leefomjouwing.

Mar sa as wol faker wurd
it moaiste oan 't en mei it
lest bewarre. Myn maat
sil ek syn hiele list mei
kontaktpersoanen
neigean om kaarten foar
de wedstriid. En dan
bedoel ik ek echt DE wedstriid fan it jier
yn Ingelân. It skynt dat der op de 21ste
fan maaie in finale spiele wurd yn it
Milennium Stadium yn Cardiff. Ja, ik ha
it hjir oer de FA-Cup finale tusken de
Ingelske grutmachten Arsenal en Man
Utd, ‘the Gunners’ tsjinoer ‘the Red
Devils’, Dennis Bergkamp tsjinoer Ruud
van Nistelrooij. Hy makket goeie kans
om oan kaarten te kommen, sa seit er.
Sadwaande liuw ik it dan ek mar.
Miskien is de winsk de heit fan 'e
gedachte. Mar
allinnich de gedachte
bringt my al it nedige
gelok.

Sa wol dit gefal no ek
hjir yn Skotlân. It
betreft in Skotse knaap
dy’t 31 lentes telt. Hy
hat in krimineel ferline
en mei sadwaande net
mear yn The United States of Amearika
komme. Derneist hat hy de ôfrûne jierren
troch hiel wat lannen reizge en wurke sa
as Tsjechie, Slowakije, Dútslân, Itaalje
en Spanje. Hy hat wurke foar in grut
boubedriuw dy’t ferspried sit oer hiel
Europa. Sadwaande hat hy ek 2 jier yn
Nederlân wurke. Syn thúsbasis wie
Stadskanaal, mar hy hat syn measte tiid
trochbrocht yn Ljouwert. Hy is bekend
mei de ûnderwrâld fan 'e stêd en syn
beste freon wennet rjocht tsjinoer it Mc
Donald’s restaurant yn 'e binnenstêd. En
lit dy stêd no krekt de stêd wêze wer myn
skoalle, it Van Hall Instituut, harren
festige hat. Tsja, wat kin de wrâld dan
wer lyts wêze.

En no komt derby dat
it ferfoer ek al gjin probleem mear
hoecht te wezen. It tafol wol dat der in
studint hjir wennet yn Wales. Swansea
wolteferstean, en ja dat is sa’n oere fan
Cardiff of. Hy wol my wol meinimme
nei it súden ta. Is dat ek wer regele..... No
de kaarten noch.

No sil jimme wol tinke: wer moat dit
hinne mei it ferhaal. Dat is snel útlein.
Dizze keardel, wurd ek wol oansprutsen
mei Mathew, sil kaarten foar my regelje
foar in wedstriid fan Manchester United.
No binne der net soad thúswedstriden oer
yn ‘Old Trafford’, mar dat is gjin
probleem, kaarten binne sa regele sa seit
er. Der skynt in kroech nêst it stadion te
wezen wer faaks wol kaarten te krijen
binne. Hy hie sels kaarten foar de CLDe Treffer nr 7
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Ut de âlde doaze

(DWO)
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SDS- league 2004/2005
Tige ferrassend nimt dizze wike Skrok
11(JdB) de kopposysje oer fan syn soan,
Schj(n)appie(IdB). Schj(n)nappie sakket
nei it 3e plak.

GOD(Dennis B.) fan DYS pakt tegeare
mei Zero Tolerance fan BvdW de
wykrpiis. It begjin derop te lykjen dat
DYS as in GOD yn Skotlân libbet...........
Foar Zero Tolerance is dit alwer de 2e
wykpriis fan it seizoen.
Omheech(MJ) sit wat yn 'e hin en wer.
Foarige wike gie hy fan 11 nei 20 en no
fan 20 nei 10.

