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

Skiedsrjochterkoördinator:
Fakant

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 Twijnstra

Konsul:
Pier Faber

’t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein

0515-331750

Aktiviteitenkommisje:
Wa mar wol!
Rabobank Sneek –ZuidwestFriesland.

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

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 Ljurk, 8731 EJ Wommels
0515- 332649
Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels
0515-333295

Kontribúsje(per 1/1/2019) :
Senioren fjildfuotbal:
€ 70,Senioren sealfuotbal:
€ 49,Junioren O19 en O17:
€ 55,Junioren O15:
€ 46,Pupillen O13 en O11:
€ 38,Pupillen O9:
€ 33,Foar de jongerein jildt fanôf it twadde bern 20% koarting

it
it
it
it
it
it

healjier
healjier
healjier
healjier
healjier
healjier

Dizze kontribúsjebedragen binne eksklusyf de bijdrage foar it kleanfûns. Dizze
betreft foar senioarenleden €6,- en junioarenleden €5,- per heal jier.
By de earstehealjiers-kontribúsje wurdt ek €6,- foar de Grote Clubactie ôfskreaun.
Dizze 2 lotten krije je fan je leider en kinne efentueel je ferkeapje.
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,-.
Mei it nûmer fan it programmaboekje meitsje je kans op drûge woarsten.
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Freonen fan SDS
Foar € 50,- yn it jier wurde jo Freon fan SDS. Jo krije dêrfoar ús klupblêd, “de Treffer”, fergees
tastjoerd, jo komme op it ‘Freonenboerd’ en jo hawwe by kompetysjewedstriden fan ús earste
âlvetal frij tagong. Foar nijere ynljochtings kinne jo skilje mei Bauke de Boer 0515-332555

Stipers
Mear ynformaasje by Bauke de Boer (0515-332555)

Oanmelding nije leden:
Aspirant jongereinleden, aspirant senioren (fjildfuotbal) en aspirant sealfuotballers kinne
harren oanmelde/ôfmelde fia de webside www.vv-sds.nl fia “oan-/ôfmelde”.
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto)
ynlevere wurde.
By fragen kinne je kontakt opnimme mei Anco Elgersma.

Ôfmelde:
Under de kop oan-/ôfmelde stiet ek de link foar as je je spitich genôch ôfmelde moatte/wolle
Allinich op dizze wize kinne jim ôfmelden wurde (dus net fia in lieder of sa)
Hjirfoar binne twa data: foar 1 maaie en foar 1 desimber.
By te let ôfmelde moat der noch foar in heal jier betelle wurde, dit is omdat SDS dan ek jild ôfdrage
moat oan de KNVB.

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgende nûmer is:

2 oktober 2019
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden.
Leafst oer de E-mail.
E-mail adres : detreffer@vv-sds.nl

Fan it bestjoer
Dit is alwer de lêste Treffer fan it seizoen. Wat giet it hurd! Ik
wol elkenien út name fan de Trefferredaksje tank sizze foar al
harren oanlevere stikjes it ôfrûne seizoen.
Ut namme fan it bestjoer sjogge wy werom op in alderaardichst
seizoen. SDS 1 handhave him makkelijk yn de 3e-Klasse mei
jonge hûnen, SDS Vr.1 die mei om it kampioenskip en mei de
oanwas fan jonge manlju en froulju kinne wy wer jierren foarút! Moai ek dat de
JO19-1 de titel pakten lykas 12-1 en 11-1. Likefolle hawwe wy genoaten fan de
wille by û.o.de JO-17-2 en SDS 4.
Wy merke dat troch it gebrûk fan de mobile tillefoans der minder op de SDSside sjoen wurdt wylst hjir by tiden wichtige ynformaasje op stiet. In soad wurdt
regele mei help fan Whatsapp, mar je misse dochs ek wichtige ynformaasje as
je net op de SDS-side sjogge. Sa steane de nije seleksjes foar folgend seizoen
der op, de datum fan de start fan de nije kompetysje begjint en it nije
spylskema. Je kinne je oan- en ôfmelde as lid fan SDS, mar ek dat je net op it
keunstgers meie as je der net hoefe te trainen of te fuotbaljen en dat it
keunstgersfjild sawisa fanôf 1 juny ticht is. En noch folle mear! www.vv-sds.nl!
No allegear wer noflik oplade foar folgend seizoen! Wy hawwe der no al nocht
yn!
(WW)
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Ofskie nimme
fan SDS 2

In fruitmandsje brige
by Bote Strikwerda

Jeska Terpstra
topskoorder fan
SDS

side 11

side 27

side 30

Ynhald:
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Fan de jeugdkommisje
Kijkend naar Nederland – Portugal, de finale van de
Nations League, vraag ik mij af of we ooit één van onze
spelers terug zien in zo’n vertegenwoordigend elftal.
Enige jaren terug hadden we Krist Stoelwinder uit
Kubaard, die (zelfs tot en met de jo19) voor het oranje
jeugd CP-team uitkwam. Die stapte stoer in oranje
trainings tenue op onze velden om. Vreemde gedachte
overigens van een jeugdvoorzitter, die nog deze week
in een bijeenkomst met ouders van alle jo13 spelers van Nijland én SDS, sprak
over plezier boven prestatie als richtlijn om de jongere teams in te delen.
Volgens mij blijft het een eeuwige discussie. Ik kan ook slecht tegen verliezen
en was vanzelf ook blij met drie vertegenwoordigende elftallen als kampioen
van hun poule. Drie sterke teams ook, waarbij de prestatie van jo19 opviel
doordat men na vier wedstrijden troosteloos onder aan de league-lijst
bungelde. Dat is power mannen! Ook jo11 leek kansloos, maar door een
speling van het lot, kwam het toch goed, ook al moest er nog twee weken op
de verlossende bevestiging vanaf het LSC veld gewacht worden. Mooi einde
voor Dennis als trainer binnen ons korps. Zijn zoon Herman is één van die
talenten die het hogerop gaat proberen. Zien we hem ooit terug in de goal bij
oranje? Wie weet, maar voorlopig zal Zeerobben blij zijn met zowel vader als
zoon. Vader zal wel snel als ‘interim ouwe seun’ de fluit gaan hanteren. Ook
lopen er nog een paar talenten bij ONS rond die ooit in het zwart-wit hun
carrière starten. Jesse de Vries won dit jaar opnieuw de noordelijke beker jo13,
een knappe prestatie! Arjen Stremler speelt in jo15-1 en Peter Hoogerwerf in
jo19-1. Michel Vlap kwam ook van ONS en gaat zeker op termijn zijn eerste
interland debuut maken, dus wie weet hoe het balletje gaat rollen! Van de drie
komt Peter Hoogerwerf terug naar Easterein! Zo kun je zien dat een club als
SDS kan profiteren van sterke buurtclubs met een aanzuigende werking op
talenten. Terug naar het onderwerp: Moet een jeugdteam altijd voor de
prestatie gaan? Of kun je beter talenten met minder getalenteerde spelers
laten voetballen? Ik kom daar niet echt uit, maar voor de lagere elftallen volgen
we het advies van de KNVB: mengen dus. Ook niet meer kiezen voor vaste
verdedigers, keepers en aanvallers, maar alles laten rouleren. Daar schijnt
iedereen op de lange duur beter van te worden. Minder getalenteerde spelers
trekken zich hierbij op aan de vedettes, dat is het uitgangspunt. Lieuwe Meijer
kwam als ouder met een houtsnijdende kanttekening in de genoemde
bijeenkomst: staan talenten niet teveel stil in hun ontwikkeling als je meer kijkt
naar plezier dan naar prestatie? De tijd moet dat uitwijzen. Je kunt ook zeggen
dat talenten er een stapje bovenop moeten doen om wat mindere prestaties te
compenseren. De technische commissie jeugd heeft de wijsheid niet in pacht,
maar weet ook wel dat we als kleine dorpsclub, zelfs met Nijland als partner,
niet veel opties hebben. Nu kunnen we nog twee jo13 teams maken, maar de
komende jaren ziet dat er al weer heel anders uit. We kijken nog wel naar
jiergong 49 nr 4
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prestatie, maar realiseren ons ook dat het weinig plezier biedt als je wekelijks
met dubbele cijfers verliest. We zijn een club voor alle leden, als tcj wegen we
diverse belangen af en nemen we beslissingen, die lang niet altijd makkelijk
zijn of in goede aarde vallen bij iedereen, daarvoor zijn we nu eenmaal
aangesteld. De indelingen staan weer op de side en we hopen dat we er met
elkaar een mooi seizoen van maken. Eerst maar het water op nu, de kop leeg
en weer vol energie naar september!
Namens de jeugd- en technische commissie,
Tjerk van der Pol

