De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
Jiergong 48 nûmer 4
Redaksje:

Adres:

tillefoan:

Tryntsje Bouma
Metsje Huitema
Willem Wijnia
Tjerk van der Pol
Fakatuere

Gabbemastraat 21, 8701EE Boalsert
Tyw ert 4, 8731 CL Wommels
De Homeie 27, 8731 EC Wommels
Geins 5, 8731 CR Wommels

0515-333295
0515-331444
06-40614250

Ynternetredaksje:

Aant Hofstra: sds-nijs@home.nl
Willem Wijnia: info@vv-sds.nl

Bestjoer:
Willem Wijnia
Anneke Gaastra
Henk Postma
Tjerk van der Pol
Syb Overal
Anco Elgersma
Bauke de Boer
Fakature
Marco Groothof

juny 2018

tillefoan:

funksje:

De Homeie 27, 8731 EC Wommels
0515-331444 Foarsitter
Walperterw ei 53 8731 CD Wommels 0515-332048 Skriuw er
Dr.S.Stapertstrjitte 15, 8731 CA Wommels 06-51679033 Ponghâlder
Geins 5, 8731 CR Wommels
06-40614250 Foarsitter jongerein
Streek 30, 8734 GR Easterein
06-33030042 Wedstrydsekretaris
Roordastrjitte 6, 8771 Nijland
06-39805090 Ledenadministraasje
A.Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein 0515-332555 PR en Reklame
Sen./Technyske saken
Wynserdyk 43, 8734 GE Easterein
06-10562399 Terrein/Skoalleseize

Jongereinkommisje: funksje:
Tjerk van der Pol
Marjo Groothof
Rinske Joustra
Lize Schuurmans
Lourens van der Pol

Foarsitter
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

Technyske Kommisje Senioaren vv SDS
Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Fakant
Koördinator SDS 1 en 2: Fakant
Koördinator SDS 3 en 4: Ids Boersma
Koördinator sealfuotbal: Willem Wijnia
Koördinator Froulju: Fakant

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS 2017-2018:
Fakant

Foarsitter

Douw e Reitsma
Robert Schildkamp
Ús sa efkes net bekend
Folkert-Rients Vellinga
Hans van der Schaar
Akke-Rixt Zijsling

Koördinator JO19 en JO17-junioaren
Koördinatoren JO15-junioaren
Koördinator JO13-pupillen
Koördinator JO11-pupillen
Koördinator JO9-pupillen
Koördinator famkes
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E-mailadressen:
Foarsitter@vv-sds.nl
Ponghalder@vv-sds.nl
PRcommissie@vv-sds.nl
Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl
Ledenadministraasje@vv-sds.nl
Sekretaris@vv-sds.nl
TC-foarsitter@vv-sds.nl
Foarsitter-jeugd@vv-sds.nl
Accommodatie@vv-sds.nl

=> Willem Wijnia
=> Henk Postma
=> Hinke Kuiper
=> Syb Overal
=> Anco Elgersma
=> Anneke Gaastra
=> …………………..
=> Tjerk van der Pol
=> Marco Groothof

Sponsor- c.q. PR-kommisje
Bauke de Boer
Hendrik Engbrenghof
Ype Tiemersma
Fakant
Enne Bruinsma

Shirtsponsoring (PRcommissie@vv-sds.nl)
Treffer en w ebside
Reklamebuorden en Freonen fan SDS
Administraasje
Algemien lid

Aktiviteitenkommisje:
Wa mar w ol!

Wedstrydsekretariaat
Senioaren, seal en de jeugd:
Syb Overal,Streek 30, 8734 GR Easterein, tel: 06-33030042

Skiedsrjochterkoördinator:
Dennis Vinke

Akkomodaasje:

Sportpark “De Skoalleseize”, ’t Heechhiem 11, 8734 GS Easterein, tel. 0515-331700
(SDSkantine@gmail.com)

Fersoarging terrein:

tillefoan:

Andries Stuiver

0515-332872

A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein

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

Konsul:
Pier Faber

’t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein

0515-331750

Rabobank Sneek –Zuidw estFriesland.

Bankrelaasje: NL60RABO0349501033
Ferieningsnûmer KNVB: BB BG 32H
Korrespondinsje besoarging Treffer:
Easterein:
Wommels:
Itens/Hinnaard:
Reahûs/Turns/Hidaard:
Spannum:
Winsum:
Kûbaard:
Oare plakken:
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Tillefoan:

Hester Hiemstra, Skoallestrjitte 10, 8734 GM, Easterein ……………
K. en H. Meijer, Wynserdyk 19, 8734 GE Easterein
0515-332278
Fam. Sytsma, Roede 27, 8731 CT Wommels
0515-332905
Fam. Boonstra, Hofkamp 14, 8731 BV Wommels
0515-331615
Sjoerd Boonstra, Hearedyk 59, 8735 HP Itens
0515-332457
Fam. Gerbrandy, Sanleansterdyk 24, 8736 JB Reahûs 0515-332910
Hendrik Eringa, Wijniastrjitte 4, 8843 KM Spannum
06-52282533
Sybren Wassenaar, Hege Terp 13, 8831 XT Winsum 0517-341886
Auke Eringa, De Grits 14, 8732 EJ Kubaard
0515- 332649
Metsje Huitema, Tyw ert 4, 8731 CL Wommels
0515-333295
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Kontribúsje(per 1/1/2018) :

Senioren fjildfuotbal:
€ 68,Senioren sealfuotbal:
€ 48,Junioren O19 en O17:
€ 53,Junioren O15:
€ 45,Pupillen O13 en O11:
€ 37,Pupillen O9:
€ 32,Foar de jongerein jildt fanôf it tw adde bern 20% koarting

it
it
it
it
it
it

healjier
healjier
healjier
healjier
healjier
healjier

Tagong wedstriden earste âlvetal € 3,- Dêr sit dan in programmaboekje bij.
Foar leden, sponsers en freonen fan SDS is de tagong fergees.
In programmaboekje kostet foar leden, sponsers en freonen fan SDS €1,-.

Freonen fan SDS

Foar € 50,- yn it jier w urde 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, aspirant senioren (fjildfuotbal) en aspirant sealfuotballers kinne
harren oanmelde/ôfmelde fia de w ebside www.vv-sds.nl fia “oan-/ôfmelde” .
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebew iis (mei pasfoto)
ynlevere w urde.
By fragen kinne je kontakt opnimme mei Anco Elgersma.

Ôfmelde:
Under de kop oan-/ôfmelde stiet ek de link foar as jim heleas ôfmelde moatte/w olle
Allinich op dizze w ize kinne jim ôfmelden w urde (dus net fia in lieder enz.)
Hjirfoar binne tw a data: foar 15 juny en 1 desimber.
By te let ôfmelde moat der noch foar in heal jier betelle w urdde, dit is omdat SDS dan ek ôfdrage
moat oan de KNVB.

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgende nûmer is:

oktober 2018
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
Yn dizze Treffer in weromblik op ôfrûne seizoen troch
ferskeidene SDS’ers. Dêrneist Kees’Kollum fansels en
Aant hat in petear hân mei Jelle de Boer mei al syn
boarterstún oan Voetbal Internationals.
Tinke jim der al om dat jim ek geregeld efkes op de SDSside sjogge. Hjir kinne jim altiten it lêste nijs fine en mei it
WK de SDS WK-League. Dat makket it WK dochs noch wat spannend no ‘t
Nederlân net meidocht. As jim wat misse op de webside dan heare wy dat ek
graach. Sjoch op www.vv-sds.nl en mail nei info@vv-sds.nl!
Noflike simmer tawinske!!
(WW)
jiergong 48 nr. 4
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Vrijwilligers

Tjitske Heeres;
topskoardster!

In noflike simmer
tawinske!

side 5

side 7 & 33

side 36
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Fan it bestjoer
It seizoen 2017-2018 sit der alwer op. In seizoen wat begie
mei tropyske reinbuien en eindige mei tropyske
temperaturen. It twadde seizoen alwer op keunstgers. Wy
kinne ús al hast net mear betinke hoe as it wie doe 't it
haadfjild noch gewoan gêrs hie.
No 't it seizoen der op sit kinne de fuotballers mei de
fuotten omheech en binne wy drok dwaande mei folgend seizoen. SDS 1 en de
JO19-1 moatte nije sjurts hawwe. Dy fan SDS 1 binne ten ein en de JO19-1
krijt in nije sjurtsponser; KICK-Jongenscoaching. In nije trainer, fersoarger en
flagger hawwe wy ynmiddels foar SDS 1 en foar SDS 2 in nije trainer. It
folgend seizoen geane der aardich wat jongens fan SDS 1 yn Grins studeren
en yn gearwurking mei Wheagan probearje wy in autootsje te regeljen. Wy
binne ek tige bliid dat wy wat jongens dy 't jierren yn de jeugd by SDS fuotballe
hawwe en dêrnei fuortgien binne no wer by SDS komme. Watze-Jacob van der
Wal en Jorrit Hofstra komme werom en ek Ruurd Visser giet wer fuotbaljen. By
de jeugd is de teamyndieling klear, mar no moat der by elk team noch in lieder
en trainer fûn wurde. Dêrneist sykje wy noch skiedstrjochters,
jeugdkommisjeleden ensfh. Hooplik kinne jim dizze Treffer moai mei de fuotten
omheech lêze en kinne wy ynkoarten in berop om jim dwaan om ien fan dizze
funksjes út te oefenjen!
Oan it ein fan it seizoen nimme je spitich genôch ek ôfskie fan lju. Wy wolle
Jan-Bouke Bouma, Boudewijn Kramer, Robert Hoekstra, Theo Postma, Marco
Hoekstra, Foeke Reitsma, Hans van der Schaar en Ferry Korbach tige tank
sizze wat sy de ôfrûne jierren allegear foar SDS dien hawwe! Wy hoopje se
gau wer yn in oare funksje by SDS te sjen;)
En fansels; Tank oan alle woskfrouen by SDS! En de terrein- en
materiaalmannen dy 't no alwer drok dwaande binne om alles ree te meitsjen
foar folgend seizoen.
Wy hawwe der no alwer nocht yn!
(WW)

