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klupblêd fan fuotbalferiening SDS 
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Ynternetredaksje:   Aant Hofstra: sds-nijs@home.nl  
    Willem Wijnia: info@vv-sds.nl 
Bestjoer:      tillefoan:  funksje:  
Douwe Dirk Reitsma Smidslân 11, 8734 HJ Easterein 0515-332500  Foarsitter 
Immie Kamstra Monsamabuorren 1, 8844 KT Hinnaard 0515-332149  Skriuwer 
Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein 0515-332570  Ponghâlder  
Andre Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 Wedstriidsekretariaat 
Sietske Okkema De Singel 15, 8734HP Easterein 0515-332221  2e ponghâlder 
Rudy Dykstra Stapertstrjitte 11, 8731 CA Wommels  06-22916180 Foarsitter jongerein 
Koos Plantinga De Singel 24,  8734 HR  Easterein 0515-332448 Lede-administraasje 
Enne Jeh. Bruinsma De Singel 12, 8734 HR Easterein 0515-332013  PR en Reklame 
Durk Okkema Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein 0515-333005 Sen./Technyske saken 

Jongereinkommisje:  tillefoan:  funksje:  
Rudy Dykstra Dr. Sipcke Stapertstr 11, Wommels 0515-852319 Foarsitter 
Ab Scheepvaart Geins 24, Wommels 0515-332604 Algemien lid 
Anco Elgersma Kon. Wilhelminastraat 90, Snits 0515-851324 Sekretaris 
Fokje Breimer Greate Buorren 13, Kûbaard 0515-331330 Skriuwster 
Anne Hallema De Singel  19,  Easterein 0515-332928 Algemien lid 
Jan Bouke Bouma Dobbelân 4, Easterein 0515-532609 Algemien lid 
Technyske Kommisje Senioaren vv SDS  
Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema 
Koördinator SDS 1,2 en 3: Gerrit Terpstra 
Koördinator SDS 4 en 5: Ids Boersma 
Koördinator Futsal: Willem Wijnia 
Koördinator Froulju: Anke van Asselt 
Sekretaresse: Elizabeth Breeuwsma 
Technyske Kommisje Jeugd vv SDS:  
Durk Okkema 0515-333005 Foarsitter 
Ab Scheepvaart 0515-332604 Skriuwer 
Klaas Okkema 0515-332221 Coördinator A- en B-junioren 
Ab Scheepvaart 0515-332604 Coördinator C-junioren 
fakatuere  Coördinator D-pupillen en keepers 
Robert Hoekstra 0515-331190 Coördinator E-pupillen 
Anne Hallema 0515-332928 Coördinator F-pupillen en afvaardiging jeugdbestuur 
Emailadres:   Douwe Dirk Reitsma  foarsitter douweenjetreitsma@hetnet.nl 

Redaksje:  Adres:                                tillefoan:  
Sjoerd van Beem Molewâl 4, 8731 AD Wommels  0515-332482 
Willem Wijnia Walperterwei 21, 8731 CC Wommels  0515-331444 
Metsje Huitema Tywert 4, 8731C L Wommels      0515-333295 
Gerard van Asselt Dobbelân 6, 8734 GZ Easterein     0515-332181 
Atty Scheltema        ‘t Heechhiem 1, 8734 GS Easterein     0515-332791 
Dirk-Yde Sjaarda Sjaardaleane 17, 8734 GH Easterein   0515-331536  
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Sponsorkommisje  
Enne Jeh.Bruinsma Shirtsponsoring    ennebruinsma@wanadoo.nl     
Anne Stenekes Treffer en website    
Ype Tiemersma Reklamebuorden en  Freonen fan SDS 
Silvia Hania Algemien lid 
Pep de Boer Administraasje 
 
Aktiviteitenkommisje  
Oebele Anema  Klaas Okkema Eke Sybesma  
Geert Hiemstra  Gatske Hiemstra Annie Sjaarda 
 
Wedstriidsekretariaat   
André en Tineke Vink De Singel 30a, 8734 HR Easterein 0515-333134 famviea@hetnet.nl 

Akkomodaasje:  
Sportpark “De Skoalleseize”, ’t Heechhiem 11, 8734 GS Easterein, tel. 0515-331700 

Fersoarging terrein:  tillefoan:  
Andries Stuiver   A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein 0515-332872 

Fersoarging materialen:  
Willem Twynstra De Ljits 1, 8734 HL Easterein  0515-332570 
Jan de Jong De Streek 10,  8734 GR Easterein 0515-331351 
Konsul:  
Pier Faber ’t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein 0515-331750 

Bankrelaasje:  34.95.01.033  Rabobank Sneek –ZuidwestFriesland. 
Ferienings nr KNVB:    BB BG 32H 
Korrespondinsje besoarging Treffer:  Tillefoan:  
Easterein: G. Orsel, De Streek 7, 8734 GR Easterein 0515-331297 
  K. en H. Meijer,  Wynserdyk 19, 8734 GE Easterein 0515-332278 
Wommels:  Fam. Postma, Roede 29, 8731 CT Wommels 0515-332469 
 Fam. Boonstra, Hofkamp 14, 8731 BV Wommels 0515-331615 
Itens/Hinnaard: Sjouke Sjoukema,  Hearedyk 55, 8735 HP Itens 06-25547253 
Spannum: Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum 0517-341532 
Winsum: Sybren Wassenaar, Hege Terp 13 Winsum 0517-341886 
Kûbaard: Fam. Verheus, Joarumerleane 2,  8732 EC Kûbaard 0515-332965 
Hidaard: Harm Bergsma, Skoallestrjitte 46, 8734GN Easterein 0515-332476 
Oare plakken: Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels 0515-333295 

Kontribúsje :  Senioren fjildfuotbal: € 57,05 it  healjier 
 Senioren sealfuotbal: € 41,15 it  healjier  
 A- en B-junioren: € 45,30 it  healjier 
 C-junioren: € 38,15 it  healjier 
 D- en E-pupillen: € 31,10 it  healjier 
 F-pupillen: € 26,95 it  healjier 
 foar de jongerein jildt fanôf it twadde gesinslid 20% koarting 
 
Tagong wedstriden earste âlvetal € 3,-  Dêr sit dan  in programmaboekje bij. Foar 
leden, sponsers en freonen fan SDS is de tagong fergees .   

Freonen fan SDS  
Foar  € 50,- yn it jier  wurde 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). 
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Stipers  
Mear ynformaasje bij Koos Plantinga (till. 0515-332448). 

Oanmelding nije leden:  
Aspirant jongereinleden  kinne foar in oanmeldingsformulier en foar nijere ynformaasje skilje mei 
Koos Plantinga (till. 0515-332448). 
Aspirant senioren (fjildfuotbal)  kinne kontakt opnimme Koos Plantinga (till. 0515-332448). 
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto) 
ynleverje wurde. 
Aspirant sealfuotballers  kinne kontakt opnimme mei  Koos Plantinga (till. 0515-332448). 
Foar sealfuotballers jildt deselde proseduere as by fjildfuotballers. Omdat sealfuotballers harren 
foar de wedstriid legitimearje moatte, is ek noch in pasfoto nedich. 

Oanmelding kin ek digitaal. Nijere ynformaasje is te finen op: www.vv-sds.nl  

De lêste ynleverdei foar kopij  foar it folgjende nûmer is: 

 
Woansdei 29 july 

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 
It seizoen fan 2008-2009 sit er wer op. Alle teams binne 
ynmiddels útfuotballe. Wy hienen graach sjoen dat jim yn 
dizze Treffer fan al dizze teams in lyts jierferslachje lêze 
koenen. Spitich genôch is dat net slagge. Dochs binne wy 
bliid mei de ferslagen dy ‘t wy wol krigen hawwe. Sa jout 
dizze Treffer in moai byld fan in jier SDS. Wij sizze hjirby 
alle stikje skriuwers tank foar harren reewilligens.  
De Trefferredaksje nimt no ek efkes frijôf en hoopt begjin 
augustus útkomme te kinnen mei in Treffer mei alles oer 

it kommende seizoen. Fansels kinne jim fia de webside alles folgje oer SDS.  
Wy winskje eltsenien in moaie simmer ta! (WW) 
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Fan it bestjoer 
 
Wylst ik dit skriuw is foar inkele teams it seizoen al 
foarby. Foar in oantal teams is it noch spannend at se 
kampioen wurde as net.  
Oan it einde fan it seizoen kinne wy as bestjoer wer 
werom sjen op it seizoen, hoe binne de saken gien, en 
hoe kin it better foar de takomst.  
 
We kinne werom sjen op in seizoen wer in soart 

aktiviteiten plak fûn ha foar en troch de jeugd. Sa is koart lyn is de slot jûn foar 
de D,E en F – jeugd wer west. Mei tank oan de minsken die de tarieding dyn 
ha (o.a. Gida, Tineke en Fokje), mei de âlders en natuerlik alle jeugd wie disse 
middei/jûn wer tige slagge! 
De jeugd aksje wie dit jier ek fan de party. Mei de jeugd aksje koe de jeugd 
hun ferkeap talinten wer sjen litte. Tineke en Ingrid ha hjir yn de tarieding in 
soart yn betekene, en koe tegeare mei alle jeugdige ferkeapers in protte drop 
ferkocht wurde. Derneist wie der de Kick off, it skoalfuotbal en de Poiesz aksje, 
stik foar stik slagge aktiviteiten.  
Ek kinne we werom sjen op in seizoen wer yn we as SDS plak jaan koene oan 
8 learlingen út it foartset ûnderwiis foar in maatskiplike stage. Troch disse 
learlingen waard ûnderoare holpen by de trainingen. As klup mei wy der grutsk 
op wêze dat wy hjiryn in ein yn it foar binne. 
Ûnder tusken wurdt der troch de TC al hurd wurke om de nije team yndelingen 
wer klear te meitsjen foar kommend seizoen. 
Mei al disse saken docht it wer bliken hoe belangryk at frijwilligers binne foar 
SDS. Sa kin eltsenien wat foar SDS betekenje en is foar eltsenien in plak 
binnen de klup. Sa is der as foarbyld foar minsken dy‘t minder ha mei fuotbal 
mar wol administratyf ûnderlein binne plak foar in bestjoerlike funksje, kinne 
minsken dy’t graach op de fjilden stean in plak as lieder en/as trainer ha, ensa 
is der nog folle mear. Wolle jo wat foar SDS betekenje dan kinne jo ús altyd 
benaderje! 
Belangryk foar de takomst is de oprjochting fan in kommisje fan de 
Skoalleseize, de Keatsferiening fan Easterein en SDS. Disse kommisje sil de 
mooglikheden bestudearje foar de takomst fan it kompleks.  Belangryk punt 
foar SDS is dat der sjoen wurd nei de takomst en at derby 
útwreiding/ferfanging van de fjilden, kleiboksen ets. needsakelik is. En at it 
needsakelik is hoe jo dit dan realisearre kinne en mei wat foar middelen. In 
hiele útdaging foar de belutsen ferienings. 
 
Al mei al kinne we mei in oar noch in soart realisearre en útdaging biede foar 
de takomst. 
Groetnis, Rudy Dijkstra, Foarsitter jongerein 
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Werom sjen mei Douwe-Dirk 
 

Mei inkelde persoanen sjogge wy werom op it seizoen 
2008-2009. Hjir it petear mei de foarsitter fan vv SDS; 
Douwe-Dirk Reitsma: 
 
Hoe hast it ofrune jier erfaren? 
Ups en downs. Yn it begjin fan it seizoen stie alles goed. 
De besetting fan trainers en lieders wie goed ynfult. Ek de 
earste wedstriiden gongen goed. Totdat 4 okt kaam. De 

wedstriid tsjin WPB mei Floris. Dit hat in grute spanning jûn sawol binnen de 
famylje Hiemstra as by SDS mar ek by my. Ek al omdat ik hjir tichtby belutsen 
wie. We binne allegear der tige mei ynnommen dat alles goed ferûn is.  
  
Binne dyn doelen berikt?  
Ja en nee. We moatte mei SDS noch hurd oan it wurk om in kwaliteitsslach te 
dwaen. Hjir is de TC al mei besich. Dit slagget al aardich.  De stap fan de A 
junioren nei de senioren is grut. Jo moatte it talent weze om sa oer te stappen. 
Derom is it wichtich dat SDS 2 en SDS 3 op dit nivo fuotballen bliuwt om de 
oansluting nei it 1e net te grut te meitsjen. Moai is dan ek dat we in goeie 
trainer wer fun ha foar de A en de B junioren. Mar ek de rest moat net fergetten 
wurde. Sjoch mar wat der by de E’s gebeurt. Skitterende fuotballers. Fanút 
derwei moat it al begjinne. Sawol foar jongens as famkes. Myn winsk is noch 
altyd in âlvetal under de 23 mei wat erfaren spilers as oanfulling. 
 
Hast ek spyt fan dingen? 
Hoe as it dit jier by it 1e alles ferrûn is. Hjir haw ik mouite mei. Folwoeksene 
minsken dyt net iets útsprekke wolle nei elkoar ta. 
  
Kinst dyn hichte en djiptepunt op it med fan  
SDS beskriuwe fan it ofune seizoen?  
Djiptepunt wie dat fan Floris. Hichtepunt is misskien it twadde wol. Yn de 
winterstop net geweldich mar nei de winterstop in periodetitel. Klasse! 
Fierder it oparbeizjen mei it bestjoer en de kommisjes. Dit rint goed. Mar ek hjir 
haw we altyd minsken nedich om noch in stap fierder te dwean. 
  
Wa funst de man fan 2008-2009?  
It is moeilyk om ien oan te wizen want der binne in protte minsken dy binnen 
SDS as frywilliger oan it wurk binne 
  
Wat funst it momint fan dit seizoen?  
Kin ik net sa iets wichtichs betinke 
  
Wat soedest takom jier graach oars sjen wolle? 
SDS hat te min oan 2 fjilden. Hjir rinne we elke sneon tsjin oan. Ek de 
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trainingsfjilden binne net goed. Tagelyk wit ik ek dat it 5 a 6 jier tebek noch 
minder wie. Mar jo moatte as klup de leden wat biede. Dat kin SDS op dit stuit 
net genôch. Op dit stuit is der in kommisje fanút skoalleseize, KF en SDS om it 
ien en oar út te sykjen sawol foar in minwaar fasilitiet as in tredde fjild. Mar dit 
is net hjoed of moarn klear. 
  