SDS 1:Terugblik seizoen 2018-2019
Het was een seizoen waarin SDS lang zoekende was en
uiteindelijk ook vond, maar net te laat op gang kwam
e
voor een plaatsje in de nacompetitie. In de 1 periode en
e
de 2 periode werden er in totaal 19 punten verzameld,
e
maar in een sterke 3 periode werd dit aantal verdubbeld
tot 38 punten. In vergelijking met vorig seizoen is er
vooruitgang te zien, al is deze klein. Eén plaatsje hoger
e
(7 ) drie punten meer (38), één doelpunt meer gemaakt
(39) en vijf minder tegen (33).
In de beker doet SDS wat het moet doen, door de poule te winnen met 7
punten uit 3 wedstrijden, zonder ook maar een doelpunt tegen te krijgen. Met
Foarut, Beetgum en Bolsward als tegenstanders is het dit ook wel aan haar
stand verplicht. In de volgende ronde rekenen we af met Waskemeer (4-1),
waarna we op Leovardia stuitten. Er ontbreken veel spelers, maar op
wonderbaarlijke wijze spelen we 2-2 en na strafschoppen wordt er gewonnen.
SDS overwintert dus weer eens in de beker, maar Twijzel schakelt ons
vervolgens uit (1-3). Het bekeravontuur duurde vooral zo lang omdat we nooit
tegenstanders troffen die in een hogere klasse speelden, zo realistisch moet je
ook zijn. Toch waren het mooie en spannende wedstrijden zo tussendoor.
SDS speelde dit seizoen in een 4-4-2 formatie, maar de manier waarop
e
varieerde. Net als in het begin van het seizoen, werd er de 3 periode gespeeld
in een 4-4-2 formatie met een ruit op het middenveld. In deze laatste periode
begon SDS leken de puzzelstukjes op hun plaats te vallen en dit is ook
duidelijk terug te zien in de resultaten. Er is dit seizoen veel geprobeerd wat
formatie en opstelling betreft, maar pas aan het einde van het seizoen stond er
een elftal dat een overtuigende indruk maakte.
De verdediging bestond uit Jaap als meevoetballende doelman en opbouwer
Erik centraal achterin met Marco of Jacob-Klaas als mandekker naast zich.
Remco en Gerwin speelden afwisselend links of rechts achterin en beide
backs zochten daarnaast veelvuldig de aanval. Centraal op het middenveld
jiergong 49 nr 4
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vormden Wierd en Matthijs
een heel sterk duo, waarbij
Wierd voor de verdediging
bleef als controleur en
Matthijs constant voorin
opdook. Links op het
middenveld speelde Pieter
(of Wiebe)in een wat meer
controlerende rol en op
rechts zorgde Frank (of
Habtamu) voor diepgang. Voorin was Hendrik het ervaren aanspeelpunt en
Lourens dook constant de diepte in met zijn snelheid en opportunisme.
Er wordt mij regelmatig gevraagd of ik tevreden ben over afgelopen seizoen en
dat is een vraag die ik mij zelf ook wel eens stel. Ik ben zeer tevreden over de
samenwerking met de spelersgroep, die ambitieus, gedreven en leergierig is.
Het is een overwegend jonge selectie met veel spelers van rond de 20 jaar en
deze jongens zijn nog volop in ontwikkeling, dus misschien was het nog niet
realistisch om bovenin mee te willen spelen. Misschien is het belangrijkste dat
er de laatste periode een team ontstond, dat wel in staat is om rond de 50
punten te halen en dus bovenin mee kan draaien.
Het team staat verdedigend goed, maar heeft vooral behoefte aan meer
diepgang, snelheid en scorend vermogen om de volgende stap te maken. De
komst van spelers als Steven van der Pol en Peter Hoogerwerf is dan ook
belangrijk, want zij bezitten juist deze kwaliteiten. In het kader van ontwikkeling
is het ook een hele goede zaak dat Robert terugkeert bij SDS 1 als assistenttrainer. Ik denk dat SDS 1 op de goede weg is en we kijken uit naar volgend
seizoen.
Douwe Posthuma

