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tillefoan:
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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
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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:
Elger, Jacob-Klaas en w a 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:

28 maaie 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
Hjir foar jim leit wer in nije Treffer. Wy geane der fanút dan
fanôf no it waar wat better wurdt en as it treft jim dizze
Treffer moai lêze kinne yn de tún mei de maaitiidssinne op
‘e snút. Dizze kear hawwe nijsgjirrigge stikken oer û.o. de
suskes Strikwerda, de trainer fan de JO19-1,Henk Mulder
en Peter Hoogerwerf syn ambysjes. Dêrneist stean wy stil
by it ferstjêrren fan oer-SDS’er Gelf Eringa en hat jonge hûn Habtamu de Hoop
wer in moai ferslach makke fan de ôfrûne wiken by SDS 1.
Aant Hofstra is drok dwaande om de SDS-skiednis noch dúdliker yn kaart te
krijen. Dit levere oant no ta al in krease ‘SDS-kanon’ op. Jim besjogge it
allegear mar efkes. In soad lêsplezier tawinske!
(WW)
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Noppen &
Naaldhakken

Henk Mulder, de
trainer fan de JO19

De SDS-kanon!

side 7

side 12

side 29
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Fan it bestjoer
De twadde helte fan it seizoen is noch mar krekt los of wy
binne alwer drok dwaande mei it folgende seizoen.
Boudewijn Kramer stoppet spitich genôch as trainer fan
SDS 2, dus wy sykje nei in opfolger. It kleankontrakt mei
Muta rûn ôf en wy binne bliid dat wy mei harren
trochgean kinne. U.o. SDS 2 en 4 binne noch better yn de
klean setten en wy sille sjen welke teams no oan kar
binne. Foeke Reitsma hâld op by SDS 1 as fersoarger. Wy binne yn petear mei
in mooglike opfolger en hoopje dy ynkoarten presenteare te kinnen.De
senioaren fan SDS soenen kwa oantal út 5 teams bestean kinne, mar de
praktyk wiest oars út. By tiden is it sels noch dreech om 4 teams te bemannen.
Stefan van Krimpen hat oanjûn noch wol in jier troch te wollen as trainer by
Vr.1. Dêr binne wy tige wiis mei! Liedster Jacomien Heeres stoppet al no 't
dochter Tjitske Heeres ek stoppet no 't sy yn Grins studearjen giet. Wy hoopje
gau in opfolger-ster foar har te finen. Dêrneist soe it moai wêze as wy de
seleksje fan Vr.1 iets grutter meitsje koenen. It liket wat smel foar folgend
seizoen. Dêrneist binne wy ek noch op syk nei in technyske man/frou,
Trefferredaksjeleden ensfh. Genôch te dwaan dus!
Foar dit seizoen stiet der ek noch wol wat op stapel. Sa hawwe wy de
keepersdei op 28 april, it skoallefuotbal en op 25 maaie de slotdei foar de
jeugd. Op sneon 26 maaie hoopje wy mei hiel SDS it seizoen moai ôf te slúten.
SDS 1 spilet dan syn lêste wedstryd fan it seizoen thús tsjin TOP'63. Nei de tiid
is der in barbecue foar alle SDS'ers en muzyk fan Gerrit Poortinga. Wy sjogge
der no al nei út! Kom allegear! Forza SDS!
(WW)