JdB nimt de kopposysje oer fan soan
IdB..........
Sibe's Sjokkers (SdS) hawwe 2
wykprizen binnen en hawwe it wol
besjoen. Sy sakje no fan 5 nei 23

Omheech(MJ) hat de selde taktyk as syn
baas.....
As in speer(JdJ) gie 2 wiken lyn noch as
in speer omheech. No hat hy de gang nei
ûnder ynsetten. Hy sakket fan 17 nei 33.
!Groeten, Willem

Sibe hat de bút binnen!

Sjoch foar de aktuele stân fan saken
alle wiken
op

www.vv-sds.nl
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SDS- league stân per 25 april 2005
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Standen fjildfuotbal per 1 maaie 2005
SDS 1 - 2e Klasse K
1SDS 1
2QVC 1
3Broekster Boys 1
4ONT 1
5Zeerobben 1
6Blauw Wit '34 1
7Nijland 1
8Fean'58 1
9Waterpoort Boys 1
10Hardegarijp 1
11Friese Boys 1
12Kootstertille SC 1

SDS 2 - res.1e Klasse
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

36
34
33
31
31
31
27
26
25
25
22
10

36 34 31 4539 22 36 28 33 28 28 19 -

18
27
25
31
33
22
41
29
36
35
35
47

17
18
16
18
14
16
17
17
15
17
17

44
40
37
29
23
17
17
16
14
14
12

61
65
56
50
41
34
35
36
29
29
29

-

14
23
23
68
27
46
61
51
47
50
55

19
19
19
19
18
20
17
19
19
18
15
18

47
35
34
32
31
31
29
24
22
11
10
8

82 61 585060 67 50 48 29 38 26 29 -

24
42
37
50
49
57
31
59
39
80
57
73

SDS 3 - 4e Klasse
1SDS 3
2Mulier 2
3Workum 3
4Zeerobben 3
5ONS Sneek 3
6Rood Geel 2
7Franeker SC 4
8Leeuwarder Zwaluwen 7
9Bolswardia 3
10Blauw Wit '34 5
11Flamingo SC 2
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20 45
19 36
19 35
19 35
20 29
19 26
2025*
19 23
20 22
20 20
20 17
19 15

56 47 41 52 4529 33 34 31 41 29 26 -

26
32
26
38
39
31
55
41
35
56
46
39

17
19
17
18
17
18
19
18
17
18
16
18

92 61 73 80 494646 41 33 39 49 22 -

30
41
39
42
32
46
50
55
51
73
70
102

SDS 4 - 5e Klasse

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

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

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

45
36
35
34
32
24
21
19
17
17
16
6

SDS A1 - 1ste klasse

27

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

2051*
20 41
2036*
19 34
20 34
19 26
2025*
20 25
19 18
20 15
18 14
19 11

106
62
71
47
47
33
37
37
41
29
27
21
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-

26
29
38
36
39
37
32
55
58
69
91
48

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

SDS B2 - 2e Klasse
20 60
20 55
19 36
19 27
19 25
19 24
19 22
20 21
20 21
2020*
19 14
18 10

129 96 71 52 514654 50 51 42 34 25 -

18
17
17
16
17
17
18
18
18
19
19
18

111
77
69
53
51
45
31
33
32
34
42
17

22
24
51
56
53
66
73
57
78
62
94
65

SDS C1 - 2e Klasse I
1Oeverzwaluwen C1
2Workum C1
3WZS C1
4Harlingen C1
5Makkum C1
6SDS C1
7Scharnegoutum'70 C1
8IJVC C1
9LSC 1890 C2
10Zeerobben C2
11RES C1
12Akkrum C1
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13
13
14
13
12
12
14
14
13

36
32
26
24
19
12
11
8
3

78
45
50
39
25
21
21
27
9

-

8
16
25
22
22
59
48
60
55

17
18
14
16
17
16
17
17
16
18
0
16

51
43
35
23
23
21
21
21
15
10
0
3

155
114
79
52
38
39
54
60
40
35
14
9

-

32
44
16
55
61
56
56
72
61
114
50
108

6
5
5
5
5

13
9
6
6
4

26
22
8
9
7

-

5
19
12
22
14

SDS C2 - 3e Klasse
52
47
34
28
27
24
22
19
17
16
12
10

-

13
12
39
37
31
46
46
59
55
86
111
60

1Urk C4
2Heerenveense Boys C3
3ONSTOP63 C3
4Makkum C2
5JV Bolsward C2
6Franeker SC C3
7SDS C2
8Joure SC C4
9GAVC C2
10CVVO C3
11Emmeloord SC C1 bm
12Workum C2