Vrijwilligers
Dit voorjaar hebben we een extra bestuursvergadering
ingelast op speciaal verzoek van een bestuurslid. Dit
bestuurslid maakte zich zorgen over de club. Vooral over het
aantal vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen we niet verder.
Het houdt dan op. Als het doorgaat met nee zeggen van
leden en overige betrokkenen, houdt het echt op binnen een
paar jaar. Dan kunnen er schapen op het hoofdveld. Of
kaatsers.
Vrijwilligers zijn er genoeg te krijgen, maar vooral voor éénmalige acties. Even
bijspringen bij een evenement bijvoorbeeld. De slotjun jeugd en de keepersdag
waren daar mooie voorbeelden van.
jiergong 48 nr. 4
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Voor kaderfuncties, die wat langer uitgevoerd moeten worden om echt ervaring
op te doen, is de animo minimaal. Leiders en trainers zijn lastig te vinden.
Evenals fluiters.
Voorbeelden
1) De jeugdcommissie bestaat nog uit vier personen, er zijn zes nodig
2) De technische commissie jeugd, verantwoordelijk voor de indelingen
van de teams, bestaat nog uit twee personen en een toegevoegd
voorzitter vanuit de jeugdcommissie. Hans van der Schaar en Folkert
Rients Vellinga, zijn na jaren trouwe dienst afgezwaaid. In hun plaats
hebben we tot nu toe niemand kunnen vinden. We missen er drie.
3) Technische commissie senioren: tot nu toe geen invulling. Hierdoor is
ook het hoofdbestuur onderbezet.
4) Bestuurskamer zaterdagmorgen: Anneke en Janet hebben na jaren
trouwe dienst, aangegeven het stokje over te gaan dragen. Wie gaat
dit doen?
5) Scheidsrechters: Er zijn niet genoeg scheidsrechters voor het grote
veld, maar ook niet voor de kleine velden.
6) Leiders en trainers: De puzzel voor komend seizoen is nog lang niet
gelegd
7) Sponsorcommissie: werkt hard maar doet het al lang met dezelfde
mensen, waarbij niet alle afgezwaaiden vervangen kunnen worden
Inzet van de huidige actieve vrijwilligers is groot. Alles wordt met plezier
gedaan. Probleem hierbij is dat mensen dubbele taken op zich gaan nemen en
dan op een bepaald moment overbelast gaan raken. Anderen zien dat en
denken vervolgens: ‘Mij niet gezien!’
Ook verdwijnen er activiteiten, de zaaltoernooien jeugd zijn daar een mooi
voorbeeld van. Erg jammer. De scheidsrechters fluiten inmiddels ook
regelmatig twee keer per zaterdag. Goed voor de conditie, maar je wilt ook wel
eens een zaterdag niet, toch?
Iedereen is druk, maar we hebben elkaar wel nodig. We willen blijven genieten
van de jeugd op het veld. De meiden die tactisch en technisch in opkomst zijn.
De vriendenclubs die misschien geen hoogstaand voetbal laten zien in de
lagere teams, maar wel lol maken en dat uitstralen. Daar doen we het voor!
Het met elkaar organiseren van de activiteiten. Daar kan enorm veel energie
uit komen!
Hoe gaan we het probleem van de minimale bezetting oplossen?
Elke vereniging kampt ermee. Dus als ik het zou weten, zou ik me voor veel
geld laten inhuren. Het woord is aan jullie, met ons!
Samen zijn we Sterk Door Samenspel, we rekenen op jullie!
jiergong 48 nr. 4
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Topskoardster fan SDS…

Tjitske Heeres
Ek dit jier is mei 29 goals,
Tjitske de topskoardster fan
SDS. Se bliuwt mar
oertsjoegend. Mar SDS sil it
takom seizoen sûnder Tjitske
dwaan moatte. Se is namelijk
slagge foar har VWO-eksamen
en sil ferhúzje nei Grins. Sa
lizze de kânsen foar eltsenien
takom seizoen wer iepen. Mar
foar dy tiid, woe ik noch efkes
mei Tjitske yn petear.
Do stiest al aardich wat jierren
yn ‘e list. Neffens myn
gegevens bist al 4 jier op ‘e rij
topskoarder by de senioaren.
Klopt dit?
Ja dat klopt, sûnt ik fjouwer jier
lyn by de Dames kaam bin, bin ik
elk jier topskoarder wurden.
Hast sels in idee hoefolle
goals as’t foar SDS makke
hast?
By de dames yn de kompetysje ha ik mei elkoar sa’n 140 goals makke, mar
hoefolle ik yn ‘e beker en by de famkes makke ha, soe ik sa net witte.
Hoelang hast by SDS fuotballe? Neffens my bist der fanôf it jongste
famkesteam by west?
Neffens my bin ik yn 2011 begûn mei fuotbaljen by de MC1 ûnder lieding fan
Paul Walstra. Dat is dus ynmiddels sa’n 7 jier lyn. Yn dy jierren ha ik ek noch
faaks in wedstrijd by de jongens meispile.
Wat is dy it measte by bliuwn? As hat it meast yndruk op dy makke?
Twa jier lyn binne wy mei Dames 1 kampioen wurden. Dat is dochs iets wat je
net snel ferjitte. It wie spitichgernôch op in moandeijûn, dus in grut feest ha we
nei de tiid net hân. Derneist binne we dit seizoen ek tot de heale finales
jiergong 48 nr. 4
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kommen yn de beker. Dat hienen wy fan te foaren nea ferwachte, dus wie ús
freugde noch grutter.
Do silst SDS ferlitte en nei Grins foar dyn stúdzje. Wat silst studeare?
Ik sil ‘International Business’ studeare oan ‘e Universiteit fan Grins. Dêr gean ik
dan ek op keamers, dêrom bliuw ik net by SDS.
Silst yn Grins ek fuotbalje?
Dat is wol de bedoeling. Ik ha no al in pear keer meitraint by ‘The
Knickerbockers’ en dat foldocht oant no ta goed. It nivo leit dêr wat heger, dus
dat sjoch ik ek as in nije útdaging.
Sjogge wy dy ea wer werom by SDS?
Wa wit oer in oantal jier. Mar dat hinget foaral ôf wêr ‘t ik dan wenje en wurkje.
Wolsto noch wat kwyt oer it frouljusfuotbal fan SDS?
Ik ha een geweldige tiid hân by SDS en dat is fansels foar it grutste gedielte te
tanken oan ‘e geselligheid binnen ús team en yn ‘e kantine. As ik ris in sneon
frij ha, kom ik dus seker nochris del!
Tjitsk e, do tige tank foar dyn ynset by SDS. In protte súk ses mei dyn stúdzje
en dyn nije feriening yn Grins. Oant sjen!
(TB)
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SDS 1
‘Der hie mear yn sitten’
It is in klisjee, mar dat is koart sein wol myn gefoel oer it ôfrûne seizoen. SDS 1
hie it dreech om op in konstant heech nivo te trainen en te spyljen. As
haadtrainer hawwe je hjir in wichtige rol yn. Dêr bin ik tsjin oer mysels kritysk
oer. Mei hjirtroch wiene de resultaten ek wikseljend. Oan it ein fan’e rit binne
ste
wy lykas ferline jier as 8 eindige mei 35 punten. Yn tsjinstelling tot oare
jierren wiene we dit jier ‘al’ trije wedstriden foar it ein feilich. We hiene sels
neikompetysje (nei boppe!) helje kinnen as wy de lêste twa potsjes tsjin de
degradanten TOP en WPB yn winst omsetten hiene. Maar ‘as’ telt net yn’e
sport. Mooglik hie net elts de ambysje om dit realisearjen. Ik tink dat der in
goed en nij SDS 1 op komst is mei in protte talint. It is wichtich om de boel
byelkoar te hâlden en wer nije stappen te setten ûnder lieding fan in nije
trainer. Douwe; in protte sukses, ik bin der wis fan datst ek by SDS it nedige
berikke kinst/silst.
Al mei al sjoch ik werom op twa moaie jierren dy’t ik foar gjin goud misse
wollen hie. Grutsk op it trainersskip by it flaggenskip fan in moaie klup as SDS
en dat ek noch yn gearwurking mei broer Robert. Tank oan alle spilers, staf
(Robert, Floris, Jan Bouke en Foeke), bestjoer, frijwilligers, supporters en alle
oaren dy’t harren bydrage levere ha.
Oant sjen op it fuotbalfjild!
Marco
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Habtamu’s petear
Ofrûne jier, ha ik in oantal keren myn sjoch oer
ûs flaggenskip mei jimme dield. Foaral it
‘’kleedkeamerpraat’’ kaam oan’e oarder, mar ik
hoop dat jimme in leuk inside byld krigen ha fan
wat der spile yn ûs seizoen. In seizoen dat alle
kanten opgong, of dat nou mei de
wisselfalligheid fan in jonge ploeg te krijen hie of
in soad blessures, is lestich te sizzen.
De moaiste periode fan ûs seizoen wie krekt nei de winterstop. Op dat stuit
moasten wy ûs serieus soargen meitsje om degradaasje en dat toen just, troch
in soad blessures, de jongerein de ploeg op sleeptouw naam wie wol hiel moai
om te sjen. Mei fansels de 8-0 tsjin Willemsoord en de 3-5 oerwinning yn Sint
Jansgea op DWP as hichtepunten. Trochdat der ek mannen as Ewout en
Jelmer wer yn dizze periode weromkamen by de seleksje en Peter ek oansl úte
koe, kaam der folle meer fjoer en passie op trainingen en waard de ûnderlinge
konkurrinsje grut. Ik tink dat we doe pas realisearden hoe goed ûs seleksje is,
al wie it te let om mei te dwaan om de prizen mar klear. Fierder wie it fansels
e
noch hiel moai dat Hendrik sa ticht by syn 100 doelpunt kaam. Dit is no al in
e
utsûnderlijke prestaasje en der bestiet neffens my gjin twifel oer dat dy 100
goal takom seizoen falle sil.
Tank namens de seleksje oan Robert en Marco foar harren ynset,
enthousiasme en belútsenheid de ofrûne jierren. It is foar ûs tiid om sjen te
litten dat as wy konstanter wurde en wy mei syn allen de kop der foar ha, wy
ien fan de bettere ploegen fan de kompetysje binne. Kommend jier mei Douwe
oan it roer en fansels Floris oan syn side, sil der fêst wer genoch te belibbjen
wêze. Wy sjogge der nei ut!