Wolst sels noch wat kwyt? 
In bettere gearwurkje mei de ferhierder fan it sportkompleks soe ik graach 
wolle. SDS hat gjin frijheid om iets te undernimmen. Dit beheint jo yn jo 
slagfeerdigens. Wat jo ek dogge alles moat ferantwurde wurde. Soms binne de 
mieningen hjir hiel ferdielt oer. Ek al stean we dan wol ris foarinoar we moatte 
elkoar toch noch wol goeie sizze kinne. Sommigen kinne dat net, spitich. 
 

 SDS 1  
 
1. Olde Veste'54 d 1  22 16 2 4 50 63 21 

2. Olympia'28 1  22 15 3 4 48 53 29 

3. LTC 1  22 14 4 4 46 51 24 

4. Meppel FC 1  22 11 5 6 38 45 33 

5. Oeverzwaluwen 1  22 9 8 5 35 31 22 

6. Heerenveense Boys 1  22 10 4 8 34 38 33 

7. Weide De 1  22 8 5 9 29 33 32 

8. SDS 1  22 7 5 10 26 31 47 

9. Nijland 1  22 6 4 12 22 36 49 

10. Waterpoort Boys 1  22 5 1 16 16 26 56 

11. Hollandscheveld 1  22 3 5 14 14 27 62 

12. VHK 1  22 3 4 15 13 29 55 

 
Seizoen 2008 – 2009 . Dit is dan het eindverslag van een bewogen seizoen 
van SDS 1. Het allerergste was het geval van Floris bij de wedstrijd WPB – 
SDS zoiets hoop je nooit weer mee te maken. Verder was er eigenlijk in het 
hele seizoen te veel gesodemieter, dit kwam het elftal niet ten goede. Verder 
wil ik daar niet meer over zeuren. Het is nu aan de trainer die hiervoor word 
gehaald en betaalt en de A selectie om het volgende seizoen met een schone 
lei te beginnen. De SDS jongens zijn over het algemeen zeer honk vast, maar 
nog zo’n jaar dan zie ik sommige jongens  ophouden of vertrekken. Gelukkig 
blijft Dirk Yde Sjaarda bij SDS. Misschien kiest Harm Stremler wel voor zijn 
gezin en dat kan ik mij ook best indenken.  Persoonlijk vind ik hem nog veel te 
goed, hij kan het eerste elftal nog gemakkelijk aan. Ik zou het jammer vinden 
dat hij er mee gaat stoppen. In het begin van het seizoen heb je de beker 
wedstrijden. Tegen Broekster boys gewonnen en in de laatste 10 min. Verloren 
van ONS een hoofd klasser, en tegen Blauwwit 34 een gelijk spel. Dit was een 
prachtige wedstrijd. De competitie was zeer wisselend. Tegen de beste 
ploegen speelden ze goed tot zeer goed, maar tegen de slechtere ploegen 
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hadden ze het moeilijk of speelden slecht. En SDS kan zeer moeilijk scoren 
want ze hebben te veel kansen nodig. Het volgende seizoen kan het mij ook 
niks schelen op wat voor plaats ze eindigen als de voetballers van SDS maar 
weer met zijn allen en met plezier zullen voetballen. Dan kunnen de supporters 
ook weer genieten . Tot het volgende seizoen.   S. Sikma. 
 

Werom sjen mei Dick 
 

Mei inkelde persoanen sjogge wy werom op it seizoen 
2008-2009. Hjir it petear mei de de trainer/koach fan SDS 
1; Dick Schuurman: 
 
Hoe hast it ôfrûne jier erfaren? 
Dit wie myn earste jier by SDS. Ik ha de ferieniging 
kennen leart as in gesellige ferieniging wer ‘t foar 
eltsenien sporten op syn / har nivo mooglik is.  

 
Binne dyn doelen berikt? 
Qua prestaasjes ha we gjin priis healle. Wol ha we ús al reedlik betiid feilich 
spiele. Troch omstannichheden siet der dit jier ek net folle mear yn. Mei in 
bytsje gelok hiest wol de 30 ptn grins helje kind. 
 
Hast ek spyt fan dingen? 
Soms is it nedich om ‘impopulaire’ beslissingen te nimmen. Jo dogge dat altyd 
yn ‘t belang fan it team.  
 
Kinst dyn hichte- en djiptepunten op it mêd fan SDS beskriuwe fan it ôfrûne 
seizoen? 
Djiptepunt wie it barren rûnom Floris. Dat hat in protte yndruk makke.  
 
Wa fûnst de man fan 2008-2009? 
Foar my is dat René Zijlstra. Die docht in protte foar de mantsjes en is altyd 
posityf! 
 
Wat fûnst it momint fan dit seizoen? 
It momint barde op 4 oktober, dat wie mei Floris yn Snits. Ik wie der selfs net 
by mar bin doe ik it hearde gelyk nei Snits flein. Op sokke mominten besef je 
mar al te goed dat foutbal mar in spultsje is. 
 
Wat soedest takom jier graach oars sjen wolle?  
Der wurdt oer’ t algemien in protte nei in oar sjoend. Jo soene wat faker josels 
de spegel foar hâlde moatte. De ‘wil ’om troch middel fan trainen better te 
wurden mis ik soms noch wat. 
As ik iets praktysk neam dan is dat fanself de trainingsakkomodaasje. Wy 
hawwe ôfrûne seizoen te faak útwike moaten of selfs helemaal net traine kind. 



jiergong 39 nr 6  9 juny 2009 

 

SDS 2 
 
1. Fean'58 2  22 15 5 2 50 45 24 

2. Staphorst 2  22 14 6 2 48 62 21 

3. Blauw Wit '34 2  22 12 4 6 40 51 27 

4. Urk 3  22 10 3 9 33 54 39 

5. SDS 2 22 8 7 7 31 39 31 

6. Harkemase Boys 2  22 7 7 8 28 37 40 

7. BCV 2  22 8 3 11 27 48 58 

8. Leeuwarder Zwaluwen 2  22 6 8 8 26 37 43 

9. Hardegarijp 2  22 7 3 12 24 33 40 

10. ONT 2  22 5 9 8 24 34 51 

11. Drachtster Boys 3  22 7 2 13 23 28 43 

12. Zeerobben 2  22 4 1 17 13 33 84 

 
It seizoen fan SDS 2 hie twa gezichten. Foar de winterstop rûn it net sa best en 
stie SDS 2 sels hast ûnderoan. Nei de winterstop gie it stikken better en 
waarden sy sels noch 3e Perioadekampioen. Yn de neikompetysje gie SDS 2 
der úteinlik ut tsjin Heerenveense Boys 2. Thús waard der noch mei 3-2 wûn, 
mar út hie SDS 2 net folle mear yn te bringen. SDS 2 gie yn Hearefean mei 5-0 
it skip yn. Al mei al koe Klaas Okkema tefreden weromsjen op it seizoen 2008-
2009.  Yn  
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SDS 3  
 
1. Oeverzwaluwen 2  22 20 2 0 62 79 15 

2. NOK 2  22 10 9 3 39 38 32 

3. VVI 2  22 10 4 8 34 51 36 

4. Heeg 2  22 10 3 9 33 55 45 

5. ONS Sneek 3  22 8 7 7 31 49 45 

6. Bolswardia 2  22 9 4 9 31 40 46 

7. Leeuwarder Zwaluwen 3  22 7 7 8 28 40 49 

8. SDS 3  22 8 3 11 27 38 56 

9. Workum 2  22 6 6 10 24 35 42 

10. IJVC 2  22 5 8 9 23 32 42 

11. Joure SC 2  22 4 5 13 17 28 53 

12. CVVO 3  22 2 8 12 14 36 60 

 
SDS3; de folhâlder wint! 
 
As ik no, in oantal wiken nei de lêste wedstryd werom sjoch op it seizoen dat 
efter ús leit, doch ik dat mei in twaslachtich gefoel. 
Foar de winterstop is der lang net út kaam wat der yn siet. Nei in aardich begjin 
(2 wedstriden 4 punten) binne we fier sakke, sa fier dat we net fjirder koenen.  
As je ien kear op dat plak stean, is it dreech om der wer wei te kommen; de 
psychologyske hoeke wêr’t de klappen falle dy’t kear op kear hurd oankomme.  
 
De winterstop hat ús goed dien. Mei nije enerzjy en seker ek nij elan koenen 
we de striid wer oan gean. 
Doe’t de earste wedstryd tsjin NOK 2 (de nr. 2 fan de kompetysje) wûn waard, 
soarge dit foar in ‘boost’ yn it fertrouwen yn in goede ôfrin. Nei dizze opstekker 
waard it iene nei it oare goede resultaat helle, mei as gefolch dat we rom 
boppe de reade streep eindige binne. 
 
By dizze wol ik dank sizze oan Harm, Friso, Enne en Jelle dy’t harren op 
ferskeidene wize ynsetten ha foar SDS3. 
Ek in wurd fan dank oan Durk O. 
En alle lieders / trainers fan de 
senioaren, foar de noflike 
gearwurking, want dêr begjint alles 
mei! 
 
Groetnis, Sjoerd (foar SDS3)  
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SDS 4  
 
1. Walde De 2  22 18 1 3 55 97 41   

2. Bolswardia 4  21 15 3 3 48 68 31   

3. Zeerobben 4  21 13 4 4 43 60 29   

4. Blauw Wit '34 7  21 10 6 5 35 68 40 -1  

5. Makkum 4  21 10 4 7 34 51 32   

6. Oeverzwaluwen 4  20 10 2 8 32 69 58   

7. Tzummarum 2  21 9 1 11 28 48 58   

8. SDS 4  22 8 2 12 26 51 53   

9. Tzum 2  21 7 2 12 23 43 64   

10. Franeker SC 7  21 6 2 13 20 41 64   

11. Waterpoort Boys 3  20 3 2 15 10 26 90 -1  

12. RES 5  19 1 1 17 4 18 80  

 
 

SDS 5  
 
1. Broekster Boys 4  21 15 3 3 48 76 23   

2. Blauw Wit '34 8  22 15 3 4 48 61 33   

3. WWS 3  21 13 2 6 41 88 41   

4. SDS 5  22 11 4 7 37 77 48   

5. Beetgum 3  22 11 2 9 35 73 58   

6. CSL 5  21 10 2 9 32 56 50   

7. Foarut 3  21 9 2 10 29 60 63   

8. Veenwouden SC 4  22 9 1 12 28 54 65   

9. Trynwaldster Boys 4  22 8 3 11 27 53 60   

10. Rijperkerk 3  20 8 2 10 26 55 45   

11. Berlikum SC 4  22 3 2 17 11 29 91   

12. Rood Geel 4  22 3 2 17 10 28 133 -1 

 
IN MAKJE FOAR SDS 5 
 
De beide lieders fan it fiifde sitte elk jier foar in muoilik dilemma want hokker 
fuotballer hat wer foar dit jier ôfsein en wa binne der by kommen, binne der 
genôch ferdedigers, oanfallers, spulferdielers en ôfmakkers en soe de fêste 
skiedsrjochter Sjoerd it paad noch wol fine kinne nei it fuotbalfjild? Moat ús 
gemiddelde leeftiid ek in bytsje omheech? Sa wiene Eddy en Stoffel it der wol 
oer iens dat der genôch spilers binne en miskien wol wat tefolle want dy 
fuotballers dy yn it fiifde sitte, wolle elke wedstriid wol njoggentich minuten.  
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It ienichste wat feroare is dat der in jildpotsje komt foar “lief en leed” en 
spitigernôch is dizze pot hast wer sa goed as leech en sil kommend jier wer 
oanfolje wurde moatte of der moat nimme siik wurde en gjin jubilarissen ha. 
Ek waard der ôfsprutsen dat wy yn it lofter rige útkomme moasten en miskien 
wol by de earste trije. 
 
Geweldich is der fuotballe! De opkomst wie enoarm en dat hâld yn it begjin fan 
it jier yn, dat de lieders elke wedstriid spontaan oan de line stean moasten en 
net fierder as de dug-out (bekom hokje) kamen. Der binne sels spilers ôfbelle 
want dy hiene wol wat oare putsjes.  
Fansels op ien nei want ús keeper Klaas Klinker kin net ûntbrekke en dy hie 
just hast al de sneonen in putsje! In klasse keeper mar wat wolle jo ek as der 
sa’n ferdediging  foar jo stiet. 
Lokkich dat der in seisde by kaam want sa koe elkenien sneons efkes balje 
mar it hâlde wol yn dat wy Ids (lieder seisde), Johnny (fêste spits) en noch in 
protsje fuotballers kwyt wiene  

 
Om al de spilers te neamen kin eins 
net want dan wurdt de treffer in 
boekwurk. mar wy kinne net om de top 
skoarder fan SDS hinne want it wie 
Harm Auke Dijkstra dy ferrassend de 
measte goals makke foar SDS.  
In protte tsjinstanners ha in hekel oan 
dat lytse mantsje wat altyd stiet te 
roppen en razen en dan ek noch in 

noaske foar in goal hat. Guon kollega fuotballers doare noch wol ris wat te 
sizzen oer syn ynset mar as hy der wer ien ynskeat hie hy elkenien wer stil. 
It wie sels sa dat hy de strafskoppen opeaske yn Menaam en as ik him mis, 
dan rin ‘k werom nei Easterein. Spitich dat hy wol siet! 
Stiper en fuotballer Ype makket mei syn 58 jier noch altyd syn paadsje skjin as 
foarstopper en is der in korner dan fljocht hy der hinne want neffens my is der 
net ien mei sa’n hurde kop en besiket in goal te meitsjen en giet it mis dan is 
Ype as ien fan de earste wer te plak.  
 
Ek wol ik Aant (it liket de jongste ek net mear) tige bedanke foar syn moaie 
paaskes mar foaral foar de stikjes dy hy op de Web-side set. Hy kin fan in strie 
minne partij der noch wat moais fan meitsje. 
Bedankt ek al ús gast spilers want dêr ha wy ek hiel wat brûk fan meitsje 
moatten wylst wy op papier genôch hiene. 
Fêste grinsrjochter Daan wie der ek elke wike en hat ferskuorrends syn bêst 
dien om elke kear de skiedsrjochter te beynfloedzjen. Drok hie hy it betiden net 
mei bûtenspul want Tjeerd bliuwt meastentiids lêste man en lit der gjin mins 
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lâns. Nei útwedstriid (yn in blikje auto) ris te toeren en dan ek noch mei pûden 
fisk by guon op besite dat wol Daan net misse. 
 