SDS F5 4de klasse

SDS C3 -4de klasse
1Be Quick D C2
2BCV C2
3Veenwouden SC C2
4JVC Nylan 2000 C2
5Zwaagwesteinde C2
6Kollum C2
7SDS C3
8Leeuwarder Zwaluwen C2
9Rood Geel C4
10Foarut C3
11Frisia C4

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

16
16
17
17
17
18
17
17
18
18
17

46
43
37
28
27
22
19
19
18
9
6

163
109
102
103
57
64
44
45
64
33
38

-

10
11
34
67
42
68
61
85
149
183
112
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1LSC 1890 F6
2SDS F5
3Waterpoort Boys F1
4WZS F3
5Sneek F7
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SDS D1 - 2e Klasse
1Workum D1
2IJVC D1
3JV Bolsward D1
4QVC D1
5SDS D1
6Scharnegoutum'70 D1

SDS D2 - 3e Klasse
7
7
7
7
7
7

19
11
9
9
7
3

26 16 12 13 811-

9
14
10
13
17
23

7
7
6
6
6
6

21
13
12
4
3
3

562138957-

9
18
9
33
30
37

6
6
6
6
7
7

18
10
10
9
6
3

28
30
15
16
12
13

-

5
13
14
12
32
38

7
6
8
7
6
8

16
14
10
8
6
5

20 24 17 1415 17 -

12
10
23
21
22
19

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

21
13
12
4
3
3

56
21
38
9
5
7

-

9
18
9
33
30
37

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

7
7
6
7
7
6

16
12
9
8
6
5

31
16
25
19
23
13

-

17
21
15
24
31
19

6
5
5
5
5

18
10
7
3
0

39 23 25 1113 -

7
19
17
35
33

7
7
7
7
7
7

21
15
9
9
6
3

31
30
26
25
11
5

4
12
15
24
18
55

SDS E4 - 3e Klasse

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

7
7
6
6
6
6

SDS E2 - 2e Klasse

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

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

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

SDS F2 - 3e Klasse

SDS F3 - 4e Klasse

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

-

SDS F4 - 4e Klasse EI

1Joure SC F6

7

21

49 -

4

1JVC Nylan 2000 F4

6

18

31 -

4

2QVC F2

7

18

32-

4

2Robur F1

7

15

30 -

17

3Frisia F8

7

10

11 -

20

3SDS F4

7

12

15 -

20

4SDS F3

7

9

15-

29

4AVC F3

6

9

17 -

13

5LSC 1890 F3

7

4

9 -

21

5Zeerobben F5

7

4

8 -

29

6Blauw Wit '34 F4

7

0

2 -

40

6Harlingen F2

7

1
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Standen sealfuotbal per 26 april
SDS 1 - 2e Klasse B