SDS Vr.1
SDS dames 1 hat wer in topseizoen achter de rêch!
We krigen dit seizoen 3 nije spylsters derby: Elske,
Femke en Marije. Dermei starten wij dit seizoen mei
18 spylsters. Helaas foelen der yn it begjin fan it
seizoen al 4 spylsters ut. Tarina Geeske en Lysanne
mei in knibbelblessure en Akke-Rixt mei in
liesblessure. Dan wurdt de seleksje al gau lytser en
soms kin in spylster in wykein net fuotbalje. Gelokkich
wienen der dan de spylsters ut de MO17 dy’t ús helpe
koenen sadat de wedstriiden troch gean koenen. Super bedankt! Wij begjinne
dit seizoen mei de bekerwedstriiden. Ferline jier binne wy noch yn de heale
finale fan de beker kaam. Helaas kamen wij dit jier net fierder as de 1e ronde.
Jammer mar gelokkich sjogge in soad út it team dit ek posityf yn: ‘No haw wy
ek wer ris in wykein frij’.
jiergong 49 nr 4
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Yn it begjin fan dit seizoen winne wy de earste 2 wedstriden fan ús bekende
tsjinstanners Mulier en Skearnegoutum. Yn dizze kompetysje sieten ek wat
teams dy’t wy noch net earder tsjin kom wienen of teams wer wy noch net sa
faak tsjin fuotbalt hienen. Hjirtroch wisten wij noch net presys wat wy fan hun
ferwachtsje koenen. Uteinlik wienen der 3 oare teams die lykwaardich oan us
wienen: GAVC, AVC en Bitgum. Trochdat wy alle fjouwer fan elkoar winne en
ferlieze, wie de stân yn de kompetysje elke wike wer oars. Yn de wedstriid tsjin
Harns litte wy de punten lizze: mei in penalty tsjin ferlieze wy de wedstriid. Dit
is heel erch jammer want wy hienen de 3 punten yn de kompetysje wol nedich.
Wy slúte de 1e seizoenshelte gelokkich wol ôf mei in winst tsjin Joure!
Yn de winterstop krigen wy ús nije wedstriidsjurts en polo’s. Nei de winterstop
begjinne wy goed, wy winne 2 kear efterelkoar tsjin St. Anne en stean dêrtroch
boppe-oan! Wy winne de wedstriden (eindelijk) wer mei grutte útslagen: de
wedstriid tsjin Mulier mei 9-0, tsjin Skearnegoutum mei 10-0 en tsjin Tsjom mei
13-0! Mar de wedstriden tsjin GAVC, AVC en Bitgum ferlieze we allegear.
Hjirnei sakken wy al gau. Uteindelijk binne wy eindige op it 4e plakje en is
Bitgum kampioen wurden.
Takom seizoen krije wij der wer nije spylsters bij út de MO17. Leuk dat jim bij
ús komme! Jammer genôch stopje der dit seizoen ek wer in oantal spylsters.
Hjirby wolle wy Geeske, Akke-Rixt, Tarina, Marije, en Janieke bedanke foar de
gesellichheid en sportiviteit yn ús team. Geeske stopt nei 12 jier helaas mei
fuotbaljen. Akke-Rixt stopt yn ferbân mei har wurk. Tarina stopt troch har
knibbelblessure. Marije gjit studearjen yn Grins en Janieke giet foutbaljen yn
har eftertún(Ljouwerter Sweltsjes).
Helaas stopt ús coach en trainer fan dit seizoen ek: Stefan van Krimpen. Nei 2
jier ús coach west te wêzen fynt hy dat it tiid is foar in oar. Namens hiel SDS
dames 1 wolle wy Stefan bedanke foar alles wat hy dien hat foar it team. Ek
hat Stefan de nije polo’s foar ús sponserd. Bedankt Stefan!
Us nije coach/trainer wurd Akke-Rixt Zijsling en Tarina bliuwt foar folgend jier
ús leidster.
No sille wij
lekker fan
de simmer
geniete en
slute wij it
seizoen ôf
mei in
BBQ. Oant
yn it nije
seizoen!
Lysanne
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In fruitmandsje bringe by Ewout de Boer
Ewout de Boer fan SDS 1 rekke begjin dit jier wer ris
slim blesseard. Dit kear oan syn skouder. Lykas syn
eardere slimme blessures koe hy lyk wer in skoft net
oant wurk. Dit wie him min nei it sin. Wy binne benijd
hoe as it no mei him is.
Wêr hiest presys lêst fan?
Ik hie lêst van it skouder, it ac-gewricht wie oprekt.
Hoe hast dat sa krigen?
Wy hienen een oefenwedstriid tsjin Easterlittens. Ik soe in kopduel oangean en
ik sprong heger dan de tsjinstanner en hy rûn tsjin my oan wêrtroch ik út
evenwicht rekke. Doe foel ik mei myn skouder en holle op’e grûn.
Fernaamdest lyk dat it mis wie?
Ik fernaam wol dat it net goed wie. Ik koe myn hân net goed brûke en ik wist
net mear hoe as it presys gebeurd wie. Troch dat ik op myn holle fallen wie,
wie ik een stikje van de film kwyt. Ik koe de boks net fine, myn tas net en koe
my net betinke wêr as ik die dei oan it wurk west wie.
Hoe giet it mei dyn herstel?
Se seinen dat it herstel maksimaal 6 wiken duorje koe, mar nei 2 wiken wie ik
alwer oan it wurk. Dat gie redelijk. Ik fernaam noch wol dat it skouder gefoelich
wie.
Hast noch in soad lêst?
Sa no en dan seurt it skouder noch wol wat om, mar fierder giet it best.
Wat mist no it meast no ast net fuotballest?
De wedstriden en de trainingen, om je elke keer wer foar te bereiden foar de
sneons om wer een goed rissultaat te heljen. En natuerlijk de 3e helte.
Hoe komt it folgend seizoen? Doarst it wol wer oan?
Ja ik doar it wol wer oan, mar haw beslúten om in stapke werom te dwaan en
e
folgend seizoen yn it 2 fuotbaljen te gean.
Ewout, in protte sukses mei dyn herstel en wy hoopje dy yn it nije
seizoen wer op it fjild te sjen!
(WW)
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SDS JO19-1 kampioen!
Ergens op een warme zomerdag in (het zal Juli of Augustus zijn
geweest) kwamen Pieter de Boer en Henk Mulder samen met de 15-koppige
selectie van de JO19-1 van SDS bijeen om te beginnen aan het nieuwe jaar.
Het nieuwe jaar zou bestaan uit twee halfjaar competities. Eerst moest het
team zich focussen op de eerste competitie. In het eerste halfjaar stonden er
mooie wedstrijden op het programma, ze moest er gespeeld worden tegen
Bolsward, Makkum en Workum. Dit zijn ploegen waar voor de jongens veel
oud klasgenoten in zitten. Het seizoen werd zoals gewoonlijk gestart met de
beker. De ploeg zag kansen om door te gaan, ook al zou dit heel lastig
worden. De eerste wedstrijd werd gelijk tegen FVC verloren. Met 4-1 maar
liefst. De beker droom was snel voorbij nadat er ook tegen Workum verloren
werd ( 2-3). Er werd nog van MKV gewonnen waardoor de ploeg 3e eindigde.
Na tegenvallende bekerresultaten moest de ploeg zich focussen op de eerste
competitie, deze zou uitlopen deceptie. Het doel was om met de top 4 mee te
draaien. De eerste wedstrijd viel al erg tegen er werd verloren tegen Heech, de
jongens waren des duivels, “Hoe kunnen we nou weer verliezen vaan Heech!”
De JO19 zou gedurende het seizoen nog veel meer van deze momenten
hebben. de week erop werd er nog van Heerenveen gewonnen maar daarna
ging het al gauw bergafwaarts. Er werd verloren van Balk, Makkum, Akkrum,
en Oldeholtpade. Na Oldeholtpade donderde het weer eens in de kleedkamer.
De ploeg zat er verslagen bij en was gefrustreerd, volgende week komt
nummer 2 Workum op bezoek, een ploeg waar veel oude bekenden bij zitten
en waar absoluut niet van verloren mag worden, echter leek een resultaat ver
te zoeken. SDS stond bijna laatste en Workum was the best of the rest. “We
kunnen niet eens van Oldeholtpade winnen, niet eens tegen een paar lompe
lui uit Oldeholtpade! Voor ons was Oldeholtpade een dropje in the middle of
nowhere waar gevoetbald werd op een weiland tegen een elftal met het
voetballende vermogen van een ezel met twee linkerbenen. In dat geval waren
wij een soort verlamde ezel, want we verloren rustig met 3-1 van datzelfde
Oldeholtpade. De week erop kwam het gevreesde Workum op bezoek, de
ploeg stond 2e en had alleen punten laten liggen tegen LSC, die eigenlijk als
buitenstaanders werden beschouwd. Het was 27 Oktober. Het seizoen begon
op 1 september en pas op 27 Oktober liet de ploeg van Henk Mulder en Pieter
de Boer voor het eerst zien was het in zijn macht had. Workum werd het eerste
halfuur van de mat gelopen, de jongens wisten niet was ze overkwam. SDS
maakte er 2 in dat eerste halfuur maar verzuimde om er niet veel meer te
maken. In het laatste kwartier van de eerste helft werd alles weggeven. De
JO19 zakte wat in en zag door wat domme fouten en een vrije trap nog voor de
rust tegen een achterstand aan. De ploeg moest zich herpakken en gelukkig
lukte dat ook, nadat Workum 2-4 had gemaakt kwam de jongens terug, zelfs
de rode kaart van Luuk van der Schaar zat een resultaat niet in de weg. Het
werd uiteindelijk 4-4. Dit punt was van harte welkom en werd dan ook gevierd
als een overwinning.
Steven Vellinga
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De freedtejûnskredits bin foar SDS-froulju 2
It wie op in tiisdei leau ik dat ik frege waard om op de freedtejûns
dy wike de froulju fan SDS twa te fluitsjen. Ik mei graach fluitsje,
dat ik sei fansels ‘ja’. Ik de froulju Google’je op de webside fan
SDS (webside folslein yn it Frysk, machtich moai!) en efkes sjen
wat ik ferwachtsje koe. Ik ynformearre nei de spulfoarmen en
doe die bliken dat it in soarte fan kompetysje/toernoai wie.Heal
fjild en 20 minuten foar ien wedstriid. Ik kaam freedtejûns tsjin sânen oan op it
sportpark fan SDS. Bakje kofje, omklaaie, praatsje en begjinne. Fiif
frouljusteams dy’t allegear sa entûsjast wienen, dat sy earst op de ferkearde
kant stienen. Gau wikselje en fuotbalje. De wedstriden ferrûnen gemoedlik en
fleurich, de lol stie foarop. Goede saak, dêrfoar is it fuotbal yn myn opiny ek
bedoeld. Doe’t ik úteinlik it frouljusteam fan de thúsklup op myn kant fan it fjild
(Robert hie de oare kant) ferskinen seach, foel my wat op. Net sa sear oan it
team sels, as wol oan de koach fan de froulju. Een fleurige, aardich fanatike
man, dy’t der de lol ek wol fan yn seach. Hy wie wat drok, ik soe him
ydintifisearje as de Fryske Jürgen Klopp, fan Liverpool. Al is dy wol hiel
fanatyk. Ik moast tidens de wedstriid ek wol wat om him gnize. Fanatyk
coachend lâns de side fan it fjild dravend en wizend, en begryp my net
ferkeard: alles wie hiel posityf. Ik mei wol oer dit soarte treners. Boppedat liet
hy de froulju bytiden ek noch hiel aardich fuotbalje, al wûnen sy dizze wedstriid
net. Ik kin dat sizze, want yn de neisit dy jûns yn de kantine like it as hienen se
krekt de Champions League wûn. Ik haw noch in krap heal oerke oan de bar
sitten te praten en bin doe ôfstutsen nei hûs. Doe’t ik weromride nei Folsgeare
tocht ik by mysels: dizze froulju fertsjinje wier de Champions League foar
Gesellichheid en Fleurigens. Ik kom oare kear graach wer!
Gerrit Harmen Rypma

