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De Treffer
klupblêd fan fuotbalferiening SDS
Jiergong 50 nûmer 3
Redaksje:

maart 2020

Adres:

tillefoan:

Tryntsje Bouma
Gabbemastraat 21, 8701EE Boalsert
Metsje Huitema
Swingoerd 33, 8731 CV Wommels
Willem Wijnia
De Homeie 27, 8731 EC Wommels
Tjerk van der Pol Geins 5, 8731 CR Wommels
Fakatuere
Fêste stikjesskriuwers; Aant, Steven, Habtamu en Kees.

Ynternetredaksje:

Aant Hofstra: aant@vv-sds.nl
Willem Wijnia: willem@vv-sds.nl

Bestjoer:
Willem Wijnia
Tryntsje Bouma
Henk Postma
Tjerk van der Pol
Syb Overal
Anco Elgersma
Bauke de Boer
Jaap Toering
Marco Groothof

06-21467278
0515-333295
0515-331444
06-40614250

tillefoan:

funksje:

De Homeie 27, 8731 EC Wommels
0515-331444 Foarsitter
Gabbemastraat 21, 8701EE Boalsert 06-21467278 Skriuwer
Stapertstrjitte 37, 8731 CA Wommels 06-51679033 Ponghâlder
Geins 5, 8731 CR Wommels
06-40614250 Foarsitter jongerein
Streek 30, 8734 GR Easterein
06-33030042 Wedstrydsekretaris
Ysgumerweg 10, 8764 PS Dedgum
06-39805090 Ledenadministraasje
A.Joustrastrjitte 10, 8734 GJ Easterein 0515-332555 PR en Reklame
Perk 1, 8731 AJ Wommels
06-10695193 Sen./Technyske saken
Wynserdyk 43, 8734 GE Easterein
06-10562399 Terrein/Skoalleseize

Jongereinkommisje: funksje:
Tjerk van der Pol
Marjo Groothof
Lize Schuurmans
Anneke Gaastra

Foarsitter
Algemien lid
Algemien lid
Algemien lid

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
=> Bauke de Boer
=> Syb Overal
=> Anco Elgersma
=> Tryntsje Bouma
=> Jaap Toering
=> Tjerk van der Pol
=> Marco Groothof

Sponsor- c.q. PR-kommisje
Bauke de Boer
Hendrik Engbrenghof
Ype Tiemersma
Johan Postma & Igor Kalinowski
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Wedstrydsekretariaat
Senioaren, seal en de jeugd:
Syb Overal,Streek 30, 8734 GR Easterein, tel: 06-33030042

Skiedsrjochterkoördinator:
Enne-Johannes Bruinsma, De Singel 12, 8734 HR, Easterein 06-29974138

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 1/1/2020) :
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:

1 juny 2020
Jo kinne de kopij ynleverje by ien fan ‘e redaksjeleden.
Leafst oer de E-mail.
E-mail adres : detreffer@vv-sds.nl

Fan de Trefferredaksje
Yn dizze nuvere tiden fan it Corona-firus sitte wy
allegear thús te wachtsjen oant de maatregels wer wat
ferlichte wurde. Op it momint fan skriuwen is it noch it
doel om nei 6 april wer wat mear bewegingsromte te
krijen. Oant sa lang moatte je it thús dwaan mei putsjes
yn en om it hûs, boek lêze, game, tillevysje sjen,
himmelje en wat je thús oars ek mar dwaan kinne.
Dêrneist binne der ek noch wat lju oant wurk.
No ‘t je mekoar net safolle sjogge witte je ek net sa goed hoe ‘t it mei elkenien
is. Wat dat oanbelanget komt it moai út dat de Treffer no by jim op de matte
falt. Hoe is it mei Gerwin nei syn ski-ûngelok, mei Frank syn knibbel, mei
Sietske har ankel en Pieter syn ‘ski-skoen’. Wa is dy nije spylster by SDS Vr.1
ek alwer en hoe komt it mei de Poeisz-jeugdsponseraksje en de sponserrin by
sc Heerenveen? Yn dizze Treffer krije jim der antwurd op en foar de rest de
gebrûklijke ûnsin en fuotbalhumor. Dit moat der foar soargje dat wy de drege
tiid mei syn allen dochs wat noflik trochkomme.
(WW)
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Ta neibetinken
oan
Enno Bruinsma

Hoe is it no mei
Gerwin Sijbesma?

Jelmer Posthumus
topskoorder

side 6

side 26

side 31
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Fan it bestjoer
Stadich oan soenen wy tagean op it ein fan it seizoen, mar
no komt alles oars troch it Coronafirus. Hoe ’t it fierder mei
de kompetysjes komt witte wy ek noch net.De KNVB hat
oanjûn der safolle mooglik oan te dwaan dat de
kompetysjes yn de A-kategory útspile wurde. By SDS giet
dit allinnich om SDS 1. Uterlijk rint dy kompetysje dan oant
30 juny. Yn de B-kategory kin it best wêze dat in soad
wedstriden net mear spile wurde. De tiid sil it lere.
Foar folgend seizoen hawwe wy de staf foar SDS 1 en Vr.1 al rûn. Hjir binne
wy tige wiis mei. Foar SDS 2 binne wy dwaande mei in nije trainer no’t wy
spitich genôch ôfskie nimme moatte fan trainer Okke van der Kamp.
Moai dat Bote Strikwerda de taken fan Boudewijn Kramer by SDS 3 oernimme
woe no ’t Boudewijn troch oare drokte stopje moast as lieder by SDS 3.
Henk Mulder bliuwt sawisa noch in jier trainer by de JO19-1. It soe moai wêze
as wy foar folgend seizoen in fêste lieder fine kinne foar de JO19-1. Dit soe it
foar Henk in stik nofliker meitsje.
Foar de rest binne wy al wer drok op syk nei lieders, trainers en wat ek mar
foar folgend seizoen. Hartstikke wichtich fansels, mar earst allegear mar
soargje wat sûn te bliuwen! Dat is úteinlik it alderwichtichst!
Willem Wijnia