Fan it jeugdbestjoer
De jeugdcommissie nodigt in samenwerking met de
technische commissie alle leiders van harte uit om weer
mee te denken over de teamindeling voor het volgende
seizoen. De trainers kennen hun spelers en je mag van
hen verwachten dat ze weten op welk niveau een speler
hoort te acteren. Komend seizoen gaan we verder met
de samenwerking tussen Nijland en SDS. De eerste stap is door iedereen als
goed ervaren. Natuurlijk moest het even wennen. Het reizen van en naar
Easterein of Nijlân moet toch elke keer maar weer georganiseerd worden. Met
de jeugdcommissie van Nijland is afgesproken om binnen een paar jaar tot een
echte samenwerkende jeugdorganisatie (SJO) te komen. Komend seizoen
zetten we daarin de volgende stap door meer teams als samenwerkend team
(ST) aan te duiden. ook zullen we kijken naar de wedstrijden én de trainingen:
die kunnen zowel in Nijland als in Easterein plaatsvinden.
jiergong 48 nr 3
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Hoe verlopen de indelingen?
De technische commissie is verantwoordelijk voor de indelingen en neemt de
eindbeslissingen. Iedere leeftijdscategorie heeft een eigen commissielid. Voor
de jo 8 en 9 is dat Hans vd Schaar. Dit worden tevens zijn laatste indelingen
aangezien hij er na vele jaren betrokkenheid nu vanwege andere invullingen
mee stopt. Folkert Rients Vellinga is technisch commissielid voor de jo 10 en
11 én in samenwerking met Robert Schildkamp de jo 12 en 13. Robert doet
vervolgens ook de jo 14 en 15. Douwe Dirk Reitsma is technisch commissielid
voor de jo 16-17-18 en 19. Akke Rixt Zijsling is vanuit de technische commissie
verantwoordelijk voor de meisjes- en vrouwenteams. Eelke van der Wal en
Gosse Hofstra kijken vanuit vv Nijland mee.
In de indelingen (ook vanuit de de samenwerking met nijland) kijken we dan
niet meer alleen naar geografische mogelijkheden, maar naar sterkte. Wie past
het beste bij elkaar qua voetballend niveau?
Uitgangspunt hierbij is dat de standaardteams zo sterk mogelijk worden
samengesteld en voor het hoogst haalbare niveau worden ingeschreven.
Hierna komt indeling op leeftijd, eventueel rekening houdend met zaken als
vriendschappen tussen de spelers onderling, spelers uit hetzelfde dorp,
dezelfde school of andere wensen van spelers/ouders zelf. Uit ervaring weten
we dat we niet aan elke wens kunnen voldoen. Soms zitten we met een
numeriek probleem binnen een categorie: Je kunt nu eenmaal niet het ene
elftal vullen met twintig spelers en het andere zonder wissels het veld op
sturen. We weten ook dat er altijd spelers heel blij zijn en soms ook echt
verdrietig van een indeling. We proberen naar eer en geweten in te delen, dus
als je wensen hebt kom dit gerust melden bij je leider of het technische
commissielid van jouw leeftijd. Wees je daarbij wel bewust van het feit dat
spelers (of hun ouders) soms de voetbalcapaciteiten hoger inschatten dan uit
de wedstrijden of training blijkt. Heb je vragen over de indeling of ben je niet
tevreden, denk dan eens aan al die spelers die na een aanvankelijke
teleurstelling, uiteindelijk toch heel tevreden zijn met hun indeling. En soms zit
je een jaar in een superteam om een jaar later weer in een minder presterend
team terecht te komen. Dit is van alle jaren en zal altijd zo blijven. Toch kun je
in een misschien wat minder voetballend team net zoveel lol hebben of maak jij
dat team sterker door je capaciteiten!
Wij gaan aan de slag en we hopen de indelingen voor 15 mei te kunnen
publiceren.
Tjerk
jiergong 48 nr 3
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Suskes Strikwerda
Op in kâlde woansdei yn maart sykje ik de
suskes Strikwerda op, Richtsje en Seriette. Sy fuotbalje noch net sa lang foar
SDS. Wy sykje in waarme klaaikeamer op en begjinne in petear.
Wolle jim jim earst efkes foarstelle en op hokker posysje spylje jim?
Richtsje: Ik bin 25 jier, wenje sûnt ôfrûne septimber yn Nijlân tegearre mei myn
freon. Ik wurkje as operaasje-assistint yn it UMCG yn Grins. Ik bin sintrale
ferdediger en bin in ‘rjochtspoat’.
Seriette: Ik bin 29 jier, wenje noch by myn âlders yn Spannum en drok op syk
nei in eigen plakje. Ik wurkje by de Poiesz yn Snits op de ôfdieling P&O. Ik
stean it leafste foaryn, mar oer it algemien stean ik links as sintraal yn ’t
midden. Ik spylje mei links.
Hoe binne jim mei fuotbal yn oanraking kaam?
Richtsje: Ik wenne hjirfoar yn Grins. Doe’t ik dêr wurk kriech, hat in kollega my
ris meinaam nei VV Wilper Boys, in feriening flakby Marum. Dêr ha ik doe in
seizoen fuotballe. Doe ’t ik foarich jier wer nei Fryslân kaam, woe ik wol troch
mei it fuotbaljen. Sûnt dit seizoen bin ik by SDS bedarre.
Seriette: Foar it fuotbalje siet ik op korfbal. Dat ha ik in protte jierren dien. Al ha
je net folle keus yn Spannum… We haw ek in oantal jierren op heech nivo
balle. Dêrnei hoden in oantal op. Ik kriech dêrtroch ek minder wille yn it
korfbaljen Ik fûn it wol tiid foar wat oars en sjoen myn leeftiid, like it my goed
om no oer te stapjen. Ik bin dêrom earst begûn by VR2, yn’e freedtejûnkompetysje. Om it te ‘priuwen’. Dan befoel goed, ek al gie ik yn ‘e earste
wedstryd troch myn ankel… Mar myn blessuere wie oer, doe’t ik by VR1
bedarre.
En wêrom SDS?
Wy wienen wolris yn ‘e Jimbar op sneontejûn en diene we mei wat oare froulju
fan SDS in drankje, wat foar hun ‘de 3e helte’ wie. Doe hat û.o. Agnes
Posthumus ús in oantal kear frege om ek mei te dwaan. Dan koeden we de de
1e en 2e helte ek ris meimeitsje. Sadwaande binne we yn oanraking kaam mei
SDS. Fansels fuotballet ús broer Bote hjir ek.
jiergong 48 nr 3
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Lofts Seriette – rjochts Richtsje
En hoe fine jim it fuotbaljen by SDS oant safier?
It befalt oant no ta goed. We ha in leuk, gesellich team. We dogge it goed yn ‘e
kompetysje, dat spilet fansels mei dat de sfear goed is. We stean noch hieltiid
twadde, dus we dogge it hartstikke bêst.De trainingen fine we ek leuk, omdat
der 3 ferskillende trainers binne, is eltse training wikseljend.
As ik it goed ha, traint jim broer jim ek. Hoe is dat?
Ja klopt, Bote traint ús ek. Syn trainingen binne oer it algemien útdagend en
ôfwikseljend. Ûnder de training is hy oan it wurd, dus lústerje we nei him. Mar
somtiden liket it krekt as is hy wat feller op ús. Fansels kin je ek wat mear sizze
tsjin je famylje en dêrtroch kin wy wat mear fan him ha. Mar wy fuotbalje beide
noch mar in jier en Bote ferwachtet soms mear. Dat is soms lestich foar him,
omdat wy net allegear itselde nivo ha.
Besprekke jim it fuotbal ek, as jim allegear yn jim âlderlik hús binne?
Fjirder ha we thús wol oer fuotbal, faaks mei ús heit. As it efkes kin, komt hy
del by ús thúswedstriden en is in oandachtich taskôger. It fuotbal kaam ek
werom yn ‘e Sinteklazegedichten. Faaks belje wy efkes mei elkoar as Richtsje
yn ‘e auto sit nei hús. As appe efkes. Dan ha we it efkes oer de training of
wedstryd. Gewoan efkes kletse en dan binne we ús aai ek wer kwyt.
Ha jim ûnderling ek konkurrinsje?
Yn ‘e wedstryd is dit net sa. We stean net op deselde posysje. Mar ûnderling
ha we somtiden wol striid. Bygelyks as we yn duel binne yn in training. Dan
wolle we beide winne en wurde we ekstra fel. Seriette: Derneist is Richtsje
sowieso in fellen ien. Se wol graach winne. Richtsje: Ja, dat klopt. Ik wol
graach winne, mar no’t ik wat âlder bin is dat net mear sa gewykst as eartiids.
jiergong 48 nr 3
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Doe koe ik wat extremer reageare op myn ferlies. No baal ik efkes 5 minuten
en is’t wer klear.
Jim binne mar fanatyk! Dogge jim ek noch oare sporten?
Ja, beide bin we tige sportyf. We ha beide in soad jierren korfballe. Dêr slúte it
keatsen wer moai by oan. No pakke we wat wedstriden keatsen mei yn ‘e
simmer, bygelyks in oantal ledenpartijen as oare frije formaasje wedstriden.
Derneist dogge we oan ‘teatsen’ en peloten.
Tige tank foar jim meiwurkjen. Dat jim noch mar in protte 1e, 2e, en 3e heltes
oanwêzich binne by SDS!
(TB)