SDS 2
SDS 2 stelde op de lêste spyldei it Reservee
2 -Klasserskip feilich troch mei 1-0 te winnen
e
fan sc Berlikum en sels noch 6 te wurden.
De ploech fan Okke van der Kamp waard
dêrmei de winner fan ‘it rjochter rygje’.
Nei de leste wedstriid fan it seizoen waard
ôfskie naam fan 3 sterkhâlders fan SDS 2.
Jeroen Brouwer is jierren lieder west en hat
beslúten foar syn gesin te kiezen. Anne
Stenekes en Feite de Haan dogge in stapke
werom en geane rekreatyf by SDS baljen. Moai om te sjen dat dizze jongens
sa lang meiinoar it fuotballen belibbe hawwe en op dizze bysûndere wize mei
syn trijen ‘ôfslúte’ koenen. Jeroen nochris tige by tige en allegear noch in hiel
soad súkses! Wy sjogge jim hoe dan ek werom!
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In fruitmandsje bringe by André Vink
Yn desimber rekke André Vink yn it sikenhûs mei in
longontsteking, mar foar ‘t elkenien it yn de gaten hie lei
hy yn Grins yn it sikenhûs en stride hy om libjen te
bliuwen. Wy binne benijd hoe as it no mei him giet.
Do rekkest plots aardich siik yn desimber. Wat
barde der?
Al enkele dagen voelde ik me niet zo goed, dacht aan
een griepje maar het voelde anders. Na enig
aandringen vond Tineke het verstandig om naar de
dokterswacht te gaan. Zondag 23 december om 18:30 was ik daar na controle
doorgestuurd naar de eerste hulp. Hier werden foto’s gemaakt en voordat ik
het wist lag ik op het IC. Ik bleek een Shocklong te hebben, dat was een
reactie op de influenza met gevolg dat er vocht in je longblaasjes komt en
zodoende loop je langzaam vol. Ik had nog 74% zuurstof in mijn bloed en was
erg moe. Tineke en de bern kregen te horen dat ik zeer ernstig ziek was en er
brak een spannende tijd aan voor ze.
Hiest sels yn de gaten dat it sa slim wie?
Toen ik op het IC in Sneek lag zei ik tegen tineke dat het niet zonder zorgen
was. Hoe erg het was wist ik niet want ik had geen pijn en was niet benauwd,
wel onvoorstelbaar moe. 24 december ben ik in slaap gebracht en werd mijn
toestand nog minder. Op 1e kerstdag ben ik met een speciale IC ambu uit
Groningen naar het UMCG gebracht hier heb ik tot 3 januari in slaap gelegen.
De artsen daar hebben alles uit de kast gehaald om mij te helpen, maar nadat
mijn nieren en lever “problemen” gaven werd het pas echt zorgelijk. Als door
een wonder ben ik er bovenop gekomen en inmiddels wakker gemaakt mocht
ik op 6 januari weer terug Sneek. Hier lag ik nog 5 dagen op het IC en tot 16
januari op de verpleegafdeling.
Hoe giet it no mei dyn herstel?
Voor mijn verdere revalidatie ging in naar Bloemkamp, want ik moest alles
weer opnieuw leren (lopen, slikken, douchen, enz.) Hier moest ik 6 – 8 weken
blijven, maar daar had ik geen zin, ik wilde naar huis. 2½ nadat ik wakker ben
gemaakt liep ik los over de gang in Bloemkamp, zusters kwamen kijken want
het was “onmogelijk” wat ik deed. 2 dagen later liep ik zonder hulp de trap 2x
op en neer. De arts van Bloemkamp noemde mij een Godswonder en begreep
er niets van. Ik herstelde razend snel en na 13 dagen werd ik door Tineke
opgehaald…ik mocht naar huis op 29 januari.
Moast no ek nei de fysio of te revalideren?
De eerste paar maanden heb ik geen fysio gehad. Ik lag nog veel op bed en
probeerde elke dag een eindje te lopen door het dorp. Nu ga ik alweer
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wekelijks een half uurtje naar de medische sportschool in Bolsward en kan ik al
30 km fietsen op de E-bike. Daarnaast ga ik naar Scharnegoutum bij een
vrouw die al mijn lymfebanen weer open zet en hierdoor krijg je meer energie,
ik heb er veel baat bij. Inmiddels ben ik ongeveer op de helft van mijn kunnen
en slaap ik overdag nog een klein uurtje. Laatst even een poosje gekeken bij
een voetbalwedstrijd van het 4e (speel ús Wietse in) en dat voelde wel weer
als vanouds. Door de vele medicatie heeft ook mijn bovenkamer moeite om
alles helder en scherp te zien. Het onthouden en snel reageren lukt nog niet
optimaal, maar we gaan de goede kant op, al moeten we nog wel een “stukje”.
Wat mist no it meast no ast net fluitest?
Het gekke is dat ik nu pas langzamerhand het fluiten gaat missen, nu ik weer
“meer helder” wordt en er volop voetbal op tv is begint het langzaam te
kriebelen. Maar echt zin heb ik nog niet want ik mis nog te veel energie en
“wille” om weer de wei in te gaan. De gezelligheid en de mensen mis ik wel
maar ook gezonde wedstrijdspanning.
Tinkst dasto folgend seizoen wer wat fluitsje kinst?
Mijn eerste prioriteit is om weer zo snel mogelijk aan het werkt te gaan,
hopelijk lukt dat vanaf 1 januari 2020. Voor die tijd volgt er een opbouwtraject
en gaan we stapje voor stapje verder. Pas als ik volledig werkt ga ik mijn
hobby’s weer oppakken en hopelijk lukt het dan om aan het eind van de 2e
seizoenshelft nog een paar potjes te fluiten. In het ziekenhuis heb ik belooft om
alle mensen die mij geholpen hebben uit te nodigen om naar een wedstrijd te
komen kijken, zodra ik weer kan fluiten.
Als wij terug denken aan de afgelopen periode dan valt het vooral op hoeveel
mensen er aan ons gedacht en meegeleefd hebben. Kaarten, bloemen,
fruitmanden, heel veel lekkers noem het maar op, we zijn vreslijk verwend. De
vele bezoekjes en de lieve mensen om ons heen hebben ons erg goed
gedaan…ik werd er stil van. Ook vanuit de kant van SDS en in het bijzonder
mijn collega-scheidsrechters heeft iedereen zeer meegeleefd. Ongelofelijk
bedankt, ook namens Tineke en de bern.
André, in protte sukses mei dyn herstel!
Wy hoopje dy snel wer op it fjild te sjen!
(WW)

Sjoch foar al it aktuele
SDS-nijs elke dei op
www.vv-sds.nl!
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SDS -Look-a-likes(24)
Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in
blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst
fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Wy binne hiel
benijd. Mail jim SDS-Look-a-like nei DeTreffer@vv-sds.nl!
Mark Klijnsma as Donny van de Beek:

Pieter Wijnia as Frenkie de Jong:

Hans Mulder (RKC) as Marco Rijpkema:
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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 kaam úteinlik noch ticht by in perioade ek.
En dat mei in pypjonge seleksje. SDS 2 hat him lokkich genôch handhave yn
e
e
de Reserve 2 Klasse en úteinlik gewoan knap 6 wurden, SDS 3 begie it
seizoen knap, mar rekke troch tefolle frije wykeinen it ritme kwyt en sakke
aardich ôf. SDS 4 hat foaral in soad wille hân. SDS Vr.1 hat it ûndanks dat
topskoorster Tjitske Heeres fuortgien is hiel best dien en stie sels in skoftke
boppe-oan. Vr.2 hat in pear kear moai fuort west te baljen en wist sels in pear
wedstriden te winnen! Machtich dat de JO19-1 it nei de winterstop it sa knap
oppakt hawwe en mei in soad ynset knap kampioen wurden binne. De JO17-1
hawwe op in heech nivo knap presteard. De JO17-2 hat op ‘e nij sjen litten op
in positive manier alderaardichst meielkoar te baljen. Moai dat de JO12-1 en
JO11-1 kampioen wurden binne! De MO17-1 hie it dreech dit seizoen, mar
moai dat sa no en dan wat famkes mei de Vr.1 mei koenen. De MO15-1 die
oant de lêste dei mei om it kampioenskip. By de jongere jeugd stiet foaral it
plezier foarop en dat strielen de jongens en famkes genôch út!
Wat wie dyn hichtepunt?
It kampioenskip fan SDS JO19-1, it spul fan in jonge hûn as Wierd Hofstra yn
SDS 1 en de wille fan de mannen fan JO17-2. En de nije TD, de nije assistent
fan SDS 1 en de nije spitsentrainer en…….!