SDS 2 - 2e Klasse AD

1Herauten De 1

2353*

2Urk zvv 2

23

3FFS 1

22

4Avanti 2

110-

48

1Ens 1

19

47 118-

65

48 125 -

80

2Haskerland 1

20

44 115-

79

40 119 -

95

3Urk zvv 3

20

35 102-

84

23

35 104-

81

4Renado 1

19

29

86 -

71

5Futsal Club Leeuward 2

23

35 107-

105

5Genemuiden SC 1

20

29

78-

75

6Heerenveen 2

2134*

75-

72

6WZS 1

2025*

94-

91

7SDS 1

22

31

84-

91

7ZVVS 2

2024*

90 -

98

8Exstador 1

22

30

99-

103

8SDS 2

20

23

76-

102

9Foarut 1

9Flevo Boys 1

20

19

84-

108

92-

107

62-

117

22

28

82-

81

10Golden Oldies 1

22

28

88-

88

10ZVH 1

2017*

11ONT/CHZ 1

2325*

69-

91

11RES 1

20

12Friesland 1

24

15

87-

131

13Workum 2

22

6

44-

127

46 104-

52

8

SDS 3 4de klasse
1Haskerland 6

19

2Lemsterland 2

1940*

3Old Forward 3
4Langweer 1

128-

81

20

40 130-

70

19

37 121-

78

5Heerenveense Boys 2

20

36 121-

83

6Lemsterland 3

20

35 106-

85

7FFS 2

20

32

84-

77

8SDS 3

20

24

80-

96

9Haskerland 7

20

23 101-

117

10Renado 6

18

16

55-

102

11Balk 2

21

14

60-

137

12Renado 5

18

0

35-

147

SDS 1: Foar SDS 1 sit it seizoen derop. Sy hawwe hun doel berikt en bliuwe yn de 1e
Klasse. De 7-4 oerwinning yn de leste wedstriid op FCL wie genôch om net te
degradearen. Om ’t der 3 ploegen streekrjocht degradearje en 1 der om spylje moat
bleaun it oan ’t it ein ta spannend.
SDS2: Foar SDS 2 sit it seizoen der ek op. Yn dit debút jier yn de twadde klaase
hawwe se it goed dien. Handhavenje wie it doel en dat is slagge. Sy binne úteinliks 8e
wurden.
SDS3: Sy hoopten op it 7de plak te eindigjen. Dit is krekt net slagge. Mei noch 1
wedstriid te gean(tsjin Lemsterland 2) kinnes y heechút 8 e wurde(en bliuwe). It is net
wis as dizze wedstriid noch spile wurdt.
P.s. Alle útslagen binne noch net ferwurke yn ‘e standen.
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Ôfskied Willem Overal
Nei de leste wedstriid fan it seizoen tsjin FCL hat it 1e sealteam fan SDS ôfskied
nommen fan Willem Overal as leider. Fanôf it begjin wie Willem leider fan dizze
ploech en hy hat hjirmei ferskeidene suksessen behelle. Sa wûn hy mei dizze ploech 2
kear it Krysttoernoai fan Frentsjer en waard hy kampioen yn ‘e 4e en 2e Klasse. It
hichtepunt wie fansels it winnen fan de Midwintercup yn 2004. Willem hat it nogal
drok mei syn wurk en kin it net mear kombineare mei it leiden. Willem krige fan SDS
1 in moai bos blommen en in moai oantinken
foar oan de muorre.

Foar de wedstryd nimt Willem syn fanmail noch efkes troch.

Ek yn de lêste wedstryd siet
Willem wer yn syn karakteristike
holding op de bank

Willem kin tefreden werom sjen
op 7 moaie jierren.
(WW)
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De Foareker wint it skoaltoernoai fan Littenseradiel
De Foareker wûn woansdei 27 april, mei as coach Wommelser Sjoerd van Beem, de
skuolfuotbaltitel fan Littenseradiel.
Dit wiene de poule-wedstriden fan de Foareker:
Foareker 1 - Itens 1 4-0
Foareker 1 - Wjelsryp 2 8-0
Foareker 1 - De Opslach 1 2-1
Foareker 1 - Funemint 2 10-0
De finale gie tusken De Foareker(Easterein) en It Fûnemint(Wommels). De wedstriid
begie slop. Troch in foarset van Sicco Scheltema waard der in eigen goal makke troch
de Wommelsers. Letter besliste Sicco de wedstriid. Hy kaam allinich op de keeper ôf
en makke de 2-0 mei een bekeken "skotsie".
De FOAREKER 1 - It Fûnemint 1 2-0!!!

Sjoerd ‘Mourinho’ van Beem pakte syn earste priis as
coach. Wêr sil dit eindigje??