It wie foar 99 % Eddy dy de opstelling die en dat stie altyd as in blok. In 
geweldige speech yn de klaaikeamers en nei in fiif minuten “waarming-up” wist 
elk syn taak. Eddy fersoarge alles oant de lêste BBQ ta. In pear stikjes fleis en 
in pear kratsjes fan Hertog syn Jan en it slagget altyd. 
 
De lêste wedstriid wie in hiele 
aardichheid want yn de twadde helte 
stiene der samar trije Klaasen (Klinker, 
Dak en Hin) yn de spits. Omdat Harm 
dissiplinêr oan de kant hâlden waard wie 
it sels keeper Klaas dy twa kear skoarde 
en fiif kear it houtwurk rekke. 
 
Ik wol ek al de sjauffeurs efkes bedanke 
wolle want sûnder harren bleau de helte 
stean. 
 
Ik wit it net seker mar it fiifde hâld foar harren sels earst in leden stop want 
oeral hearre jo fan it praat; wy soene eins ek wol yn it fiifde wolle! 
 
Dan it domme praat oer in makje foar SDS 5 want dat is net wier. Der is 
betiden striden as hong harren libben der fanôf. It gie der om yn it linker rige te 
stean en dat slagget ommers altyd.  
Mei sokke Web-masters meitsje sy yn twa tellen it linker rige in bytsje grutter. 
 
Stoffel 
 

SDS 6  
 
S.D.S.-6   (half)Jaaroverzicht 
In verband met een overschot aan spelers bij SDS 3, 4 en 5 is er besloten om 
na de winterstop te beginnen met een zesde team binnen SDS namelijk 
S.D.S.-6. Bij de KNVB was er namelijk nog de mogelijkheid om een elftal  in de 
reserve 6e klasse J mee te laten voetballen. De uitslagen van onze gespeelde 
wedstrijden zijn helaas niet in de stand meegenomen. Onderstaand een 
overzicht van de gespeelde wedstrijden van het “nieuwe”zesde vanaf februari 
2009:  
Het zesde: een team van 10 “jonge” voetballers geselecteerd vanuit het 3e en 
4e, elke week  aangevuld met een aantal  “oude routiniers” van het 5e elftal. 
De eerste wedstrijd was meteen een thuiswedstrijd tegen Blauw  Wit’34 om 
16.30 (was even wennen)  Omdat er geen keeper beschikbaar is voor het 
zesde is er door de leider besloten om elke halve wedstrijd een speler op het 
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doel te zetten. Deze eerste wedstrijd  werd vooral gebruikt  om te kijken welke 
speler op welke positie het beste tot zijn recht kwam. Het was voor de meesten  
even wennen met als resultaat dat we deze wedstrijd niet winnend konden 
afsluiten.  Een 5-2 nederlaag met doelpunten van Douwe de Boer en Bram 
Strubbe. 
De volgende tegenstander was Zeerobben 5 uit Harlingen. Ondanks een 
uitstekende wedstrijd met veel kansen voor SDS  werd er toch een nipte 
nederlaag geleden van 2-1. Het enige doelpunt  kwam van Pytrik Hiemstra. 
Sipke en Christiaan van het vijfde verzorgden het keeperswerk. 
Na  twee nederlagen op rij werd er in de thuiswedstrijd tegen de Walde 3 het 
eerste punt binnengehaald. Een verdienstelijk gelijkspel met 2 doelpunten van 
Harm Auke Dijkstra. 
Na drie wedstrijden begint het erop te lijken dat iedereen op elkaar ingespeeld 
raakt. Tegen Tzum 3 uit (altijd lastig) werd namelijk vrij eenvoudig gewonnen 
met 4-0 door doelpunten van Steffen Bruinsma  (schrafschop), Pytrik H. en 
Gerlof Veldstra (2x). De voor deze wedstrijd aangetrokken keeper Rudi Dijkstra 
hield probleemloos voor ons de nul. Na deze gewonnen wedstrijd leefde er in 
de groep het gevoel dat ook de volgende wedstrijd tegen HJSC 3 gewonnen 
kon worden. Helaas kwamen we niet verder dan een gelijkspel 2-2, met 
doelpunten van  Pytrik Hiemstra  en Ids de Boer uit een schitterende vrije trap. 
Dit was meteen ook het laatste verliespunt van SDS-6 van deze competitie. 
Vanaf nu  begon de SDS-6 trein goed te lopen. 
Tegen Nok 4 uit Oudemirdum  werd een prima 3-1 overwinning behaald met 
doelpunten van Folkert Rients Vellinga  (2x) en Ids de Boer. Vervolgens werd 
er in Leeuwarden  met 6-3 van de Zwaluwen 11 gewonnen  door  doelpunten 
van Jacob van Wieren (3x) , Sybren Wesselius, Doede Sijzeling en Bauke Jan 
Plantinga.  Dan de uitwedstrijd tegen het kampioenselftal van Heeg 4. Met 
versterking van een drietal A-junioren  werd er met goed  combinatievoetbal 
een  9-2 overwinning behaald. De schutters van deze middag waren: Jaco van 
W. (3x), Wietse Lanting (3x), Freek Tichelman (2x) en Johnny Leistra. Voor de 
laatste thuiswedstrijd van het zesde kwam Sc Franeker 8 op bezoek. Na een 
ruststand van 2-1 konden we in de tweede helft uitlopen naar een 6-3 
eindstand dankzij Jacob, Wietse, Bram Steffen,Sybren en Doede. 
Het zesde heeft 9 wedstrijden gespeeld waarvan 2 verloren. 2 gelijk en 5 
gewonnen. Een uitstekend resultaat voor dit jonge team. 
Ik wil jullie hierbij dan ook bedanken voor  jullie trainingsopkomst en het 
enthousiasme voor,tijdens en na de wedstrijden. Ook alle `ìnvallers` die 
hebben meegedaan en het mogelijk hebben gemaakt om het zesde team van 
SDS op de kaart te zetten. 
 
Voor volgend seizoen  zullen enkele spelers van het huidige SDS 6 het 
leiderschap op zich nemen.  
Geweldig jongens! Bedankt! 
Leider SDS 6 
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Weromsjen mei Lolke  
 

Al jierren is hy lid fan de hurde supporterskern 
fan SDS; de Bunnikside, neamt nei de hurde 
kern fan FC Utrecht dy’t begjin jierren 70 lanlike 
bekendheid krigen mei dizze namme. Tegearre 
mei Ate Vellinga, Popko Wijnia, Meinte 
Wesselius, Piet de Jong, Daan Boersma en Ab 
Scheepvaart stiet hy altyd efter itselde 
reklameboerd om it haadfjild yn Easterein om de 
thúswedstriden fan SDS 1 by te wenjen. Fanút it 
eachpunt fan de supporter lit hy syn ljocht skine 

oer it ôftrune fuotbalseizoen fan SDS 1. In petear. 
 
Hoe hast as supporter it ôfrûne jier erfaren? 
Ik fûn it al mei al in matich seizoen wêr’t net safolle ynsiet. Ik krige net it idee 
dat der ergens foar striden waard, gjin perioadetitel of kampioenskip. De echte 
teamspirit ûntbruts en somtiden like it wol dat eltsenien foar harren sels 
fuotballe en oaren net yn it spul belutsen waarden. Dat hat syn stimpel wol wat 
op it seizoen drukt. De akseptaasje wie der somtiden net. 
 
Wat fûnst ít momint fan dit seizoen? 
Dat wie it momint mei Floris (Hiemstra). Ik wie derby doe it barde en dat hat in 
protte yndruk op my makke. Ik stie lâns de kant fan it fjild en ik waard der 
hielendal kâld fan. Je witte op dat momint ek net wat der mis is. Op dat stuit 
binne oare saken yniens hielendal net belangryk mear. 
 
Wat fynst fan SDS 1 as ploech yn syn gehiel? 
Ik krij soms wolris it idee dat der gjin fisy is hoe’t se spylje moatte. Gjin 
dúdlikens; geane we sakjen of counterjen. Derneist wiene der miskien ek wol 
wat tefolle wikselingen yn it team. Doe’t Floris derby wei rekke waard it wat 
minder. Hy wie dochs wol in lieder yn it fjild en dernei wie der net ien dy’t dy rol 
oppikke koe. Mar dêrfoaroer tink ik dat der genôch kwaliteit yn de ploech sit.   
 
Hast sels noch spilers wêrfan ast fynst dat sy net te plak stean en better oant 
harren rjocht komme op in oare posysje? 
Lit ik ris by dy (Dirk-Yde) begjinne. Ik fyn dy dus gjin spits. Do moast op in 
fjouwermans middenfjild mei de punt nei foaren. Do moast net foaryn stean, 
mar der komme. En foaryn moatte minsken dy’t elkoar oanfolje, net twa 
deselde types. Sa soe ik net kieze foar Hendrik (de Jong) én Tsjalling (Sikma), 
mar yn plak fan ien fan dizze mannen soe ik Skelte (Anema) der delsette, 
ientsje dy’t de bal fêsthâlde kin.  
Ik fyn it in goede saak dat Feite (de Haan) wer yn it sintrum fan de ferdediging 
stiet. Hy kin it spul goed delsette. En Jacob-Klaas (Haitsma) fyn ik in goede 
foarstopper. Ek tink ik dat Henk (Postma) wer nei SDS 1 kin op byfoarbyld de 
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loftsheal. Mark (Postma) giet bewust nei it tredde, dat is in oar ferhaal. Tsjipke-
Klaas (Okkema) kin wat my betreft wol efter de spits. Op dat plak krekt foar de 
ferdediging fyn ik him minder. Tegearre mei Erik (Haitsma) sintraal en Dirk-Yde 
wat op de bûtenkant. Op rjochtsback is it no wat lestich no’t Tsjeard 
(Halbersma) in jier op reis giet. Derneist is Anne (Stenekes) in goede jongen 
foar de groep. Ik ha in protte respekt foar him, hy hellet alles út himsels; in 
ideale 12e man.  
 
Hiedest do deselde beslissingen naam dy’t Dick (Schuurmans, haadtrainer 
SDS 1) en bestjoer naam ha? 
Dat mei Mark en Henk (Postma) hie ik net sa rigoreus dien. Wy binne in lytse 
klup, moatte elkoar helpe. Der hie hearder optrede wurde moatten tsjin 
alderhande saken. It is net mear sa as 20 jier lyn dat spilers samar oannimme 
wat de trainer seit. De minsken fan no binne wat mûniger en it kostet derom no 
mear enerzjy om de groep learen te kinnen. Der moat in trainer foaral yn it 
begjin boppe op sitte.   
 
Wat soedest takom jier graach oars sjen wolle? 
Ik hoopje dat we leart ha fan it ôfrûne seizoen, want sa’n jier wolle we net wer 
mei meitsje. At ien in mantsje rinne liet tidens de wedstriid seagen wy as 
supporters ek wol. Foar spilers, trainers én 
publyk wie der sa neat oan. We moatte der 
takom jier wer hielendal foar gean, mei 
mear respekt en tolerânsje foar elkoar. We 
moatte nei ien doel stribje en dat is winne 
op sneon! De spilers hoege echt gjin 
boezemfreonen te wêzen om in goede 
prestaasje del te setten. Der is kwaliteit 
genôch en derom wie it ôfrûne seizoen des 
te teloarstellender omdat it der net útkaam 
is. De noazen moatte wer deselde kant op. 
 
Wolst fjirders noch wat kwyt? 
Der is dit seizoen aardich wat gedonder west oer bepaalde saken, mar ek de 
trainingsomstannichheden binne fier fan optimaal. Miskien moat der ris echt 
wat gebeure, twaddeklasse weardich. It is yn it ferline doe allegearre ien (SDS 
en KF Easterein) wurden mei de Skoalleseize. De identiteit fan SDS is dertroch 
wat minder wurden, foar my is SDS belangriker as de Skoalleseize. De focus 
yn Easterein leit net mear sa soad op SDS as yn it ferline. Dat fyn ik wol wat 
jammer, mar ik begryp it mar al te best. 
(DYS) 
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SDS DA1  
 
1. Joure SC DAJ  18 17 1 0 52 97 11   

2. Mulier DA1  18 15 1 2 46 99 30   

3. Harlingen DAJ  18 11 3 4 36 63 23   

4. MKV'29 DA2  17 9 1 7 28 36 32   

5. Oudega DA1  18 8 1 9 25 56 54   

6. Scharnegoutum'70 DA1  17 7 2 8 23 57 38   

7. ONS Sneek DA3  17 6 0 11 18 35 43   

8. Blauw Wit '34 DA2  18 4 2 12 13 33 56 -1  

9. Zeerobben DA1  17 4 0 13 12 32 91   

10. SDS DA1  18 1 1 16 4 13 143  

Weromsjoch op it seizoen 2008-2009. It earste seizoen foar ús as DA1(froulju) 
yn de kompetysje.   
De earste wedstryd tsjin Mulier Wytmarsum: de measte froulju wienen tige 
senuweftich! In oantal koe hast net iens ite en it húske waard hiel faak brûkt. 
Dizze earste wedstryd wie tagelyk ús djiptepunt: de bal flein om de earen fan 
de keeper en we krigen 23 goals tsjin. Mar….we skoarden ek noch in kear yn 
dizze wedstryd! Dat wie yn Easterein te hearen, sa bliid wienen we!  
De measten binne noch faaks wol senuweftich foar de wedstryd, en foaral at 
we thús spylje moatte en der bekenden langs de line stean. Mar stikem fine we 
dat dôchs ek wol wer hiel leuk. 
Ús doel wie om yn elk gefal ien kear te skoaren dit jier. En dat is seker slagge! 
We ha 22 kear skoard, we ha ien wedstryd gelyk spile en sels in wedstryd wûn!  
We ha ek wol in “pear” doelpunten tsjin: 109 op it momint fan skriuwen. Ek al 
ha we sa’n soad doelpunten tsjin, we bliuwe posityf en de sfear ûnderling wurdt 
net oars at we wer foar de safolste kear ferlern ha. Dit komt om’t we in 
gesellich en entûsjast, posityf team ha.  
Dat belooft dus noch wat at we takom jier in pear wedstriden winne! En der 
gean we al fan út, want der sit seker foarútgong yn! 
Tsjipke en Dirk Yde: bedankt foar jimme trainingen, it wie elke kear wer slagge! 
We sille jim takom jier al misse. Jan Bouke en Floris: bedankt foar it liederjen! 
Feike, Aant, Christian, Dirk, Jan v. A, Klaas O, Bart en Harm, Andre, Remon, 
Willem O, Pieter Sytsma, bedankt at we wer ris oansieten mei lieders of 
flaggers! De famkes fan DAJ, jimme foaral bedankt dat jimme ús eltse kear wer 
oan genôch spilers holpen ha! Moai dat we elkoar sa helpe kinne. Super! 
Oan’t takom seizoen, we hoopje dan te skriuwen oer in heger doelpuntensaldo 
en oer in leger tsjinsaldo. We gean der fan út. Jimme heare fan ús! 
  