“Ik haw genoaten fan it
Wie der ek in djiptepunt?
spul
fan in jonge hûn as
De swiere blessures fan Lysanne
Wiersma, Ewout de Boer, Anco Bervoets
Wierd Hofstra yn SDS 1.”
en Bote Strikwerda en it siik wêzen fan
André Vink. Dêrneist de ôflaste wedstriden ten gevolge fan te min spilers.
Wa wie foar dy de man/frou fan it seizoen?
Dat binne der eins twa. Harm-Auke Dijkstra hat der it hiele jier alles oan dien
om SDS 3 fuotbalje te litten, al siet it him net altiten mei. Dochs sette hy him
altiten foar 100% yn. Dit sit blykber yn de familie, want omkesizzer Steven
Vellinga hie der letterlijk alles foar oer om kampioen te wurden. Om de mannen
fan JO19-1 noch mear te motiveren om te winnen sette hy syn hier yn. Dit
koste him úteinlik syn hier!
Hasto ek sa ’n nocht yn WK fuotbaljen foar froulju?
Jawis! Hearlijk man! Der dogge 24 teams mei. Sa moast it by de manlju ek
wêze. Dat binne moai 52 wedstriden yn in moanne tiid! Rekkenje der mar op
dat der dizze moanne hiel wat hite nútsjes troch hinne gean!
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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 www.vv-sds.nl
en druk op:

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 bestjoerskeamer en by
Douwe-Dirk Reitsma:
Tel: 332500
of mail nei
douweenjetreitsma@hetnet.nl
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Gebrûk keunstgersfjild
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder
onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij 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 10 augustus weer begint
te trainen.
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SDS 4: Dreamteam of Bierteam
Vrijdag 10 augustus 2018 om 20:31 uur kwam, na vele speculaties en
#jehopenit’s, eindelijk het verlossende bericht in de SDS 4 groeps-app:
“Jongens, Jelmer (Posthumus) moet even in de groep”. Al snel volgde een
officiële verklaring. “Als technisch hart van SDS 4 hebben wij gemeend ons
deze zomerperiode te moeten versterken voor het komende seizoen. Hiermee
volgen wij de trend die is ingezet door Ajax, met het aantrekken van spelers als
Blind en Tadic. Met name Jelmer stond in de belangstelling van diverse clubs,
maar door goed onderhandelen hebben we respectievelijk sc Franeker 5 en
Giethoorn 4 de loef af weten te steken.”……….”Duidelijk mag zijn dat het onze
doelstelling is om komend seizoen kampioen te worden”, aldus de technische
staf. Daarnaast zou er ook sprake zijn geweest van een transfer van Ralph,
maar deze transfer werd op het laatste moment afgeketst op een aantal kleine
lettertjes.
Desalniettemin werd met deze ferme woorden de voorbereiding van een
legendarisch seizoen in gang gezet. Onder andere werd de route van de platte
kar uitgestippeld, er werden nieuwe eisen gesteld rondom de conditionele
gesteldheid en nieuwe bidons werden aangeschaft. Nog nooit had SDS 4 zo’n
goede voorbereiding meegemaakt. In de eerste drie wedstrijden werd dit
meteen duidelijk door klinkende overwinningen met iedere keer een hattrick
van Jelmer. De sfeer was euforisch en #plattekar werd trending in de groepsapp van SDS 4.
Toen kwam de wedstrijd Hielpen 1 - uit... Het was warm, het veld stroef en een
ongelukkige actie in de laatste minuut maakte een zure nederlaag tot een feit.
Dit was een flinke tik voor de kampioensaspiraties en het biertje op de brug
van het clubhuis van Hielpen smaakte niet zoals anders, maar de hoop was
nog niet vervlogen! De twee wedstrijden daarna werd er weer mooi gewonnen
thuis tegen QVC 4 en Sleat 3.
Op 17 november volgde een tweede klap.. Er werd met maar liefst 6-2 verloren
tegen Heeg 3 met een ietwat katerig SDS 4 team dat in de rust nog op
voorsprong stond! Oke, de regel van maximaal drie biertjes op vrijdagavond
was voor één keer overtreden, vanaf nu moest het vizier echt weer op scherp.
Nog twee wedstrijden tot de winterstop en dan als koploper of gedeeld
koploper aan het kerstmaal, dat was het devies.
Niets was minder waar, want in de laatste wedstrijd voor de winterstop kregen
we de derde tegenslag van het seizoen. Op een herfstig sportpark in Bolsward
kwam SDS 4 sterk voor de dag met twee voormalig eerste spelers en een
“nussie” oud tweede spelers. Beter kon het niet worden dachten we. Maar na
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een rigoureuze wisselactie tijdens de rust werd het spel ronduit onverzorgd en
kwamen we met het deksel op de neus terug uit Bolsward. 3-2 verlies..
Het verlies in Bolsward was de inleiding van de tweede seizoenshelft. Na de
winterstop was de chemie van het dreamteam SDS 4 #plattekar helemaal
verdwenen. Er werden na de winterstop nog maar 3 wedstrijden gewonnen uit
13 terwijl we dit voor de winterstop 6 keer hadden gedaan in 9 wedstrijden. We
gingen van dreamteam naar bierteam..
Het legendarische seizoen ging als een nachtkaars uit en dat kwam deels door
het vertrek van onze grootste aankoop ooit. SDS 4 bleek helaas een
tussenstation voor onze nieuwe spits. Daarnaast moet een groot vraagteken
(mét uitroepteken) worden gezet bij de 3 wedstrijden die, door “te weinig”
spelers aan de kant van SDS 4, op papier zijn afgedaan terwijl onze selectie
tegen de 30 spelers telt! In de wedstrijden die wel doorgingen moesten we
vaak aangevuld worden met spelers uit de A’s en het tweede en derde,
waarvoor onze grote dank!
Naast het belachelijk lage opkomstpercentage werd er in de andere
wedstrijden nog wel goed gevoetbald met een paar mooie overwinningen en
enkele verliespartijen die niet persé verloren hoefden te worden. Dus na een
vliegende seizoenstart met kampioenschap als doelstelling eindigde dit
legendarische team in de middenmoot. Niet als dreamteam, niet als bierteam,
maar als een dream-bierteam.
Tatap SDS 4
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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 JO17-1
Eerst maar even de kale statistieken: 24 wedstrijden, 7 keer gewonnen, 3 keer
gelijk en 14 keer verloren. 54 doelpunten voor en 84 tegen. En 6 gele kaarten.
Het team was dit jaar een samengesteld uit de JO17-1 en -2 van vorig jaar.
Samen met Gerbrand Kramer die vorig jaar in JO15-2 speelde en eigenlijk een
JO15 is.
de
In de beker was het wennen aan elkaar. Helaas brak Eeltsje Bootsma in de 2
wedstrijd zijn sleutelbeen. Winst en nipt en dik verlies betekende uitschakeling.
Ook in de najaarscompetitie was het zoeken naar de juiste speelwijze.
Uitslagen vergelijkbaar met de beker. Het centrale verdedigingsduo met Wiltsje
Aardema en aanvoerder Anco Bervoets stond nu wel. Stijn Schildkamp was nu
vaste doelman. Backs waren Michael van der Weg, Sietze Pieter en Ruerd
Andringa. Het middenveld bestond uit Tjerk Ebbinge, Douwe Jan Vellinga,
Gerbrand Kramer en Gerrit Gaastra. Voorin Stan Korbach, Kevin den Haan en
Jeffrey van der Werff. Jammer was het 1-0 verlies tegen Bolsward. Dat is een
wedstrijd die je wil winnen. Conclusie na de eerste helft was dat we uiteindelijk
te weinig scoren.
In de winter hield Gerrit helaas op maar was intussen Luka van der Weg er
weer bij gekomen. Ook werd er een ruil gedaan met Sietse Pieter en Tom
Wijnia.
De eerste wedstrijd in de voorjaarscompetitie was op een stormachtige
zaterdag in februari. Dit had niks met voetbal te maken. Tegen FVC waar we in
de
de beker ruim van hadden gewonnen ging de bal er niet in. In de 2 helft met
de wind mee ging een bal van FVC vanaf de middellijn er onhoudbaar in. Toch
werd het nog gelijk. De tweede wedstrijd tegen Bolsward kwamen we een keer
voor. Helaas werd een omzetting in de verdediging ons fataal. Weer niet
gewonnen van Bolsward. Uit tegen Hardegarijp kwamen we wat tegen de
verhouding in met 2-0 achter. Helaas verloren leek het twee minuten voor tijd.
Maar het onmogelijke gebeurde. In 2 minuten 2 keer scoren. De veerkracht die
in het team zat werd andermaal duidelijk. Daarna thuis tegen Kollum 3-2 en uit
tegen ONT 3-6. De laatste wedstrijd wellicht de beste van het seizoen. En
steeds vanuit achterstand. Op voetbaltv.nl is de wedstrijd tegen ONT integraal
terug te zien. Daarna sloeg de pechvogel toe. Op de training brak Anco ditmaal
zijn sleutelbeen. Het effect was merkbaar in de volgende uitwedstrijd. De
anders zo op elkaar ingespeelde defensie was zoekende. Tegen de nummer
laatst gelijk, 3-3. In de week daarna moest Wiltsje worden geopereerd en hij
kon de rest van het seizoen niet meer spelen. De thuiswedstrijd tegen
Bolsward was lang spannend. Maar omdat Douwe Jan maar 25 minuten kon
meespelen uiteindelijk een verloren zaak. 1-3.
Tijdens de laatste wedstrijden kwamen we er helaas niet meer aan te pas.
Daar waar we op de helft van het seizoen nog voor het kampioenschap gingen
de
werden we uiteindelijk 5 . Ook omdat er prioriteit werd gegeven aan het
uitlenen aan de JO19-1 die kampioen konden worden.
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Nog een laatste statistiek, topscoorder werd Kevin met 9 goals, Stan maakte er
6 en Anco en Eeltsje ondanks gebroken sleutelbenen uiteindelijk allebei 5. Tot
slot een eervolle vermelding voor Stijn die de enige penalty tegen stopte.
Robert Schildkamp