(HdH)
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Hite nútsjes
It fuotbalseizoen is op syn ein.
Sjochsto der wat mei wille op werom?
Jawis! By de senioaren fan SDS is it net
gek gien. SDS 1 wie earder feilich as oars
en úteinlik noch ticht by in pearioade ek.
Dat hawwe wy yn jierren net hân. SDS 2
e
hat him handhave yn de Reserve 2 Klasse, SDS 3 draaide boppe-yn mei en
SDS 4 hat foaral in soad wille hân. SDS Vr.1 hat it ek hiel best dien en is knap
twadde wurden. De JO19-1 hat it nei de winterstop knap oppakt en de JO17-1
hawwe op in heech nivo knap presteard. De JO17-2 hat dêrneist ek in soad
wille hân. De gearwurking mei Nijland pakte prima út mei in titel foar de JO15-3
en op de slotdei waard de MO13-1 ek noch efkes kampioen. De MO17-1
hienen it nei de winterstop hiel dreech, mar wienen ek heech yndield nei in
hiele knappe earste seizoenshelte. De MO15-1 eindige knap yn de
middenmoat. By de jongere jeugd stiet neffens my foaral it plezier foarop en
dat strielen de jongens en famkes genôch út!
Wat wie dyn hichtepunt?
Wat my oanbelanget de jeugd by SDS 1. Sy hawwe it dit seizoen hiel knap
oppakt mei harren enthousiastme en fuotbalkwaliteiten. Dêr kinne wy noch in
soad wille oan belibjen gean de kommende jierren. Neffens my wienen wy
e
fierwei de jongste ploech yn de 3 -Klasse.
Wie der ek in djiptepunt?
It minne waar de earste seizoenshelte. Wy
meie bliid wêze dat wy in keunstgersfjild
hawwe, want oars hie der net folle fuotballe
wurde kinnen. It wie ek flink bale dat b.f.
SDS 4 hjirtroch hiel faak ôflast waard.

“. Dêr kinne wy noch in
soad wille oan belibjen
gean de kommende
jierren!”

Wa wie foar dy de man/frou fan it seizoen?
As ik ien spesifyk kieze moat, dan fyn ik dat Henk Mulder it hiel goed dien hat
mei de JO19-1. Mei in hiele krappe seleksje en mei help fan it jeugdbestjoer
koe der útenlik nei de winterstop de tried knap oppakke. Hy hat de kop der
altiten foar hâlden.
Hasto ek sa ’n nocht yn WK fuotbaljen?
Jawis! Hearlijk man! Mar leafst 32 teams dogge der dit kear mei. Dat binne 63
wedstriden yn in moanne tiid! Rekkenje der mar op dat der dizze moanne hiel
wat hite nútsjes troch hinne gean!

jiergong 48 nr. 4

11

juny 2018

SDS 2
Na het fantastische kampioenschap in seizoen '16/'17 kwamen we dit seizoen
in de reserve 2e klas. Er waren enkele speler naar het 3e gegaan, naar
Groningen overgeschreven, 2 naar de A selectie en 2 man gestopt. Toch starte
we de eerste training op papier met 19 man.
Sjoerd keerde terug, Dirk Yde en Skelte in de B selectie, Jildert van Nijland en
Piter en Wiebe uit de A's, kortom, een goede, solide B selectie waar je
redelijker wijs goed mee uit de voeten kan in deze klasse.
Maar Dirk Yde en Skelte moesten jammer genoeg al redelijk snel om
verschillende redenen afhaken. Door een blessure raakte we Ralph ook vrij in
het begin kwijt en dan zijn er plotseling nog "maar" 16 spelers.
Toch hadden we elke week genoeg man, mede door een grote en fitte A
selectie, waren er tot de winterstop geen grote problemen en hadden we soms
zelfs enkele a selectie spelers mee, zo nu en dan zelfs zeer welkom, omdat
Gerrit een langdurige blessure kreeg en Tjeerd een ongelukje op het werk had
en ook een lange tijd er uit blijkt te zijn. En Piter ging terug naar JO19 omdat
die krap in spelers zaten. Toch voetballen we een redelijk tot goed seizoen,
met zo nu en dan fantastische wedstrijden, zoals bv de overwinningen in
Minnertsga en Workum, de 4-4 tegen Zeerobben in Harlingen, na een 3-1
achterstand, de 2-0 thuis tegen de nr 2 Knickerbockers.
Maar zo nu en dan ook "rare slippertjes", met als "dieptepunt" wel de
nederlaag tegen degradatiekandidaat nr 1, Wijkels -Hallum.
Mede door de uitgedunde selectie was de trainingsopkomst dit seizoen ook
een stuk minder dan andere jaren, met zo nu en dan zelfs een afgelasting ivm
te weinig spelers. Ondanks dat toch een goed seizoen, met handhaving 2e
klasse op een 9e plekje. Helaas op het eind toch nog de "dreiging" van
nacompetitie, iets waar we in mijn ogen toch echt "te goed" voor zijn.Gelukkig
zijn we de dans ontsprongen, anders waren we nu nog aan 't trainen en
voetballen. Een gezellig elftal, een fantastisch betrokken leider Jeroen, en zeer
gedreven en fanatieke vlagger Klaas, kortom, een "best ploegje".
Dit was voor eerst mijn laatste jaar als trainer van SDS 2, ik stop er eerst een
jaar mee, omdat ik vindt dat er na 3 jaar een " nieuw gezicht" voor de groep
moet komen omdat het anders (misschien) allemaal wat te "eigen" wordt, van
beide kanten.
SDS 2, heeeeel veel succes volgend seizoen en bedankt voor de 3 mooie
jaren, Jeroen, tige by tige voor de fantastische en gezellige samenwerking,
Klaas, super bedankt voor 't "scherpe" vlaggen, en SDS bestuur bedankt voor
het vertrouwen. En niet te vergeten "wasvrouw" Kooistra en sponsor bb
Bootsma, thanks.
Boudewijn Kramer
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SDS Vr.2
Nei dat we twa kear as twadde eindige binne, kamen we yn in wat sterkere
kompetysje……
De earste serie wedstriiden waard spyle yn Grou, by GAVC. It wie moai waar,
wy hienen d’r sin oan, mar wienen ek in bytsje senuweftich. Gelokkich hienen
we twa fruolju d’r by kriigen: Elisabeth Abels en Mariska Vriesema!
Al gau die blyken dat GAVC wol in leuk potsje balje koe en wy kamen d’r dan
ek net oan te pas. Se skoorden ek frij makkelik en d’r wie gjin hâlden oan. Wy
moasten fansels ek wol efkes wenne oan it niveau en oan de posysjes. Wy
stienen noch net hielendal goed……
En dan ek noch in ynsichtfout fan ûndergetekene. It wie dan ek samar 6-0 foar
GAVC. Doe kaam d’r in hurd skot en Anneke soe em kearen…… wêr’t by de
pols efteroer klapte. Se hie fuort wol yn de gaten dat dit serieus wie en gong
fuort út it fjild wei. Mar gelokkich siet de bal net……! Marjo hat doe keept en
hat yn dizze wedstriid noch twa goals om de earen kriigen. 8-0 einstân. No
moat ik d’r al efkes bysizze dat de fersoarging omgeande de pols super wie!
Komplimenten fan de betsjinning.
De twadde wedstriid tsjin NOK, in âlde bekinde, gong al wat better. Wy wisten
no efkes better wêr as we stean moasten. It waard lykwols 3-0 foar NOK. Mar
dat founen wy lang net gjek. De lêste wedstriid tsjin Boalsert 3. Goeie
erfaringen mei Boalsert hienen wy net, mar dit wie in leuk ploegje dy’t ek leuk
balje koe. Wy setten alles yn de ferdiediging en dat foel de dames fan Boal sert
net mei. Se rekken sûver wat gefrustreerd! Ha, ha. Mar se woenen fansels wol
mei 4-0. De neisit hienen wy lykwols al wûn.
De twadde serie wie in Aldemarrum, by NOK. Omdat Anneke noch blesseert
wie en ek Lize yn de foarige serie blesseert rekke wie, hienen we in pear
dames fan it 1e mei. TOP. Tarina woe it wer ris besykje op de goal, sus Alyssa
wie mei, lyk as de susters Serietta en Richtsje.
En omdat coach Paul net koe, stie Anneke lâns de kant te coachen. De 1e
wedstriid tsjin NOK wie tige spannend. Marjo skoorde de 0-1. Dernei kaam
NOK:1-1 en doe 2-1. Wy dienen d’r noch in skepke boppe op en dat die
fertuten: Serietta skoorde de 2-2. Fêsthâlde dizze stand. Mar jimme lieuwe it
as net: yn de lêste
sekonden skoorden
NOK…….. Fergeemje. Dêr
baalden we al wat fan. De
twadde wedstriidtsjin GAVC
gong ek net al te best, wy
kamen d’r wer net troch.
Mar Serietta wist wol te
skoren. Dêrnei wie it de
beurt foar GAVC, 1-5 wie
de einstân. Hmm. De lêste
wedstriid wie tsjin Boalsert.
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Dreech en gelyk op. Boalsert kaam foar. 0-1. Mar wy herpakten ús en kamen