P.s. Op de training dogge we wol ris wa’t de bal tsjin de latte traapje kin. Lit dat 
no eltse kear Margriet Rienstra wêze! Sy mei dan rekkenje op in “ferrassing” 
fan de trainer. Wy binne noch steeds benijd wat dat west hat! 
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SDS Daj  
 
1. Oosterlittens DA1  18 15 0 3 45 62 21 

2. Berlikum SC DA1  19 14 1 4 43 61 18 

3. Leeuwarden DA1  20 13 2 5 41 51 28 

4. Dronrijp DA1  19 11 3 5 36 62 39 

5. Jacob St. DA1  19 10 5 4 35 74 32 

6. DVBolsward DA3  20 9 1 10 28 34 48 

7. Nieuweschoot DA1  18 8 3 7 27 50 24 

8. Warga DA1  20 7 2 11 23 38 50 

9. Leeuwarder Zwaluwen DA1  19 5 1 13 16 21 62 

10. Tzum DA1  20 3 0 17 9 24 74 

11. SDS DAJ  20 2 0 18 6 16 97 

 
Wy as famkes fine dat we dit jier geweldich hurd foarút gongen binne. We 
hienen sawol djipte- as hichtepunten. We ha blessures trochstien, skoart en ús 
earste kompetysjewedstryd wûn. We hienen ús earste kâns yn ’e thúswedstryd 
tsjin Boalswert, mar dit waard staakt. Dochs ha we thús ús earste punten 
behelle tsjin Tsjom. Jim sil wol murken ha dat wy hieltiid minder tsjindoelpunten 
om ús earen krigen, it waarden wat ‘’reële’’ útslaggen. Ek krigen we hieltiid 
faker kompliminten fan lieders fan oare damesploegen. It gong fan ‘’wat ha jim 
in geweldige keepster’’ oant ‘’dit wurdt in kampioensteam!!’’. Dit hat ús in folle 
goed dien. We begjinne, hoe faak we ek ferlern ha, altyd wer posityf oan in nije 
wedstryd en it komt dan ek net faak foar dat we sûnder ‘smile’ fan it fjild 
ôfrinne. Ús doel wie om fan it lêste plakje ôf te kommen, mar dan moasten we 
noch in punt binnen slepe, dat ha we de lêste twa wedstriden net wier meitsjen 
kinnen. Folgend jier gean we troch as DA2 en we gean der wer mei folle moed 
tsjinoan. We wolle André noch efkes bedanke foar syn ynset dit jier en fansels 
de supporters, hopelyk binne jim der folgend seizoen ek wer by!      De famkes 
 

Fan de skeids (73) 
 
5 vragen om de kennis weer wat op te vijzelen. De antwoorden staan achterin 
deze Treffer. 
 

1. Kan een scheidsrechter een strafschop op een onverdedigd doel laten 
nemen? 

a. Dit is altijd toegestaan 
b. Nee, dit is nooit toegestaan 
c. Dit is alleen toegestaan als een officiële speeltijd is vertreken 
d. Alleen indien hij daarna de wedstrijd moet staken. 
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2. Wat staat in de spelregels over de kleur van de bal? 
a. De bal moet altijd wit zijn. 
b. Bij invallende duisternis moet de bal in elk geval wit zijn. 
c. Bij sneeuw op het veld moet de bal een afwijkende kleur 

hebben. 
d. In de regels staat hierover niets vermeld. 

 
3. Juist buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een 

verdediger onderuit gehaald. Dezelfde aanvaller neemt de toegekende 
vrije schop en schiet de bal tegen de lat. Hij krijgt de bal direct weer 
terug en schiet de bal nu in het doel van de tegenpartij. Is dit een 
geldig doelpunt? 

a. Ja.  
b. Nee, de vrije schop moet worden 

overgenomen. 
c. Nee, het spel moet worden hervat 

met een doelschop. 
d. Nee, de verdedigende partij krijgt 

een indirecte vrije schop te nemen 
op de plaats waar deze speler voor 
de tweede maal de bal speelde. 

 
4. Op de doellijn moet een lijntje worden 

aangebracht buiten het speelveld, om ervoor 
te zorgen dat de afstand van 9.15 meter in 
acht wordt genomen. Deze 9.15 meter dient te worden gemeten vanaf: 

a. De hoekvlaggenstok. 
b. Het centrum van het hoekschopgebied. 
c. De kwartcirkel van het hoekschopgebied. 
d. Het punt waar de lijn van het strafschopgebied en de doellijn 

samenkomen. 
 

5. Een speler bevindt zich op de zijlijn. Hij beledigt op grove wijze een 
toeschouwer, die zich achter de afrastering bevindt. De scheidsrechter 
hoort dit, onderbreekt het spel en zendt de speler van het speelveld 
door het tonen van de rode kaart. Wat is de spelhervatting? 

a. Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn. 
b. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop op de zijlijn. 
c. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de zijlijn. 
d. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats 

waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
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Sibe de Seefûgel  
 

 
Beste foarsitter fan de KNVB 
 

Mei dit skriuwen rjochtsje ik in needgjalp ta jo fanôf  Skrok. “Skrok” sille jo 
sizze, dat kin ik net en jo witte  ek neat fan it bestean fan in fuotbalklup dy’t sa 
hiet. Dêr ha jo gelyk oan, mar ik sil it jo út de doeken dwaan. 
Skrok leit tusken Wommels, Easterein en Iens. It is it greidefjild dat lekker wiet 
is en dêrtroch tige geskikt is om as fûgel je nêst te bouen, je aai te lizzen en 
wat om te fleanen. Ik bin meast wurdfierder fan it fûgelguod want jo sille 
begripe kinne dat in skries, in ljip en seker in ein net fersteanber is en al 
hielendal net skriuwe kin. 
Skrok is tige yn trek omdat it sa lekker wiet is en it wurdt hjir dan ek hieltyd 
drokker. At it sa troch giet dan is der aansens te min plak en sille wij nije fûgels 
fuortjaaie moatte, wat wij fansels leaver net dogge. 
Allegear moai en aardich sille jo sizze mar ik hâld mij dwaande mei 
fuotbalsaken en net mei fûgelsaken. 
Dêrom no ta de kearn fan de saak. Yn de winter en foarjier hawwe wij hjir altyd 
wedstriden leechfleane. Ik sil je de krekte rigels besparje mar ik kin jo wol sizze 
dat wij dit yn kompetysjeferbân dogge en dat it tige populair is. Wij binne no 
hast oan de finale wedstriden ta. Ein maaie moat it dien wêze want dat is oars 
ek sa. Mar op ien of oare wize liket it dit jier hielendal mis te gean mei it 
ôfronden fan dy kompetysje. 
Dat komt omdat in oantal frjemde fûgels it heechfleanen útfûn hawwe. It is raar 
mar se dogge it hast nearne mar wol op Skrok (en Skrins). Se binne der heal 
april al mei begûn en omdat der in oantal talintfolle heechfleaners bij sitte op 
Skrok wylst dat ek talintfolle leechfleaners binne, rint alles yn de fûgelsop. 
Ik freegje jo net om it heechfleanen te ferbieden, dêr rêd ik mij wol mei, mar ik 
freegje jo om bij SDS ris te ynformearen at sij ek lêst ha fan it leech- en 
heechfleaners effekt. 
At jo foarsitter Reit(hin)sma belje dan wit ik wol seker dat hij sizze sil: Dy 
ferrekte heechfleanden ballen sitte ús hieltyd mear dwers. 
Beste foarsitter, ik hoop dat jo tasjen wolle op it fuortbestean fan SDS. Want ik 
wit it noch sa net. Bij de KNVB begjint it seizoen begjin augustus bij SDS pas 
nei 6 septimber en bij SDS einigt it seizoen mids april. Bij de KNVB pas begjin 
juny. 
Beste menear de foarsitter, ik freegje mij ek ôf at it wol goed is foar in 
fuotbalfjild dat der op keatst wurdt.  Der op fytskrosse en op hynderride is 
dochs ek ferbean? 
En omdat ik no dochs jo oandacht ha, kin ik myn fraach wol efkes stelle: 
“Hawwe jim ek keatsfjilden  yn foarrie lizzen? Ik soe dan graach ien bestelle 
wolle. Wannear kinne jim him bringe? Soe dat noch foar 1 augustus kinne. Dan 
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kin it fuotbaljen hjir in kear gewoan op tiid begjinne. It moat wol in hiel lang fjild 
wurde, want elkenien kin tsjintwurdich boppe. Oh ja doch ek mar in hiele 
brede: want kwea en bûtenslaan is ta keunst ferheven. At ik der net bin, dan lis 
je it der mar moai del. Der is lân genôch en ik wit wol seker dat Klaas Overal 
wol soarget foar in tegelpaad derhinne.  
Ik hoop net dat ik te folle frege ha.  Tige tank foar jo oandacht en in mei 
freonlike poat fan Sibe groetsje ik jo. 
 

SDS A1  
 
1. ONSTOP63 A1  20 12 7 1 43 69 23   

2. Makkum A1  20 13 2 5 41 62 31   

3. Lemmer A1  20 10 2 8 32 59 51   

4. CVVO A1  20 9 4 7 31 71 47   

5. GAVC A1  20 9 4 7 31 64 58   

6. JV Bolsward A1  20 9 2 9 29 46 49   

7. SDS A1  19 8 3 8 27 63 71   

8. Oeverzwaluwen A1  20 7 4 9 23 50 63 -2  

9. LSC 1890 A2  19 6 4 9 22 40 51   

10. Jubbega A1  20 5 3 12 18 40 77   

11. NOK A1  20 2 3 15 9 29 72  

 
It seizoen 2008-2009 foar SDS A1 wie op 2 maaie klear, al stiet der noch in 
wedstriid ‘iepen’ tsjin LSC 1890 A2 thús (9 minúten). 
It wie in hiel apart seizoen foar trainer, lieders en spilers fan SDS A1. Der 
barde in soad yn it ôfrûne seizoen, sawol yn as om it fjild. 
 
Foar de winterstop 
Yn augustus begûnen we mei in seleksje fan 20 spilers, in nije trainer (Lody 
Roembiak), en twa al stoppe lieders (Tamme de Boer en Klaas Pompstra). Op 
de earste training ferlearen we al de 1e spiler. Nee, net troch in blessuer, mar 
Johan hie wichtiger saken dan it fuotbal op dat stuit. Yn de rin nei it foarjier 
binne we nochris trije spilers en sawat 4 kwytrekke. Wiebe Jan Valkema hie 
wurk op sneon, Wytse vd Schaar einliks ek en Ronald Talsma is stoppe. Fan 
Elger hienen we efkes neat heart nei de winter, mar die is der lokkich wer 
bykommen yn it lêst fan it seizoen. En hat him yn de lêste wedstriid wer ris sjen 
litten sa hy dat foar de winter ek al die.  
 
Yn de winterstop 
Ja, in krystoernoai mei de B-junioaren en dat wie de winter. Troch 
misferstânnen namen de A’s en B’s net diel oan it winterprogramma fan de 
KNVB en dat wie hiel spitich foar teams mei safolle spilers. By de snertrin wie 
de opkomst net grut. 
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Nei de winterstop 
We geane mei 16 man it foarjier yn. Remco is der dan om de 14 dagen by, 
want foar syn stúdzje moat hy om it wykein staazje rinne. Hy hat dat rom op tiid 
oanjoen en we besykje om him as yn de A’s as yn de senioaren keepe te litten. 
Spitich is dat Remco it seizoen al begûn mei in blessuer en der letter ek noch 
lêst fan hie. De lêste wedstriid hat hy noch in helte keept. 
Foar de winter wienen de resultaten redelik, mar der sit folle mear yn seit Lody 
en dat fine Tamme en Klaas ek. Allinnich de spilers witte it noch net seker en 
dat sjogge we werom yn it spul. We ha foaral muoite mei de earste 10 minúten 
en krije dan faaks al in oantal goals om de earen. 
Dernei pakke we it wol wer op, en winne de wedstriid inkelt, spylje gelyk as 
ferlieze wolris  ûnnoazel. Lyk as it mei de resultaten gie, op en del, sa gie it ek 
mei spilers. Inkele spilers wienen konstant, mar in soad hienen hichte- as 
djiptepunten. It kaam der faaks net út. En as it net wol, dan moatte jo wurkje! 
En as dat der dan ek by bliuwt dan jou dat twaspalt yn it team en oan de kant 
ergenis. Lokkich wie der ek in soad te genietsjen. Somtiden prachtige en foaral 
sportive wedstriden mei in soad en moaie goals. In hiel soad gekke 

wedstriden.  
Bygelyks SDS A1 – CVVO 
A1 mei in rêststân fan 5-5 en 
einstân fan 8-6 en 
wrâldgoals! As yn Boalsert 
mei rêst 0-0 en ferlieze mei 
7-1! 
Thús tsjin Jubbegea in 
rêststân fan 6-2! En de 
einstân wie 8-5 mei dit kear 
in wrâldgoal fan de spits fan 
Jubbegea. 
Mar thús tsjin Lemmer 
binnen in heal oere mei 3-4 

efter! We komme werom oant 3-4, mar ferlieze dochs mei 4-6. 
Oefenje tsjin Harns (flak nei de winter) wie moai, 1-6 winst en prima spul! 
Letter einlik in kear oefene tsjin Easterlittens. In desepsje foar lieders en 
spilers, 6-1 ferlern. 
 
Al dizze (oefen) wedstriden wienen in goede ôfspegeling fan it hiele seizoen. 
By flagen goed fuotbal yn heech tempo en as team en somtiden spilen we 
krekt as Ajax tsjin Sparta (4-0!). 
 
Blessures 
Der wienen ferskate blessueres. Remco oan it begjin fan it seizoen mei de 
knibbel en ‘sukkele’ der einliks hieltyd mei troch. Jort krige yn de wedstriid thús 
tsjin CVVO in swiers tsjinstanner op syn ankel en hat der in skofke út west. 
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Arjen Los derfoar mei de lies. Wytse vd Schaar en Wiebe Jan foar de winter en 
oan it ein fan it seizoen op de training rekke Jarco swier blessearre, ûnderfoet 
op twa plakken stikken en noch oan it herstellen. It siet de famylje Pompstra 
net mei, want Mem wie krekt wat opknapt fan in hernia en der sit heit mei de 
foet yn it gips.  
We winskje elts in sûne simmer ta en in blessuerfrije start fan it seizoen 2009-
2010. 
 