Prachtich seizoen 2018/2019 foar SDS JO17-2

Op freedtemiddei 24 maaie tidens de barbekjoe fan team JO17-2 reinde it. It
wie gjin himelwetter dat de krekt ynsaaide tún fan Hendrik Sweering oars wol
brûke koe. Nee, it reinde kompliminten. Spilers, lieders en trainers stutsen
tsjinelkoar de loftrompet ta want it seizoen 2018-2019 wie bysûnder. Sa
erfaarden se dat allegear.
Tegearre mij Douwe Dirk Reitsma die ik de training. Wij komme der al gau
efter dat er in bepaalde sfear ûntstiet dy’t it beste te omskriuwen is mei de
wurden selsstannich, fleurich, sosjaal, motivearre en teamgefoel. Hoe moai is it
dan om trainer te wêzen. It jout enerzjy, merk ik alle kearen at ik thús kom. Hoe
moai is it om te sjen dat de iene stiet te traapjen fan ûngeduld en graach
begjinne wol mei de waarming up ûnder syn lieding, hoe moai is dat de lêste
krekt wol/krekt net op tiid is en dat je gewoan witte wa’t dat is, hoe moai is it
tsjintwurdich mei de app dat je al witte foar de training wa’t sit te blokken op in
kommende toets, wa’t op staazje is, wa’t siik is en him helaas ôfmelde moat
foar de training. De jonges hawwe altyd sin om te trainen en at wij in kear
beide net kinne (en verfanger Willem ek net) dan roppe se “meie wij it sels sels
ek dwaan?”.
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De trainingen wêr’t ôfwurkje op it grutte doel favoryt is, wêr’t spulfoarmen mei
kompetysjes sichtber wille jout en wêr’t ek dúdlik wurdt, hokker oefeningen dy’t
je gewoan net wer dwaan moatte.
Yn it wykein litte wij it oer oan de trije lieders.
Trije heiten (Jehannes
Gerbrandy, Hindrik Sweering
en Jetze Wijnja) dy’t it mei
harren eigen kwaliteiten
geweldich oppakke en der
foarsoarge dat it sportive diel
op sneon ek prima ferrint.
Foar de winterstop moai yn de
middenmoat sadat nei de
winterstop striden wurde
kinne om de prize. Machtige
wedstriden mei legendarysk
skoareferrin. Sa as tsjin Balk
JO17-2 thús mei in
stoarmeftige wyn. 3-0 foar en 5-3 ferlieze. Dêr leare je fan want tsjin WPB
JO17-2 (de terjochte kampioen) waard in 0-4 efterstân omsetten yn in 4-4
gelykspul en ik sjoch it skot fan Jorrit Engelsma yn de lêste minút fanôf de
middenline der noch ynfleanen. De freugde fan it team nei dat doelpunt sei
alles.
SDS JO 17-2 wurdt tredde yn de kompetysje mei gemiddeld 3,4 doelpunt per
wedstriid.
Doelpuntemakkers
Bauke Reynhoudt

1

Tom Wijnia

1

Eljer Wiersma

1

Sietse Pieter

2

Jorrit Engelsma

2

Dirk Breeuwsma

4

Halbe Overal

6

Tim Sweering

8

Aiso Agricola

12

Gerben Gerbrandy

13
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jim positive ynstelling, jim fleur, jim wille en
jim respekt.
Hendrik, Jehannes, Jetze, Douwe Dirk en
Aant
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JO13-1
Wat een prachtig seizoen heeft de JO13-1 gehad. Er werd begonnen met een
valse start, verlies in de eerste wedstrijd tegen Easterlittens. Direct de koppies
omhoog, rug rechten en wat deze ploeg echt kenmerkte, vol vertrouwen er
weer tegenaan. Daarna in de eerste seizoenshelft alles gewonnen en de
laatste twee zaterdagen mochten de jongens op Terschelling de eerste plaats
in de competitie binnenhalen. Dat werd met twee mooie overwinningen, mooi
voetbal en vooral veel spelplezier bereikt. Zelfs de leiders van de tegenpartij
gaven aan te hebben genoten van het mooie voetbal van onze jongens.
Vervolgens in de winterstop de zaalcompetitie, waar een verdienstelijke
tweede plaats werd behaald. Net geen kampioen, dat viel wel even zwaar
maar uiteindelijk vooral trots dat ze zo goed gespeeld hadden tegen teams die
veelal een klasse hoger speelden.
De voorjaarscompetitie bleek opnieuw hoe deze ploeg is gegroeid. Met
speciale dank aan Robin die hele goede trainingen gaf en er het hele seizoen
twee keer in de week stond. Ook op training was er altijd volle inzet van de
jongens. De ploeg werd aangevuld met jongens uit de JO15-3, welke helaas
moest worden opgeheven. Enthousiaste voetballers, die heel goed in de ploeg
pasten. In deze competitie bleek Scharnegoutum JO13-1 helaas net een
maatje te groot. De thuiswedstrijd werd met 1-2 verloren en uit speelden we 11. Die verliespunten maakten dat Scharnegoutum verdiend het kampioenschap
pakte, maar wat werden onze jongens een goede tweede! Met veruit het beste
doelsaldo in de competitie van +40. Ze toonden elke zaterdag weer volle inzet,
vochten voor elke meter en voor elkaar. Op de laatste speeldag namen de
jongens een frisse duik na het behalen van de mooie tweede plaats. Al met al
een zeer geslaagd seizoen voor de toppers van JO13-1! Ook met dank aan
alle ouders, die altijd bereid waren te rijden, vlaggen, wassen en elke zaterdag
zorgden voor positieve support langs de lijn
Theun en Ernst