SDS en it Coronafirus
Lykas de rest fan Nederlân hat ek SDS te
meitsjen mei it Coronafirus en dan mei nammen
it tsjingean fan it snel fersprieden fan it firus. Om
te foarkommen dat wy mei syn allen tagelyk
(slim) siik wurde hat it RIVM restriksjes jûn oan
alle Nederlanners en ek oan sportklups. Dat
betsjut op it momint fan skriuwen(22 maart) dat
der oant 6 april net fuotballe wurde kin. Sa lang
sil sportkompleks de Skoalleseize dan ek slúten wêze. Net allinnich om te
fuotbaljen, mar ek foar it damjen, jeu de boulen, de peuterskoalle,
gearkomsten en wat der oars ek net sa al te rêden is. Hâld foar de aldernijste
rigels de webside fan SDS goed yn de gaten; www.vv-sds.nl.
Begryp goed dat it RIVM de rigels betocht hat om safolle mooglik libbens te
rêden en net om ús dwers te sitten. De dei komt hieltiten tichterby dat wy wer
folop ús dingen dwaan meie, mar no kinne wy it best goed op mekoar passe
troch mekoar sa min mooglik op te sykjen, sadat wy daliks mei syn allen wer
genietsje fan it ien nei wichtigste yn it libben; fuotbal!.
Willem Wijnia
út namme fan it SDS-bestjoer
jiergong 50 nr 3
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Fan de jeugdkommisje
Opeens konden we meedoen met een door sc
Heerenveen georganiseerde sponsorloop. Met je
teamgenoten een parcours lopen, dwars door en om
het Abe-Lenstra-stadion. SDS/Nijland werd hier voor
uitgenodigd vanwege ons partnerschap wat we met de
sc Heerenveen zijn aangegaan. Naast de sponsorloop
organiseert sc Hewerenveen op dezelfde middag
allerlei voetbalgerelateerde activiteiten. Door het Corona virus is de loop
inmiddels uitgesteld. Ook de sponsorwerving is on hold gezet. Het mooie
daaraan is dat iedereen die nog niet gestart was met het werven van de
sponsors (pake, beppe, omke, tante, enz.) straks gewoon in kan stromen! Van
de JO8 tot en met de JO11. Degene die de meeste sponsors binnenhaalt, mag
meedoen in de fantastische wedstrijd tegen het elftal van sc Heerenveen. Er
staan nu 2 spelers van JO8 bovenaan. Als dat zo blijft gaan die twee in hun
eerste voetbaljaar, meteen tegen een betaald voetbal club spelen! Fantastisch
toch? Zie je het voor je: Brent Overal oog in oog met keeper Bednarek? Of
Zenn Hoitenga oog in oog met Veerman? Het kan echt, in een knotsgekke 11
tegen 100 wedstrijd! Ook het eerste damesteam van sc Heerenveen speelt
een 11 tegen 100 wedstrijd tegen Friese girls! Dus, haal jij de meeste sponsors
van SDS/Nijland binnen? Dan speel jij die wedstrijd!!
Verder gaat het er gewoon om, dat we een leuke middag met elkaar beleven.
Dus als de actie straks weer los gaat en je bent nu nog niet begonnen met
sponsors werven: start alsnog! We willen graag met alle complete teams onder
de 11 naar sc Heerenveen! Ook als je één sponsor vindt mag je al meedoen!
Competitie
De competitie begon zo leuk voor veel teams. Elk team lijkt wat beter
ingedeeld dan voor de zomer, waardoor er meer gewonnen wordt en in ieder
geval veel meer tegenstand geleverd wordt. Het gaat immers niet altijd over
winnen of verliezen, plezier is het motto!
Indelingen 2020-2021
Inmiddels is de technische commissie jeugd de voorbereidingen begonnen
voor de indelingen van het volgende seizoen. Ook hier wordt het thema plezier
leidend. Vanaf de jo15 gaan we echt selecteren op voetbalvaardigheden,
daaronder delen we volgens KNVB-richtlijnen gewoon op leeftijd in, met hier
en daar een kleine aanpassing om iemand toch gewoon op eigen niveau te
laten voetballen. Dit kan zowel een leeftijdsklasse hoger, als lager betekenen.
Heb je vragen over de indeling, of wensen voor je zelf (spelers) of je kinderen
(ouders), schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Overigens is het
wel zo dat we met veel te weinig mensen in de technische commissie zitten.
Vooral de categorie 13 tot en met 19 en de meisjes zijn niet goed
jiergong 50 nr 3

7

maart 2020

vertegenwoordigd in de commissie. Dus heb je goede ideeën over hoe het
technische beleid van SDS eruit zou kunnen zien, of wil je gewoon je
verantwoordelijkheid als ouder van een spelend lid nemen, meld je aan! Het
zijn leuke bijeenkomsten!
Versterking gezocht
Ditzelfde geldt ook nog steeds voor de jeugdcommissie. Ook hier een
onderbezetting, terwijl we altijd leuke zaken organiseren voor de kinderen.
Diverse toernooien, slotavond, diverse acties enzovoort. Als we met meer zijn,
kunnen we én nog meer organiseren én kunnen we de taken nog beter
verdelen waardoor de tijdsinvestering kleiner wordt.
Dropactie
Inmiddels staat onze garage tot de nok toe gevuld met dozen drop voor de
jaarlijkse dropactie. Binnenkort mogen de kids weer op pad. Hoe en wat wordt
gedeeld door de leiders die per team de actie coördineren. Dit geldt voor
spelers tot en met de JO15. We kunnen nu nog niet zeggen wanneer we los
gaan, in verband met de heersende maatregelen.
Namens de jeugd en technische commissie,
Tjerk van der Pol

Foarearst dus gjin sponserrin om it Abe-Lenstrastadion, mar hooplik letter dit
jier.

jiergong 50 nr 3

8

maart 2020

Ta neibetinken oan Enno Bruinsma
“Ik sit yn blessuretiid” sei Enno Bruinsma al in jier
lang at je fregen hoe’t it mei him gong. It tekene
Bruinsma dat hij syn tastân sa ynskatte en hij it
útdrukte mei in fuotbalterm. Oan alle blessuretiid
komt úteinlik in ein en dat wie foar Bruinsma op
tongersdei 30 jannewaris 2020.
Enno Bruinsma wie in SDS-er yn ieren en sinnen.
Oan it lêst ta yn syn blessuretiid kaam hij lâns op de
Skoalleseize. De fyts yn it rek en dan skarrele hij nei
de lijte fan de kantine en seach moarns efkes bij de
jeugd en middeis bij de senioren. Trouwe folger fan
SDS 1 yn út- en thúswedstriden.
Enno Bruinsma wie foarsitter fan SDS fan 1985 oant
1992. Bestjoere en meiprate dat wie syn ding. Foar
de FNP sette hij him yn foar taal en kultuer en syn
konneksjes yn de polityk soarge der foar dat SDS
oandacht krige at er wat barre moast. Sa hat der yn syn foarsitterstiid in flinke
feroaring west yn de akkomodaasje.
Op basis fan syn perioade fan bestjoere waard hij yn 1992 eare-foarsitter.
Bruinsma hat nei syn foarsitterskip yn ferskate (jubileum) kommisjes sitten.
Syn belutsenheid bij SDS is altyd grut bleaun.
Hij wie al jierren wedstriidsponser mei Rein Hofstee, hij klaverjaste at dat
organisearre waard en hij wie in trou besiker fan de ledengearkomsten.
Yn de jierren fiiftich wie Bruinsma ek aktyf as fuotballer.
SDS is Bruinsma tank ferskuldigd foar syn ynset en belutsenheid. Wij sille syn
opfallend grize hierlokken misse op de Skoalleseize.
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Op syk nei âlde Treffers

e

Wy binne drok dwaande yn oanrin nei de 50 jierdei fan ús klupblêd De Treffer
ús Trefferarchyf kompleet te krijen. Dêrneist binne wy se oan it digitaliseren en
binne de measten al werom te finen op de SDS-side. Wy binne der tige wiis
mei dat De Mik yn Wommels mar leafst 50 Treffers foar ús ynscand hat. Wy
moatte de siden noch efkes op folchoarder lizze en dan kinne jim dy ek fine op
de SDS-side fine. Dit stiet ûnder:

www.vv-sds.nl-klupynfo
Hjir steane de Treffers fan 1970-1999 en de Treffers fan 2000 oant en mei no.
Wy hawwe se dus noch altiten net kompleet. Sa misse wy ûnder oare nûmer 1
en 2. Soe der noch immen earne op souder, yn de kelder, yn de klús of yn in
âld sok dy earste eksimplaren hawwe? Wy hoopje it!
Hjir alle Treffers dy ’t wy noch misse:
- Treffer novimber/desimber 1980
- alle Treffers út 1978
- Treffers út 1977
- Treffer nûmer 9 1974
- Treffer nûmer 10 1974
- Treffer nûmer 8 1973
- Treffer nûmer 6 1972
- Treffer nûmer 5 1972
- Treffer nûmer 3 1971
- Treffer nûmer 2 1970
- Treffer nûmer 1 1970
Hawwe jim noch in âlde Treffer lizzen, nim dan kontakt op mei Aant
Hofstra fia de mail: sds-nijs@home.nl.
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Poiesz-jeugdsponseraksje
Wy binne der tige wiis mei dat SDS dit jier ek
wer meidwaan mocht oan de Poieszjeugdsponseraksje. De aksje soe duorje fan 10
febrewaris oant en mei 5 april, mar is earder
ôfbrutsen y.f.m. it Coronafirus.
De mannen fan de JO11-1 hawwe in sneon by
de Poiesz yn Skearnegoutum west om safolle
mooglik minsken der fan te oerstjoegjen de
munten oan
SDS te jaan.
Foar al dizze
munten krijt
SDS in
bedrach fan
de Poiesz. Dit
om leuke
dingen foar de
jeugd lykas de slotjûn te organiseren en
materiaal lykas ekstra lytse goaltsjes oan te
skaffen.
Om ’t de jeugdsponseraksje sa ta in ein
kommen is hat de Poiesz besletten om alle
klups en ferienings dy ’t meidwaan mochten
€1000,- te skinken. Hjir binne wy tige wiis mei!
Tige by tige!
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In fruitmandsje bringe by Sietske Okkema
Sneon 25 jannewaris spile SDS Vr.1 in oefenwedstriid
tsjin SWV. De útslach fan dy wedstriid hoefe wy
fierder net te neamen. Mar yn ‘e earste helte foel
Sietske út, wy heare dat sy ynmiddels noch hieltiten
net fuotballet en wolle graach witte hoe it mei har is.
Sietske, wêr hast lêst fan?
Ik haw in skuorke yn myn rjochter ankelbân.
Hoe is dat sa kaam?
Ik helle ien fan’e tsjinstanners ûnderút wernei ik sels ferkeard terjochte kaam.
Myn ankel klapte dûbel.
Merktest daliks dat it mis wie?
Hoewol it lyk ferkeard fielde, koe ik noch wol
it fjild ôfrinne. Dêrmei tocht ik dat ik in breuk
lyk útslúte koe, mar dat wie dochs oars. Dêr
kaam ik in pear dagen letter efter.
Oei dokter Okkema. En hoe no fjirder?
Ik rin no by de fysio, dêrfan krij ik wat
oefeningen en sy wiist my der foaral op dat ik
net te hurd fan stapel rinne moat. Út mysels
neat dwaan is wat dat betreft frij lestich.
Tinkst dast dit seizoen noch spylje kinst?
As leit de focus al hast op it keatsen?
Fansels wol ik it keatsseizoen wer fit
begjinne. It plan wie wol om yn maart it
fuotbaltrainen wer wat op te pakken en
mooglik yn april noch wedstriden mei te
spyljen. Allinne no mei de coronaperikelen
moat we mar efkes sjen hoe’t it rint.
Wy hoopje dat wy dy dit seizoen noch op
it fuotbalfjild sjogge, in protte betterskip
tawinske.
(TB)
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It is stil………en it wie stil?
No ’t it Corna-firus de wrâld yn de tange hâldt is it
stil op strjitte. Elkenien wurdt oanrieden safolle
mooglik thús te bliuwen en it measte wurk wurdt
dellein of fanút thús wurke en de bern gean net
nei skoalle. Ek de measte sporten lykas it
fuotbaljen leit stil. Hielendal begryplik fansels,
want de sûnens fan elkenien stiet foarop.
Wy fregen ús as dit no wolris earder bard hat dat ek it fuotbaljen stil lei. Sels
witte wy it noch fan 2001 mei de MKZ-krisis. Doe mochten in soad
eveneminten net trochgean, mar waard der wol fuotballe. Hjir hâlde ús eigen
herrineringen op en moatte wy it opsykje op it wrâldwideweb. Yn 1973 wie de
oaljekrisis. Dit koenen wy noch wol betinke, mar waard der doe net fuotballe?
Net folle neffens it AD. Der mocht doe fan 4 novimber oant 6 jannewaris net op
snein yn de eigen auto riden wurde. De Eredivisie gie gewoan troch. De
supporters moasten mar sjen om mei it iepenbier ferfier, rinnende of mei de
fyts by it stadion te kommen. Neffens it AD kaam it amateurfuotbal doe
hielendal stil te lizzen fan 21 desimber oant 1 maart. Wy hawwe efkes heard as
der noch SDS’ers binne dy ’t harren hjir wat fan herinnerje kinne.
‘Doe lei ik yn it sikenhûs yn Snits. Ik hie op 28 oktober myn foet brutsen en
haw 3½ wike yn it sikenhûs lein en moast dêrnei noch in skoft thús op bêd
lizze. De oaljekrisis kin ik allinnich fan hearen en sizzen’
Jan de Jong
‘Ik kin my der neat mear fan herinnerje. Ik siet doe net op fuotbal, mar op
follybal…….’
Aant Hofstra
‘Ik kin mij net heuge dat wij fan dec tot 1 maart net fuotballe hawwe, mar dat sil
wierskynlik ek mei it winterskoft en oflastingen te meitsjen hân hawwe. Itt SDSfjild wie beroemd/berucht om syn protte ôflastingen!
Wol kin ik mij heuge dat we sneins mei in ploech op de fiets earst nei de
Klieuw, dan nei Rien en foar in ôfsakker noch nei Itens gongen, Bergsma wie
doe neffens mij ticht op snein!
Prachtige tiden, soad wille!!’
Pyt de Jong
’Fan it fuotbaljen fan doe wit ik neat mear. Op ‘e fyts op snein nei Tsjerkje wol.
Pyt de Jong hat in sterker ûnthâld wat sport oanbelanget’.
Pier Zijlstra
It liket der op dat de oaljekrisis fan doe wat SDS betreft yn elts gefal net folle
yndruk makke hat. Wy hawwe dan ek noch efkes fierder socht nei hoe ’t it sit. It
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docht bliken dat de kompetysje op sneon stillein hat wat SDS oanbelanget stil
lein fan novimber oant begjin jannewaris. SDS 1 hat namelijk balle op sneon 4
novimber en sneon 5 jannewaris. Uteinlik dus in wat eardere winterstop, want
dêrnei moast der yn jannewaris en febrewaris gewoan folop fuotballe wurde.
Dat Jan de Jong hjir neat mear fan wit kloppet dus wol. Hy bruts syn foet op
sneon 28 oktober en hat dêrnei 3½ wike yn it sikenhûs lein. Hjirnei noch in
pear wiken thús op bêd en doe ’t Jan Spar wer nei buten mocht begie it
fuotbaljen al wer.
Miskien soe dan it sneinsamateurfuotbal der mear lest fan hân hawwe. Sy
mochten op snein ommers net yn harren eigen auto nei útwedstriden. As wy it
archyf fan Voetbalnoord neisjogge dan kloppet it ferhaal fan it AD eins
hielendal net. Der waard minder fuotballe tusken 4 novimber en 6 jannewaris,
mar dêrnei gie it wol wer los. vv Sneek – vv Drachten waard sels op ‘autofrije
snein’ 25 novimber fuotballe. Drachten is dus heechstwierskynlik yn de bus nei
Snits kaam. Sy spilen doe beide yn de heechste amateurklasse op snein.
Mar ek yn de legere klassen waard der wol fuotballe. Wy sjogge Sint-Jacob –
Stiens ek op 25 novimber lykas Vollenhove – Wolvega en Robur – Black Boys.
It mei dúdlik wêze dat wat wy no meimeitsje mei it amateurfuotbaljen wy noch
nea earder sa meimakke hawwe. Wy binne benijd hoe ’t it allegear komme sil.
Allegear it sûne ferstân mar wat brûken bliuwe. Hooplik sjogge wy oer 40 jier
ek allinnich de moaie dingen der noch fan……