Resultaten 
As we de  wedstriid tsjin LSC 1890 A2 meitelle (0-1) binne we as SDS A1 
eindige op in 7e plak mei 20 wedstriden spile, 8 wûn, 3 gelyk en 9 ferlern, 27 
punten, 63 goals makke en 72 tsjin. 
 
Sjoen it hiele seizoen en wienen we konstanter west dan hienen we meidien 
om plak 2 as 3. Mar dat dienen alle ploegen by de earste 7! Hiele gekke 
útslaggen. De kampioen ONSTOP’63 A1 hie sels 17 ferliespunten! 
De ploech fan de kompetysje wie foar my Makkum A1. Dizze ploeg stie earst 
stiif ûnderoan, mar nei de winter kamen hja heger en heger en koenen sels 
ONSTOP’63 noch bedryge! Klasse Makkum! 
 
Topskoarder 

 
 
 
 

Andries is dus topskoarder wurden 
fan SDS A1. Der hat hy al efkes oer 
yn sitten, want hy moast út need 
wolris (3x) op de loftsefter spylje. Dat 

wie him einliks net nei’t sin, mar hy die dat geweldich! 
Jacob skeat der wat minder ien as ferline seizoen en Wytse makke syn 13 
kompleet mei de streep fan 30-35 meter yn de lêste wedstriid! 
 
Trainingen en wedstriden  
Oer it hiele seizoen wurdt de opkomst op de trainingen byhâlden. Guon spilers 
misse wolris om it wurk (wurdt fan te foaren oanjoen). Oare spilers kin mar 1x 
yn de wike traine (studearje op in oar plak yn it lân) as der binne blessures. It 
ôfsizzen foar trainingen waard wol aardich dien, mar koe better. Sa kaam it 
foar dat Lody somtiden mei 5-6 man op it fjild stie. En as it hurd waaide en 
reinde waard der wolris ‘te betiid’ ôfmelden foar de training. 
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De lêste wiken koe ik net alles byhâlde troch myn blessuer, mar hjir it oersjoch 
wat wol in aardich byld fan it seizoen jout. Fan de 72 trainingen (moandei en 
woansdei) binne der 18 ôflast en bleaunen 54 trainingsjûnen oer. 
 
Namme MaWo MaWo% 
Ewout de Boer 53 98,1% 
Jacob van Wieren 52 96,3% 
Bauke Jan Plantinga 51 94,4% 
Jelte P. Dijkstra 50 92,6% 
Wytze Lanting 47 87,0% 
Albert Tiemersma 46 85,2% 
Peter Stuiver 45 83,3% 
Harm Jan Kamstra 44 81,5% 
Jarco K. Pompstra 42 77,8% 
Arjen Los 41 75,9% 
Andries Brinksma 41 75,9% 
Freek Tichelman 39 72,2% 
Jort Strikwerda 36 66,7% 
Doede Kooistra 32 59,3% 
Ronald Talsma 27 50,0% 
Remco Piek 24 44,4% 
Elger G. Turksma 24 44,4% 
Wytse van der Schaar 10 18,5% 
Wiebe Jan Valkema 7 13,0% 
Johan Postma 2 3,7% 

 
Oer de trainingen wienen de mieningen wolris ferdield. De trainingen die Lody 
joech waarden foaral yn partijfoarm útfiert. Doel wie om yn de partij alle 
aspekten fan it fuotbal op te pakken. Dat slagge net altyd. Meastentiids wienen 
it jonge hûnen die it leafste moaie dingen dienen en skoare woenen. Yn 
opdracht fuotbalje as posysjespul dat waard net altyd goed dien. Dochs kaam 
it it spul wol te goede, want yn de wedstriid koenen we de goede dingen wol 
werom sjen. 
 
Neist Lody wienen Ron van Houten, Klaas Okkema en Robert Hoekstra wolris 
as ferfanger fan Lody aktyf. Tige tank derfoar! 
 
Meast bysûndere training wie de loop nei Wommels en werom, yn de winter. 
Net elts wie der, mar hja dienen allegear prima mei! Guon spilers lieten ús 
ferrassende dingen sjen en hienen mear ynhâld dan we tochten! 
 
We moasten dit seizoen ek wolris spilers útliene oan SDS 1. Dat gie altyd yn 
goed oerlis tusken lieders en trainers fan SDS 1 en SDS A1. 
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We ha 20 wedstriden spile. Hjir it oersjoch mei oantal wedstriden, persent 
opkomst, spylminúten, werklik spile en goals. 

 
 
Hjirby wol ik spesjaal 
oandacht freegje foar de 
spilers die faak ris op de 
wiksel stienen. Tank foar  
jimme opoffering 
meastentiids. We spylje 
foar it resultaat en dan 
heart it sterkste team yn it 
fjild te stean. 
Ek de bettere spilers 
moasten wolris op de bank 
plak nimme, want by SDS 
A1 wie gjin plak foar 
fedettes! Moai dat de faaks 
wiksele jonges oer it 
algemien posytyf bliuwe 
koenen. Derom ek moai 
om te sjen dat bygelyks 
Peter de lêste wedstriid 90 
minúten spile hat en goed 
ek! En dan laket der sa 
moai no en glunderje! 

 
Ofslúting 
We sille mei de jonges noch in ôfslúting hâlde. Tamme de Boer en Klaas 
Pompstra stoppe mei lieder/grinsrjochter wêzen. Lody hat bytekene. 
 
Tank fan SDS A1 oan de froulju Annie de Boer en Jeltje Pompstra foar it 
waskjen fan de klean. Stiper Fizel – Wommels foar de shirts SDS A1, en alle 
âlders foar it riden en stypjen. 
 
Remco Piek, Jelte Pieter Dijkstra, Ewout de Boer, Harm Jan Kamstra, Peter 
Stuiver, Bauke Jan Plantinga en Freek Tichelman nimme ôfskie fan de jeugd 
en spylje takom jier by de senioaren. Wy hoopje dat hja in moaie tiid hân ha en 
winksje harren allegear in soad sukses by de senioaren. 
De oare spilers in soad sukses yn SDS A1 fan seizoen 2009-2010 yn de earste 
klasse! 
 
Jonges, tank foar dit moaie, mar foaral bysûnder seizoen! Oant sjen op de 
fjilden! (KP) 
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SDS B1  
 
1. Terschelling B1  21 19 1 1 58 129 16   

2. Scharnegoutum'70 B1  20 16 2 2 50 82 22   

3. RES B1  22 14 2 6 44 66 36   

4. Nijland B1  22 12 1 9 36 95 69 -1  

5. SDS B1  21 11 1 9 34 73 44   

6. Franeker SC B2  22 11 1 10 34 64 59   

7. Minnertsga B1  19 7 3 9 24 49 43   

8. Berlikum SC B1  21 8 0 13 24 41 77   

9. Mulier B1  21 7 2 12 23 36 58   

10. Makkum B1  22 6 3 13 21 46 77   

11. Oosterlittens B1  20 2 3 15 9 46 78   

12. Zeerobben B2  21 2 3 16 9 24 172  

 
SDS B1 2008-2009    6 maaie 2009 
Yn septimber waard my frege of ik net mei Hendrik de Jong leider wurde woe 
fan SDS B1. Hendrik foar de technyske saken en ik foar it regelwurk en sa. De 
earste kennismaking mei de jongens wie in bekerwedstriid thús tsjin Makkum. 
Lokkich genôch koe Durk us wat ynformaasje jaan oer de spilers fan B1 (hy hie 
it jier derfoar dizze jongens traind) en kamen we ta in basisopstelling. De 
earste wedstriid waard wûn (3-1 of 4-1) tsjin in ploech dy yn deselde klasse 
siet. Dat like derop. De folgjende wedstriid foar de beker wie tsjin Harns B1, 
wêr't we ferlearen troch in tûkere (en "gemenere") tsjinstanner. Spitich. De 
lêste poulewedstriid tsjin AVC waard wûn mar dat die der net mear ta. Harns 
hie alles wûn en gie troch yn'e beker. 
  
De earste trije (beker)wedstriden jûgen fertrouen foar it seizoen yn de 2e 
Klasse B. 
  
De realiteit wie oars. Yn de earste trije wedstriden krigen we de úteinlik nûmers 
1,2 en 3 foar ús kjiezzen. Yn combinatie mei in spitich ferlies by Mulier yn 
Witmarsum (wat in knotsgekke wedstriid) en stienen we (hast) ûnderoan de 
ranglist. Dêrnei hawwe we trije wedstriiden op'e rige wûn. Dat wie wol nedich 
foar de ranglist mar dat wie ek nedich foar it selsfertrouen fan de jongens (en 
de lieders). Nei de winterstop hat Jeroen Brouwer it stokje oernaam fan 
Hendrik. Hendrik wie wer hersteld fan syn blessuere en soe sels wer oan it 
baljen gean. 
  
No't it seizoen ta in ein rint, steane we op it fjirde plakje. We moatte noch trije 
wedstriiden spylje en dat binne tsjin de nûmers trije, fiif en seis. Ik gean der 
fanút dat we it fjirde plakje wol fêst halde. As jim dit lêze witte jim oft it slagge is 
de ja of nee. 
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Dan wol ik noch hiel koart wat kwyt oer alle spilers.  
Op alfabetische folgorde;  
- Jan de Boer; spitigernôch in lange blessuere hân. Mar as hy der wie absoluut 
ien fan de toppers! 
- Kristian Gaastra; in oanwinst foar SDS. Us oanfierder en dé man yn it fjild. 
- Broer Jacob Greidanus; basisspiler. Makke net út wer as hy stie. Hy giet der 
foar. Hurde wurker en prima voetballer 
- Arjan Hallema; in superferdediger 
- Ayanle Ismail Barkat; naam op it ein fan it seizoen syn ferantwurdlikheid op it 
middenfjild. Wêrfoar hulde. 
- Gerrit Kooistra; in back dy't syn swakheden (snelheid) kin en der rekken mei 
hâldt. Wat ús oanbelanget in basisspiler. Wat Gerrit betreft net de hiele 
wedstriid  ;-) 
- Christiaan Plantinga; in technysk begaafde spiler mei in enorme drive. Moat 
yn it fjild better oan him sels tinke. Syn rushes tsjin Skearneoutum en Frentsjer 
wiene super 
- Remon Rameau; Kin mei de bal oan de foet, om him hinne sjen, ferdigenje, 
fragen beantwurdzje en dit understreekje mei gebaretaal en derom laitsje. Kin 
oeral spylje, fersaakt net. 
- Leandro Reitsma; Is oan de bal net te hâlden en hat in geweldige frije traap. 
Dêrneist in leuke jonge! 
- Martin Rienstra; Nûmer 10. Wurdt folgjend jier de man fan B1 
- Jouke Rispens; Rockt oeral yn it fjild. 
- Thor Ruiter; Yn it begjin fan it seizoen gie it wat dreech. Fanôf wedstriid fiif 
allinnich mar lof. Hat yn de lêste wedstriid ek punten foar us pakt. 
- Bart Vink; Hat (spitigernôch) net in soad spile. Die wol syn stjonkende bêst as 
der spile. 
- Eddy Visser; FERSAAKT NIMMER. Machtich doe't hy skoarde! 
- Stefan Visser; Is better as er sels tinkt. In topper (as fuotballer en as 
persoan)! 
- Tjeerd de Vries; Sa ferskrikkelijk snel én goed. Der giet B1 folgjend jier in 
protte punten mei 
pakken   
  
As lêste wol ik noch 
Hendrik en Jeroen 
tanksizze foar it jier. 
Neffens my wie it in 
moaie 
taakferdieling sa en 
gie it hartstikke 
goed. 
  
Groetnis, Jan-Rinse 
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Werom sjen mei Rudy 
 

Mei inkelde persoanen sjogge wy werom op it seizoen 
2008-2009. Hjir it petear mei jeugdfoarsitter Rudy 
Dykstra: 
  
Hoe hast it ofrune jier erfaren?  
It ôfrune jier wiene der in soart ny. It wie myn earste 
jier as lieder fan it 4de senioaren alftal. Derneist bin ik 
healwei de earste helte fan it seizoen benadere om 
foarsitter fan de jongerein te wurden. Disse útdaging 
bin in mei in soart plezier oangien. It is in hiele oare 

‘kijk’ op it ferienigings libben! Wat betreft it fuotbal is it geweldich dat wy mei it 
4de de twadde helte fan it seizoen noch in soart punten helle ha sadat wy tink 
ik einigje yn de midden fan it riigje. 
  
Binne dyn doelen berikt? 
Wat betreft de jongerein is it in soart ynventarisearen west hoe de saken rinne. 
Dit is mei help fan de kollega’s fan de jongerein kommisje goed slagge.  
  
Hast ek spyt fan dingen? 
Nee, soe ik sa net witte. 
  
Kinst dyn hichte en djiptepunt op it med fan sds beskriuwe fan it ofrune 
seizoen? 
Hichte punt: Dames fuotbal, no kin ik langer yn de kantine fertoeve!  
Djipte punt: Ankel blessure, 4 wedstriden foar it einde (foel úteinlik wat mei).  
  
Wa funst de man fan 2008/2009? 
Ot jo hjir ien neame dogge jo in soart oaren tekoart. Wol ha ik in soart 
bewûndering foar de manier wêrop it famkes/dames fuotbal opsetten is en 
wurdt. 
  
Wat fûnst it momint fan dit seizoen? 
De ‘kick off’ foar de jeugd. 
  
Wat soedest takom jier graach oars sjen wolle??  
Mei it 4de yn it hiele seizoen troch punten helje!  Ynfulling jaan oan de 
facatures welke we ha en krije binnen de jongerein kommisje. 
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Slotdei jeugd 
 

 
 
Op 9 april wie de slotdei fan de jeugd fan SDS. All e F-kes, Eetsjes en D’s 
wiene útnoege om mei de dwaan yn in spullensirkwy. Grut wie de 
opkomst en entoesjast wiene de reaksjes.  
It hichtepunt fan sa’n 
neis it penaltysjitten. 
Marten Faber en Harm 
Jan Kamstra diene alle 
war om te kearen mar 
de trije finalisten lieten 
sjen dat in doel hiel 
grut wêze kin. 
 