In oantinken…… Gelf Eringa
Op 28-12-2017 is ûnferwacht in
ein kommen oan it libben fan
Gelf Eringa fan Spannum. De
tige sportive Eringa is 79 jier âld
wurden.
Gelf Eringa wie in echt
leafhawwer fan it fuotbaljen.
Jierrenlang makke hij diel út fan it
Earste alvetal van SDS en hij hat
oant op “hege” leeftyd fuotballe
bij de feteranen fan SDS. De
rjochtsbûten/rjochtsbinnen wie de
man fan de foarsetten en de
stekpaskes binnentroch. De
útspraak “Ik kin se net moaier
jaan” komt fan him….
Bij de feteranen krige hij alle
jierren in oare namme. it begong mei Age 56 en it einige mei Age 61, de
leeftyd dat hij stoppe. Neist fuotballer wie Gelf in betûfte kuorkeballer, keatser,
aaisiker, oargelspiler en ……soarge hij der sûnt 1998 foar dat de Treffers y n
Spannum en Winsum te plak kamen. De piiprokende Gelf Eringa wie in trou
besiker fan de wedstriden fan SDS 1. Wij sille syn bliere laits misse
moatte…….
AH
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Habtamu’s petear
Yn myn foarige sjoch, wie der helaas net in soad
positiefs te skriuwen. De leste wedstrijd die ik
hjiryn naam wie SDS-NOK (1-4). Hjirnei krigen
wy op 16 december nog de derby thûs tsjin WPB
om 2017 dochs nog moai of te sluten, ek dat
slagge net. Mar gelokkich bringt 2018 oant no ta
in soad punten, goals en moai foutbal!
In koart ferslach fan de ofrûne wedstriden:
SDS-WPB (1-1): Sa as wol hjearder gebeurt is dit seizoen, wurd in oerwinning
yn de blessuretiid ut hannen joen. Yn de 94e minuut witte de Snitser nog in
punt te pakken tjin ûs…
De oefenwedstriden binne noch net sa succesfol yn 2018…: SDS-Heeg (2-5),
Joure-SDS (3-0), SDS-Scharnegoutum (2-4)
Op 3 februari gean we wer los mei de kompetysje!
SDS-Oeverzwaluwen (0-3): Nei in slechte start en in betiide reade kaart foar
Erik, witte we it foutbaljen net meer op te pakken en ferliezen we thus wer mei
dikke cijfers. De wedstriid wie net om oan te sjen. It djiptepunt liket berike en it
moat rap oars!
SDS-QVC 2-2: Nei in bierke op de tongersdei foarôfgeande oan dizze
degratiekraker tsjin QVC, waard yn oerlis wer weromskeakele nei it fertrouwde
4-4-2. De noazen stean wer dezelfde kant op en dit levert dan ek een moaie
wedstriid op foar de taskochers. Nei in 1-0 en 2-1 achterstân wisten wy ûs twa
kear wêrom te knokken en in punt binnen te heljen. Mar der waard helaas
weinig mei wûn tsjinoer de konkurrensje. Dochs heerst it gefoel yn de groep
dat it wer better begjint te wurden.
DWP-SDS (3-5): De meast memorabele wedstriid oant no ta nei in 1-4
foarpsrong wurd it noch 3-4, mar dochs slachje we deryn om 3-5 te winnen
tsjin directe konkurring DWP. Belangrike punten, mei goed foutbal en moaie
goals!
SDS-Wilemsoord (8-0): At we it dan toch oer goals hawwe: SDS-Willemsoord.
Wat yn it begjin fan it seizoen moeilijk slachet, goals meitsje, lukt 10 maart
allegeare. Yn fan de grutste utslaggen ut de clubhistoarje en in prachtige en
belangryke oerwinning foar it earste. Der is wer wat lucht mei each
Opmerkelijk:
17 december: Hendrik de Jong syn carrière liket der op te sitten troch in dik
ankel, mar neffens Jelmer is der net echt sprake fan in ‘’carrière’’
18 december: Erik Haitsma flitst syn man op snelheid foarby yn it Friesch
Dagblad, dit moat wol in hele goeie fotograaf west ha…
1 januari (1.30): It nije jier is noch mar krekt los en der wurd al follop scoort yn
it Dielshûs troch de mannen fan it 1e, dit belooft wat foar de twadde
seizoenshelte!!
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7 januari: Dirk Yde Sjaarda ferlit de groepsapp fan SDS 1, Imke tolereert de
ranzige foto’s en filmkes yn de groepsapp net meer.
9 januari: SDS meldt harren ôf foar it Krysttoernooi yn Frentsjer troch de folle
sikens en blessures…
15 januari: Peter Hoogerwerf komt werom fan ONS JO 19 en slut oan by de
seleksje
22 januari: Jelmer Posthumus hat in nije ambysje fun, grensrjochter by de VR1
26 januari: De Walde-SDS oflast
10 februari (23.30): Erik, Jelmer en Habtamu beslutte mei syn trijen Snits yn te
gean
11 februari (02.00): Jelmer sit der helemaal trochhinne yn 1841 en nimt in
moedig beslut. Hij rint fan Snits hielendal werom nei Wommels!
11 februari (4.30): Jelmer hie de ofstan fan Snits nei Wommels in bytsje
underschatten en komt rom 2 oeren letter yn Wommels oan, us krijgsmacht
mei wys weze mei san trochsetter
16 februari (17.30): Habtamu appt Foeke op freed te jûn dat hy de dei dernei
2x scoren sil as Foeke syn hamstrings los meitsje wol
17 februari (13.45): Foeke masseert de hamstrings fan Habtamu, Hendrik de
Jong en Halbe Zijlstra binne der by
17 februari (15.50): Habtamu syn goal wurd ofkeurt troch de grinsrjochter fan
DWP, yn minuut letter wurd der alsnog scoort. Heel SDS is der rap by om it
doelpunt by de grinsrjochter te fieren!
17 februari (16.15): Gerwin Sijbesma scoort, wat opzich al opmerkelijk is, mar
ek nochris in beauty mei in butenkantsje!!
17 februari (16.30): Habtamu makket yndied 2 goals, op parsconferensje nei
de wedstriid blykt dat Halbe Zijlstra der dochs net by wie