troch in moai ôfstânskot fan Richtsje op 1-1. Yn de lêste minuten skoorde
Marjo ek moai en wounen we dizze wedstriid!! Ha, ha, de earste punten binne
binnen! Tank oan de dames fan Fruolju 1. Ek Tarina hie top keept en om wer
ûnder de latte te stean die har goed.
De tredde serie koenen wy de ploech net rûn krije en dus hawwe we dizze
wedstriiden allegear ferlern mei 2-0.
De lêste serie wie yn Easterein. It wie tige waarm, mar wy hienen d’r nocht
oan. Undergetekene hie lekkere hapkes meinommen foar de tredde helte.
NOK hie har dit kear ôfmelden, dus de earste trije punten hienen we alwer
binnen! Omdat Anneke noch wat lêst hie fan de pols, stie Marjo wêr ûnder de
latte. En dat se dus ek keepster is fan dames 1 is wol dúdlik. Se hat aardich
wat ballen út it netsje holden. De earste wedstriid tsjin GAVC. Wy hienen wer
in oare coach: Sietske van der Horst. Troch in knibbelblessure kin se spitich
genoch net mear fuotbalje, mar coache kin se seker. De earste 10 minuten
koenen we it aardich folhâlde; Jitske skoorde sels hiel fraai! No ja, doe die
GAVC d’r in skepke der boppe op. En ja, dan kombineare sy krekt wat flotter
en makkeliker as ús. De einstân wie dan ek 1-5. Gelokkich brocht Tjerk van
der Pol ús lekker swiete limonade. Kâld en in protte sûkers! Op nei de twadde
en lêste wedstriid fan dizze jûn en kompetysje. Ek no stienen we goed te plak,
mar koenen net foarkomme dat sy in pear kear skore koenen. Einstân wie 0-3.
Fansels hawwe we noch efkes in gesellige neipetear hân. De oare teams
gongen allegear nei hûs, dus ja doe moasten wy sels de hapkes mar opite!
Wederom fersoarge Tjerk ús fan in natje! Tige by tige Tjerk!
Konklusje: Paul en Sietske hawwe ús machtich coacht en traint; Marjo stie
super te keepen en pikte ek noch wol ris in goaltsje mei, Jitske is rap en kin
moaie goaltsjes meitsje, Anneke hat foar it earst skoort…...mar dan yn eigen
goal…… Mariska draaft de longen út har lyf, Aligonda rin je ek net samar
foarby, mar is by de lêste wedstriiden licht blesseert rekke. Elisabeth is fanôf
no de oanfierdster want die kin je toch oppeppe tiidens de wedstriiden! Anna,
as ien fan de âldsten, stjit moai te plak en lit har net foarby rinne troch de
jongere dames. Petra, dy’t foardat se by ús kaam, noch nea fuotballe hie, is i n
oanstjoarmjend talint. Marja, dy’t d’r ek noch mar krekt by is, beukt d’r lekker
yn. Geartsje dy’t fuotbalje en folleybalje kombineare moat wie bliid dat se wer
in wedstriidsje meipikke kin en gjit de konfrontaasje ek net út de wei. Lize hat
in protte wille en kin geweldich punterje! Rajsa is rap en tûk en soarget foar
gefaar foaryn. En Margreet, dy't allinnich traint, mar altiid oanwezich is en
hieltiid better wurdt Jacomien is der it kommende seizoen hooplik wer by én we
hawwe wer twa talinten der by: Rinske Vinke - Joustra en Alice Tjerkstra.
Dus as der noch dames binne dy’t ús gesellich ploegie fersterkje wolle: graach!
In beltsje as appke nei Jacomien: 06-14612155 as Anneke: 06-12897631. We
bliuwe de hiele simmer troch trainen op it fjild yn Wommels fan 20:00 - 21:00.
Mei in sportieve groet en tank oan alle frywilligers, Anneke Gaastra – Wierenga
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De fjirde man; 1273
1273 euro = Ongeveer de helft van de dropactie.
1273 euro = meer dan de Poeisz-actie opbracht.
1273 euro = ongeveer een compleet seizoen aan
wedstrijdsponsorgeld
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar komt die
1273 euro vandaan? Dit is het totaalbedrag aan
boetes, veroorzaakt door gele/rode kaarten het
afgelopen SDS-seizoen. Daar zaten natuurlijk een paar bij die onterecht
waren. Er waren ook een paar die in het belang van de overwinning voor het
team waren. Er waren er bij vanuit pure frustratie. En er waren er een paar
voor te lang door mekkeren tegen de scheidsrechter. Die 1273 euro betalen de
spelers zelf. Als je dat bedrag zo bekijkt zouden we er mooie dingen mee
kunnen doen. Als we nu eens een kas instellen: iedereen die een gele kaart
krijgt, betaald ook nog eens de helft van dat bedrag aan de ‘sds -boete pot’.
Dan halen we daar het geld uit voor de kaarten in het belang van de winst, de
noodrem-kaarten zeg maar. Aan het eind van het jaar blijft er dan nog een
mooi bedragje over, wat we kunnen besteden aan nieuwe shirts,
trainingsmateriaal, een betaalde trainer voor een standaard jeugdteam of wat
dan ook maar.
Nu we nog niet alle shirts bedrukt hebben met sponsor logos is het meteen
een idee om die pot wat te promoten, als dank voor de betalende spelers: Net
als ‘freonen fan SDS,’ kan er dan mooi: k aarten fan SDS op staan!
Het liefst zou ik als mede bestuurder willen dat de pot helemaal leeg blijft. Dat
we kunnen voetballen zonder kaarten. Velen kunnen dat ook, die krijgen er
nooit één. ‘Zijn die wel gedreven genoeg?’ zullen de notoire zondaars zich
afvragen. Als dat zo zou zijn, wordt gedrevenheid door de KNVB afgestraft en
dat kan niet de bedoeling zijn. Ik val in herhaling als ik zeg dat het boetegeld te
hoog is. Uiteindelijk denk ik dat eerder een schorsing opleggen veel effectiever
werkt. Of gewoon ook, net als in het jeugdvoetbal tien minuten eruit en dan er
weer in, krijg je dan weer geel, dan is rood terecht.
Het kan dus best anders, maar gezien de ambities van de KNVB zal er in Zeist
geld in kas moeten blijven. De vergoedingen voor de scheidsrechters, inclusief
die van de rapporteurs kunnen grotendeels uit de boetegelden betaald
worden. Objectief bekeken kan hier een rare financiële prikkel uit voortkomen.
De KNVB kan de scheidsrechters een strenger beleid opleggen, waardoor er
meer geld binnen komt. Dit potje kan de KNVB waarschijnlijk niet missen en
dus zal er niet snel iets veranderen denk ik. Uiteindelijk is de speler altijd
verantwoordelijk voor zijn daden op het veld. Je mag niet over de grens gaan,
maar ja soms ben je ook uitgeleverd aan scheidsrechters die hun frustratie van
de werkweek op de mat komen compenseren, net zoals voetballers dat doen.
Ik pleit voor nog een andere optie: beloon spelers die geen kaart hebben
gekregen. Of geef eens vijf euro aan een grensrechter die een lastige
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buitenspelsituatie perfect aangeeft. Of geef de speler zijn gelekaart geld terug
als hij de scheidsrechter na afloop keurig een hand geeft en bedankt voor
diens inzet. Ik weet het, allemaal flauwekul natuurlijk, maar 1273 euro is best
veel.
Toch denkt de KNVB wel na: Eén speler zag zich geconfronteerd met een
relatief nieuwe straf. In 2016 werd de cursus gedrag en sport geïntroduceerd.
Voor spelers die minimaal 4 duels geschorst worden is er een basiscursus.
Voor de notoire overtreders, met een schorsing van minimaal 6 maanden, is er
een verdiepingscursus. Met de deelname en inzet tijdens de training kan er
wat van het aantal wedstrijden afgehaald worden. Samen met het verplicht
stellen van het spelregelcertificaat is dit toch als een goede ontwikkeling te
zien.
Feiten:
Wilt u de highest score per speler weten? De AVG staat dat niet toe jammer
genoeg. Toch volgt hier de hoogste boetescore van spelers per linie. Toevallig
allemaal eerste elftal spelers. U zult niet verbaasd zijn dat de verdediging en
het middenveld hoger scoort dan de voorhoede:
Verdediging:
1) 113,80 euro
2) 101,60 euro
3) 102,10 euro
Middenveld:
1) 128,70
2) 98,50
3) 71,70
Voorhoede:
1) 71,70
Rest van de totaal boetes is allemaal
onder de 60,40 euro.
1x direct rood is 26,60.
1x geel is 15,10 euro,
2x geel is 26,60 euro.
TvdP