JO12-1

e

De triomftocht in de 2 helft van de competitie moest beginnen op 2 maart. Uit
naar Minnertsga JO12-1, waar we in het najaar al 2x nipt van hadden verloren.
e
We hadden dus wat goed te maken. Er werd goed gevoetbald de 1 helft,
waardoor we met een 1-3 voorsprong de rust in gingen. Echter dachten de
jongens dat we d’r al waren, slappe hap en binnen 5 minuten 4-3 achter in de
e
2 helft, uiteindelijk met 6-4 het schip in (4x Luuk); resultaat een Minnersga
complex.
e
16 maart, de 2 pot, nu thuis tegen Irnsum JO12-1, wat al 3 wedstrijden had
gewonnen (o.a. 6-3 van Minnertsga). Voor de wedstrijd werd duidelijk gemaakt
dat als we deze competitie nog iets wilden we vandaag moesten winnen.
e
Wederom een top 1 helft en een terechte 3-1 voorsprong bij rust.
Waarschuwen dat we d’r niet waren, had deze x effect. Mooie combinaties en
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prima inzet resulteerden uiteindelijk in een 5-2 overwinning (3x Luuk, Philip,
Pieter B.)
Een week later naar DFC /Dronrijp JO12-1, een hele goede pot, strak
verdedigen, goed keeperswerk (Johan) en goed afmaken. 0-2 voor bij rust en
e
even goede 2 helft, resulteert in 0-6 overwinning. (4x Pieter B., Rients,
Sietze).
Vervolgens een dubbele ontmoeting met Scharnegoutum JO12-1, de enige
mindere ploeg in onze competitie. Thuis wordt er zonder echt goed te spelen
met 6-2 gewonnen (Philip 3x, Pieter B., Rients, Luuk). Uit 1-8 winst, met 7
verschillende doelpuntenmakers; Pieter B. 2x, Sietze, Philip, Jorn, Luuk,
Johan, Tsjalling)
13 april, een sleutelwedstrijd thuis tegen Minnertsga. Alle ploegen laten punten
liggen, dus kunnen we vandaag goede zaken doen. Dan moet er natuurlijk wel
een x afgerekend worden met deze angstgegner. De jongens beginnen
overtuigend en
laten zien dat
ook zij niet 4x in
1 seizoen van
dezelfde ploeg
willen verliezen.
Bij rust 3-1 voor,
maar die hadden
we uit ook... Na
de rust echter
goed door, toch
de 3-2 en wordt
het spannend.
Uiteindelijk toch
de bevrijdende
4-2 en is er eindelijk gewonnen van Minnertsga! (Luuk 2x, Rients, Pieter B.).
We staan nu 6 verliespunten voor op Minnertga en Irnsum en staan er dus
uitstekend voor.
ST IJVC/Blauwhuis was de volgende halte, die stonden bijna onderaan en wij
ruim koploper. Dus slap de wedstrijd in, kansen niet maken. Bij rust nog 1-1,
maar uiteindelijk terecht 4-1 verloren (Pieter B.). Weer met beide beentjes op
de grond dus.
Op 11 mei wederom een sleutelwedstrijd, uit naar Irnsum. Beide bovenaan,
met 15 punten, wij een wedstrijd minder gespeeld. Irnsum maakte duidelijk niet
weer te willen verliezen van SDS en was de eerste helft stukken beter. Dat het
maar 2-1 was bij rust (Philip), daar mochten we de handjes dicht mee knijpen.
e
Wat omzettingen resulteerde in een beter SDS de 2 helft, kansen kansen,
maar doelpunten bleven lang uit. 10 minuten voor tijd was het dan toch Pieter
B. die een voorzet van Luuk beheerst in het hoekje tikte. Ontlading in het veld
en bij de technische staf, niet verliezen was het belangrijkste! De jongens
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zetten echter door en 5 min. later was het Pieter B. die Philip wegstuurde en
Philip die hem in de kruising joeg! 2-3!!! De scheidsrechter liet nog behoorlijk
lang doorspelen, maar we kwamen niet meer in gevaar. Een hele belangrijke
overwinning, wat een spanning, wat een veerkracht! Man of the match Johan
e
op keep, die ons vooral de 1 helft in de wedstrijd hield.
Door de overwinning op Irnsum en het verspelen van punten door Minnertsga,
hadden we nog 1 punt uit 2 wedstrijden nodig voor het kampioenschap. Met de
thuiswedstrijd tegen Dronrijp (uit 0-6 winst), zou dat moeten lukken. We
begonnen goed, maar verzuimden de kansen te maken en kwamen heel
ongelukkig op 0-1 achter. Johan ging vervolgens alleen op de keeper af, maar
werd onderuitgehaald: Penalty. Sietze onze penaltyspecialist ging uitstekend
om met de spanning en knalde ‘m droog in de hoek. 1-1. Daarna een
wonderschone cross pass over de hele van Pieter B. op Luuk die oog in oog
met de keeper niet faalde 2-1. Meteen na de rust was het Johan die de 3-1
binnentikte en daarna vanaf de achterlijn vanuit een onmogelijke hoek ook nog
de 4-1 maakte. Dronrijp maakte net voor tijd nog de 4-2 maar de buit was
binnen. Kampioen! Wat een teamprestatie; Jorrit of Johan op keep, Jorn, Jelle,
Tsjalling, Rients en Pieter W. in de verdediging en Luuk, Philip, Sietze en
Pieter B. meer aanvallend, een uitstekend gebalanceerd team waar iedereen
zijn sterke punten heeft. Iedereen kreeg meteen na de wedstijd een medaille
tijdens de huldiging (inclusief technische staf en trouwste supporter; Beppe
Nelly) en knalden de kurken van de champagne (verzorgd door Rients), waar
ondergetekende aan moest geloven om nat te worden gespoten. Natuurlijk
smaakte de patat ook uitstekend (Jeugdcommissie dank, ook voor de
medailles).
De laatste wedstrijd op 1 juni thuis tegen IJVC/Blauwhuis kunnen we snel
vergeten, de scherpte eraf en 2-4 verliezen. Dat geeft maar weer aan dat in
deze competitie alles heel dicht bij elkaar lag, en iedereen van iedereen kon
winnen.
Op hemelvaartsdag zijn we nog naar het Atje Keulen Deelstra toernooi in
Irnsum geweest. Was een heel leuk en goed ge-organiseerd toernooi. Er werd
ook daar leuk gevoetbald. In een poule van 4 werd simpel gewonnen van
Irnsum JO12-2 (8-0), verloren van Blauw Wit JO12-1 (Noordelijk bekerfinalist)
in de laatste 5 min.(0-3). De laatste poulewedstrijd tegen Zeerobben JO12-3
werd in de laatste seconden door een wonderschoon doelpunt van Philip met
e
3-2 gewonnen. Hierdoor mochten we om de derde plaatst spelen tegen 1
klasser St.Anne. Luizig op de counter 1-0 voor, maar uiteindelijk net niet vol
kunnen houden. Met enig fortuin (en uitstekend keeperswerk van Jorrit) de
e
penalties gehaald. Hierin werd met 4-3 gewonnen. Dus een 3 plaats met een
heuse schaal en huldiging als resultaat.
Dank aan Douwe Jan en Folkert Rients Vellinga die samen met mij de
technische staf van dit topteam mochten vormen en ouders/supporters, ook
voor het lekkere puur-pakket met kampioensfoto!
Minne Bouma
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In fruitmandsje bringe by Bote Strikwerda
Op sneon 9 febrewaris rekke Bote Strikwerda by SDS 2 blesseard yn de
wedstriid tsjin Leovardia. Hy moast foar ûndersyk en is ynmiddels opereard.
Wy binne wol benijd hoe as it no is.
Wêr hast presys lêst fan?