18 februari: Halbe Zylstra wurd untslein
19 februari: Peter gjit viral op Soccernews en Kelderkasse (Facebook). Net
foar in filmke fan in moaie aksje mar foar nei traapjen fan Peter en syn
tsjinstander. Wy binne der nochsteeds net efter wie der begong…
20 februari: Jacob Klaas stjoert in selfie yn de groepsapp mei 3 froulje fan
VR1. Mei hijrunder de fraach wat matcht hjirre? It antwurd kaam rap. ‘’Ze binne
allegeare te jong foar dy’’, aldus Remco Hylkema
21 februari: Marco Hoekstra komt mei in lijst oansetten ‘’it kaarten klassemint’’.
Ut undersyk bliket dat hjir meer minsken op stean as it doelpuntenklassemint…
23 februari: TOP-SDS fjit foar de 2e keer efter elkander net troch…
10 maart: SDS pakt Willemsoord flink oan mei de 8-0 oerwinning, en hald foar
it earst sunt 25 november wer de nul!
We ha de tried aardich oppakt yn 2018 mei syn allen mei wol sein wurden,
sterker noch yn de leste 3 wedstriden (15 goals) makke SDS meer goals as yn
de rest fan it seizoen (13). Mei yn it foarutsjoch de wedstriden tsjin Bant, Nijlan
en Warkum sil maart ungetwyfeld noch mear opmerkelijke mominten mei sich
mei bringe!
(HdH)
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Kennismaken met Henk Mulder: trainer coach JO19
Voetbaldier. Zo kun je hem echt wel
noemen. Want waarom sta je anders bij
een gevoelstemperatuur van -10 en een
snoeiharde wind voor een team 18
jarigen in een dorp waar je niet woont?
Henk Mulder speelde zelf liefst 45 jaar,
van zijn 10e tot zijn 55e en beleefde in al
die jaren diverse hoogtepunten, waar hij
graag over verteld. Niet vanuit zichzelf,
zijn bescheidenheid weerhoudt hem
daarvan, maar op een vraag komt de
ene na de andere anekdote. Hoe hij ooit
in een oefenwedstrijd negen van de tien
goals voor Arum 1 maakte en daarna
meteen vast in het eerste werd gezet.
Hoe hij samen met zijn twee broers in
datzelfde Arum speelde en tijdens een sterk bezet toernooi de winnende goal
maakte in de finale. Henk beschrijft het doelpunt alsof het gister was. De goal
was mooi, de winst ook, maar dat hij zich omringt wist van zijn broers (elf en
dertien jaar ouder) er dus drie Mulders in het veld stonden, maakte het af! Op
de velden in de regio is Henk een bekende gast. dat kan ook niet anders als je
voor zowel Mulier, Arum, Makkum als Dronrijp gevoetbald hebt. De twee
jongens van Henk, voetballen beide bij Dronrijp en ook zijn dochter heeft jaren
de pumps verruild voor de noppen, maar is inmiddels gestopt.
Henk werkt, met zijn sociaal juridische achtergrond als beleidsmedewerker
ruimtelijke ordening bij de gemeente Waadhoeke, na 10 jaar op het
gemeentehuis in Wunseradiel (Witmarsum) actief te zijn geweest.
Waarom nu vv SDS jo19?
‘Ik vind deze leeftijdscategorie mooi. Pittig, maar met voldoende kennis om
datgene wat de trainer zegt te vertalen in het veld. ik ben ooit in Makkum
gestart als jeugdtrainer. Ook in Dronrijp ben ik jarenlang trainer geweest.
Meestal in een duo. Bij SDS krijg ik de kans om zelf voor de groep te staan bij
een standaardteam, waar ik de laatste jaren steeds bij een 2e team betrokken
was. Voor mij een mooie uitdaging. Ik was daar aan toe en kreeg in Dronrijp
afgelopen jaar daar de gelegenheid niet voor. ik las de advertentie voor een
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trainer/coach en kwam Douwe Dirk tegen bij het kaatsen. Toen was het snel
geregeld. SDS maakt op mij een goede indruk. Het is een ec hte doarpsklub,
waar men elkaar graag tevreden houdt. Het is bestuurlijk goed geregeld en ook
de trainingen verlopen goed. Het is makkelijk om met bijvoorbeeld Boudewijn
als trainer van het tweede, te overleggen. Als hij te weinig spelers op de
training heeft gooien we het bij elkaar en andersom ook. Nooit een probleem.
Ik heb met Pieter (de boer, leider jo19, red.) een goede klik en we hebben
duidelijke afspraken. Ik verzorg de trainingen en de coaching, Pieter houdt zich
bezig met de andere zaken. Dit werkt goed. De omstandigheden zijn soms
ingewikkeld. Spelers van jo19 krijgen nu eenmaal te maken met stages en zo.
Hierdoor mis ik regelmatig selektie spelers. Door een ernstige blessure is Bote
afgevallen, erg sneu voor hem. Gelukkig is het spelers probleem zo goed
mogelijk opgelost door de overgang van Steven uit de jo17-1 en zijn broer Piter
uit de senioren. Bovendien maken we gebruik van de jo17-2 in een
roulatiesysteem. Zo gaan we het seizoen uit voetballen. Het is een leuke groep
bij elkaar. Qua prestaties is het nog niet top. We hebben een paar keer pech
gehad, maar we maken er wat van met elkaar en ik ben er van overtuigd dat
we zeker punten gaan pakken met deze groep!’
Henk heeft inmiddels met de technische commissie de intentie uitgesproken
om ook volgend jaar met elkaar verder te gaan. Ook hierin komt de
bescheidenheid van Henk naar voren: ‘Ik wil zeker wel door, maar ik vind het
belangrijk wat de jongens willen, dus daar laat ik het van af hangen, vraag
eerst maar wat de groep wil!’