Sjoch foar al it aktuele
SDS-nijs elke dei op
www.vv-sds.nl
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SDS-Klean
Wolle je ek yn SDS-klean rinne of in moaie SDS-tas of
sa bestel dit dan op ús webside
en druk op:

www.vv-sds.nl

Dit is der allegear te krijen:
SDS-tas: €33,SDS-rugzak: €31,SDS-trainingspak: €42,SDS-trainingsbroek: €25,SDS-trainingsbroek kort: €18,50
SDS-sweater: €25,SDS-midjack: €47,50
SDS-trainingsshirt dry-fit: €21,50
SDS-polo: €21,SDS-hooded sweater €32,SDS-hooded damesvest €32,Op fersyk fan SDS leden kin der no ek losse trainingsbroeken besteld wurde.
Binne jim fan plan noch SDS klean te keapen, skilje dan efkes nei:
Douwe Dirk Reitsma(332500), want SDS hat wat SDS-klean op foarrie.
Hjir kin efentueel ek past wurde.

SDS-sjaals
Der binne ek SDS-sjaals te krijen.
Sy koste €12,- en binne sneons te
krijen yn de kantine en by
Douwe-Dirk Reitsma:
Tel: 332500
of mail nei
douweenjetreitsma@hetnet.nl
jiergong 48 nr. 4
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Kees’Kollum; Rowling
Mei it fuotbalseizoen achter de rêch en de
tintfeesten yn it foarútsjoch, is it tiid foar in muzikale
beskouwing fan 2017/2018, geheel yn de foarm fan
in setlist. Ik haw Vangrail frege foar meiwurking,
mar dy woenen gjin konsesjes dwaan oan hun
tsienjierige setlist, werfoar hulde.
Rowling on the river
Om mar metien witte te litten wêr je oan ta binne,
begjinne we mei dit nummer. Hie SDS 1 de
neikompetysje helle, dan hienen se op de platte boat bedarje kinnen tusken
Wommels en Easterein mei in kratsje bier yn ´e boot. Mei twa drenkelingen
fierder en twa tillefoans lichter, hie it leuk wurde kinnen.
Freed from desire
Net dat der gjin leuke feestjes west ha dit fuotbalseisoen! Freed from desire
soene je koppelje kinne oan Weghorst on fire om dat hij Oranje helle het, mar
folle leuker wie ´Shirt uit en zwaaie´, ergens
yn januari, yn de kantine fan Easterein.
“Fuotbal en keatsen
Nothing compares
kinne net mei of sunder
Nei dizze euforie moatte je in rêstiger
mekoar!”
moment ynboue sadat de heren bier helje
kinne en de frouen prate (?) kinne. Mei
Nothing compares sille de
muziekleafhawwers fan skrik de tinte útdrave, mar ek sij sille begripe moatte
dat op sommige kampioenen gjin maat stiet. Manchester City, Real Madrid,
Club Brugge.
Liquido
Uiteinlik moate tentfeesten it dochs ha fan de massa die yn beweging komt,
fan minsken die meispringe op dit nummer. It giet my dus net saseer om de
tekst, mar om it legendaryske deuntsje. Fander dat ik it nummer foar alle
Heerenveenfans reservere wol: sunder massa gjin kompetysje, ek al hienen
jim leaver in top 5 plaat scoort.
You’ll never walk alone
Dit soe ik wijde wolle oan alle keepers die dit seizoen der soms neist sieten en
foar alle supporters die der ut folle borst ‘commentaar’ op joegen. Keepers
rinne altiid mei de oare 10 it fjild op, mar se komme der faaks allinnich wer ôf.
With or without you
Oan it ein fan de jûn is it tiid om ta te slaan, te sjansen en te flirten. Sa ist ek
mei it fuotbaljen. It keatsen begjint te lonken, je moatte kieze foar it ien of it
oare en die keuze is nooit optimaal. Fuotbal en keatsen kinne net mei of
sunder mekoar.
Eat, sleep, rave repeat
En takom jier? Dan begjint dit rigeltsje hopelijk wer hielendal op ‘e nij! (KA)
jiergong 48 nr. 4
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SDS 4
Na een turbulent, wisselvallig, , maar vooral seizoen vol ups -and-downs, hier
een samenvatting van het seizoen 2017-2018. Voor de lezers die een
inhoudelijk sterk en intelligent verslag hadden verwacht, ga er maar eens goed
voor zitten. Alvast een tip: om de clue te snappen, lees sommige zinnen maar
twee keer.
Het seizoen begon voortvarend met een selectie van 31 “speelgerechtigde”
voetballer en een nieuwe trainer, de man Woofer Appeltree. Lang niet gek! Na
een paar fanatieke, hoogstaande en vooral tactisch sterke trainingen, mochten
de sterkste, fitste en de meest talentvolle spelers op 23 september aantreden
tegen Nijland, dit resulteerde in een 21-koppige selectie. Het blijkt maar weer
dat een seizoen SDS4 slopend is, want bij de laatste wedstrijd in mei 2018,
waren er nog maar 9 strijders over… Om het Drukkerij Van der Eems niet te
moeilijk te maken, nemen wij jullie graag mee naar de hoogtepunten van dit
seizoen.
Dit seizoen werd eigenlijk al begonnen met een behoorlijke achterstand, want
de shirts die wij hadden waren helemaal afgeraffeld. Al snel werd duidelijk dat
de boys van SDS4 beter verdienden en er nieuwe shirts moesten komen, om
zo ook meer eenheid binnen het team te creëren. Door de leiding van SDS4
zijn twee geweldige sponsors gestrikt, Skildersbedriuw Harm Abma en
Wheagan Multi Car Service (Klaas van der Weg). Van deze sponsoren zijn
prachtige polo’s bekomen, die trouw worden gedragen voor en na de wedstrijd.
Onze dank is enorm, we zullen deze shirts dan ook met veel trots en respect
dragen. Tot slot kwamen we er achter dat we tijdens de (meestal niet zo
uitgebreide) warming-up gezag moesten afdwingen bij de tegenstanders, door
allemaal hetzelfde inloopshirt te dragen. Dit was zo gepiept, want de
sponsoren staan uiteraard in de rij voor SDS4, ditmaal was AB Vakwerk de
gelukkige.
Vaak bestaat een
voetbalseizoen van
Thomas van der
Meer alleen maar
uit hoogtepunten,
alleen was er dit
voetbaljaar wel
een behoorlijk
dieptepunt te
betreuren. Dit alles
begon op 4
november tegen
Scharnegoutum,
waarbij SDS4 om
half drie moest
aftrappen. De heer
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van der Meer presteerde het in om de 70 minuut (rond 15:50) aan te komen
op het sportpark in Scharnegoutum, terwijl hij vast en zeker in de basis zou
starten. De rest van het seizoen werd Thomas veelal achtervolgd door
blessureleed. Zij hoogtepunten zullen dan ook zijn geweest met de vlag aan de
zijlijn het oogstrelende voetbal van SDS4 te aanschouwen.
Het is ook een seizoen geweest van de wereldgoals, maar liefst vier stuks. In
de wedstrijd tegen Nijland werd er een lange bal van achteren gespeeld, welke
Jelte Hitzert ineens op de pantoffel nam en vervolgens in de kruising zag
verdwijnen. Deze goal doet ons erg denken aan die van Dennis Bergkamp
tegen Argentinië, na aangeven van Frank de Boer. De tweede goal is ook zeer
bijzonder, want na vier wedstrijden kwam Johan Postma erachter dat zijn
techniek met voeten beter was dan zijn techniek met handen, mede hierom
werd er binnen het technische hart besloten om Peter Stuiver weer vertrouwd
in het hok te zetten en Johan op te laten draven in de spits. Dit resulteerde in
zijn eerste wedstrijd (Joure-uit) gelijk al tot een magisch moment, want pakweg
55 meter van de goal werd de bal twee keer hooggehouden a là Richard
Witschge en met een dropkick verdween de bal over de keeper, niet te geloven
gewoon! De derde goal komt op naam van Sytze Hibma, de motor van het
team, want na hard werken veroverde hij de bal van zijn directe tegenstander
en dribbelde nog een paar seconden door, waarna hij kans zag om uit te halen
vanaf een meter of 25, dit schot zat vol accuraatheid en gevoel want de bal
belandde precies in de linkerbovenhoek van het doel, wederom een formidabel
moment. Tot slot goal nummer vier, last but nog least, van Allert Fitboy, de
skoffelaar en de stofzuiger ineen. In de lastige uitwedstrijd in het grootste dorp
van Friesland, tegen de boys van Heerenveen, had Allert al vier keer het
vangnet geraakt met zijn afstandschoten, tot ergernis van zijn teamgenoten.
e
Echter kwam er in de 85 minuut, met een 2-1 achterstand, iets geniaals in
hem op. In plaats van te kiezen voor een schot vol met agressie, zonder
richting en hierdoor doelloosheid, besloot hij juist om zijn voeten te laten
spreken en het nu op een magistraal, doordachte en fenomenale manier te
proberen, de bal werd namelijk van een meter of 20 schitterend over de keeper
van Heerenveense Boys heen gestift, waardoor de grootste zeikerd van het
veld de bal uit zijn eigen doel kon vissen.
Van wonderschone doelpunten over naar wonderschone E.D.’tjes. Zo wist Gert
Jan Hessels dit seizoen ook weer eens de aandacht op zich te vestigen, maar
liefst tweemaal. No hard feelings maat, maar probeer de zomervakantie niet
stil te zitten en iets aan je balvaardigheid te doen. Gelukkig maakte de last
minute-kopgoal in de derby tegen Mulier het één en ander goed. Onze de beer
van twee meter raakte de bal net zoals Wesley Sneijder in de memorabele
kwartfinale wedstrijd tegen Brazilië tijdens het WK2010. Lytse Jurre heeft er in
één klap een bult bekendheid bij door deze heldendaad van heit!
Daarnaast stond dit seizoen in het teken van de schrijfkunsten van onze
spelers. Op de facebookpagina werden er wedstrijdverslagen geschreven door
Igor, Steffen en Allert. Ook kon de selectie elke zaterdagochtend rekenen op
jiergong 48 nr. 4