Op snein mei hynder en wein nei útwedstriden wie in opsje…………….of op de
fyts nei de Klieuw!
jiergong 50 nr 3
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Hite nútsjes
Neffens my hawwe wy noch nea safolle
dingen hân foar dizze rubryk as dizze
edysje. Om mei it wichtigste te
begjinnen; hasto wol genôch
skytpapier oant en mei 6 april?
It binne unyke tiden, hoopje dat we der
mei úus allen sa goed as mooglik troch hinne komme.
Te witten dat ik altyd by dy telânne kin, makket dat ik dêr net oer yn sit. Bin der
wis fan dasto altyd wol in (lege) pûde hite nutsjes oer hast om myn gat mei ôf
te faaien.
Wat tinkst? Soenen wy begjin 11 april wer los kinne mei de
fuotbalkompetysjes?
Ik tink it net. Der wurdt (nei de karnavalspiek) noch in flinke utwreiding fan it
oantal besmettings ferwachte, al mei al kin dit samar wat mear tiid freegje as 3
wiken. It allerwichtichst liket my dat we de harsens der by hâlde en lusterje nei
de echte saakkundigen.
Wat do?
Ik haw itselde gefoel as dy. As it beheersbaar is dan kinne wy fêst wer los, mar
ik tink net dat dat mei 3 wiken beslikke is. Beslikke mei trouens op it heden
sawisa efkes net mear……..
Stel de kompetysje begjint 11 april wer soe dat foar SDS geunstich wêze?
Eins giet it dêr hielendal net om. Earst moat elkenien wat sûn bliuwe en dêrnei
sjogge wy wol wer.
Wat SDS oanbelanget komt it foaral geunstich út foar Pieter Sijtsma dy ‘t
earder dit seizoen troch pech in wedstriid mist hat en no troch ‘pech’ in
wedstriid net hoecht te missen. Hy soe de wedstriid tsjin Tonego misse om ’t
hy by syn faam op de Kanaryske eilannen siet. No gie de wedstriid net troch en
kin der al wer mei balje. Al soe dat wolris yn 2021 wurde kinne….
Wat dogge wy mei de stân fan de Eredivisie as wy 1 septimber pas wer
los kinne?
Dat is in flinke utdaging foar dyjingen dy’t der oer gean. Se moatte mei
fanallesennochwat rekken hâlde, hoe komt it byfoarbyld mei de kontrakten fan
de fuotballers as dy per juny ôfrinne, mar de kompetysje noch net klear is? It
soe al lestich wêze as dizze fuotballers dan net mear meidwaan kinne.
Is dizze pauze yn it foardiel fan Ajax?
Dan net
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En Liverpool? Eins wienen dy foar de Corona-krisis al kampioen, fynst ek
net?
Dy stean in strjitlingte foar ynderdaad, mar foar in kampioenskip moast eins al
de hiele kompetysje utspylje, oars fielt it tink ik net echt.
Fynsto it ek sa sneu foar sc Cambuur?
Nee jong, ‘SC Cambuur komt er aan!’ As dat no hjoed as moarn is.
Ik hearde dasto 4 kaarten hast foar it EK-fuotbal. Foar 2
foarrondewedstriden fan it Nederlâns alvetal en foar de heale finale en de
finale as Nederlân dit hellet. Hoe moat dit?
Ja jong, do ek toch? Se hienen it earst oer desimber, mar dan kin ik oan neat
oars tinke as kryst, dus takom jier is best hear.
Wat do?
Myn aginda is yn de winterstop minder fol as simmers. It hie om my dan ek fant
winter wol kinnen. Noflik mei de kryst de heale finale en de finale mei âld en nij
sjen op Wembley yn Londen! En de frou moai yn it Reuzenrad yn Hyde Park!
Moaier koe it net!
Om ’t der yn Ruslân foarearst gjin Corona ûntdutsen wie woe Ruslân
graach de organisaasje fan it EK oernimme. Wat hiest dêr fan fûn?
GJIN GOED IDEE! NJET!
Fynsto Cristiano Ronaldo ek sa leaf?
Cristiano is in skat!

“Ik ha gjin ûnderbroeken
dy’t wiet wurde meie”

Hat SDS al wat eigensinnige
‘challenges‘ foar de jeugd betocht? Hasto oars noch ideeën om elkenien
wat fit te hâlden?
Ik haw gjin ‘challenges’ betocht. Ik woe de fuotballers mar wat opruie om yn
Wommels op it skopfjild noflik meiinoar te baljen. No ’t it bestjoerlijk ek efkes
wat rêstiger is no ’t der gjin fuotbaljen is en de sinne der wat by komt begjint it
my hielendal te kribeljen om dêr in baltsje te skoppen. No hielendal no ’t it
meand is. Lichamelijk kontakt al wat meie fansels……
Kribelt it by dy noch wolris wat?
It kribelt by my oeral, foaral as ik in skoftke net ûnder de brûs west ha. Wat dat
oangiet soe’k wer fuotbalje moatte, dan kin ik yn elts gefal wer 1 as 2 kear yn’e
wike ûnder de straal. Mar ik ha gjin ûnderbroeken dy’t wiet wurde meie, dat it
sil in lestich ferhaal wurde my oan te passen oan de kultuer fan hjoedtedei.
De kultuer fan hjoedtedei soe ek wol wat mear ‘hite nútsjes’ brûke kinne. Al
soenen wy dan noch earder troch it húskepapier hinne wêze……
Sûnens!
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SDS -Look-a-likes(26)
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!
Enne Jehannes Bruinsma as Edgar fan Debiteuren Crediteuren:

Bartle Postma as Luuk de Jong:

Hendrik de Jong as Iggy Pop:
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In fruitmandsje bringe by Frank Bervoets
Frank Bervoets sjogge wy de lêste tiid mear by de
Jumbo oan it wurk as op it fuotbalfjild. Hy hat al in
skoftke lêst fan de knibbel. Hoe komt dit sa en hoe is
it no mei Frank?
Wêr hast lêst fan?
Myn bútenste knibbelbân is flink oprekt.
Hoe hast dat sa krigen?
Tsjin DWP kaam ik yn duel mei de tsjinstanner. Ik kaam del en myn knibbel
makke een frjemde beweging. Doe sakke ik d’r trochhinne.
Fernaamdest lyk dat it mis wie?
Ik hie wol pine, mar ik ferwachte dat ik it der wol út rinne koe. Mar ek nei rust
lukte dit net. Dus doe ha ik mar een wiksel oanfrege.
Do bist foar MRI west. Bist dêr noch wat wizer fan wurden?
Ja, ik bin de earste 7 wiken behannele alsof ik een meniskusblessure hie. Ut
de MRI is bleken dat dit dus net it gefal is. Lokkich hoef ik no net opereard te
wurden en moat it mei fysiotherapie herstelle.
Hoe giet it mei dyn herstel?
It wurd stadichoan wat better. Ik ferwachtsje no’t ik de útslach fan de MRI ha,
dat ik gerichter oan myn herstel wurkje kin en dat it no wat sneller gean sil.
Giest ek nei de fysio en sa?
Ja, ik haw earst by een fysio rûn. Omdat de situaasje net ferbettere bin ik nei
de orthopeed west. Dy hat in MRI oanfrege en doe kaam dit oan it ljocht.
Wannear ferwachtesto wer op it fuotbalfjild te stean?
Dat fyn ik lestich te sizzen. Ik kin no ek net nei de fysio fanwege it Corona-firus.
Wat mist no it meast no ast net fuotballest?
It team. Eins binne wy as team een grutte freonenploech. Dat mis ik wol. Mar
foaral it spultsje ek. Oan de kant stean fielt hiel frustrerend.
Frank, in protte sukses mei dyn herstel! Wy hoopje dy snel wer op it fjild
te sjen!
(WW)
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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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Noppen en Naaldhakken
Oer froulju, fuotbal en oare wichtige saken
Efkes foarstelle oan…

Annemiek Popma
SDS hat yn maart, sa krekt nei de winterstop,
samar in nij lid by VR1. Út hearen en sizzen in bekinde namme. Wy giene
yn petear…
Annemiek, kinsto earst wat oer dy sels fertelle? Hoe âld bist, wat dochst
yn it deistich libben, wêr wennest en mei wa?
Ik wit krekt net mear hoe âld ik bin… Ik bin grutske mem fan twa jonges Sven
en Finn en troud mei de leukste, Anton Popma. Mei syn fjouweren wenje wy yn
Blauhús. Ik wurkje yn de peuteropfang en bin dêrneist gastâlder.
Wat is dyn skiednis yn ’t fuotbaljen?
Ik fuotbal al fan jongs ôf oan, ik gie mei de bal
op bêd sis mar. Ik bin begûn by de pleatslike
klup: VV Blauhús, dêrnei ha ik by ferskate klups
spile: WZS, SC Hearrenfean, ONS Snits,
Flevoboys, werom nei ONS Snits en myn lêste
twa jier by VV Heerenveense Boys, dêr kryg ik
de kâns om op Haadklasse nivo te spyljen, in
machtige ûnderfining!
Ik bin begûn yn ‘e spits, ‘neuske foar de goal’,
gek op skoaren en winne. De lêste 4 seizoenen
kaam ik efteryn te stean, as lêste man/frou. Eins
itselde idee as yn ‘e spits allinne moast ik no de
goals foarkomme yn plak fan te meitsjen.
Do seist: lêste 2 jier by Hearrefeense Boys
en no fuotballest by SDS, hoe is dat sa
kaam?
Ik ha ferline jier mei pine yn myn fuotbalhert de
kar makke om te stopjen mei fuotbaljen: fan fuotbaljende mem nei fuotbalmem.
Yn waar en wyn lâns de line stean om ús jongens oan te moedigjen.
Mar doe kaam it Whatsappke van Akke Rixt. In âld-teamgenoat kinsto net
stikke litte. Nei ‘spoedberaad’ thús mei myn mannen is der beslúten dat mem
it fjild wer op giet en komme de mannen mem wer oanmoedigjen!
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Wat prachtich dasto VR1 op sa’n manier komst helpen. Do hast in protte
fuotbalklups sjoen, sjochst ek in soad ferskillen?
Frysk en Nederlânsk, ferskate kleuren sjurts, mei de auto nei in útwedstryd yn
plak fan mei de bus. Foar de rest moat ik it noch ûnderfine. Ik ha noch mar ien
wedstriid spile en dat wie ek noch út... wol wûn en skoard, dus in better begjin
koe net!
In goed begjin…
Bist sels ek supporter fan it
fuotbalklup?
Ajax en Barcelona binne myn
klups.
Dochst neist fuotbal noch oan
oare sporten?
Hurdrinne. Ik train eltse wike by
Horror (Snits) en elk jier stiet de
Berenloop op Skylge op myn
kalinder.
Wolst fierder noch wat kwyt?
Ik hoopje op in moaie tiid by SDS
en dat ik Akke-Rixt en har team
helpe kin om it kampioenskip
binnen te heljen. Kampioen
wurde by de senioaren ûntbrekt noch op myn listje, dus dat soe dochs
prachtich wêze!
Tige tank foar dyn meiwurking! Wy winske dy in protte fuotbalwille ta by
dyn nije klup, Annemiek!
(TB)

Sjoch foar al it aktuele
SDS-nijs elke dei op
www.vv-sds.nl!
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Persoanlik
Wy stelle jim graach foar
oan:

Jerryd Schram

Namme
Berne
Yn Wommels, Easterein as....

Jerryd Schram
13 septimber 2009

Skoalle
By SDS sûnt
Team
Gjin fuotbal, dan...

CBS de Foareker yn groep 7
2017
JO-11
Ik tink hurddrave
Ajax
Juventus
Joad Schram ;)
Matthijs de Ligt
Ronaldo

Favorite klup Nederlân
Favorite klup bûtenlân
Beste trainer
Beste fuotballer yn Nederlân
Beste fuotballer yn it bûtenlân
Favorite fuotballer SDS

Ik wenje yn Easterein

Peter en myn freon Marco

Beste keeper
Favorite posysje

Ter Stegen

Sterkste punt

Sjitte

Swakste punt

Keepe

Moaiste stadion

Allianz fan Juventus

Idoal
Hichtepunt
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Earste wedstryd mei JO-11 yn’e earste
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Djiptepunt
Moaiste goal
Skoudertriuw as tackel?
Boas om
Flinters yn de búk fan
Tillevysje
Muzyk
Lekkerste iten
Minst lekkere iten
Bakje patat of broadsje sûn?

Foarich jier bruts ik myn foet en koe ik in
skoft net fuotballe
Dy komt noch
Tackel
Kommentaar fan oaren tidens it spyljen
Wedstryd winne
YouTube
Skrillex
Patat mei broadsje frikandel mayo
Spaghetti
Patat!