Freon fan SDS
Dit binne de twa nijste Freonen fan SDS en lyk ek de
jongsten.Marc en Lisa Hoekstra, de bern fan Robert en
Tineke Hoekstra, steane no op it Freonenboerd yn de
kantine. Pake en beppe Meijer binne de stipers.
Foar € 50,- yn it jier kinne jo ek Freon fan SDS wurde.
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. 0515332013).Jo kinne je ek oanmelde fia de webside
www.vv-sds.nl. Underoan de webside stiet in knopke
‘Oan-/ôfmelde lid/freon’.
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Hite nútsjes
By SDS 1 yn de kompetysje rint Bant 6
wedstriden efter. Wat fynsto hjir fan?
Dat is fiersten tefolle fansels. No lûkt de
hiele kompetysje skeef. Bant moat de
hiele moanne april twa kear yn de wike
fuotbalje wylst Oudehaske mar ien kear
yn de wike hoeft. Dêrneist wurde de
fjilden dy ’t al min binne de kommende moannen dûbel belesten.
Hoe hie dit no oars kinnen?
De KNVB docht blykber net mear oan algehiele ôflastingen. Dêrtroch krije sy it
ek noch hartstikke drok. It soe it foar harren in stik makkelijker meitsje as sy by
tiden in algehiele ôflasting dogge. Dan kinne je letter in hiel programma
ynlasse. It is sawisa al lestiger no ’t alles fanút Swol oanstjoerd wurdt. Dy hâldt
der gjin rekken mei dat der mei Aaipop net fuotballe wurde kin yn Nijlân
bygelyks.
Dêrneist fyn ik dat sy werom moatte nei kompetysjes mei 12 ploegen. It
programma sit no fiersten te fol.Fuotballers hawwe nea mear in wykein frij en
der is yn de wykeinen gjin romte om yn te heljen.
Op it WK wurdt by alle wedstriden in
“Sneeuwvlokje?
fideoskieds ynsetten. Is dat ek wat foar it
Praat
my der net fan!”
amateurfuotbal?
Foar funniest home videos?
Foar de heechste amateurklassen soe it wol
wat wêze, mar dêr ûnder moast it net wolle. Stean de heiten en memmem
daliks echt allinnich noch mar nei in byldskerm te staren yn stee fan harren
soan en/as dochters posityf oan te moedigjen.
Bisto ek sa bliid mei Ronald Koeman?
As Ronald Koeman der mei foar soarchje kin dat al it keunstgêrs ut it betelle
fuotbal ferdwynt, dat de oplieding foar talinten sa fernijd wurdt dat we us oer in
jier as 10 wer mjitte kinne mei lannen as België en Portugal, dat Oranje in echt
team wurdt besteande ut 22 mannen dy’t foar inoar en foar it Heitelân troch it
fjoer gean, dan wurdt ik fansels bliid mei Ronald Koeman. Hy is kundich
genôch en hat in bulte erfaring.
Wat do?
Sneeuwvlokje? Praat my der net fan! Ik bin wol klear mei snie, hurde wyn, kjeld
en Russyske beren. Wy binne ta oan de koarte broek, in goed glês bier en in
skaal mei hite nutsjes, op in terras!
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In fruitmandsje bringe by Gerrit Flisijn
By SDS 2 misse wy al in
skoft it gesicht fan Gerrit
Flisijn. Hy draait syn
kantinetsjinsten wol en
komt wolris efkes by in
wedstryd sjen, mar wy
sjogge him nea mear op it
fuotbalfjild. Wat is der oan
de hân?