Wichard Deinum stoppet
Wichard Deinum hat by ús oanjoen dat hy no dan echt stopjen giet mei it fuotbaljen yn
SDS 1. Dit kear liket it mienens. Dizze mail krigen wy fan him:
Hallo Willem,
Hierbij wil ik je graag het volgende kenbaar maken,
Ik ben definitief met mijn laatste seizoen bezig bij SDS1.
Hopelijk nog twee wedstrijden en dan kampioen worden en dan stop ik na 6 eerdere
toezeggingen echt. Volgend jaar ga ik weer samen met mijn oud ploeggenoot en vriend
Jappie Wijnia in SDS 3 voetballen, waarna we samen op cursus gaan om oefenmeester
te worden.
Om mijn besluit kracht bij te zetten heb ik mijn huidige ploeggenoten 100 euro de man
belooft als ik wel doorga, dus ik hoop dat ik nu echt duidelijk ben geweest. Omdat de
agenda van de treffer wel up to date moet zijn mail ik je dit bericht, dan kan het bij 14
mei er nog in. Toch heb ik volgend jaar nog weer een nieuwe uitdaging gevonden en
dat is het topscoorders klassement van 2005-2006 proberen te winnen.
Groeten Wicky
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Doelpunten 2004/2005
50 doelpunten makkers hawwe wy oant no ta. De spanning is der foar de kopposysje
wol wat út. Gearard Posthumus pikt syn doelpuntje hast alle wiken wol mei en dan falt
it foar de efterfolgers net mei om by te kommen.
Opfallend is yn alle gefallen de hege posysje fan Pieter Kamstra. Hy skoorde krekt as
Harm Auke Dijkstra, Ype Tiemersma en Bas de Haan 13 kear. Jappie Wijnia is mei 5
doelpunten yn ien wedstryd de top 10 binnensprongen en Harm Stremler is de top 10
binnen slûpt.
Totaal binne der 223 doelpunten makke en hawwe wy ien kado krigen. (ah)
1 Gerard Posthumus

V

18

28 Stefan van Krimpen

II

2

II enIII

13

29 Gerrit Hingst

IIenIII

2

3 Harm Auke Dijkstra

III

13

30 Ids Boersma

IV

2

4 Bas de Haan

V

13

31 Johannes Dotinga

V

2

IV

12

32 Pieter Lieuwe vd Valk

V

2

6 Hendrik de Jong

I

12

33 Feite de Haan

I

1

7 Anco Elgersma

IIIenIV

11

34 Wichard Deinum

I

1

II

1

2 Pieter Kamstra

5 Ype Tiemersma

8 Eddy de Boer

IV

11

35 Jacob Klaas Haitsma

9 Jappie Wijnia

III

10

36 Jan Simon Jelsma

II

1

10 Harm Stremler

I

7

37 Gerrit Terpstra

II

1

11 Roel Sijbesma

IV

7

38 Douwe Kool

III

1

12 Folkert Rients Vellinga

IV

6

39 Remco Brouwer

III

1

13 Gerlof Veldstra

V

6

40 Ronny Wagenaar

III

1

14 Willem Feenstra

V

6

41 Jentsje Jorritsma

III

1

15 Robert Sijbesma

I

5

42 Dennis Dijkstra

III

1

16 Skelte Anema

II

5

43 Frank Rijpma

III

1

17 Willem Wijnia

IIenIII

5

43 Robert Hoekstra

III

1

18 Jan Stenekes

IIIenV

5

44 Ype Burggraaff

IV

1

I

4

45 Syb Overal

IV

1

IenII

4

46 Tsjalling Hoekstra

V

1

V

1

19 Durk Y. Sjaarda
20 Henk Postma
21 Gert Jan Hiemstra

I

3

47 Bas van der Wey

22 Jeroen Brouwer

II

3

48 Rudy Dijkstra

V

1

23 Ruurd Boorsma

II

3

49 Rinse Joustra

V

1

V

1

24 Anne Stenekes

IIenIII

3

50 Gerlof Jan Hofstra

25 Bertus Bootsma

IV

3

51 e.d.