Drinken

Sinas

Spulkompjoeter of bûten boartsje

Allebeide

Favorite game
Wol of net nei skoalle ta no mei it
Corona-firus?
As ik skoar dan fier ik dat sa....

Call of Duty
Net. Mar wol jammer.
Dan gean ik juichen.

Kampioen Earedivyzje 2019/2020

Ajax

Cambuur of SC Heerenveen?

SC Heerenveen

Moaiste sjurt

Nederlânsk elftal

Lelijkste sjurt

Cambuur

Fuotbalskuon

Adidas Predator maat 38

Rjochts of lofts?

Rjochts

Gers of keunstgers?
At ik letter grut bin dan....
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In fruitmandsje bringe by Pieter Kamstra
Foar in pear wiken werom moast SDS 3 út tsjin
koprinner IJVC 2. SDS kaam al gau mei 2-0 efter en
keeper Marten Faber, dy ’t net fit oan de wedstriid
begie, koe net fierder. Pieter Kamstra offere him op
om ûnder de latte stean te gean, mar net folle letter lei
Pieter op de grûn en moast hy nei it sikenhûs. Wat
barde der en hoe is it no mei Pieter?
Wêr hast lêst fan?
Myn linkerachillespees is ôfknapt.
Hoe hast dat sa krigen?
Ik soe oansette om in bal fuort te skoppen en toen wie it yn ienen pats....
Fernaamdest lyk dat it mis wie?
Ja, hie direct wol yn e gaten dat it mis wie, krekt of krige ik in skop fan
achteren. Mar wist ik wol dat dat net koe omdat ik as keeper de leatste man
wie...
Hoe giet it mei dyn herstel?
Op sich neffens skema. Ik ha de earste 4 wiken hast neat dwaan kinnen, toen
2 wiken mei krukken der wat op stean en no nog 2 wiken belaste sûnder
krukken. Al mei al ha ik dan 8 wiken yn in soart fan skiskoen sitten.
Giest ek nei de fysio en sa?
At ik fan de brace ôfbin (hopelijk 31-3) dan begjint it fysiotraject, dat sil nog wol
in soad tiid yn beslach nimme want der is net folle fan myn spieren yn it kût
oer...
Wannear ferwachtesto wer op it fuotbalfjild te stean?
Neffens Hendrik de Jong en Bote Strikwerda, helaas ervaringsdeskundigen,
mat ik der wol in jier foar ûtlûke.
Wat mist no it meast no ast net fuotballest?
De hele sfeer op sneon. Bakje koffie, wat ouwehoere,
lekker balje en dan efen lekker sitte.
Pieter, in protte sukses mei dyn herstel!
Wy hoopje dy snel wer op it fjild te sjen!
(WW)
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Kees’Kollum; ‘De Regenjas’
Of ik dizze dagen in stikje troost-tv mocht kieze, dan wie
it in marathon fan De Regenjas west. Harry Vermeegen
dy’t by fuotballers op besite giet en efkes weromsjocht
op hun karriëre. We sjogge fuotballers dy stikem grutsk
binne dat Harry by harren delkomt. Se sitte oan tafel yn
it keurige âlderlijk hûs wer’t mem nog kofje set, mei in
plakje Indyske cake derby. Mem befestigt dat de soan
froeger net te hâlden wie en hegút binnenkaam om te iten. We hearre wêrom
soan it krekt wol helle, wylst oare jongens -mei mear talint- net slaggen by
AGOVV. De klimaks fan it ferhaal is it besykjen om de bal troch it
sliepkeamerraam nei binnen te sjitten: de sirkel is rûn!
Op dit momint is de sirkel earder fjouwerkant. Corona hinget oer ús hinne. It
EK 2020 is feroare yn 2021, hast tusken noas en lippen troch. Lestiger as it
missen fan dy grutte eveneminten, is dy ferrekte 1.5 meter regel. Hoe moatte
je 1.5 meter ofstân hâlde wylst de
gemiddelde stoepe smeller is? Je
“De klimaks fan it ferhaal
donderje hast fan de wrâldkaart ôf, wolle
is it besykjen om de bal
je hjir oanhâlde.
troch
it sliepkeamerraam
Logysk dat it fuotbal ek stoppe is. At je
nei binnen te sjitten: de
sec de 1.5 meter regel besjogge soe it 50plus fuotbal miskien nog troch gean kinne,
sirkel is rûn!”
mar it falt te begripen dat de belutsen
spilers dit ûntkenne út selsrespekt.
Fuotbal yn tiden fan Corona is gjin dwaan.
Oarsom sit der mear skot yn de saak: wat kin fuotbal dwaan foar de rest? It
‘You’ll never walk alone’ op de radio’s fan Europa en de spandoeken fan de
Utrechtse hurde kern by harren sikenhûs toanen dat de fankultuer yn elts gefal
al in boost jaan kin.
Fierders is der oeral in kans foar om de expertise fan solisten te broeken. Litte
we de âlderwetse goaltsjesgetters op paad stjoere om de lêste wc-rollen op te
heljen foar de oaren. Foardat de Jumbo iepengiet, sil dizze persoan al bij de
kassa stean om ôf te rekkenjen. We meitsje in wc-rol klassemint yn De treffer
om de motivaasje heech te hâlden, want dizze lju binne gek op statistiken.
Grinsrjochters sjogge ta op de 1.5 meter regel. Is der twifel, dan sit de 4e
skiedsrjochter efter de befeiligingskamera’s fan de Jumbo. Op paad werom
jout de klasike linksbûten tips oer it ûntwiken fan minsken. “Hoe ist?”, “Giet dy
neat oan!”. Net linksom, mar rjochts de Terp omgean en dan nei binnen snije!
Binne we werom dan kin de tv oan en sjogge we de lokale Willem van
Hanegems, Rene van de Gijps en Harry Vermeegens nuchter mar humoristysk
kommintaar jaan op de gekte yn de winkel, it nijs ut China, in wedstrijd út
1978..oer alles. Normaal sitte se yn de fuotbalkantine, no toch mar iets fierder
fan elkoar ôf, oan de Indyske cake fan mem.
(KA)
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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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In fruitmandsje bringe by Gerwin Sijbesma
Foar in pear wiken werom gie Gerwin Sijbesma fan SDS
1 op wintersport mei de familie. It rûn allegear wat oars
dan hy foar eagen hie, want foar hy it wist lei hy yn
Eastenryk yn it sikenhûs en hat hy der al mei al hast twa
wiken lein. Ynmiddels is hy wer thús. Wy binne benijd wat
der bard hat en hoe as it no liket.
Wêr hast lêst fan?
Op dit momint gelokkich nergens lêst mear fan, mar dat
wie in pear wiken lyn wol oars. Doe is troch in fal op de
piste myn linker nier draaid en skuort. Ek myn urineleider wie stikken wêrtroch
ik 15 dagen yn it sikenhûs lizze moast.
Hoe hast dat sa krigen?
Ik fal eins nea op skifekânsje en koe dit ek fjouwer dagen folhâlde, mar op de
fyfde dei foel ik op de meast flakke en moaie piste. De ski’s gongen oer elkoar
hinne en foar dat ik it wist lei ik al op de grûn. Myn family koe der yn it begjin
noch om laitsje, mar kamen der al gau efter dat it goed mis wie. Efterôf die
bliken dat ik hurd op myn rêch fallen wie. Ik haw in kertier op de piste lein, mar
bin dêrnei dochs wer nei ûnderen skiid. In oere letter hawwe wy besletten nei
de dokter te gean, die hat lyk in traumahelikopter belle om my earst nei in
sikenhûs yn Schwarzach en dernei yn Salzburg te bringen.
Fernaamdest lyk dat it mis wie?
Ja dat fernaam ik lyk, mar in skuorde nier hie ik nea ferwachte! Ik tocht oan
brútsen ribben en de skistok yn de mage troch de misselijkheid. De dokter, yn
it doarpke wer’t wij us appartemint hienen,
hie lyk yn ‘e gaten dat it mis wie troch de
dalende bloeddruk.
Hoe giet it mei dyn herstel?
Tige goed! Wol bin ik 12 kilo lichter en haw
ik in soad bloed ferlern, dus ik moat dizze
wiken goed oansterke. Ek kin ik alwer
normaal sitte en rinne. Wol hear ik krekt sa
as de âldere minsken bij de ‘swakkere
doelgroep’ fan Nederlân, dus it
Coronavirus is seker net wolkom bij my.
Dat betsjút dat ik noch lang binnen bliuwe
moat en krekt sa as jimme in soad
kontakten mije moat.
Gerwin nei en foar it ûngelok….
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Wannear ferwachtesto wer op it fuotbalfjild te stean?
Yn earste ynstansje sei ik dat it einde seizoen foar my wie, mar troch it
Coronafirus soe ik samar dit seizoen alwer mei dwaan kinne mei de trainingen
en hiel miskien in wedstriid. It is ek noch mar de fraach as it seizoen noch wol
útspile wurd. Ik nim ek wol genoegen mei de fjirde plak as einstân.
Wat mist no it meast no ast net fuotballest?
Gesellich mei myn maten en teamgenoaten genietsje fan in bierke nei de
wedstriid. Ek al moatte sy dat no ek allegear misse.
Is it in oanrieder om yn Eastenryk yn it sikenhûs te lizzen? Ik haw heard
dast dêr bier op de keamer drinke meist ;)
Ik ried it net oan om dêr yn it sikenhûs te lizzen. Mar myn keamergenoat fan in
jier as 75 die krekt as er thús wie. Achter it gerdyn hie hy in heale liter Stiegle
bier ferstoppe dy’t syn famylje nei binnen smokkele hie. As de ferpleechster
net mear op de keamer wie dan skonk hij syn glês foar de helte fol mei
limonade en de oare helte mei bier. Neffens him wie it seker in oanrieder.
It sikenhûs wie fierder geweldich. Goeie soarch, freonlike dokters en leuke
ferpleechsters!
Gerwin, in protte sukses mei dyn herstel! Wy hoopje dy snel wer op it
fjild te sjen!
(WW)