Hoe hast dat sa krigen?
Yn de wedstriid tsjin Leovardia fielde it of krige ik in klap efter op myn kût, mar
der wie net ien yn de buert. It like dus op in swipeslach, mar nei 8 wiken
oanmodderjen die bliken dat ik myn achillespees foar it grutste part skuord hie.
Fernaamdest lyk dat it mis wie?
Dat wol, mar hie net tocht dat it sa slim wie.
Hoe giet it mei dyn herstel?
Ik bin operereard, mar dat foel net mei. It wie slimmer dan de dokter
fantefoaren tocht en hy is in skoft langer dwaande west dan dat soe mei de
operaasje. Sy hawwe it iepen helle fan myn ankel oant en mei it kût om ’t de
achillespees sa ’n ein omheech sketten wie…….
Moast no ek nei de fysio of sa?
Foar de operaasje hie de dokter it der oer om nei 2 wiken wer op de foet te
stean, mar dat mei no 6 wiken net. Dêrnei sjen om mei help fan de fysio wer
wat normaal rinne te leren.
Wat mist no it meast no ast net fuotballest?
It meast mis ik it gezeur fan de gebroeders Los en de balkeunsten van Jesse.
Nee, alle gekheid op stokje! It meast mis ek it totale gebeuren, de tarieding tot
de wedstriid, de wedstriden sels en it geouwehoer fan it team yn de boks.
Tinkst dasto folgend seizoen wer fuotbalje kinst?
Neffens de sjirurg moat ik útgean fan in herstelperioade fan in jier foardat ik
wer hielendal fit bin. As alles wat sneller giet is dus moai meinaam. Uteinlijk
hinget alles ôf fan myn eigen ynset, de snelheid fan it herstel en it fertrouen yn
it eigen lichem. Sa’t it no stiet sil dit net earder wêze as nei de winterstop. Tot
dy tiid mar wat supporterje.
Bote, in protte sukses mei dyn herstel! Wy hoopje dy snel wer op it fjild
te sjen!
(WW)
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SDS JO 11-1
(Herman, Wytse, Wiebren,
Geert Jan, Sibrand, Daniel,
Noor, Sander Vriesema, Henk
Jan, Sander Velzen)
Het seizoen 2018 – 2019 zit er
al weer op en wat voor seizoen!
We begonnen in september met
de beker maar helaas werden
we na de poule wedstrijden al
uitgeschakeld.We werden 3e
met 3 punten doelsaldo 9 voor
en 13 tegen en dat was echt tekort om mee te strijden voor de 1e plaats.
Half september begonnen we aan de najaar competitie een spannende
competitie waar we uiteindelijk 4e werden met 18 punten
En een doelsaldo van 24 voor en 10 tegen helemaal niet zo gek!
Tijdens de najaar competitie merkte ik dat SDS JO 11-1 steeds beter!
Ze begonnen steeds beter als een team te functioneren dat komt natuurlijk ten
goede aan het overspelen en willen werken voor en met elkaar.
De zaal competitie bleek op papier pittig te zijn met 2 1e klassers maar als alle
wedstrijden gespeeld zijn en je staat gelijk met de nummer 1, ook het
doelsaldo was precies hetzelfde,
Dan ben je gewoon trots op ze dat ze zaalkampioen zijn geworden.
Voorjaars competitie. Kampioenschap als afscheidscadeau.
Dat je vooraf instelt op een plek bij de eerste 3 gezien Oosterlittens en LSC
1890 in de competitie zitten is reëel!
Verder zaten we bij Blauw wit , IJvc en Heeg in de competitie.
De uitwedstrijden bij Oosterlittens en LSC verliezen we ongelukkig maar bij de
andere 3 winnen we.
De thuis wedstrijd tegen LSC 1890 was een omkeer in de competitie want we
stuurden LSC 1890 met 4-2 naar huis en in Oosterlittens waren ze blij met
deze uitslag nu stonden hun op 1 en wij met 1 punt onder hun!
Maar de laatste wedstrijd thuis is tegen de nummer 1 Oosterlittens en was het
een streekderby die het kampioenschap beslist!
SDS JO 11-1 speelt Oosterlittens van het veld en wint met 4-0. Dat was een
mooi afscheidscadeau voor de vertrekkende trainer/coach. Zo zijn 2
kampioenschappen in het seizoen 2018-2019 een feit.
Zaterdag 15 juni zullen we voor de 3e keer deelnemen aan het leuke toernooi
in Bolsward, de 1e keer waren we 1e, de 2e keer 2e en wat zou het dit jaar
worden?
Alle spelers, ouders en supporters heel erg bedankt voor afgelopen jaren!
Herman speelt volgend seizoen bij Zeerobben waardoor ik ook niet meer bij
SDS actief zal zijn.
Groetjes, Dennis Vinke
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Ut de âlde doaze
Wij sjogge werom op It seizoen 2000-2001. Dat begjint mei dizze kop yn de
krante

Kees Jansen moat it mei dizze spilers dwaan: Minne-Sjoerd Bouma, Remco
Brouwer, Wichard Deinum, Feite de Haan, Floris Hiemstra, Gert Jan Hiemstra,
Wesley Hoitinga, Jan-Simon Jelsma, Hendrik de Jong, Syb Overal, Marco
Reynhoudt, Frank Rypma, Anne Stenekes, Harm Stremler, Peter Sybesma,
Robert Sybesma, Jeroen Wagenaar, Ronny Wagenaar, Jappie Wijnia, Willem
Wynia. Ut de kranten fan doe komme wij in oantal koppen tsjin

Alle ynformaasje oer dit seizoen kinne jim fine ûnder dizze link:

https://vv-sds.nl/sds-1-2000-2001
Aant
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Doelpuntenmakkers 2018-2019
Mei 220 doelpunten hawwe de 5 seniorenalvetallen it seizoen ôfsletten.
SDS

1

2

3

4

VR1

totaal

doelpunten

39

26

50

39

66

220

Meast skoarende ploech wie VR1 mei 66 kear rekke. It is dan ek net nuver dat
de topskoarder fan dit seizoen út dy ploech komt: Jeska Terpstra. Sij waard op
de hielen sitten troch Femke Terpstra (har nicht) en Seriette Strikwerda.
Jelmer Posthumus begong dit jier mei in searje hattriks mar it ferfolch wie
meager. Lourens van der Pol is útgroeid ta de spits fan SDS1 en Hendrik de
Jong hat syn totaal fan 100 mei gemak helle. Jildert van der Werf skoarde yn
trije ferskillende teams.

Neist dizze doelpuntenmakkers fan 5 doelpunten en mear binne der noch in
oantal skoarende spilers:
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4 doelpunten: Tjipke Okkema, Habtamu de Hoop, Yward Zijlstra
3 doelpunten: Jan Simon Jelsma, Dirk de Jong, Frank Bervoets, Matthijs
Postma, Anne Stenekes,Ralph Wariman
2 doelpunten: Feite de Haan, Willem Wijnia, Watze-Jacob van der Wal,
Wiebe Heeres, Jeroen Wagenaar, Andries Lanting, Niels Hazewindus, Erik
Haitsma, Hendrik Engbrenghof, Allert Turksma, Tjeerd de Vries
1 doelpunt: Wietse Vink, Richtsje Strikwerda, Sytse Hibma, Wierd Hofstra,
Gerwin Sybesma, Harm Stremler, Skelte Anema, Peter Sijbesma, Gerry
Mollema, Lieuwe Vriesema, Wichard Deinum, Pieter Sijtsma, Tseard Verbeek
ed’s: 2 bij SDS 1 en 4 bij SDS 4

Jeska, Femke en Seriette, de nûmers 1 en dield nûmer 2!
Aant

Oan-ôfmelde as lid fan SDS
Oanmelde
Foar it nije sizoen kinne wy noch wol wat nije leden brûke om wer mei 5
herensenioarenteams los te kinnen, mar ek by de jeugd, de froulju en yn
de seal kinne wy altiten wol wat leden brûke.Nije leden kinne harren
opjaan fia de webside www.vv-sds.nl fia “oan-/ôfmelde”.
Dit stiet ûnderoan de webside.
Ôfmelde:
Under de kop “oan-/ôfmelde” stiet ek de link foar as je je spitich genôch
ôfmelde moatte/wolle.
Allinich op dizze wize kinne je ôfmelden wurde (dus net fia in lieder of sa.)
Foar in nij seizoen moatte je je ôfmelde foar 1 maaie!
Dit y.f.m. de teamyndielingen. It kin wêze dat der by te let ôfmelden der
noch foar in heal seizoen betelle wurde moat. Dit is earder besletten by de
SDS-ledengearkomst.
It bestjoer
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Aginda
Wannear? Wat ?
24-july
31-july

Jongfeintenpartij
PC

7-aug

De Freule

10-aug
13-aug
31-aug

Earste training SDS 1
Earste training SDS 2
e
1 bekerronde

7-sep
7-sep
14-sep
21-sep

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

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, sleutels, 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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