20

juny 2018

een adrenaline boost als spits Johan Postma weer een oppeppend stukje in de
app gooide. Ondanks dat wij onze motivatietechnieken graag binnendeurs
willen houden, onthullen wij hier een tipje van de sluier:
“Heren strijders, vandaag Joure op het programma. Van Joure weten we dat
het een aantal talentloze voetballers zijn. Voor ons rest vandaag maar één
taak en dat is dat we niet gemak zuchtig worden. SDS4 met FJOER, passie,
scherpte en fitheid hoort over deze rotonde heen te walsen. We gaan ze
vandaag vernederen tot op het bod. Vandaag geen gejank op eigen
grensrechter, geen gejank op de scheidsrechter en geen gejank op de leiders.
Haal nog maar even snel een pizza als avondmaal en neem de zak vol centen
mee. Het k on wel eens een onvergetelijk e middag worden in Easterein.
FORZA SDS4, SDS4 FORZA.”
Moge duidelijk zijn dat mede hierdoor de beleving elke zaterdag absoluut
100% was.
De g.n.t. kwamen dit seizoen al vrij snel achter. Eerst trainen achter de
sporthal, maar na een aantal wedstrijden was dit veld absoluut niet m eer te
bespelen. Gelukkig werd er na intensief overleg met de clubleiding
afgedwongen dat elke donderdag gebruik kon worden gemaakt van het
hoofdveld. Dit resulteerde dan ook al snel in weergaloze dribbels, tikki taka
combinatiespel en … blessures. Voor volgend seizoen rekenen weer op
volledige medewerking van onze mede-contributiebetalers op gebied van
invulling van het hoofdveld.
Na vele ontwikkelingen binnen het team op gebied van looks en tenues, bleek
er nog wel één hekel punt te zijn binnen de selec tie. Bij het afronden voor de
wedstrijd. De ene na de andere bal belandde in een achtertuin op de
Skippersbuorren. Dit lag absoluut niet aan de spelers, maar na vele jaren
gebruik mistte de bal zijn richtingsgevoel, waardoor hij alle kanten opvloog. Nu
leek het ons een serieuze optie om de vangnetten een keer zo groot te maken.
Echter, er kwam een wijs man met het besluit om voor volgend seizoen een
netje vol nieuwe ballen voor dit upcoming team te chatteren. Waarvoor
grootste dank.
Er kan worden vastgesteld dat het seizoen er één geweest is om niet te
vergeten, de selectie te groot is om iedereen te bedanken en om zijn
hoogtepunten te benoemen. Wij stappen volgend jaar weer vol goede moed,
afgetraind en op ons sterkst in de bus. Wie stapt er bij ons in?
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao.
Groetnis, Allert en Johan.
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Slút je oan by GEKE en stypje SDS
Sa’t jimme witte is der fanút doarpsbelang Hâld Faesje fan Easterein in enerzjy
koöperaasje oprjochte:
Griene Enerzjy Kooperaasje Easterien. GEKE
Wat wolle sy?
GEKE hat as doel it befoarderjen fan de leefberens en duorsumens yn
Easterein.
Mar hoe wurket dat dan?
GEKE is ‘wederverkoper’ fan stroom en gas fan Energie VanOns. Dit is in
enerzjyleveransier dy’t oprjochte is troch alle koöperaasjes meiinoar út Fryslan,
Grins en Drinte. Energie VanOns keapet stroom en gas regionaal yn en lit de
opbringsten fia de koöperaasjes wer werom floeie nei de doarpen. GEKE kriget
as wederverkoper € 75,- per oanslúting per jier. Mei dit jild kinne we projekten
dwaan om in duorsum doarp te wurden, mar we kinne it ek breder ynsette
troch ferienings finansjeel te helpen om sa de leefberens te befoarderjen.
Wat is it idee?
GEKE wol yn gearwurking mei de ferienings fan Easterein sjen om safolle
mooglik leden te krijen. It idee is dat elke feriening syn leden freget mei stroom
en gas oer te stappen nei GEKE. De fergoeding foar de feriening is € 37,50 per
oanslúting en € 37,50 euro is foar GEKE dy’t dit ynsette sil foar de duorsumens
yn Easterein. Dus stappe der 10 leden oer dan krijt SDS € 375,– per jier.
Wy tinke mei GEKE dat dit in prachtige manier is om oan ekstra sinten te
kommen foar SDS! SDS is fan doel om dit jild te reservearen foar b.f. in
pannakoai of mei de tiid in nije toplaag foar it keunstgersfjild.
Binne jo ynteressearre meldt je dan sa gau as mooglik oan by GEKE oan op
de mail fia: info@geke-easterein.nl en jou oan dat je SDS stypje wolle!
Binne der fragen, as wolle jimme dat
ien fan GEKE del komt om dit fierder
ta te ljochtsjen, sjoch dan op de
webside fan GEKE (http://www.gekeeasterein.nl/) of nim kontakt op mei
ien fan de bestjoersleden fan GEKE:
Fedde Wiersma, Gerrit Bergsma,
Johannes Dijkstra, en Marcel
Janssen
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SDS JO19-1
Seizoen verslag 2017-2018
SDS JO 19-1
Selectie 2017-2018:
Verdediging
: 1. Arnout M (K)., 2. Luuk van der S.,
3. Robin v.d. W., 4. Hans B., 5. Bote A., 6. Steven V.
Middenveld
: 7. Wytse Y., 8. Jurjen T., 9. Niels H. (captain 1), 10. Wierd H.,
11. Peter H.(begin 2018).
Voorhoede: 12. Kees van der H., 13. Wesley van der W., 14. Yward Z. , 15 en
16. de gebroeders Pieter ‘uh-Bote’ en Steven van der P. (toegevoegd begin
2018).
Deel I: Seizoenstart - najaarscompetitie in de promotiepoule 1
e klas
Op papier een selectie van 16 man, in de praktijk 13 spelers, 4 tweedejaars en
9 eerste jaars JO19-ers. Na 3 trainingen de eerste bekerwedstrijd tegen
Makkum met maar 11 man. Deze pot werd ongelukkig verloren met 1-0, de
volgende beker wedstrijden waren tegen SC Bolsward en Leeuwarder
Zwaluwen en werden met 6-1 en 9-1 verloren. Werk aan de winkel dus.
De eerste competitiewedstrijd in deze najaarscompetitie in de eerste klas werd
met 2-5 uit gewonnen in Franeker. Eén van de ouders zei toen “moai man, no
hawwe jimme al meer punten dan foarrich jier it hiele seizoen”. Sjoch, da’s
praat. Daarna werden er geen wedstrijden meer gewonnen. Wel de passie
maar geen punten. Diep in het koude gedeelte van het seizoen werd er nog
een keer gelijk gespeeld en werd de allerlaatste wedstrijd op 23 december
2017 (...) tegen combi Heeg gelukkig met 1-2 gewonnen door een
snoeihard geplaatste vrije trap van Niels. Dieptepunt evenwel was de
beenbreuk van Bote A., al na 4 minuten speeltijd. De enige wissel die mee was
moest er toen al in op een loodzwaar, lastig te bespelen veld. Voeg daarbij dat
een aantal spelers inmiddels doordeweeks verplichtingen had in MiddenNederland en zelfs een maandenlange buitenlandse stage en het seizoen
kreeg een hoog ‘Ten little niggers’ - gehalte (Agatha Christie - ken uw
klassiekers).
De opbrengst in het eerste deel van deze promotiepoule was dus 7 punten uit
12 wedstrijden en op de 11 e plaats van de 12 (ter verzachting: gedeeld 10e11e, dus nog steeds voldoende uitdaging voor verbetering.
Deel II: Tweede week januari 2018 al weer gestart met de trainingen. Er
wachtte ook een nieuwe indeling in de voorjaarsreeks in de eerste klas. De
bovenste 4 van de najaar reeks waren gelukkig overgeheveld naar een
zwaardere competitie. Ging de eerste wedstrijd uit op Ameland nog verloren
met 3-2, ’s nachts gevolgd door een Sabijnse maagdenroof, daarna kwam een
prachtige reeks van overwinningen. De mannen pakken steeds beter de
regels van de hogere krijgskunst, het Tiki-Taka en het voetballen vanuit
organisatie op. Dankzij de inbreng van Peter H. werd van FC Harlingen
gewonnen (0-2) door twee prachtige goals van Yward, die was bijgekomen van
het weekendje Ameland. Bij MKV zijn we na een onterecht verlies (1-0) zelf
maar van het veld gestapt omdat de leidsman geen kaarten bij zich had en de
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rode joker vier keer had kunnen tonen. Viel er tenminste nog iets te lachten.
Wel even ‘feedback’ gegeven, want kritiek is gratis advies, toch? De laatste
wedstrijd was op de slotdag fan SDS met een prachtige thuis overwinning van
9-1 op de sportieve ploeg van Bergum/BCV. Zelfs een fraaie kop goal erbij van
onze spits, tevens topscorer van het seizoen met een stuk of 16 goals.
Eindresultaat 7 e plaats van de 14 ploegen, met 16 punten uit 13 wedstrijden,
doelsaldo +1 (31-30).
Team en leiding zeggen eenieder dank voor de inbreng en bijdrage waaronder
de bestuurlijke bijdrage tot aanvulling van spelers, leiding JO17-1, de vele
gastspelers van JO 17 1 en 2, waaronder Steven, Tjitse, Anco, Kent, Sietze,
Hendrik, Jeffrey, Gerrit, Ruerd, Stijn, Douwe-Jan, Halbe-W en Stan,
de grensrechters (de Yntema’s, van der Weg, van der Schaar), de supporters
en niet te vergeten de ervaren leermeester-sparringpartner SDS-2 op de
trainingsavonden. Bij een fantastische BBQ op 2 juni bij de fam. Zijlstra is het
seizoen met balspelletjes in rijkelijk gevulde cups afgesloten en is met
een getrainde-uit-de-losse-pols speech afscheid genomen van de tweedejaars.
We hopen dat eenieder blijft en kijken uit naar komend seizoen. Start training
na het terugkom weekend Ameland (met dank aan ‘rover’ Yward).
Henk M. en Pieter de B.

Doazen fol Voetbal Internationals
At je ferhúzje komt er hiel wat los, witte in soad minsken út erfaring. At je dan
ek noch ferhúzje fan in pleats op Skrok mei in soad romte nei in
boargerwenning yn Wommels dan kinne je der
wol mei oan wêze. Dat jildt yn sekere sin foar
Jelle de Boer dy’t ynienen foar de kar stiet wat
hij no moat mei al dy doazen fol mei Voetbal
Internationals.
Op in moaie tongersdeitemoarn seach ik efkes
mei Jelle bij syn sammeling op Sebearestate
op Skrok. It begong allegear yn septimber
1969 doe’t de famylje de Boer wenjend op de
Sinterklazepleats ûnder Iens it blêd Goal –
Sportspiegel) kocht. Heit, broer en Jelle hiene
alle trije ynteresse foar fuotbal. Dat earste blêd
befoel goed en se namen in abonnement.
Neist Goal wie Voetbal International der ek al
4 jier en dat blêd stie “sterker” yn de merke as
Goal en nei in pear jierren waard Goal
oernommen troch VI. Fanôf dat momint (1971)
wie Jelle abonnee fan Voetbal International.
At je der fan útgean dat der sa’n 50 boekjes yn
it jier útkomme dan is it oannimmelik dat der
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sa’n 2500 blêden yn de talrike doazen sitte.
Foar de wat âldere fuotballeafhawwer dy’t al dy 50 jier it fuotbal ek folge hat, in
prachtich sneupobjekt. Want at ik in willekeurich blêd út 1972 pak dan sjocht it
er allegear wol bekend út seker dy nammen fan de teams
Jelle jout oan dat hij it measte wol lêzen hat. Net alles, want de lêste jierren
wurdt it wol wat minder en bliuwt it boekje soms earst dagen yn it plastik si tten
foardat hij syn favorite stikjes der útpikt.
Wat hij allang net mear lêst binne de stikjes fan Nico Dijkshoorn. Dat fynt Jelle
koartsein neat. At ik dêr op Skrok in oantal blêden trochblêderje en al dy foto’s
sjoch fan ploegen dy’t der hast jierren itselde útseagen dan docht dat wol wat
mei de herinnering.
De earste blêden kosten per stik 1 gûne en foar in fernsjierabonnement
moasten je 9 gûne betelje. Op de lêste VI stiet dat in los nûmer 4 euro 25 kost
en foar dyselde trije moanne wurdt er 37 euro 50 ôfskreaun.
“Wat no”, freegje ik Jelle. Jelle moat it antwurd noch skuldich bliuwe. Hij soe se
it leafst allegear hâlde wolle. Net om yn te lêzen, net om yn te sneupen mar
gewoan as in besit, in weardefol besit omdat er se sels allegear bewarre hat en
omdat hij der meastal mei in soad genoegen yn lêzen hat.
“Se geane net yn de houtkachel en ek net yn de âld-papier kontainer”, sa jout
Jelle oan. At ik se al kwyt wol of kwyt moat fanwege de romte dan hoop ik dat
der ien of mear leafhawwers binne dy’t goed op de “skat fan Skrok” passe wol.