Habtamu’s sjoch
As ik dit skriuw realisearje ik my dat 2020 in
bysûnder, net te ferjitten en sûnder twifel foar
sommigen under ûs in fertrietlik jier wurde kin.
Troch it Coronafirus sille we minsken ferlieze, it
fuotbaljen is efkes net mear wichtich en dat fielt
nuver. Hielendal omdat we witte dat SDS 1 dit
jier noch net ferslein is en foar it earst dit
decennium wer serieus om de prizen meibalje
kin. Litte wy mei dizze sjoch de fleur der mar
wat ynhâlde en werom sjen op twa sukselfolle moannen foar Douwe Posthuma
en syn spilers.
DWP-SDS: 2-2
SDS kaam efter en sels foar troch doelpunten fan Frank Bervoets en Hendrik
de Jong, allinich wisten wy de wedstriid net ôf te meitsjen en soarge De Wite
Peal troch harren grutte man Anton Holtrop foar in lykspul. In leske effektiviteit.
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SDS-Oeverzwaluwen: 2-0
Troch twa goals fan Lourens van der Pol op ‘e nij gjin puntferlies foar SDS 1
tsjin it gehavende Oeverzwaluwen.
Workum-SDS: 1-1
Op besite by de koprinners. Dat waard fansels in prachtige pot foar de neutrale
taskôger en eindige yn in lykspul. SDS wie oant de 60e minút miskien wol de
bettere ploech en kaam op 1-0 troch Peter Hoogerwerf. Dernei setten de
Warkumers gas en mocht SDS efternei bliid wêze mei in puntsje. Mar dat ek
hjir net ferlern waard lit wol sjen wêr’t ús team dit jier ta yn steat is.
SDS-Heeg: 3-0
Nei in strafskop fan Wiebe Heeres (1-0), en in reade
kaart foar Heech wie de wedstriid yn de 65e minuut
eins al spile. Pieter Sytsma tocht der itselde oer en
skopte de skiedsrjochter knock-out. Neffens Hennie
koe hy net mear troch. Sa waarden de lêste minuten
op 29 februari útspile. Ek no wie SDS de baas. It
waard 3-0 troch Lourens van der Pol en Hendrik de Jong, wylst der noch wol
minimaal 3 yn mochten. Mar wa docht je wat, wer trije punten foar SDS!
Makkum-SDS: 0-4
De grutste oerwinning helle it earste yn harren lêste wedstriid tsjin Makkum.
De opfokte thûsploech hie net in leuke middei. Mei de moaiste goal fan dit
seizoen soarge Peter foar de 1-0. Neffens in oantal Makkumers hinget de bal
noch altyd yn de winkelheak. It waard troch in nuvere foarset fan Habtamu, dy’t
oer de keeper yn de goal waaide, 2-0 en Hendrik de Jong soarge mei mar
leafst 2 goals yn 30 minuten foar de einútslach.
Opmerkelijk
1 januari (00:01): Wiebe Heeres syn goeie foarnimmes foar it nije jier, in fêst
plakje yn de basis en in leuke freondinne.
4 januari: in grutte groep spilers fan it 1e giet in wykje op skifakansje nei Bad
Gastein (Oostenrijk). Sy hawwe sels in oppas mei: Jacob-Klaas!
5 januari: de earste jûn yn de aprèskibar wie gjin sukses, de groep waard
binnen 2 oerkes út de Silver Bullet donderre.
7 januari: de twadde jûn yn de aprèski hienen de mannen in sjurt fan Marco
van Basten oan, de sfear siet der goed yn. Mar nei in oantal Dútse kreten dy’t
Van Basten bekend binne en 20 stikkene glêzen mocht de groep de Silveren
Bullet foar altyd ferlitte.
12 januari: de groep komt wer thûs, sunder dat ek mar immen in blessure hat.
31 januari: Tjerk, zoekt nog een scheidsrechter. Wiebe Heeres: “Moarn basis,
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kin ik net riskere, sorry”
1 februari: Jacob-Klaas sit net by de bespreking, hij stapt út de seleksje.
1 februari: Peter Hoogerwerf pakt syn safolste giele kaart, mar hat noch gjin
skorsing…
3 februari: Jaap komt te let op trainen. Hy moast thûs wachtsje op syn oppas.
Hij seach ek nochris boas neffens Douwe.
7 februari: Pieter Sijtsma is skorst tsjin Warkum, de safolste kaart fan Peter
waard by him opskreaun.
7 februari (22:09): Jaap Toering wol der wer hielendal by hearre en makket in
Snapchat-account oan.
15 februari (16:30): De swier gewonde en dûzelige skiedsrjochter, smookt
búten in peukje en wurket alle hapkjes nei binnen yn de bestjoerskeamer. Ta
grutte frustraasje fan Robert Hoekstra is ek it lêste stikje droege woarst samar
fuort.
15 februari (21.15): Jaap hat al troch hoe Snapchat wurket en stjoert Wiebe
syn lokaasje yn de groepsapp, De Jister…
20 februari: Gerwin hat in heftich ski-ongeluk yn Eastenryk. We sille der mar
gjin grapkes oer meitsje
22 februari (16:30): It teamuitje fan SDS giet fan start mei in wiere Pubquiz.
Dit mei ferskillende teams: Club of The Yellow Cards, Easterein is Beautiful,
De Lette Oppas Excuus Boys, FC Vangnet en The Wannabe Jappie’s
Skoansoan Boys.
22 februari (18:00): De Lette Oppas Excuus Boys winne de pubquiz
22 februari (18:50): Ien fan de taksi’s nei Snits hat in lekke bân, de helte fan it
team moat nog 2 km rinne nei it Wokpaleis.
22 februari (19:00): Der lizze blaue ballonnen op tafel bij de wok, Wiebe hat
prachtich nijs foar Jappie.
22 februari (19:30): Erik hat in prachtig wyt bloeske oan, Lourens hat de
lolbroek oan en smyt syn bierke oer Erik hinne. Gelokkich hat it wokpaleis in
woskmasine.
22 februari (23:35): Jacob Klaas en Douwe hawwe
elkoar wer de leafde ferkleare.
23 februari (00:45): Via café de Kroon komt SDS 1
yn 1841.
23 februari (5:00): Nei in slagge teamuitje, is
elkenien thús. Douwe wist de Leeuwarderweg
rinnende ek te finen.
29 februari (16:30): Stan nimt syn freondinne mei
nei de kantine, dat blykte gjin ferstannige keuze.
1 maart: Wiebe hat moai nijs, ferkering!
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Ut in âlde Treffer