26 Sipke Hiemstra

IV

3

IenII

2

27 Mark Postma
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Trefferkes
Jalko

Spitskool

Dat is de namme fan de soan fan Evert
en Dieuwke Tanja. Mem en dochter
meitsje it goed en hoopje moandei thús te
kommen. As in pau sa grutsk fertelde
Evert dat “it in 9 pûnder wie”.
Op in opmerking fan immen dat hy it
mar goed foar elkoar hie mei in soan en
dochter, seit Evert: “Kinst de
boutekeningen wol krije.”

Lieder Ids Boersma fan SDS 4 jout foar
de wedstryd de opstelling. Sjoen de
leeftyd wierskynlik sprekt hy de hearen
oan mei de efternamme. It kin ek komme
troch gjin misbegryp te krijen mei twa
Ypes.
Dat klinkt as
dus: doel:
Boekholt,
lêste man
Dijkstra,
midmid
Hiemstra en
spits Kool.

Net fan in frjemd
Sa't jim witte is Willem Wijnia ien fan ús
fuotbalprofessoren. Ofrûne freed moast
hy fuotbalje Tsjin FCL. Soan Tom kaam
ek efkes sjen mei Pake P. en wylst hy
him noflik deljoech op de skurte seach
hy efkes it fjild yn wêr't syn heit oan it
baljen wie.
"Babagida, Babagida", sei hy ynienen.
Net dat hy Willem bedoelde mar ien fan
de donkere spilers fan de tsjinstanner dy't
wol in protte hie fan dizze eardere prof.

In soan!
Robert Hoekstra en Robert Sijbesma
binne tige opluchten. Wie it net sa dat
dizze twa eardere Freulewinners der
ferline jier tidens it jubileum noch al oer
ynsieten dat harren maat Gert Jan wol in
soan krije soe, om tegearre mei harren
soanen (???) de Freule te winnen yn
2000safolle?
Sy hoege der net mear oer yn te sitten
want Gert Jan en Hesther Hiemstra
hawwe in soan krigen: Niels, broerke fan
Marrit.
De hertlike lokwinsken

Meinte
Al jierren reizget Meinte Wesselius nei it
Fean om syn favorite ploech te sjen.
Meast mei heit, soan of oare soan. De
moannen ferlear sc Heerenveen noch al
wat en dat soarge foar in swiere taak foar
Klaske, want dy moast him dan wer
opfange. Omdat Klaske konstatearre dat
er in te lange tiid siet tusken de
nederlaach en it thúskommen like it har
better om mar in kear mei te gean, om de
neisoarch gelyk nei de wedstryd te
bieden om man Meinte.
Nei ôfrin fan sc Heerenveen- RBC koe
Meinte syn seizoenkaart gelyk ynleverje.
Sa’n moaie oerwinning (7-1) smakke
foar Klaske nei mear.
Meinte fangt no tenei Klaske op nei wer
in grutte oerwinning.
De Treffer nr 8

In dochter!
Tiisdei foar in wike hawwe Friso Albada
en Janet in sûne dochter krigen. Har
namme is: Nynke. Heit Friso lit witte dat
sawol mem Janet, suster Marrit as Heity
it goed meitsje.
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Midsimmercup 2005

Nije sponsor?

Op sneon 11 juny wurdt de
Midsimmercup wer ferspile yn Dronryp.
Nei it sukses fan foarich jier is beslúten
om it wer te organisearjen.By de heren
dogge der 40 teams mei en by de dames
10 ploegen. Foar SDS docht it 1e
sealteam mei. Sy hawwe dreech lotten.
Sy sitte yn in poule mei:
- De Herauten(sealteam út Burgum,
kampioen yn de 1e Klasse)
- Drachtster Boys(fjildteam, wurdt
kampioen yn de 1e Klasse)
- Workum(sealteam, Haadklasser)

SDS 2 hat allicht in nije sponsor foar de
trainingspakken. Sy binne op dit momint
drok oan 't ûnderhanneljen. Wy kinne op
dit stuit noch gjin meidielings dwaan oer
de namme fan nije sponsor. Allicht dat
wy yn de folgende Treffer mear nijs
melde kinne.