Wêr hast lêst fan?
Fan myn rêch.
Hoe hast dat sa krigen?
Ik hie al lêst fan de rêch, mar woe graach de lêste wedstriid foar de winterstop
noch efkes balje. Yn dy wedstriid skeat it der hielendal yn.
Fernaamdest lyk dat it mis wie?
Ja!
Moasto no ek noch opereard wurde of sa?
Nee, ik bin yn behandeling by rugkliniek Heerenveen.
Kinne wy dy dit seizoen noch op it fjild ferwachtsje?
Gjin idee. It giet hiel langsum iets better, mar by tefolle ynspanning krij ik fuort
wer lêst helaas.
Wat mist it meast no asto net fuotballest?
Fuotbaljen, kondysje en fansels de gesellichheid foar en nei de wedstriid.
En…….Jesse haha!!
Wy hoopje dy gau wer yn it fjild te sjen! Betterskip!
Dankewol!

(WW)
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Peter Hoogerwerf start PHsports:
‘HARD WORK BEATS TALENT, WHEN TALENT
DOESN’T WORK HARD!’
Gehuld in trainingspak zit Peter Hoogerwerf aan
de keukentafel van het ouderlijk huis in Itens.
Moeder Karin verzorgt de inwendige mens en vult
af en toe haar zoon aan. Beide zijn bekende
gezichten binnen ons clubje. Karin als trouwe
supporter van haar voetbalzonen en Peter als het
teruggekeerde talent, maar zeker ook als
scheidsrechter en trainer (jo15-2, red.)
Reden voor dit interview is de start van zijn eigen
onderneming: PH sports.
Peter: ‘Ik bied individuele voetbaltraining aan. Iedereen die zijn persoonlijke
voetbalkwaliteiten wil verbeteren kan daarvoor bij mij terecht. Denk hierbij aan
techniek, passeren van tegenstander in één op één situaties, schieten van
afstand, passen, koppen, kortom al die dingen waarin de speler zelf
vooruitgang in wil boeken. Voetballers krijgen vaak op de club techniek
aangeleerd. Maar niet iedereen leert evenveel van groepstrainingen. En
vanzelf is het voor de club lastig om iedereen individueel beter te maken. Door
individuele aandacht lukt het vaak beter om een bepaalde techniek echt goed
onder de knie te krijgen. Er zijn ook voetbalscholen die zich richten op
verbeteren van techniek, maar ook dat is alleen in groepsverband. Ik werk
voornamelijk met individuen of koppels. Dit aanbod zie je in het noorden bijna
niet.’
Opvallend in het gesprek is dat Peter opveert als het over voetbal gaat. Hij is
gedreven, wil zelf zoveel mogelijk uit zijn carrière halen en wil anderen mee
laten genieten van het spel. Peter: ‘Ik wil elke dag met sport, liefst voetbal,
bezig zijn. Wat is er dan mooier om van je hobby je werk proberen te maken?
Ik ga het eerst rustig opstarten naast mijn studie, dus een aantal uren per
week. In mijn periode dat ik in het westen woonde kwam ik met individuele
training in aanraking. Vanuit mijn opleiding, CIOS in Heerenveen, leer ik om les
te geven. Door de combinatie van die twee factoren ben ik op het idee
gekomen om dit als zelfstandige aan te bieden. Ik wil graag met de club
samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar kunnen versterken door
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het aanbod wat ik heb, omdat de club zelf geen individuele trainingen aan kan
bieden, maar de vraag er wel degelijk is. Door spelers individueel te
verbeteren, wordt het team waarin ze meespelen automatisch ook beter. Hoe
een eventuele samenwerking er precies uit gaat zien ga ik verder met de club
onderzoeken binnenkort, uiteraard blijf ik ook als vrijwillig trainer actief.
Ik heb diverse spullen aangeschaft om te gebruiken bij de trainingen.’
De naam is bijzonder, immers waarom geen PH football? ‘Ik wil de
mogelijkheid houden om ook andere sporten aan te bieden aan individuen,
maar deze naam is zo breed dat ik ook in de toekomst binnen sport andere
dingen zou kunnen gaan doen. Ik hoef mijn naam dan niet te veranderen,
daarom heb ik bij de kamer van koophandel deze naam vast laten leggen. Om
naamsbekendheid te krijgen gebruik ik socialmedia als instagram en facebook.
Bovendien valt er bij iedereen in de buurt binnenkort een flyer door de bus.’
Als je zoekt op facebook valt meteen de pittige slogan van PH sports op:
‘HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT DOESN’T WORK HARD!’
Op de pagina zijn diverse video’s te vinden met voorbeelden van de training
die Peter aanbiedt. iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden voor een
proeftraining van een uur. Normaal is een training 12,50 euro, een proefles
kost slechts 5 euro.
Peter Hoogerwerf is te bereiken op 06-19675749
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Poiesz-sponseraksje
Vanaf maandag 12 februari t/m 8 april doen we weer
mee met de Poiesz jeugdsponsor actie!
Ook dit jaar proberen we weer zoveel mogelijk munten
binnen te halen zodat we voor de jeugd leuke dingen
kunnen organiseren (keepersdag!) en materiaal
kunnen aanschaffen
Dus allemaal bij de Poiesz boodschappen doen en de
munten in de SDS koker!!
Ook in de kantine van de
Skoalleseize staat een pot
waar de munten in kunnen.
Ps. oude munten kunnen niet
meer ingeleverd worden, deze
worden er tussenuit gehaald.

jiergong 48 nr 3

18

maart 2018

Persoanlik
Wy stelle jim graach foar
oan:
Jorrit Stap

Namme

Jorrit Stap

Berne

12-02-2007

Yn Wommels, Easterein as....

Easterein

Skoalle

CBS De Foareker

By SDS sûnt

Myn sechde

Team

JO11-1

Gjin fuotbal, dan...

Gamen en schaatsen

Favorite klup Nederlân

PSV

Favorite klup bûtenlân

FC Bayern munchen

Beste trainer

Frans Stap

Beste fuotballer yn Nederlân
Beste fuotballer yn it bûtenlân
Favorite fuotballer SDS
Beste keeper
Favorite posysje

Justin Kluivert
Gerrit Bale
Jorn Hiemstra
Buffon

Sterkste punt

Dûke

Swakste punt

Midddenveld

Moaiste stadion

Estadio La R.osaleda

Idoal

Jeroen Zoet
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Hichtepunt
Djiptepunt
Moaiste goal

Kampioen F3
Blessure oan de pols
Yn Balk, fan de middelyne yn e goal

Skoudertriuw as tackel?

Tackel

Boas om

MKV syn partijdige skeids

Flinters yn de búk fan
Tillevysje

Nickelodeon

Muzyk

rock

Lekkerste iten

lasagna

Minst lekkere iten

sprutjes

Bakje patat of broadsje sûn?

Bakje patat

Drinken

cola

Spulkompjoeter of bûten boartsje

Bûten boartjse

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

FIFA mobile
Buik schuiven

Kampioen Earedivyzje 2017/2018

PSV

Cambuur of SC Heerenveen?

SC Heerenveen

Moaiste sjurt

Ut shirt PSV

Lelijkste sjurt

Ut shirt Feyenoord

Fuotbalskuon

Adidas

Rjochts of lofts?

Rjochst

Gers of keunstgers?

Gers

At ik letter grut bin dan....

Profesjonele keeper

Wolst fierders noch wat kwyt?