 
Winners waarden Jelle 
Jan Visser (earste) , 
Frank Bervoets 
(twadde) en Wytse 
Yntema kaam mei de 
tredde priis thús. 
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SDS C1  
 
1. Mulier C1  18 14 2 2 44 72 16 

2. Akkrum C1  17 13 0 4 39 89 16 

3. Blauwhuis C1  18 11 4 3 37 77 17 

4. SDS C1  18 10 2 6 32 71 35 

5. Scharnegoutum'70 C1  18 9 2 7 29 54 41 

6. OudegaHJSC C1  18 8 1 9 25 56 37 

7. IJVC C1  17 6 1 10 19 34 44 

8. RES C1  17 4 3 10 15 19 49 

9. Nijland C1  17 2 1 14 7 17 130 

10. ONSTOP63 C3  16 1 2 13 5 21 125 

 
Als leiders van C1 kunnen wij terugzien op een geslaagd jaar. Met nog 3 
wedstrijden voor de boeg lijkt het dat wij een 4de of 5de plaats kunnen bezetten. 
C1 is vooral na de winterstop enorm gegroeid, waardoor er veel meer strijd kon 
worden geleverd. 
Je ziet dat de mannen meer en meer met het hoofd leren spelen, hierdoor 
ontstaat aantrekkelijker spel en houden we de bal langer in het team. 
Sportief gezien ook een goed jaar. De jongens verdienen de complimenten 
voor de wijze waarmee ze met elkaar, de tegenstander en met de leiding 
omgaan. Fouten die overal en in elke wedstrijd gemaakt worden zijn weer snel 
vergeten. We moeten verder en zo hoort het ook. Zelfs de o.g.’s van KB 
Ook de luxe positie van 4 leiders bij ons team is goed bevallen. Dit geldt niet 
alleen voor de leiders als ook voor de ouders. We hebben minimaal gebruik 
hoeven maken van rijders bij uitwedstrijden. En er komt nog bij dat wij 
snippersneonen konden opnemen. Met de nodige ervaring in de leiding is de 
organisatie op rolletjes verlopen. 
Een woord van dank voor de spelers, de trainers en de medeleiders. 
Samen hebben we een leuke en gezellige competitie beleefd. 
  
 JZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.vv-sds.nl 
Utslaggen, programma’s, foto’s en 

alle dagen nijs 
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SDS C2  
 
1. QVC C1  20 16 2 2 50 145 33 

2. Hielpen C1  19 15 2 2 47 102 29 

3. Woudsend C1  20 15 1 4 46 155 34 

4. Irnsum C1  20 15 1 4 46 116 23 

5. Oldeboorn C1  19 12 0 7 36 104 71 

6. SneekWit-Zwart C3  20 12 0 8 36 74 65 

7. GAVC C2  20 7 0 13 21 86 80 

8. JV Bolsward C3  19 3 2 14 11 33 103 

9. SDS C2  20 3 1 16 10 41 186 

10. Workum C2  19 2 2 15 8 23 140 

11. Akkrum C2  20 2 1 17 7 31 146 

 

SDS D1 kampioen! 
 
1. SDS D1  10 9 0 1 27 89 5 

2. ONS Sneek D2  10 8 0 2 24 96 10 

3. SneekWit-Zwart D2  10 7 0 3 21 63 19 

4. Oosterlittens D4  10 3 0 7 9 8 85 

5. Irnsum D2  9 1 1 7 4 8 93 

6. Makkum D2  9 0 1 8 1 2 54 
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SDS D2   
 
1. Franeker SC D3  10 9 1 0 28 95 8 

2. Tzummarum D1  10 8 1 1 25 95 19 

3. SDS D2  10 5 0 5 15 37 54 

4. RES D3  10 4 0 6 12 34 53 

5. LSC 1890 D5  10 3 0 7 9 19 66 

6. JV Bolsward D4M  10 0 0 10 0 19 99 

 
Over het algemeen begonnen we met een hele nieuwe groep van de D2 
het was in het begin zoeken naar elkaar maar naar en tijdje begon het te 
draaien,maar liefst 3 keepers in de eerste helft van het seizoen hadden we in 
ons team keuze genoeg wie er ging keepen.en voetballen deden we als een 
team tegen bijv. tegen tzummarum  we verloren er wel van maar iedereen 
voetbalde sterk en was de tegenstander net een maatje te groot,verder 
hoorden we op dat Barry Veenhof in het ziekenhuis lag als leider van de D2 en 
heeft in totaal er wel vier weken gelegen,naar en naar omstandigheden gaat 
het goed met hem.  
Ook toen gingen de wedstrijden door ,de tweede helft van het seizoen!! 
er had zich een wisseling plaatsgevonden met de D1 spelers zoals  
Martijn 
hoogewerf,Lourens 
van der pol ,en 
Stefan klaasens 
zijn naar de D1 
gegaan,daar 
kregen wij voor 
terug Marco weijer 
ook die paste zich 
goed aan bij ons in 
het team,verder 
konden sommige 
spelers blindelings 
elkaar vinden,met 
iedereen op een 
vaste plaats,met nog 3 wedstrijden voor ons in mei eindigen we op een leuke 3 
mischien vierde plaats we kijken terug op een leuk seizoen,hierbij willen we de 
ouders van de D2 bedanken voor het rijden en voor de gezelligheid naast de 
lijn. 
  
groet Barry Veenhof  Boudewijn Kramer Jan Bouke Bouma 
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SDS E1 kampioen! 
 
1. SDS E1  10 10 0 0 30 73 10 

2. Mulier E1  10 7 0 3 21 69 15 

3. ONS Sneek E2  9 6 0 3 18 50 21 

4. Foarut E1  8 3 0 5 9 36 28 

5. LSC 1890 E4  9 2 0 7 6 22 49 

6. Waterpoort Boys E1  10 0 0 10 0 4 131 

 
Tijdens de najaarscompetitie bleek tijdens trainingen en wedstrijden al, dat er 
veel talent in het team van SDS E1 zat. 
De volgende spelers speelden tijdens de najaarscompetitie in E1 
Gert Jan Bootsma, Gerwin Sijbesma, Jos Wijnia, Jorrit Veldman, Frank 
Bervoets, Matthijs Postma, Watze Jacob van der Wal en Habtamu de Hoop. 
We werden geen kampioen maar er zat zeker een stijgende lijn in, wat mede 
ook te danken is aan de goede trainingen van Jurjen en Remco. 
In de aanloop naar de voorjaarscompetitie kregen we er nog een speler bij nl. 
Jorrit Hofstra, een echte “rasvoetballer” die makkelijk mee kon draaien met de 
rest van het team. 
De eerste wedstrijd moesten we aantreden tegen WPB E1. Daar mag je 
normaal gesproken toch wel iets van verwachten, maar onze jongens hadden 
totaal geen moeite met WPB, ze werden met 15-0 opgerold. 
De volgende wedstrijd 
was een thuiswedstrijd en 
weer een tegenstander uit 
Sneek nl ONS E2.  
Ook hier had ik vrij hoge 
verwachtingen van, maar 
onze jongens waren ook 
van deze ploeg totaal niet 
onder de indruk. ONS 
werd met 10-0 van het 
veld geblazen!!!! 
Bij vlagen met 
onvoorstelbaar goed 
voetbal, positiespel, vrijlopen, 1x raken. 
14 maart de wedstrijd tegen Foarut uit Menaldum. Geen goede ploeg, maar 
wel heel erg fysiek. Hierdoor werd het toch een vrij lastige wedstrijd voor ons. 
Uiteindelijk toch wel met  4-1 gewonnen door verschil in kwaliteit. 
Na een weekje vrij stond op 28 maart de uitwedstrijd tegen Mulier E1 op het 
programma. Doordat de eerste wedstrijden zo gemakkelijk gingen, werd deze 
tegenstander behoorlijk onderschat. We kwamen dan ook op achterstand door 
een snelle counter van de tegenstander. Na een behoorlijke “donderspeech” in 
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de rust konden we de wedstrijd toch in een overwinning omzetten, hoewel het 
beslist niet makkelijk ging. Einduitslag Mulier E1 – SDS E1   2 – 4. 
Na weer twee keer lekkere trainingen op 4 april de wedstrijd tegen LSC E4. 
Dit mocht gezien de stand op de ranglijst geen probleem zijn volgens enkele 
spelers. Het bleek ook wel dat SDS voor deze ploeg ook veel en veel te goed 
was. Uitslag 9 – 1, maar dit had ook makkelijk het dubbele kunnen zijn. 
Op 11 april weer tegen WPB E1 maar nu in Easterein. Ook nu weer het gevaar 
van onderschatting, de eerste wedstrijd was immers met 15-0 gewonnen. 
WPB kwam nog voor in de eerste helft, maar uiteindelijk werd het 
klasseverschil wel duidelijk en de einduitslag was 10-1 voor SDS E1. 
Op 18 april de topper tegen ONS E2. ONS E2 had, behalve tegen ons, ook al 
zijn wedstrijden gewonnen. Bij winst van ONS E2 zouden ze dus in punten 
gelijk komen met SDS E1. En bij een overwinning van SDS E1 zouden we 6 
punten los staan en kon het kampioenschap ons eigenlijk niet meer ontgaan. 
De jongens van SDS begonnen fantastisch met zeer goed positiespel, vrijlopen 
1x raken en veel strijd. We kregen niet heel veel kansen maar hadden wel een 
groot veldoverwicht. ONS E2 was heel af en toe gevaarlijk in de counter en ze 
scoorden ook nog de 1 – 0. 
De jongens van SDS E1 lieten zich niet gek maken en gingen gewoon door 
waar ze al de hele tijd mee bezig waren nl. HEEL GOED VOETBALLEN. 
Voor rust viel dan ook nog de dikverdiende gelijkmaker. 
Na rust gooide ook ONS er nog een tandje bij en er onstond een hele 
spannende tweede helft. 
Ook nu weer het beste spel van SDS en ook kansen, maar ook ONS was nog 
een paar keer gevaarlijk in de counter. 
Een paar minuten voor tijd werd een prachtige aanval koelbloedig afgewerkt en 
zo kwamen we dikverdiend op 1-2. 
In de laatste minuut werd ook nog de 1-3 gemaakt. 
Een geweldig resultaat!!!! 
Met nog 3 wedstrijden te gaan tegen Foarut, Mulier en LSC kan het eigenlijk 
niet meer mis gaan. 
Een groot compliment aan de jongens van SDS E1 die allemaal een geweldig 
seizoen hebben gespeeld. 

Als deze jongens zich zo door 
blijven ontwikkelen dan  belooft dit 
nog wat voor de toekomst van 
SDS!!!  
Ook complimenten aan Jurjen en 
Remco die van deze goede 
voetballers ook een heel goed team 
hebben gemaakt. 
Voor mij is het elke week weer 
genieten om deze jongens te zien 
voetballen!!! 
Theo Postma(leider E1)  
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SDS E2 
 
1. Zeerobben E2  8 8 0 0 24 86 7 

2. Franeker SC E2  8 6 0 2 18 78 13 

3. Franeker SC E3  8 4 0 4 12 25 37 

4. SDS E2  8 1 0 7 3 8 73 

5. Makkum E3  8 1 0 7 3 8 75 

 

SDS E3  
 
1. Scharnegoutum'70 E3  10 8 0 2 24 59 15   

2. SneekWit-Zwart E7  10 8 0 2 24 56 17   

3. Oosterlittens E3  10 3 2 5 11 38 48   

4. JV Bolsward E4  10 3 2 5 11 29 47   

5. LSC 1890 E6  10 3 0 7 9 18 43   

6. SDS E3  10 2 2 6 8 11 41  

 

SDS E4  
 
1. Joure SC E7  10 9 1 0 28 44 12   

2. SDS E4  10 6 2 2 20 45 14   

3. Stormvogels'64 E1  10 5 0 5 15 34 39   

4. Mulier E2  10 3 1 6 10 26 32   

5. LSC 1890 E5  10 2 2 6 8 28 29   

6. SneekWit-Zwart E9  10 2 0 8 6 18 69  

 
Voordat we het seizoen 08\09 beschrijven stellen we het team eerst even voor 
en hoe er in de wedstrijden gespeeld wordt.  
Op goal staat Niels Hazewindus(op de foto nog niet als keeper) ,de 
achterhoede bestaat uit, laatste man Inne Heerma, linksachter Gershom 
v.d.Sluis en rechtsachter Syberen Bootsma. 
Op het middenveld speelt Idsert Wijnja meestal en linksvoor Tom de 
Rechter,Yward Zijlstra spits,Luuk Walstra en Johannes Zandvliet spelen vaak 
op de rechtsvoor positie en Robbin Wynia word vaak ingezet op het 
middenveld en achter. 
Dit leuke stel voetballers wordt zaterdags begeleidt door Oene Bouke Zijlstra 
en Willem Hazewindus. 
De najaarscompetitie is voor de E4 zeer succesvol verlopen,we waren het 
meest scorende elftal van SDS. 
Bijna elke zaterdag werd er gewonnen met dikke cijfers o.a. 18-0 tegen Mulier 
E3, 14-0 tegen Beetgum E2, 10-1 tegen LSC E8, 7-1 tegen Makkum E4, 16-0 
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tegen een meisjes team van Bolsward, 13-1 tegen RES helaas werd de 
kampioenswedstrijd afgelast en niet ingehaald. 
Het kampioenschap hebben we later in de zaal nog even dik gevierd, natuurlijk 
met een mooie medaille en later in de kantine patat en cola. 
In de voorjaarscompetitie zouden we wat bij sterkere teams ingedeeld kunnen 
worden. 
De eerste wedstrijd thuis tegen Sneek Wit-Zwart werd dik gewonnen met 13-0, 
ook uit wonnen we dik met 10-2. 
LSC werd in een spannende uitwedstrijd met 0-2 verslagen, de thuis wedstrijd 
ging een stuk moeizamer binnen tien minuten al met 0-3 achter, maar door 
goed teamwerk en vechten voor elke bal werd het toch knap 3-3 waarbij het 
derde doelpunt in de laatste minuut van de wedstrijd pas werd gescoord. 
De eerste nederlaag 
van het seizoen was 
tegen sc Joure, beide 
teams goed aan 
elkaar 
gewaagd,waarbij 
Joure toch iets beter 
was en twee kansen 
benutten. 
Dit was voor de 
spelers en leiders 
best wel even slikken, 
want het verveelt 
nooit om elke week te 
winnen. 
De volgende 
wedstrijden tegen 
Stormvogels ( 7-2 winst) en Mulier (4-2 winst) werden weer gewonnen. 
Momenteel staan we op de tweede plaats, vijf punten minder als de koploper 
Joure waar we de uit wedstrijd nog tegen moeten spelen. 
Met nog te spelen  wedstrijden  tegen Joure ,Mulier en Stormvogels kun je 
zeggen dat we tot zover met een zeer geslaagd voetbalseizoen bezig zijn. 
Ook hebben de jongens van E4 hun voetbalkunsten kunnen vertonen op een 
toernooi van vv Workum op Koninginnedag, waar ze het op hebben genomen 
tegen Workum E3 en E4 . Dronrijp ,en Heeg E3,E4 
  
Willem Hazewindus (leider) 
 
P.s. In de uitwedstrijd tegen Stormvogels uit Achum waren de spelers zeer 
verbaasd dat ze zich moesten om kleden en douchen in een gewoon 
woonhuis\kamer…. 
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SDS F1 
 
1. Franeker SC F2  8 8 0 0 24 95 4 

2. SDS F1  8 6 0 2 18 44 15 

3. JV Bolsward F3  8 2 1 5 7 20 39 

4. Makkum F2  7 1 1 5 4 3 58 

5. Zeerobben F3  7 1 0 6 3 6 52 

 
Deze tweede helft hebben we jammer genoeg niet heel veel tegenstand 
gekregen van de tegenstander, behalve Franeker sc., die vast ook kampioen 
wordt. 
Wij worden zeer waarschijnlijk tweede en ook dat is een prima prestatie. 
  