In foto fan in suksesfolle perioade fan sc Hearrenfean mei in brildragende
spiler en topskoarder Kees Kist. Foar mear foto’s sjoch op de wepside.
(AH)
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Gebrûk keunstgersfjild
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met
natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig
heeft, is een onderhouds vrij kunstgrasveld een illusie.
Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig.
Verontreinigingen zijn funest voor elke
kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes
zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag dicht
gaat zitten. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde
waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur
van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden.
Als trainer, leider, speler en ook ouder hebben wij allen de
verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels.
Belangrijk is voor aanvang de tegenstander goed te ontvangen en de regels
duidelijk te maken, met het vriendelijke verzoek zich hieraan te houden.
De Kunstgrasregels:
1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone
voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen
vóór je het veld op gaat, gebruik de matten.
2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken.
3. Geen kauwgom op het veld.
4. Geen glaswerk op of rond het veld.
5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
6. Geen stalen noppen gebruiken.
7. Niet expres tegen de omheining schieten.
8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider,
hun trainer en voor zover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Het
publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van
het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
9. Niet slepen met doelen (optillen dus).
10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
11. Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat
hangen.
12.Stichting de Skoalleseize bepaalt in overleg met de consul bij extreme
weersomstandigheden of het kunstgrasveld bespeeld kan worden.
Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden
nageleefd.
Rubberkorrels
Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn
namelijk schadelijk voor de wasmachine. Stichting de Skoalleseize en vv SDS
zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines.
Het kunstgrasveld is nu dicht tot SDS 1 op zaterdag 11 augustus weer begint
te trainen.
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SDS JO17-2
Het seizoen 2017/2018 begon SDS met maar liefst 3 JO17 teams. De JO17-3
zou eigenlijk aan een JO16-1 competitie, maar dat ging helaas niet door.
Daarom werd het met een team van eerste jaars een lastig najaar. Helaas
maar 1 keer gewonnen. De laatste wedstrijd vlak voor de kerst liep uit op een
drama voor Bauke Stremmler. Hij liep een dubbele beenbreuk op en was voor
de rest van het seizoen uitgeschakeld. Inmiddels waren er bij de JO17-2,
JO17-3 en JO19-1 zoveel jongens gestopt, geblesseerd of op stage dat we na
de winterstop nog maar met twee JO17 teams door konden gaan. JO17-2 ging
nu verder met 18 spelers.
De eerste wedstrijd in 2018 werd een uitje naar Terschelling. Helaas werd het
sportief geen succes. De KNVB had er blijkbaar geen evenwichtige competitie
van gemaakt. Uiteindelijk werd er 3 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld.
Opvallend is dat juist de derby’s tegen Mulier, Arum/Achlum en Bolsward
werden gewonnen.
Het seizoen werd afgesloten met een BBQ waar de leiders Theun Gaastra en
ondergetekende met een bierpakket werden bedankt. En omdat voor het eerst
dit seizoen iedereen er was konden we nu ook een complete teamfoto maken.
Jongens nog bedankt voor een leuk seizoen en de lekkere biertjes,
Robert Schildkamp
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SDS JO15-3: Eerste jier fan gearwurking ST.
SDS/Nijland JO15 eindigt yn kampioenskip!
Ôfrune jier binne ús fuotbalferienings SDS en VV Nijland starten mei de
gearwurking yn de jeugdôfdieling. Eerste resultaat dêrfan wie it
kombinaasjeteam Jo15-3.
We binnen yn augustus ’17 útein setten mei in activiteit op it strân fan Makkum.
7 toppers fan SDS en 7 toppers fan VV Nijland koene sa mooi elkoar kinnen
leare. Mei de trainer Eelke van der Wal, trainer/lieder Hans van der Schaar en
lieder Gosse Hofstra. Wij hiene fuort yn de gaten dat dit in mooi stel jongens
wie! Nijsgjirrig en gretig om mei elkoar te fuotbaljen. Sa koene wij it seizoen
mei fertrouen starte.
Yn it earste healjier wiene de wedstriiden fuort en daliks prachtig om nei te
sjen. Hans en Eelke hiene op de training al snel de ferskillende kwaliteiten en
posysjes fan de jongens yn beeld. De spilers wiene: Pieter W., Jelte, Roy
Dylan, Jetse en Joop as ferdidigers; Jarno, Rutger, Thomas Oane, Tim en
Thiadmer it middenfjild; Sije, Pieter B. en Thomas Oane yn de spits en Lennert
op de goal. De earste kompetiesje helte ha de mannen strieden foar de
punten. Mei 6 oerwinningen, 2 gelykspullen en 2 ferlenne wedstriiden eindigen
e
we as 4 . In prachtig mooi resultaat foar dit nije team!
De twadde helte fan de kompetiesje starten we mei noch mear fertrouen. En
dat die fertúten! De iene nei de oare wedstriid waard mei soms dikke winst
ôfslúten. Dêrbij wine de 7-1 yn en tsjin Frentsjer en de 8-0 oerwinning thús tsjin
Arum de útsjitters. Spannend waard de thúsdwedstriid yn Nijlân tsjin Boalsert.
Sij hiene ek nog neat ferlen en stiene gelyk mei ús. De wedstriid wie in echte
streekderby, wêr de spanning heech op rûn. Wij wûnen mei 3-2 en dermei wie
de earste stap nei it kampioenskip setten!
Mar ek ús Jo15-3 hie in sa neamde of-day . Út tsjin Mulier giene wij mei 4-0 it
skip yn en stiene we wer gelyk mei Boalsert en Terschelling. We wûnen dernei
thús tsjin Terschelling mei 4-2. It gie dus tusken ús en Boalsert. En Boalsert
moast noch nei Terschelling ta!
Ús lêste wedstriid wie op 26 maaije yn Ljouwert tsjin Blauw Wit. It wie dreech,
mar wij wûnen mei 2-1! Dernei spiele Boalsert ek yn Ljouwert tsjin Leovardia.
Ús jongens der mei hinne. Boalsert kaam 0-1 en letter 1-2 foar, mar ferlear
dochs mei 4-2. Doe wie it feest:
ST SDS/Nijland J015-3 Kampioen!
Dat ha we uiteraard fiert mei in huldiging troch beide bestjoeren en in rit op de
platte karre yn en troch Nijlân. Wat in machtig mooie start fan ús gearwurking
mei dit prachtige team fuotballers! En dan fuort en daliks it seizoen ôfslúte as
kampioen: dat smakket nei mear!
Eelke, Hans en Gosse
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SDS MO13-1
SDS MO13-1 Kampioen 9 juni 2018
Zaterdag 9 juni jl. bereikten de meisjes van SDS MO13-1 hun ultieme doel
namelijk kampioen worden in de competitie. Er werd een aantal jaren lang hard
gewerkt om dat doel te bereiken. MO 13-1 is een succesverhaal dat zijn
weerga niet kent. Het eerste jaar was het zoeken naar de juiste balans in het
team en ervaring opdoen in de competitie. Onder de bezielende trainingen van
Theo Postma en de zijnen werd al spoedig duidelijk dat er heel veel potentie in
dit team zat. De meiden eindigden steeds hoger in de competities en pakten
afgelopen winter de tweede plaats in de zaalcompetitie. Zelf waren ze hierover
niet te spreken omdat ze graag kampioen hadden willen worden. Eigenlijk
werd daardoor de druk op de afgelopen veldcompetitie nog hoger omdat het
de laatste periode zou zijn in dezelfde samenstelling. Bovendien moest er
gepuzzeld worden met de trainingen omdat Theo druk bezet was. Gelukkig
nam Hans van der Schaar de klus op zich en kon hij, met wat extra
ondersteuning, het laatste zetje geven naar het kampioenschap toe. Met name
het gehele veld in de vorm van een kerstboom laten bewegen kreeg hij bij de
meiden tussen de oren. In die allerlaatste wedstrijd van zaterdag 9 juni tegen
Dronryp lieten de meiden alles zien wat ze de afgelopen jaren hadden
opgebouwd wat resulteerde in 5-1 winst. En daarmee hadden ze de
kampioensbeker in handen. INDRUKWEKKEND!!
De SDS MO13-1 leeuwinnen:
Minke Postma:
Berber Visser:
Doutsen Porte:

Lisa Koenen:

Menna van der Woude:

Rixt van der Schaar:

Prajita Chhetri:
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Supersterke middenvelder waarvan de bal
bijna niet af te pakken is door de tegenstander.
Onverslaanbare mid links die altijd op tijd is
zowel in aanvallend als verdedigend opzicht.
Ongelooflijk goede keeper met een
fantastische reflex bij onverwachte
doelpogingen.
Heel slimme mid rechts waarbij ze er altijd in
slaagt de bal snel over de flanken bij de
aanvallers te krijgen.
Top centrumverdediger met een heel goede
balcontrole en een niet te beschrijven conditie
en werklust.
Supersnelle schaduw van de tegenstander op
alle posities. De bal is bijna niet af te spelen
met Rixt in de buurt.
Supertalent in de rechtsback positie waarbij de
tegenstander geen kans krijgt na te denken.
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Mare Diever:

Judith van der Weerdt:
Grace Odier:

Femke Breeuwsma:

Ilse Hoitinga:

Geweldige spelverdeler met veel spelinzicht
die het liefst direct achter de spits speelt en
haar doelpuntjes meepikt.
Megasterke spits en tevens onze topscorer.
Technisch zeer begaafd met “killersinstinct”.
Verbluffend technische back die de bal maar
één keer hoeft te raken om hem op de juiste
positie te krijgen.
Kei snelle middenvelder. Sneller dan de bal
met als specialiteit een pass langs de lijn naar
de vleugelspits.
Fenomenaal talent als aanvallend verdediger.
Dolt de spitsen van de tegenpartij; zelfs in een
klein hoekje.