nee
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De fjirde man;
Menigeen vroeg zich op de erg koude zaterdagmorgen van 17 maart jl. af
waarom er tweeëntwintig spelertjes en een scheidsrechter op moesten draven
in Siberische omstandigheden met een windkracht die zelfs de boten van de
Waddeneilanden aan de wal hielden. ‘Is het wel verantwoord en waarom last
het bestuur dit niet af?’ was een vraag binnen de scheidsrechters app. Als
redactie zijn we daar eens ingedoken, want hoe zit het ook alweer met
veldkeuringen en afgelastingen? Daar heeft de KNVB een handboek voor:
Handleiding voor consuls, richtlijnen voor veldkeuring, (https://www.knvb.nl/
downloads/bestand/11955/handleiding-consuls). Iedere club heeft een consul
en die gaat te werk volgens genoemde richtlijn. Soms lijkt vv SDS 400 consuls
te hebben, zoals het nederlands elftal 14 miljoen bondscoaches, gelet op de
opmerkingen als een wedstrijd wel/niet door kan gaan, maar de enige echte
KNVB consul binnen de club is Pier Faber. Hij wordt onder andere door Marco
Groothof vanuit SDS en Oetze Pauw vanuit de Skoalleseize ter zijde gestaan.
Een consul beslist niet alleen over afgelastingen. Als het veld in zijn (of diens
assistenten) ogen bespeelbaar is kunnen er nog andere omstandigheden zijn
waarom een wedstrijd afgelast, of gestaakt wordt. Deze omstandigheden
worden meestal beoordeeld door de scheidsrechter en hij/zij is dan ook
meestal degene die bepaalt of er gespeeld wordt of niet. Voorbeelden:
1 Het waait zo hard dat de bal niet stilligt bij een doeltrap, of andere
spelhervatting. kan er dan gespeeld worden? De richtlijn zegt dat de
scheidsrechter dit mag bepalen.
2 Het is zo mistig dat je vanaf de middenstip de hoekvlag niet kunt zien. Wordt
er gespeeld? Nee, de KNVB richtlijn geeft aan van niet.
3 Het flitst, spoelt van de regen en dondert. De donder volgt vijftien seconden
na de flits. Kan er veilig gespeeld worden? Ja, bij een donderslag volgend
binnen tien seconden op een flits wordt er gestaakt, ter beoordeling door de
scheidsrechter.
4 het is zeer koud en nat. Wordt er gespeeld? Bij zeer nat en gelijktijdig koud
weer kan bij het pupillenvoetbal de leider van het team (thuisspelende
vereniging) op bepaalde gronden besluiten een vastgestelde wedstrijd af te
gelasten. In alle andere categorieën gaan de wedstrijden door.
Voordeel van het kunstgrasveld is dat er maar weinig redenen z ijn om het
voetbal af te lassen. Aan de stand van sommige competities is dan ook
duidelijk te zien welke clubs in het gelukkige bezit van zo’n veld zijn en wie
niet. De Skoalleseize en SDS hebben zo’n veld mooi met elkaar weten te
realiseren, waardoor er afgelopen winter toch redelijk vaak gevoetbald is.TvdP
jiergong 48 nr 3

21

maart 2018

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
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Kees’Kollum; Skoanskip
Oer DE fontein sil ik it net hawwe, want dy is bêst
genôch. Mar de ôfrune moannen is der toch wat
knagen gien at it giet om Ljouwert?, Liwwarden?
058? -2018. Braaf siet ik foar de buis toen in
ferreinde Foppe de Haan wat stie te keuveljen by
de Aldehoul. In lasershow derby, de kening waard
entertaint, pleinen fol nijskjirrige minsken. Mooie
bylden. Neat mis mei, tocht ik sa!
In pear wike lyn lei in Brabander my de hele filosofy fan de mienskip út. Ek der
wie mijn eerste reaksje posityf, want wat kinne je derop tsjin hawwe? It knagen
begûn toen ik de kombinaasje fan Ljouwert en mienskip fersocht te matchen
mei de bylden fan die iepening fan Kulturele Haadstêd. Dat slagge my mar net.
In bytsje beduveld realiseare ik my dat ik nei in Heerenveenresepsje sjoen hie
yn in Cambuurstêd.
Oft der ien mienskip yn Ljouwert is werfan je
“Ik hie nei in
sizze kinne dat die behoorlijk sterk is, dan is
Heerenveenresepsje
it wol it Cambuurpúbliek. Se bin sa ’n bytsje
sjoen yn in
weinig ferwend mei súksessen dat se wol
Cambuurstêd!”
grutsk lykje op harren lijdensweg. Noch
altiten komt der 8000 man ôf op in
thúswedstrijd tsjin Jong Utrecht.
No snap ik wol dat fuotbal genôch oandacht krijt yn us deilijks libbentsje en it
derom miskien wol goed is ek ris romte te gunnen oan de Euphonia’s fan
Fryslan, mar tagelyk is der bûten de fuotbalkantine om faaks net safolle te
belibjen yn dyselfde mienskip. Mei it dan in ‘onsje mear’ fuotbal wêze?
En brûk foaral die heroiek! Want sis no sels: hoe moai wie it west om in
Cambuursauske te smiten oer die hele Kulturele Haadsted? Ik sjoch it bidbook
al foar my. Wy hienen in hiel mannenkoor opstelle kinnen fan de trainers dy ‘t
de ofrune tsien jier ontslein binne en harren “de oudste stapper fan de stad”
sjonge litten. De speaker fan Cambuur hie René van Rijswijk en Jan Bruijn de
fragen steld. Alle pleinen soenen we tydlijk fan keunstgêrs foarsjen, omringd
troch metershege kasten wêr steeds mar sprekwurdelijke liken utfalle. Mei
Henk de Jong as seremoniemaster op in blau-giele Aldehouw hie kening Willy
fol genoegen lústerje kinnen nei “Tsunami”, ofwikseld mei lûdsfragminten fan
gefoeter fanôf de Cambuurtribunes. De finansiering soe op papier der goed
utsjen, mar al snel fies tsjinfalle, mar dat is no ek sa. W ierskynlik hie de hiele
tawizing der ferfolgens nea kaam. Mar it hie potentseel foar de Ljouwerters wol
in herkenbaarder feestje west. Allinnich de fontein soenen we sa litte, op 1
holle nei, dat soe de kop fan Martijn van der Laan wêze.
(KA)
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SDS -Look-a-likes(20)
Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, i n
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!
Eeltje Postma as Michael van Gerwen:

Jacob-Klaas Haitsma as Gargamel:

Hendrik de Jong as Davy Pröpper (tip fan Appie Posthumus):
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SDS en GEKE
Sa’t jimme witte is der fanút doarpsbelang Hâld Faesje 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 foar de NLD (
www.noordelijklokaalduurzaam.nl). Dit is in enerzjyleveransier dy’t oprjochte
is troch alle koöperaasjes meiinoar út Fryslan, Grins en Drinte. NLD 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/NLD. 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 oan te lizzen 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, nim dan kontakt op mei ien fan de bestjoersleden fan GEKE:
Jan-Jetze Brouwer, Koafinne 14, Easterein(foarsitter) 06-41630995
Gerrit Bergsma, Hôfsleane 6, Easterein (ponghâlder) 06-22649636
Johannes Dijkstra, Hôfsleane 25, Easterein 9 (sekretaris ) 06-53291193
Grietje Bouma-Jukema, Wynserdyk 53, Easterein (algemien lid) 06-23758603
Jehannes Santema, Hôfsleane 27, Easterein (algemien lid) 06-21669472
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Keepersdei 28 april 2018
Na het succes van vorig jaar
wordt er op zaterdag 28 april
weer een geweldige
keepersdag gehouden bij ons
op het mooie sportpark.
In samenwerking met
keepersaction zullen de
keepers onder begeleiding van
professionals de knepen van
het vak leren.
Het keepersvak houdt zo veel
in en wordt vaak onderschat.
Je moet kunnen duiken,
zweven, 1 tegen 1 duel, een
terugspeelbal verwerken,
voorzetten wegplukken, een
penalty pakken.
Op deze dag komen veel van
deze facetten aan de orde
door het oefenen van wedstrijd
situaties en praktijkgerichte
coaching.
De keepersdag is niet alleen
voor de keepers van vv SDS.
Wij nodigen ook keepers van
andere voetbalclubs van harte
uit om zich aan te melden.
De keepersdag is bedoeld voor jeugdspelers van 7 t/m 18 jaar.
De kosten zijn slechts €10,00 per persoon. Hiervoor krijg je een professionele
trainer, een shirt, aandenken en patat.
De keepersdag begint om 13:30 en duurt tot ongeveer 18:30 uur.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.vv-sds.nl en via
keepersdagvvsds@ziggo.nl
Extra informatie is te krijgen via tel: 06-20571920 en
keepersdagvvsds@ziggo.nl
Keepersdag vv sds
P.s. Inschrijven kan tot 25 april 2018, maar vol=vol, dus meld je aan!!
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Ut de âlde doaze
Ut de âlde doaze
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(Aant)
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SDS-kanon
Aant is drok dwaande de SDS-skiednis troch te spitten. Sa siket hy nei de
doelpuntenmakkers fan SDS fanôf it begjin oant healwei jierren 70. It stie doe
destiids wol yn it Frysk Deiblêd, mar dizze is noch net te besjen op it ynternet.
As jim him derby helpe kinne dan meie jim wol maile nei sds-nijs@home.nl.
Aant hat ek lyk in oersjoch makke fan de wichtichste barrens yn de SDS skiednis. In soartemei SDS-kanon sis mar. As jim wat misse dan wol hy dat ek
wol graach witte. Dit is de earste opset.
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Doelpuntenmakkers 2017-2018
1

2

3

4

VR1

Tjitske Heeres

21

21

Seriette Strikwerda
Sanne Rixt
Jorritsma

14

14

11

11

Habtamu de Hoop

10

Dirk de Jong
Lourens van der Pol

6

10
10

10

2

8

Jeska Terpstra

5

Johan Postma

5

Robert Sijbesma

5

5

Feite de Haan

5
5

4

4

Erik Haitsma

3

1

4

Hendrik de Jong

1

3

4

Kirsten Hiemstra

1

Hester Kingma
Gerwin Sybesma

3

4

3

3

3

3

Sytze Hibma

3

3

Peter Sijbesma

3

3

Pieter Kamstra

3

3

Sieta Tessemaker

3

Bote Strikwerda

2

3
2

Allert Turksma

2

2

Tseard Verbeek

2

2

Sjoerd de Vries
Matthijs Postma
Anne Stenekes

2

2

2

2
2

2

Andries Lanting
Jeroen Wagenaar

2
2

2
2

……en noch 28 spilers dy't ien kear skoard hawwe…
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In “genderneutrale” topskoarderslist fan SDS oan en mei 24 maart 2018. De
list wurdt noch altiten oanfierd troch trije spylsters fan SDS VR1, mar mei dizze
foarm sil it net lang mear duorje dat Habtamu de Hoop him yn de top trije
meldt. Bij SDS 2 moatte alle ballen op Dirk de Jong want ek hij stiet al op 10
doelpunten en docht mei foar it earepoadium.
Totaal koene wij fan
55 ferskillende
spilers fan SDS
1,2,3,4 en Vr1
noteare.
Sij makken mei
elkoar 169
doelpunten, wêrbij
VR 1 dúdlik in
enoarme
skoaringsdrift hat.

Doelpuntenmakker SDS1 út earder tiden
Wouter Hylkema
1998/1999

2K

1

1997/1998

2K

1

1993/1994

4A

0

1992/1993

H FVB

1

1988/1989

4A

1

1987/1988

3A

2

1986/1987

3A

2

1985/1986

3A

4

1984/1985

3A

4

1983/1984

3A

6

1982/1983

3A

1

1981/1982

3A

2

1980/1981

3A

4

1979/1980

4A

1

1978/1979

4A

3

totaal
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It liket ús wol aardich om sa no en
dan de earelist fan in
doelpuntenmakker fan SDS 1 út
eardere tiden yn de Treffer te
pleatsen.
Wij begjinne mar efkes mei Wouter
Hylkema. Hij skoarde 22
kompetysjedoelpunten en doe’t wij
him dêr konfrontearden sei hij dat hij
net tocht hie dat it safolle wiene.
Wat wij noch wol melde: “It wiene
meast moaie doelpunten” .
Wouter hat yn in perioade fan 21 jier
yn 15 seizoenen skoard.
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Aginda
Wannear? Wat ?
31-maart

Workum 1 – SDS 1

2-april
2-april
7-april
10-april
14-april
21-april
28-april
28-april
5-maaie
12-maaie
16-maaie

Bant 1 – SDS 1
Aaipop
Oudehaske 1 – SDS 1
TOP’63 1 – SDS 1
SDS 1 – De Wâlde 1
NOK 1 – SDS 1
Keepersdei by SDS
De Wâlde 1 – SDS 1
Befrijdingsdei
SDS 1 – Heerenveense Boys 1
Skoallefuotbaltoernoai

19-maaie

Waterpoort Boys 1 – SDS 1

25-maaie

Slotjûn jeugd

26-maaie

SDS 1 – TOP ’63 1
Nei dizze lêste kompetysjewedstryd is der in barbecue foar spilers,
frijwilligers, supporters en sa en komt Gerrit Poortinga spyljen.
Hâld foar mear ynformaasje de SDS-webside yn de gaten.

14-16-juny

Wommelser Feesten

15-17-juny
22-23-juny
1-aug

Pinkpop
Eastereiner Feesten
PC

8-aug
22-sep

De Freule
Greidhoek’ Festival yn Wommels

Sjoch foar al it
aktuele
SDS-nijs elke dei op
www.vv-sds.nl
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