Nu het team, een leuk ploegje, die elkaar inmiddels al goed kennen en goed 
met elkaar omgaan. 
Jelmer,  kende het klappen van de zweep wat betreft spelen in de F1, dus ook 
tijdens de wedstrijden een steunpilaar. 
Peter , kan op iedere positie spelen en doet het fantastisch, scoort regelmatig 
met een behoorlijk schot. 
Wytse , onze echte spits, egoïstisch zoals het bij een spits hoort, maar 
daarnaast weet hij ook zijn medespelers regelmatig te vinden met een voorzet 
of met pass. 
Arnout,  onze laatste man, is duidelijk zijn positie, want de tegenstander heeft 
moeite om langs hem te komen. 
Jan , onze beste keeper, houdt er voor ons veel ballen uit en kan ongelofelijk 
goed uitschieten, daarnaast is het een zeer goed voetballende keeper. 
Wierd,  onze aanvallende verdediger, pakt de ballen van de tegenstander goed 
af en strooit iedere wedstrijd met beste voorzetten. 
Jerryt , is er deze helft nieuw bijgekomen en heeft zich ontzettend goed 
aangepast aan het team. 
Kees , onze middenvelder, die zowel voorin als achterin zijn trucjes uitprobeert. 
Hendrik , onze jongste speler, maar daar merk je op het veld weinig van, want 
hij staat zowel voor als achter zijn mannetje. 
  
Deze jongens zijn stuk voor stuk enthousiast en fanatiek met voetballen bezig, 
slaan bijna geen training over, en zijn serieus met de wedstrijden bezig. 
  
En dan Joad (Schram), de trainer, die er twee keer in de week staat om de 
jongens nog beter te maken en als het lukt bij thuiswedstrijden ook coacht. 
  
Met andere woorden een fantastisch TEAM , volgens mij is Trond ook al 
ingelicht! 
  
Siets van der Horst (leider) 
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SDS F2  
 
1. Mulier F2  10 9 0 1 27 46 18 

2. SneekWit-Zwart F3  10 7 0 3 21 66 17 

3. Zeerobben F4  10 5 0 5 15 38 32 

4. Dronrijp F2  9 4 0 5 12 32 29 

5. TOP'63 F2  9 3 0 6 9 20 38 

6. SDS F2  10 1 0 9 3 6 74 

 
 

SDS F3  
 
1. Oosterlittens F1  10 9 1 0 28 49 14   

2. Nijland F3  10 7 0 3 21 55 27   

3. IJVC F3  10 6 2 2 20 41 20   

4. SDS F3  10 4 1 5 13 34 28   

5. RES F3  10 0 2 8 2 7 44   

6. JV Bolsward F6  10 0 2 8 2 10 63  

 
De eerste helft van 
het seizoen zit er 
alweer ruim op en 
we kunnen 
terugkijken op een 
aantal leuke 
wedstrijden. In het 
team zie je onze 
mannen gedurende 
het seizoen 
individueel, maar 
ook als team, 
groeien. Er wordt 
sowieso met veel 
plezier gevoetbald 
en daar gaat het 
toch om. De ouders langs de lijn doen ook hun best om de teamsfeer hoog en 
goed te houden. Voor de leiding is het echter nog wel eens lastig om, boven de 
aanmoedigingen van de ouders  uit, de spelers met raad en daad ter zijde te 
staan. 
Al met al: F-3 een leuke enthousiaste ploeg voetballers met even enthousiaste 
leiders en ouders. 
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SDS F4 
 
1. Warga F4  10 7 2 1 23 66 12 

2. Rood Geel F5  10 7 1 2 22 64 16 

3. FVC F6  10 5 3 2 18 56 15 

4. SDS F4  10 4 1 5 13 36 36 

5. GAVC F7  9 1 1 7 4 23 58 

6. Nicator F2  9 1 0 8 3 9 117 

 
Seizoen voorjaar 2009 SDS F4 

Op zaterdag 28 februari 
stonden alle spelers van 
F4 voor de allereerste 
keer van hun leven aan 
de aftrap van een echte 
competitiewedstrijd. 
Negen wedstrijden later 
kunnen we van een 
geslaagd seizoen 
spreken. 4 keer 
gewonnen, 1 keer gelijk 
en 4 keer verloren. 
Douwe Jan Leijenaar 
scoorde de meeste 
doelpunten tijdens één 
wedstrijd en Stijn 
Schildkamp maakte in de 

meeste wedstrijden een doelpunt. Stan Korbach legde waarschijnlijk de 
meeste meters met de bal af. Eljer Wiersma ontpopte zich als stabiele factor 
achterin en Michiel Zuidema als balafpakker op het middenveld. Mark Klijnsma 
verdedigde het vaakst het doel en Rutger Wiersma zorgde voor de aansluiting 
tussen verdediging en aanval. Tsjerk Ebbinge maakte het enige doelpunt met 
het hoofd, al deed dat wel wat pijn. Ook Chico Demmenie en Dirk Breeuwsma 
hebben hun doelpuntje meegepakt. 
Ook weten de spelers na een seizoen dat vallen op kunstgras niet hetzelfde is 
als op echt gras, dat voetbal op een warme zaterdagochtend ook niet alles is, 
dat de ranja in de pauze meestal oranje is, dat als je veel doelpunten tegen 
krijgt ook vaak mag aftrappen en dat is bijna net zo mooi, en dat F2 niet beter 
dan F4 is maar dat F5 ook zeker niet slechter is. 
Voor de leiding was het natuurlijk ook allemaal nieuw, maar we weten nu 
inmiddels de meeste voetbalvelden en bestuurskamers in Leeuwarden en 
omgeving te vinden. En met een plekje bovenaan in het rechterrijtje kunnen 
ook zij tevreden zijn. 
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Werom sjen mei André 
 
Mei inkelde persoanen sjogge wy werom op it seizoen 
2008-2009. Hjir it petear mei wedstrydsekretaris, trainer 
fan de SDS-famkes en skiedsrjochter; André Vink. 
 
Hoe hast it ôfrune jier erfaren? 
Vermoeiend, veel regelen soms wel 4 a 5 dagen per week. 
Altijd maar weer achter afspraken aan. Je heb als 
wedstrijsecretaris(WS) veel met de mensen te maken, dat 
is leuk. Maar je heb ook veel met mensen die iets van je 
willen, en soms wordt er zelfs onredelijk reageert. Zoiets 

frustreerd enorm, we zijn toch met zijn allen voor het belang van SDS bezig. 
Vooral het contact met medeWS-ers van andere clubs wordt steeds meer iets 
van herkenning, een aparte wereld maar wel geweldig. 
 
Binne dyn doelen berikt? 
Ja en Nee. 
Als wedstrijdsecretaris wil ik graag dat er een wedstrijdcommissie komt. Deze 
functie wordt teveel voor 1 persoon, zeker nu het aantal wedstrijden en teams 
weer toenemen. Jammer is het dat je wel eens wedstrijden moet afkeuren, 
vooral de reacties erop. Als scheidsrechter heb ik dit jaar mijn diploma 
gehaald, ik vind het prachtig om te fluiten en om met het spelletje bezig te zijn. 
Goede voorbereiding hoort er bij, dan begrijp je meer van de reacties van 
spelers. Vooral de reacties tijdens en na een wedstrijd, zijn vaak lachwekend, 
emotie is een mooi iets maar iedereen gaat er op zijn eigen manier mee 
om.Als leider/trainer van het famkesteam heb ik een nieuwe wereld ontdekt. 
Jaren getraind te hebben met pupillen en junioren, nu famkes van 14 - 18 jaar. 
Een andere instelling, weinig ervaring met voetbal, weten nog veel niet wat er 
rondom het spelletje afspeelt, maar ze willen graag leren. Het was erg wennen 
om met deze famkes om te gaan, communicatie verloopt anders, ze reageren 
anders als je iets zegt. Maar dat neemt niet weg dat ik erg trots ben op de 
famkes, ze hebben geweldig gepresteerd en keihard gewerkt echt TOP. 
Jammer dat de tegenstand vaak net even te zwaar was. Veel complimenten 
gehad van andere leiders, en de mooiste kwam van Tzum. Leider Jakob belde 
mij laatst op om te vragen hoe het kwam dat SDS DAJ zo snel vooruit was 
gegaan, de dames van tzum waren zeer verbaasd over onze manier van 
spelen. Ik heb hem niets verteld, want er is niet iets aan te wijzen, het is een 
combinatie van factoren. Belangrijk vind ik wel dat een team veel voor elkaar 
over moet hebben,  graag wil werken voor elkaar, en positief ingesteld moet 
zijn. Het famkes scoren op deze gebieden heel hoog, terwijl we toch wel een 
aantal stevige hobbels hebben genomen als groep. En dat was voor leider en 
team een heel leerproces, maar wel een belangrijk en nuttig gebeuren. Het 
doel is volgende jaar weer een stap vooruit te maken en betere resultaten neer 
te zetten op het veld. 
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Hast ek spyt fan dingen? 
Nee, eigenlijk niet. SDS is een geweldige vereniging die vooruit denkt en 
vooruit wil. Ik ben een emotioneel persoontje, en reageerd ook vanuit die 
basis. Voordat je ergens aan begint moet je goed nadenken en er tot het bot 
van overtuigd zijn dat je het wil doen. Anders krijg je spijt en wordt je 
teleurgesteld, je moet leren genieten van de kleine dingen in de sport dan is 
het vrijwilligerswerk het mooiste wat er is. Maar ook ik kom wel eens thuis met 
andere gedachten, gelukkig is het thuisfront ook voetbalgek. 
 
Kinst dyn hichte- en djiptepunt op it mêd fan SDS beskriuwe fan it ôfrune 
seizoen? 
Hoogtepunt was voor mij het doelpunt van Wietse Klaas in de D2(hij scoort erg 
weinig), als scheidrechter deed ik toen het "braamhaar-gebaar" even na en 
kreeg leuke reacties van de kant. Maar ook de eerste 3 punten bij de famkes 
was een glorieus moment. Dieptepunt vind ik het te veel en te vaak aflassen 
van trainingen. Ook het beleid van SK rondom de velden hier roep bij mij wel 
eens onbegrip op, er wordt geen constant beleid gevoerd. Maar ook het 
ongeluk met het famke van Bolsward vond ik een dieptepunt. O ja, de lange 
bestuursvergaderingen kan je ook wel eens tot dieptepunt rekenen. 
 
Wa fûnst de man fan 2008-2009? 
De man(nen) van 2008 - 2009 zijn voor mij Bart, Harm en Wietse. Als ik kijk 
hoeveel dat deze kerels zich inzetten voor SDS, en ook nog lekker even mee 
voetballen. Als Heit geniet heel erg van onze jongens, of ik nou fluit of gewoon 
staat te kijken. Maar ook al die "stille" vrijwilligers die altijd maar weer ervoor 
zorgen dat SDS draaiende blijft, gewoon om even stil van te worden. Maar ook 
mijn eigen Tineke is voor mij de vrouw van 2008 - 2009( en daarvoor en erna 
ook), ik kan er erg van genieten als we samen bij SDS op een zaterdagmorgen 
wat proberen alles in goede banen te leiden. 
 
Wat fûnst it momint fan dit seizoen? 
Het gedrag van SDS DAJ na het ongeluk in de wedstrijd tegen Bolsward, grote 
klasse hoe we elkaar opvingen en bereid waren zaken te regelen. Echt klasse. 
meiden. 
 
Wat soedest takom jier graach oars sjen wolle? 
Buitenom de wedstrijdcommissie en de korte vergaderingen, dat we elkaar 
verdragen en respecteren. Niet alleen binnen SDS, KF en/of Skoalleseize 
maar ook buiten het sportcomplex. We kunnen niet zonder elkaar, maar 
moeten er voor waken dat we niet teveel regels en (ver)of (ge)boden 
bedenken. SDS staat als vereniging heel positief bekend, laten we dat 
uitstralen en houden zo. En natuurlijk veel en mooi voetbalweer. Genoeg 
scheidsrechters voorbij alle wedstrijden, nog bedankt mannen, jonges en 
famkes voor het afgelopen jaar. 



jiergong 39 nr 6  42 juny 2009 

Skoalfuotbal 2009 
It skuolfuotbalkampioenskip wie wer in geweldige striid tusken de 
doarpen/skoallen! It bliuwt dôchs in bysûnder barren! 
It skoalfuotbal bestiet al mear dan 20 
jier. It inisjatyf komt by de gemeente wei, 
dy’t de bern graach mear sporten seach. 
SDS is doe benadere en sûnt dy tiid 
organisearret SDS, mei namme de 
jeugdkommisje, yn gearwurking mei de 
skoallen it jierlikse evenemint. De 
skoallen sels meitsje de teams en de 
gemeente betellet mei û.o. subsydzjes, 
de prizen. Hoe letter op ‘e middei, hoe 
fanatiker de bern (én heiten én memmen 
én learkrêften!). Logysk, want dan binne de prizen yn it sicht natuerlik! Even in 
praatsje meitsje mei de coachen Jappie en Wichard fan in team fan it Fûnemint 
út Wommels wie dan ek net mooglik Se moasten harren tariede en de taktyk 
bepale foar de kommende wedstriid. Gjin gejeuzel dus, it giet hjir wol ergens 
om! Dus haw ik harren dochters Sjanet en Martzen ree fûn om in stikje te 
skriuwen oer harren erfaringen en prestaasjes fan dizze dei. Oan de opstelling 
kin jimme wol sjen, dat it spul goed “delsetten” is!  
 