Fuotbal moat wike foar it
keatsen
Op 21 maaie is der noch in kompleet
fuotbal programma foar de jeugd. 8
thúswedstriden steane der pland. Omdat
er op dizze dei in KNKB keats wedstryd
is yn Easterein, kin der dy dei net
fuotballe wurde. De plannen binne om al
dy wedstriden op de dagen dêrfoar op jûn
te spyljen.

Gevonden voorwerpen
Bij de sportvelden in Oosterend worden
talrijke kledingstukken gevonden. Onze
bergruimte puilt bijna uit van de
schoenen en kleding, wij zouden dan ook
graag willen dat de mensen die deze
dingen kwijt zijn deze komen
ophalen.Zodra het voetbalseizoen is
afgelopen worden de gevonden
voorwerpen afgevoerd.
Stichting Sportvelden Skoalleseize

Eurovoetbaltoernooi
Freed 13 maaie begjint it tige bekinde
jeugdtoernooi yn it noarden mei in protte
ynternasjonale ploegen. Dit
Eurovoetbaltoernooi wurdt net allinne
mear yn Grins spile mar der wurdt ek yn
it Abe Lenstrastadion fuotballe. Sa ‘n 20
SDS-ers (jeugdleden) sille hjir hinne..

Nij moannerekord!!
Wy hawwe noch noait safolle hits hân op
ús webside as yn de ôfrûne moanne. Wy
kamen op 14385!!. Op nei de 15.000!!!

Sneu!

Opereare

Âld-SDS'ers Remco Bervoets is trainer
by Minnertsgea. Hy die it dêr knap mei
as hichtepunt it kampioenskip yn de 4e
Klasse foarich seizoen. Dit jier rûn alles
oars en binne sy degradeare. It wie
Remco syn lêste jier by Minnertsgea.
Remco giet kommend seizoen gjin team
trainen. Soe der wer by SDS komme te
fuotbaljen???

Woansdei foar in wike is Durk Okkema
op 'e nij opereare oan syn knibbel. Der is
in lyts stikje fan de meniscus
weinommen. Hooplik is Durk no fan de
ellende ôf en kin hy wer ris lekker
fuotbalje. Durk sil noch efkes mei
krukken rinne moatte, mar sûnder rêdt hy
him ek al knap. Betterskip!
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Aginda
Wannear

Hoe let

Wat

wêr
Rosmalen

7 maaie

14.30

Lannelike keepersdei mei u.o. Jan Peter
Bootsma (F1)
SDS 1 - QVC 1

8 maaie

10.00

Greidhoeke kuiertocht

Boazum

11maaie

19.00

Beker: LTC Assen 2 - SDS 2

Assen

Euro-jeugdvoetbaltoernooi

Grins, it
Hearenfean
en Emmen.
De Pein
By Sjaarda

6 maaie

13 maaie

14 maaie
14 maaie

14.30
18.00

ONT 1 - SDS 1
SDS 2 giet barbecuen en fierljeppen.

14 maaie
14 maaie

18.00
23.55

Kampioensfeest SDS 1???
Wichard makket offisjeel bekend dat hy nei
SDS 3 giet.
Start Neikompetysje ???
Wâldrock
Midsimmer fuotbaltoernooi
Wichard giet mei SDS 3 yn trainingskamp

21 maaie
4 juny
11 juny
1 july

9.00

Easterein

Kantine
Kantine

Burgum
Dronryp
Skylge

Sjoch op www.vv-sds.nl foar oanfullingen op dizze agenda
Wat stiet Tamme better?
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