Yn 1972 bestie SDS 25 jier. Dat waard fierd op sneon 26 augustus 1972 mei in
toernoai en in feestjûn mei kabaret en dûnsjen. De Treffer wie sûnt 1970 it
klupblêd(tsje) en de earste redaksje de masters Strikwerda, Hingst en Smink
mochten yn 1972 in jubileumnûmer meitsje mei dêryn in oersicht fan 25 jier
SDS.
It is in prachtich boekwurkje wurden dat no seker histoaryske wearde hat. Oer
alle jierren is wol wat te melden en wat opfalt is dat it yn de earste 25 jier foaral
gie oer de akkomodaasje dy’t net sa geweldich wie. Gelokkich giet it anno
2020 oer fuotbal omdat it mei de akkomodaasje wol goed sit.
Yn dy jubileum Treffer moaie teksten mar ek prachtige foto’s fan alvetallen yn
dy earste 25 jier. It binne mei namme foto’s fan seniorenalvetallen. Ien fan de
twa foto’s fan it ienige jeugdalvetal fan doe stiet hjir boppe.
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Wij sjogge allegear bekende nammen en konstateare dat der noch twa jonge
(no mannen) aktyf binne mei de bal: Ids Boersma fuotballet yn SDS 5 en
Wouter Hylkema lit syn fuotbalkwaliteiten alle wiken noch sjen bij it Efkes
Baljen op freedtejûn. En lit ús earlik wêze, Jan Strikwerda is hast net feroare
yn dy 49 jier dy’t er tusken it nimmen fan de foto en hjoed lizze.
De jubileum Treffer is no ek digitaal te finen op ús webside ûnder it kopke
Klupynfo – Jubilea 1972

Doelpuntenmakkers
De doelpuntenproduksje leit in pear wiken stil. Corona is efkes de
“topskoarder”. Wij rjochtsje ús mar wer efkes op ús eigen doelpuntenmakkers.
Nim no Jelmer Posthumus dy’t en topskoarder fan SDS 3 en fan SDS 4. It is
net earlik tsjinoer dy trije froulju dy’t him op paste ôfstân folge. Femke Terpstra
(23), Seriette Strikwerda (15) en Jeska Terpstra (14) hawwe in prima produksje
mar ja sij kinne allinne mar skoare yn SDS VR1. Mark Postma, dy’t dit jier
begong is hat ek in opmerklik hege produksje, hij bliuwt sels syn beide
bruorren foar. Lourens van der Pol en Peter Hoogerwerf binne de
doelpuntenmantsjes fan SDS 1. Sij hawwe der beide al 7.
It oersicht jout de 17 spilers oan dy’t 5 of mear doelpunten makke hawwe. De
oare 53 doelpuntenmakkers kinne jim op de wepside sjen, wêr’t klassemint alle
wiken bijwurke wurdt. Moai dat dêr ek al wer in pear A junioaren bijsitte dy’t
klear stean at der bij de senioaren te min spilers binne.
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Aginda ûnder foarbehâld....
Wannear? Wat ?
28-maart
1-april
4-april
11-april
13-april
13-april
18-april
25-april
2-maaie
3-maaie
9-maaie
16-maaie
23-maaie
30-maaie

SDS 1 – DWP 1 giet net troch
Sponserrin by sc Heerenveen giet net troch
SDS 1 - Willemsoord 1 giet net troch
Beker/ynhel mooglik
Aaipop is ôfblaasd
Miskien wol in ynhelprogramma
SVM 1 – SDS 1 miskien
SDS 1 – Heerenveense Boys 1 efentueel
Beker-ynhel soe kinne
Mei in bult SDS’ers nei sc Heerenveen – PSV?
CVVO 1 – SDS 1 mooglik
SDS 1 – Oudehaske mei nei de tiid in barbecue foar alle
SDS’ers en muzyk fan Jan Nota soe moai wêze
SWZ Sneek 1 – SDS 1 (lêste kompetysjewedstriid) as it sa
útkomt
Champions-League-finale sil wol neat wurde

Oan-ôfmelde foar seizoen 2020-2021
Oanmelde
Foar it nije seizoen kinne wy wol wer wat nije leden brûke. Foaral by de
froulju en yn de seal kinne wy wol wat leden brûke, mar ek de jeugd en
herensenioaren binne fan herte wolkom.
Nije leden kinne harren opjaan fia de webside www.vv-sds.nl fia
“oan-/ôfmelde”.
Dit stiet boppe- en hielendal 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 it nije seizoen moatte je je ôfmelde foar 1 maaie!
By te let ôfmelden moat der noch foar in heal seizoen betelle wurde.
Dit is omdat SDS dan ek jild ôfdrage moat oan de KNVB.
It bestjoer
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