Woensdag 22-4-09 heeft onze school mee gedaan aan het 
schoolvoetbaltoernooi. Ons team bestond uit alle meisjes van de klas. Die 
meiden heten Sjanet Wijnia, Martzen Deinum, Sanne Klein ,Alissa Veenje 
,Gabrielle Zaal ,Anneke Aardema ,Hedwich de boer , Trijntje Nienke Talsma en  
Nienke Weijer. We waren Fûnemint 2 . Dit is onze opstelling: 
Op keep stond Sanne. 
In de verdediging stonden Sjanet , Hedwich en Nienke. 
Op het middenveld stonden Alissa, Trijntje Nienke, Anneke en Gabrielle. 
En de spits was Martzen. 
Dit zijn de uitslagen: 
Fûnemint1 - Fûnemint2  1-2 
Welsryp1 - Fûnemint2  2-0 
Welsryp2 - Fûnemint2  0-1 
De Opslach1 - Fûnemint2  0-2 
Oosterend1 - Fûnemint2  0-0 
Oosterend2 - Fûnemint2  0-1 
We werden fanatiek gecoacht door Jappie Wijnia en Wichard Deinum. Onze 
yell was: Citroen,citroen,citroen Fûnemint 2 wordt kampioen  

We schoppen elke bal en scoren overal hé.   
We hadden nog nooit gevoetbald en hebben maar een keer geoefend. 
Iedereen was enthousiast en we gingen met de tweede prijs naar huis. 
Geschreven door Sjanet Wijnia en Martzen Deinum. 
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SDS Futsal 1  
It ôfrûne seizoen slagge it net om mei SDS futsal 1 de kompetysje yn te gean. 
Der heaken tefolle of en der rekken ek noch inkelden blesseard wêrtroch der 
foar de earste kompetysjewedstryd spile waard al in dikke streep trochhinne 
koe. It kommende seizoen sil SDS futsal 1 de kompetysje alwer yn. 
 

SDS Futsal 2 
1. Haskerland 6  21 16 1 4 49 152 93 

2. Haskerland 4  20 14 1 5 43 119 79 

3. SneekWit-Zwart 4  21 12 4 5 40 112 76 

4. SDS 2 (fut) 21 10 1 10 31 104 95 

5. Blauw Wit '34 14 (fut) 21 9 2 10 29 100 86 

6. Friesland 6  20 6 4 10 22 99 115 

7. ZVF 2  21 5 2 14 17 61 97 

8. Blauw Wit '34 9 (fut) 21 2 3 16 9 74 180 

 

Ljocht op in sponser 
Afhaal-Chinees 

The Happy Family 
‘t Noard 1a, Wommels * tel. 0515-331233 
(se beskikke net oer in pin-apparaat!)  

 
It is der altyd drok, der by The Happy Family. No net echt in Sjineeske namme 
foar san saak tinke jimme fêst ek, mar leau my: it iten is poerbêst en écht 
Sjineesk, it is betelber en je hoege nea lang te wachtsjen. (even belje fan te 
foaren giet noch hurder..) En dat is hiel wat wurdich, at je krekt foar Studio 
Sport it boardsje op ‘e skoat ha wolle! 
The Family sit der al wer wat jierren, en je kinne der allinne ôfhelje. Dat it der 
noch altyd drok is, seit genôch, tinkt my. Der binne net in protte resinsjes 
skreaun oer dizze saak (tja..) mar ik ha dôchs twa fûn. De earste: Even bellen 
en binnen 5 minuten klaar, eten smaakt prima! En de twadde: Het is een 
afhaalrestaurant waar je echt goede kwaliteit krijgt voor een heel redelijke prijs. 
Superrrrrrrrrrrrr, gauw weer eens! En het is heel druk vooral in de weekenden!!!  
Eltse moanne kin je ek kieze út in foardielich “maandmenu” foar ien of twa 
persoanen. En krekt as by alle oare Sjinezen, kinne der mei gemak in oantal 
persoanen mei-ite sjoen de grutte fan de porties! 
En wat te sizzen fan harren “lopend buffet”. Foar ûnder de tsien euro per 
persoan kinne jimme by harren dit bestelle. Der kin ek wol wat regele wurde 
mei besoargjen en warmhâld-apparaten. Ideaal foar bygelyks buertfeestjes. 
Niks gjin drokte dus. “Dont worry, be happy!!”. Mar lekker ite. 
(AS) 
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Topskoarderslist 2008-2009 froulju 
 

Sieta  Tessemaker 8 Sietske Okkema 2 

Joutsen Okkema 7 Myriam de Boer 1 

Jitske Plantinga 6 Anne-Marije  Hofstra 1 

Marije Hiemstra 2 Wilma de Pundert 1 

Nynke  de Boer 2 Amarins Tjalsma 1 
 
Bij de froulju is der totaal  31 kear skoard. Sieta 
Tessemaker wie mei 8 doelpunten  de topskoarster. Mar 
moaier is fansels dat 10 ferskillende dames skoard 
hawwe. En dat Jitske Plantinga ien doelpunt mear skoard 
hat as har heit, is moai meinommen foar it praat bij huize 
Plantinga. 
 
 

Topskoarderslist 2008-2009 manlju 
Mar leafst 79 ferskillende doelpuntenmakker yn dit seizoen. In rekord.  

Topskoarder waard de Benjamin fan SDS 5: Harm 
Auke Dijkstra. Foaral op dreef foar de winterstop. 
Miste ek noch in strafskop.  Is bliid mei syn hurd 
wurkjende teamgenoaten hawwe wij begrepen. Hij 
draacht de titel dan ek op oan harren. 
 Jappie Wijnia hat it skoaren ek wer te pakken nei wat 
jierren yn doel stien te hawwen. Bas de Haan mei syn 

wurk op sneon en syn heit wurden fan in twilling dizze winter wist ek noch tsien 
kear it net te reitsjen. Mark Postma krige de guit ek te pakken....doe´t hij nei 
SDS 3 gie. Peter Sijbesma yn syn `debútjier`ek al wer 7 kear rekke en fan 
Pieter Kamstra en Johan Delfsma ferwachtsje ek 7 doelpunten.  Opfallend is 
dan de namme fan Jacob van Wieren. As A1-spilers 7 doelpunten yn de lêste 
trije wedstriden bij SDS 6. Tsjalling en Skelte illustreare it matige seizoen fan 
SDS 1. Beide binne topskoarder fan it flaggeskip mei 6 doelpunten.   
Fan Henk en Hendrik ferwachtsje ek wol 6 doelpunten mar earder yn it earste. 
Beide holpen no SDS 2 oan in goed seizoen. 
Wat falt fierder noch op: 4 de Boeren yn de list, 3 Hiemstra’s, 3 Posthumussen 
(broers), 3 Postma’s , (broers en in neefke), 2 de Hanen, 2 de Jongen, 2 
Dijkstra’s, 2 Haitsma’s (broers fansels), 2 Hoekstra’s (broers), 2 Hofstra’s,  2 
Kamstra’s, 2 Plantinga’s (heit en soan),  2 Sijbesma’s (broers), 2 Terpstra’s, en 
2 Wijnia’s. Oh Ja, Klaas Kamstra, de doelman fan SDS 5 skoarde ek noch 3 
kear.  
Tsjinfallers binne der ek: Coen Rameau skoorde mar ien kear en je sjogge hoe 
faak dy op de training op (of better sein oer) it doel sjit dan hiene je dochs wat 
mear ferwachte. 
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Hjir de topskoorderslist: 
 
Harm A Dijkstra V en IV 19 Erik Haitsma I 2 
Jappie Wijnia V 17 Dirk de Jong I en II 2 
Bas de Haan IV 10 Hjalmar Ruiter II 2 
Ralph Wariman III  IV 8 Gerrit  Flisijn II 2 
Mark  Postma I en III 7 Jan S.  Jelsma II 2 
Peter Sijbesma III 7 Andrew Feijten III 2 
Pieter Kamstra III en V 7 Remco Bervoets III 2 
Johan  Delfsma IV 7 Willem  Wijnia III 2 
Jacob van Wieren VI 7 Aant Hofstra V 2 
Tsjalling Sikma I 6 Anco  Elgersma V 2 
Skelte Anema I 6 Eddy de Boer V 2 
Henk Postma II 6 Ids  de Boer VI 2 
Hendrik de Jong II 6 Freek Tichelman VI 2 
Jelmer Posthumus II en V 6 Bram Strubbe VI 2 
Frans P Terpstra IV 6 Steffen Bruinsma VI 2 
Ype Tiemersma V 6 Sybren Wesselius VI 2 
Dirk Yde  Sjaarda I en II 5 Jacob K Haitsma I 1 
Gearard  Posthumus III  IV 5 Arjan Posthumus II 1 
Hendrik Engbrenghof IV 5 Jeroen Wagenaar III 1 
Jacob  Plantinga V 5 Stefan  V Krimpen III 1 
Harm Stremler I 4 Eeltje Postma III 1 
Feite de Haan I en II 4 Sytse Kooistra III 1 
Rudy Dijkstra IV 4 Jentsje Jorritsma III 1 
Bote Strikwerda IV 4 Jildert Hylkema III 1 
Christiaan Hoekstra V 4 Sjoerd Rispens III 1 
Pytrik Hiemstra VI 4 Pieter L van Valk IV 1 
Wytse  Lanting VI 4 Lieuwe v. d. Brug IV 1 
Arnoud Koster I  3 Coen Rameau IV 1 
Robert Sijbesma II 3 Tim Houtsma IV 1 
Syb Overal II 3 Gerlof Jan Hofstra IV 1 
Wichard Deinum II 3 Gert Jan  Hessels IV 1 
Feiko Broersma II 3 Jelte  de Boer IV 1 
Doede Sijszeling IV 3 Gerrit  Terpstra V 1 
Gerlof Veldstra IV enVI 3 Durk Okkema V 1 
Klaas Visser V 3 Marco Hoekstra V 1 
Sipke  Hiemstra V 3 Auke  Hiemstra V 1 
Klaas  Kamstra V 3 Bertus Bootsma V 1 
Folkert Vellinga V en VI 3 Ids  Boersma V 1 
Johnny  Leistra V en VI 3 Douwe de Boer VI 1 
    Bouke J Plantinga VI 1 
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Clarence  Sluier Klassemint 
 

 “It helpt”, dat moatte wij nei in oantal jierren 
konstatearje. It helpt dus dat wij de missers 
fan strafskoppen efkes “yn it sintsje”sette. 
Wij kinne dit jier bij de senioaren mar 4 
miste strafskoppen notearje. En dat no mei 
de froulju derbij 
Yn it seizoen 2007-2008 wiene dat der noch 
9 !!!! 

 

 
 
 
Op 19-8-2008 miste Jan Stenekes foar SDS 
3  in strafskop yn de wedstriid tsjin QVC 2.   
 
Dêrnei is hij lieder wurde. 
 

 

 
 
Op 20-9-2008 die Ype Tiemersma it selde 
foar SDS 5 tsjin Berltsum. 
 
De miste strafskop wie in foarteken: Ype 
skoarde dit seizoen hiel matich  (op it fjild)  
 

 

 
 
Wij hawwe dit seizoen wol in primeur. Sieta 
Tessemaker miste op 18-4-2009 tsjin Tsjom 
in strafskop. En sij wie de earste dame dy’t 
dit “prestearde”. Dat sij ek noch 
topskoarster bij de froulju waard, makket in 
soad goed. 
 

 

De topskoarder bij de mannen sjocht it hjir 
efkes net sitten. Op 23-5-2009 koe hij in 
doelman op hege leeftyd fan WWS 3 net 
passeare fan 11 meter. 
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TikkieterugJaap klassemint 
 

It seizoen 2008-2009 levere ek wer in oantal 
dubieuze en fatale weromspylballen op bij de 
senioaren. Wij hawwe begrepen dat der op gjin 
inkele wize sprake wie fan opset, dat der dus gjin 
inkele sprake wêze kin fan omkeapje en dat se 
allegear it predikaat “heechstûngelokkich” fertsjinje. 
 
Wij hawwe de sifers fan ferline jier der ek noch 
efkes bijpakt en wij hawwe ek sjoen nei de 
nammen. It oantal is it selde, dit seizoen 5 en it 
foarige seizoen ek. Allegear oare nammen op ien 

nei: Jelte de Boer. Hij set in reeks del fan twa jierren yn it TikkieterugJaap 
klassemint. 
 
4-04-2009 - Bauke Dijkstra           SDS 3 
7-03-2009 - Christiaan Hoekstra   SDS 6 
6-12-2008 - Jelte de Boer              SDS 4 
8-11-2008 - Jentsje Jorritsma        SDS 3 
1-11-2008 - Henk Postma             SDS 1 
 
 

TikkieterugTruus klassemint 
 
De froulju dogge dit jier mei twa ploegen yn de 
kompetysje mei. Beide teams hawwe it dreech  
en einigje ûnderoan. Mar ûndanks it resultaat 
is der ek skoard. Op in oar plak yn dizze 
Treffer kinne jim sjen wa, en hoefolle. 
Op dit plak meitsje wij melding fan it feit dat 
der ek trije eigen doelpunten skoord binne.  
 
6-12-2008 - Sietske Okkema 
4-04-2009  - Anke van Asselt 
4-04-2009  - Wiepkje Hiemstra 

 
Ek hjir wie sprake fan heechstûngelokkige sitewaasjes.   
 
 
(ah) 
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Floris stoppet 
Freed 15 maaie namen de spilers en supporters fan SDS ôfskie fan Floris 
Hiemstra. Hast 20 jier makke hy diel út fan SDS 1 en hij groeide út ta de rots 
yn de branning. Dirk Yde Sjaarda naam it foartou om in ôfskiedswedstriid te 
organisearen tusken SDS 1 en wat âld SDS 1 spilers.  
Henk Bootsma makke wat foto's: 

 
De seleksje fan 
trainer Klaas 
Dijkstra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
En noch ien kear "draaft" Floris op en jout 
in pass op maat. 
 
 

 
 
Broer Gert-Jan drukt Floris 
noch efkes de hân. 
 
 
 
En de útslach?  In ôftekene 
oerwinning fansels. Seker, 
mar wol foar âld SDS (!!!!) 
 

Antwurden fan de skeids 
 
1.B. 2. C. 3. D. 4. C. 5. B.   