Heel veel succes met jullie verdere carrière! En dank aan SDS, vrijwilligers,
(hulp)trainers en ouders,
Peter van der Weerdt en Geert Diever
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SDS JO 10-1 draait mooi seizoen 2017-2018.
e

Dit seizoen stonden de toppers voor een uitdaging in de 1 klasse.
Lees dit verhaal en beoordeel het zelf maar!
De bekerwedstrijden.
e
e
We starten de 1 bekerwedstrijd thuis gelijk met een 14-0 overwinning de 2
e
bekerwedstrijd was ook weer een thuis duel 18-0 en de 3 was een
doordeweekse uitwedstrijd de streekderby in Easterlittens het was spannend
want de winnaar plaatst zich voor de knock out ronde SDS JO 10-1 ging
feestend van het veld af 1-3. De eerste knock out ronde was tegen Blauw Wit
JO 10-1 uit (jammer) het werd een walk over voor Blauw Wit het werd 14-1
maar die ene goal was wel een hele mooie aanval van SDS.
Najaar competitie.
De najaar competitie starten we thuis op 23 september tegen Irnsum en gelijk
een zenuwslopende wedstrijd 6-5 in het voordeel van ons hierna volgen nog 2
overwinningen op Trynwalden JO 10-1 en SJO DFC JO 10-1 3 gespeeld en 9
punten mooie start van de toppers van SDS JO 10-1.
Maar op 21 oktober volgt de reis naar Ameland Geel Wit JO 10-1 was het de
lange reis of de zenuwen?
Ee dikke nederlaag volgde 9-0! Geel wit speelde ook wel erg goed op het laats
veranderde veld van kunstgras naar een uitglijveld.
Hierna volgden nog 1 overwinning en een gelijkspel.
e
SDS JO 10-1 eindigde op een keurige 3 plaats 9 gespeeld en 13 punten
doelsaldo 31-31
Zaalcompetitie.
De zaalcompetitie daar deden we aan mee om ook in de winter bezig te blijven
met voetballen zodat onze beentjes niet in de rust kwamen.
e
Het was niet ons jaar in de zaal we werden 6 met 6 gespeeld en 6 punten
doelsaldo 10-29.
Voorjaar competitie.
De voorjaar competitie starten we op 17 februari om 10.00 uur met -3 en een
half bevroren veld in Achlum tegen het altijd winnende Stormvogels.
Ik kan u melden dat het hun niet gelukt is om van ons te winnen Noor maakte
vlak voortijd de 1-1.
10 maart volgde een weer een uitwedstrijd nu naar VV Heereveen het werd 55 met vlak voor tijd paal , lat en de keeper die de 5-6 voorkwamen.
e
Na deze uitwedstrijden volgde de 3 uitwedstrijd in Joure tegen JO 10-3 0-21
werd het voor onze toppers, de app ging toch los! Maar helaas hierna kwamen
we er achter dat Joure uit de competitie ging.
Maar door deze resultaten werden we steeds beter fysiek en ook het mentale
gedeelte en dat zagen we terug in de wedstrijden de 3 punten bleven we
noteren op 14 april kwam Stormvogels op bezoek maar ook dit keer winnen ze
niet van ons het werd 3-3 na 1-3 achter.
21 april kwam VV Heerenveen op bezoek maar waar was die jongen met het
e
staartje? Ruststand 1-3 maar de 2 helft zagen ons altijd velen vaste
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supporters een helft om te smullen 8-5 werd het toch uiteindelijk. Met nog 2
wedstrijden voor de boeg was het reuze spannend in onze competitie 3
ploegen streden voor het kampioenschap Bolsward , Stormvogels en SDS
De laatste wedstrijd was uit tegen Bolsward en bam 0-3 voor ons.
e
e
Maar ja dan staat SDS op de 1 plaats en stormvogels 2 met nog 3
wedstrijden te gaan terwijl wij al klaar waren met de competitie maar
Stormvogels wonnen al hun wedstrijden en eindigde Stormvogels daardoor op
e
e
de 1 plaats en wij werden keurig 2 met een ongeslagen status.
Toernooien.
2 juni toernooi in Noord Holland bij DTS in Oudkarspel
e
e
2 gespeeld beide gewonnen en bij latje trap werden we 2 dus 8 punten 1
plaats zou je zeggen.
e
e
Nou door een fout bij de organisatie werden wij 2 en geen 1 ? na veel protest
e
zagen ze hun fout opeens en kregen we toch de 1 prijs( je moet opkomen
waar de kinderen recht op hebben)
9 juni het Noorderlinge jeugdtoernooi in Bolsward. We moesten in een zware
poule, met 2 jo11 teams van SWZ, diep gaan. 5 gespeeld en 10 punten en dan
e
hoor je bijna direct na de laatste poule wedstrijd dat je met SDS jo 10-1 een 2
plaats hebben behaald! een mooie en leerzame middag op een goed
e
georganiseerd toernooi waar we nu al voor de 2 keer kwamen!
Alle supporters , verslaglezers , ouders , opa’s , oma’s , ooms , tantes , broer ,
en zussen bedank voor jullie support 2017 – 2018
Groet,
Dennis Vinke
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Doelpuntenmakkers 2017-2018
Winne of ferlieze dat dogge je net allinne bij it fuotbal. It is net foar neat in
teamsport. In doelpunt meitsje dat dogge je ek net allinne, dêr hawwe je goeie
meispilers/spylsters foar nedich. Sij dy’t er foar soargje dat der balbesit komt,
sij dy’t dat subtile paske jouwe en sij dy’t in prachtige foarset jouwe binne like
wichtich foar it team as sij/hij dy’t dat doelpunt makket.
Dit stikje giet oer de doelpuntenmakkers fan 2017-2018.
Twahûndertfjouwerenfyftich kear koene de hannen omheech, koe der wiisd
wurde nei it embleem, koe de útsinnige freugde dield wurde mei de
spiler/spylster dy’t de helpbal joech en koe it “feest” fierd wurde mei de
teamgenoaten.
254 doelpunten yn dit seizoen komt aardich oerien mei de sifers fan oare
jierren.
2014-2016 250
2015-2016 277
2016-2017 265
2017-2018 254
De titel “topskoarder 2017-2018 fan SDS”giet ûnbedrige nei Tjitske Heeres. Sij
makke 29 doelpunten en dat binne der 12 mear as Seriette, dy’t as debutante
bij SDS op 17 doelpunten útkomt. Beide froulju makken diel út fan de seleksje
fan SDS VR1.
Mei tank oan syn ploechgenoaten fan SDS 2 en oan heit en mem dy’t it mei
mooglik meitsje dat der sneons fuotballe wurde kin, makke Dirk de Jong der 14
doelpunten yn dit seizoen. Dêrmei helle hij miskien wol ferrassend “de brûnzen
titel”.
Yn de top 15 (6 doelpunten of mear) noch 3 froulju (Sanne-Rixt, Jeska en
Kirsten) lykas de twa jonge spitsen fan SDS 1 (Habtamu en Lourens) dy’t
beide op 10 doelpunten it seizoen einigen.
SDS 4 hat ek wolris mindere seizoenen hân
en dat sjogge je werom yn de top 15:
Johan, Andries en Sytze. Hendrik de Jong
op jacht nei syn 100ste doelpunt foar SDS 1
skoarde totaal 8 kear, wêrfan 3 foar SDS 1
en 5 foar SDS 2.
Feite de Haan (SDS 2) Robert Sijbesma en
Henk Postma (beide SDS 4) skoare altyd in
respektabel oantal.
Noch efkes oer Tjitske Heeres. Sij is no foar
it fjirde seizoen topskoarster fan SDS: in
geweldige prestaasje dy’t helaas gjin
ferfolch krije kin. Takem seizoen nije
kânsen foar oaren want Tjitske stoppet bij
SDS troch stúdzje (sjoch ek earder yn dizze
Treffer) .
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De ôfrûne 4 jier seach de top fan de topskoarderslist der sa út, wêrbij opfalt dat
er alle jierren twa froulju yn de top 3 steane:
2017-2018
Tjitske
Heeres
Seriette
Strikwerda
Dirk de Jong

2016-2017
Tjitske
29 Heeres
Tjeerd de
17 Vries
Jeska
14 Terpstra

42
15
14

2015-2016
Tjitske
Heeres
Robert
Sijbesma
Jeska
Terpstra

2014-2015
Tjitske
33 Heeres
Kirsten
25 Hiemstra
Robert
19 Sijbesma

39
16
14

De top 15 list 2017-2018:
1

VR1

totaal

Tjitske Heeres

29

29

Seriette Strikwerda

17

17

Dirk de Jong

2

3

4

14

14

Sanne Rixt Jorritsma
Habtamu de Hoop
Lourens van der Pol

11
10

10

8

2

3

5

10

Johan Postma
Hendrik de Jong

11

8

8
8

Jeska Terpstra

7

7

Andries Lanting

6

6

Sytze Hibma

6

6

Henk Postma

6

6

Robert Sijbesma

6

6

Feite de Haan
Kirsten Hiemstra

6

6

1

5

6

5 kear skoarden: Pieter Kamstra, Sieta Tessemaker, Allert Turksma
4 kear skoarden: Erik Haitsma, Eeltje Postma, Tseard Verbeek
3 kear skoarden: Ralph Wariman, Matthijs Postma, Femke Terpstra, Anne
Stenekes, Gerlof Jan Hofstra, Arjen Los, Gerwin Sybesma, Peter Sijbesma,
Hester Kingma, Agnes Posthumus
2 kear skoarden: Dirk Yde Sjaarda, Wichard Deinum, Sjoerd de Vries, Ronny
Wagenaar, Willem Wijnia, Harm Stremler, Bote Strikwerda, Jelmer Posthumus
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Jeroen Wagenaar
1 kear skoarden: Luuk van der Schaar, Broer Jacob Greydanus, Gertjan
Hessels, Remco Hylkema, Gerry Edou Mollema, Janieke Dijkstra, Steffen
Bruinsma, Pieter Sytsma, Tjeerd de Vries, Wiebe Heeres, Rick Hendriks,
Lysanne Wiersma, Wierd Hofstra, Ewout de Boer, Jildert van der Werf, Jan
Simon Jelsma, Doede Douwe Koopmans, Akke-Rixt Zijsling, Jelte Hitzert,
Marco Rijpkema, Jacob Klaas Haitsma
Der misse 8
doelpuntenmakkers
fan SDS 3. Dy
hawwe wij net
trochkrigen. It giet
om de wedstriden
thús tsjin IJVC en út
tsjin ONS. Beide
wedstriden wûn SDS
3 mei 4-0.
(AH)
Dirk de Jong eindigt as 3e yn it topsk oordersk lassemint

jiergong 48 nr. 4

35

juny 2018

Aginda
Wannear? Wat ?
15-july
1-aug

WK-finale
PC

8-aug

De Freule

11-aug
1-sep

Earste training SDS 1
1e bekerronde

8-sep
15-sep
22-sep
22-sep

2 bekerronde
e
3 bekerronde
e
1 kompetysjeronde
Greidhoek’ Festival yn Wommels

e

De Trefferredaksje
winsket jim allegear in
hiele noflike simmer ta!!

Inleveren SDS-materialen
Zouden de trainers, leiders en (ex)spelers die nog in het bezit zijn van
SDS- materialen zoals ballen, waterzakken en kleding dit willen inleveren
vóór 1 juli a.s bij Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ
Easterein of contact met hem opnemen indien inleveren nog niet mogelijk
is, tel.nr. 06-22863501,
e-mail:klaasenakke@ziggo.nl
W. Twijnstra, coördinator
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