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Redaksje:

Adres:

Tryntsje Bouma
Bauke Dijkstra
Metsje Huitema
Dirk-Yde Sjaarda
Sjoerd van Beem
Willem Wijnia

Skoallestrjitte 42, 8734 GN Easterein
0515-331762
Wynserdyk 10C, 8734 GG Easterein
06-44057088
Tywert 4, 8731 CL Wommels
0515-333295
Skoallestrjitte 50, 8734 GN Easterein
06-54385633
M.O.H.strjitte 10, 8731 AG Wommels
06-48713325
De Homeie 27, 8731 EC Wommels
0515-331444

Ynternetredaksje:

tillefoan:

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
Gida Heerma
Pipegaal 11 8731 DB Wommels
0515-332227
Baukje de Jong
v.Eysingaleane 22, 8734 GD Easterein0515-852400
Andre Vink
De Singel 30a, 8734 HR Easterein
0515-333134
Robert Schilkamp Hofkamp 33, 8731 BT Wommels
0515-331816
Tina Wiegers
P. ten Bokumstrjitte 15, 8736 JG Reahus 0515-331365
……………….
Durk Okkema
Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
0515-333005
Oetze Paauw
Skippersbuorren 11 8734 GT Easterein 0515-332094.

Foarsitter
Skriuwer
Ponghâlder
Wedstriidsekretariaat
Foarsitter jongerein
Ledenadministraasje
PR en Reklame
Sen./Technyske saken
Skoalleseize

Jongereinkommisje:

tillefoan:

funksje:

Robert Schildkamp
Bote Strikwerda
Thecla Klynsma
Hans v.d. Schaar

0515-331816 Foarsitter
0517-342169 Algemien lid
0515-333037 Algemien lid
0626785381 Algemien lid

Hofkamp 33, Wommels
Wyniastrjitte 10, Spannum
Geins 32, Wommels
Hofkamp 6, Wommels

Technyske Kommisje Senioaren vv SDS
Foarsitter en fertsjintwurdiger haadbestjoer: Durk Okkema
Koördinator SDS 1, 2 en 3: Feite de Haan
Koördinator SDS 4, 5 en 6: Ids Boersma
Koördinator Sealfuotbal: Willem Wijnia
Koördinator Froulju: Geartsje Klaversma en Jildou Jorritsma

Technyske Kommisje Jeugd vv SDS:
Durk Okkema
0515-333005
Jan-Rinse Blanksma06-53803817
Durk Okkema
0515-333005
Boudewijn Kramer 0515-852400
Fakatuere
Robert Hoekstra
0515-331190
Tsjipke Okkema
06-18296720
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Foarsitter
Skriuwer
Coördinator A- en B-junioren
Coördinator C-junioren
Coördinator D-pupillen
Coördinator E-pupillen
Coördinator F-pupillen
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E-mailadressen:
Foarsitter@vv-sds.nl
Ponghalder@vv-sds.nl
PRcommissie@vv-sds.nl
Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl
Ledenadministraasje@vv-sds.nl
Sekretaris@vv-sds.nl
TC-foarsitter@vv-sds.nl
Foarsitter-jeugd@vv-sds.nl
Accomodatie@vv-sds.nl

=> Douwe-Dirk Reitsma
=> Baukje de Jong
=> Bauke de Boer
=> André Vink
=> Tina Wiegers
=> Gida Heerma
=> Durk Okkema
=> Robert Schildkamp
=> Oetze Paauw

Sponsor- c.q. PR-kommisje
Bauke de Boer
Hendrik Engbrenghof
Ype Tiemersma
Pep de Boer

Shirtsponsoring (PRcommissie@vv-sds.nl)
Treffer en website
Reklamebuorden en Freonen fan SDS
Administraasje

Aktiviteitenkommisje: fakant
Wedstrydsekretariaat
Senioaren: André en Tineke Vink, De Singel 30a, 8734 HR Easterein, tel. 0515-333134
Jeugd: Pieter de Boer, Van Eysingaleane 23, 8734 GD Easterein tel: 06- 10018187

Skiedsrjochterkoördinators:
Auke Eringa Email a.eringa@hetnet.nl Tel 0515 33 26 49
Friso Albada Email frisoalbada@home.nl Tel 0515 33 22 82

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

Fersoarging terrein:

tillefoan:

Andries Stuiver

0515-332872

A.Joustrastrjitte 4, 8734 GJ Easterein

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

Konsul:
Pier Faber

’t Heechhiem 3, 8734 GS Easterein

0515-331750

Bankrelaasje: 34.95.01.033
Rabobank Sneek –ZuidwestFriesland.
Ferienings nr KNVB: BB BG 32H
Korrespondinsje besoarging Treffer:
Tillefoan:
Easterein:
G. Orsel, ’t Kleaster 7, 8734 HB Easterein
0515-331297
Wommels:
Itens/Hinnaard:
Reahûs/Turns:
Spannum:
Winsum:
Kûbaard:
Hidaard:
Oare plakken:
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K. en H. Meijer, Wynserdyk 19, 8734 GE Easterein
Fam. Postma, Roede 29, 8731 CT Wommels
Fam. Boonstra, Hofkamp 14, 8731 BV Wommels
Sjouke Sjoukema, Hearedyk 55, 8735 HP Itens
Fam. Gerbrandy, Sanleansterdyk 24, 8736 JB Reahûs
Fam. Eringa, S. Roordastrjitte 14, 8843 KN Spannum
Sybren Wassenaar, Hege Terp 13, 8831 XT Winsum
Fam. Verheus, Joarumerleane 2, 8732 EC Kûbaard
Harm Bergsma, Skoallestrjitte 46, 8734GN Easterein
Metsje Huitema, Tywert 4, 8731 CL Wommels
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0515-332278
0515-332469
0515-331615
06-25547253
0515-332910
0517-341532
0517-341886
0515-332965
0515-332476
0515-333295
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Kontribúsje :

Senioren fjildfuotbal:
€ 59,95
Senioren sealfuotbal:
€ 43,20
A- en B-junioren:
€ 47,60
C-junioren:
€ 40,05
D- en E-pupillen:
€ 32,65
F-pupillen:
€ 28,35
Foar de jongerein jildt fanôf it twadde bern 20% koarting

it
it
it
it
it
it

healjier
healjier
healjier
healjier
healjier
healjier

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

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).

Stipers
Mear ynformaasje by Enne Bruinsma (0515-332013)

Oanmelding nije leden:
Aspirant jongereinleden, aspirant senioren (fjildfuotbal) en aspirant sealfuotballers kinne
harren oanmelde/ôfmelde fia de webside www.vv-sds.nl fia “oan-/ôfmelde”.
Njonken in oanmeldingsformulier moat ek in kopy fan in offisjeel legitimaasjebewiis (mei pasfoto)
ynlevere wurde.
By fragen kinne je kontakt opnimme mei Tina Wiegers (till. 0515-331365).

De lêste ynleverdei foar kopij foar it folgjende nûmer is:

septimber 2013
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
Dizze Treffer sit oan ’t de nok ta fol mei ferslagen en
foto’s fan jim. Fan de measte teams steane der
alderaardichst nijsgjirrige jierferslagen yn. Der misse al
in pear ferslagen, mar de measte steane deryn. Dit kear
gjin Âlde Doaze, fruitmandsje, Peppi & Kokki, Kees’
Kollum en Hite Nútsjes, mar hawwe wy wol wer in nije
kollumnist; de linkerpaal. Dit kear ris net in kollum yn it
Frysk, mar yn it Nederlâns.
Oh, ja. En dizze Treffer is wer ris yn in oar lettertype. Sûnt twa jier skreaun wy yn
MV-Boli, mar de nijste Word-fersje ûndersteund dit net. Dêrom hawwe wy foar dizze
kear efkes keazen foar Arial en dan sjogge wy nei de simmer wol wer.
Efkes in oare Treffer dus dan dat jim fan ‘us wend binne, mar dêr sil it lêsplesier fêst
net ûnder te lijen hawwe.
Wy winskje jim fêst in aldernoflikste simmer ta!
(WW)
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Fan it bestjoer
Rêst.
Wat wie de foarjiers kompetysje lang. Sawol foar de jeugd as
de senioren. De winter hat ús lang yn de macht hân. Hjirtroch
moasten wy in protte wedstriiden ôflasse. Spitich mar it koe
net oars. Sa barre it dat wy begjin april noch 50 wedstriiden
ynheljen moasten. Lokkich wie de moanne april goed
fuotbalwaar. Mei in protte wedstriiden troch de wike wie it
mooglik dat wy alles hast fuort wurkje koenen. Toch binne en
bliuwe wy in sneons feriening, want de sneonen binne ús heilich.
Mei it keatsen en oare beslommeringen wie it foar SDS ein maaie klear. Lokkich,
rêst!
Op nei it nije seizoen. De TC mei de JC binne al wer dwaande mei de yndielingen mar
foar de fuotballers is it efkes rêst.
Fanút it bestjoer binne wy alwer drok dwaande mei de Skoalleseize om de polityk
(wer)te bewurkjen foar ús grutte plannen. Dit slagget noch net. De gemeenterie is it
wol iens mei ús mar tagelyk sizze se; wy ha gjin jild. Kin dit altyd sein wurde nei sa’n
grutte feriening as SDS mei in grutte regiofunksje?
Wy sille sjen of wy yn juni of july wer om de tafel sitte mei de wethâlder. Wat it
bestjoer oangiet wol. Dus foar ús efkes noch gjin rêst.
Us leden hienen wol rêst op 27 maaie toen de polityk oan set wie foar ús plannen. De
oprop fan it bestjoer hat neat opsmiten, dat der gjin leden by de gemeentelike
fegadering wie. De ponghâlder fan de Skoalleseize hie hjir al iets oer op de SDSwebside sette litten. Iets mear support fan de leden hie moai west. Spitich want it wie
noch krekt gjin rêst!
Op dit moment wurd der wer hurd wurke oan de (trainings)fjilden om dizze klear te
meitsjen foar heal augustus. De strânljip
sjocht of alles goed giet. Sy moat foaral
rêst ha! En de fjildminsken ha gjin rêst,
want se dogge tige hun bêst foar ús leden
om yn september wer te fuotbaljen.
In noflike simmerrêst tawinske.
DDR
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Fan it jeugdbestjoer
Als ik dit stukje schrijf staat jong Nederland in de halve finale
van het EK. Een bewijs dat de jeugd de toekomst heeft. Een
stelling die de gemeente raad van Littenseradiel de komende
maanden hopelijk onderschrijft. Het afgelopen seizoen werd
namelijk vooral gekenmerkt door alle wedstrijden en trainingen
die afgelast werden Vooral het najaar van 2012 was kommer en
kwel. Was er alleen maar te klagen? Gelukkig niet. In de zaal
werden afgelopen winter maar liefst 3 teams kampioen (D2, E1
en F1) en op het veld behaalde F1 zelfs de halve finale van de
beker. Helaas waren er dit voorjaar geen kampioenen, maar wel bleek dat weer heel
veel teams dit jaar progressie hadden geboekt.
Met de acties hadden we dit jaar meer succes. De Poeisz actie bracht €982 op en de
dropactie bracht maar liefst €1.700,- op? Bedragen die niet zonder de inzet van alle
jeugdleden bijeengebracht hadden kunnen worden. Daarom nogmaals iedereen bedankt
voor jullie inzet.
Dank gaat natuurlijk ook uit naar alle vrijwilligers die dit seizoen het weer mogelijk
maakte dat al die pupillen en junioren weer konden voetballen. Van trainers en leiders
tot scheidsrechters en koffiejuffrouwen. Om deze dank te onderstrepen zijn we het
seizoen geëindigd met een vrijwilligers avond. Een avond waar we zonder de waan van
de wedstrijddag eens over andere dingen dan voetbal konden hebben. En natuurlijk
over alle ins en outs van het voetbal zelf zodat het tot in de late uurtjes gezellig bleef.
We hopen natuurlijk dat we volgend jaar weer mogen rekenen op de inzet deze
vrijwilligers. Maar nog liever rekenen we op de inzet van al die anderen die dit jaar al
trouwe supporter waren maar volgend jaar SDS ook nog op een andere manier willen
steunen.
Dan tot slot nog even een korte blik op volgend seizoen. We hebben voor komend
seizoen 2 A’s, 1 B, 2 C’s, 4 D’s, 4 E’s en 3 F-teams ingeschreven. Op 14 september
begint de competitie. Dat is één maand na het einde van de zomervakantie. Daarom
hebben we besloten bijna alle teams in te schrijven voor de beker. De eerste
bekerwedstrijden zijn op 24 augustus.
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe en zie jullie weer graag langs de velden
in augustus!
Namens de jeugdcommissie,
Robert Schildkamp
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SDS 1

De degradaasje fan SDS 1
De ôfrune trije jierren koe SDS sich feilich spylje op de lêste spieldei. Foarich jier
moast it uteinlik noch gebeure fia de neikompetysje, mar dit seizoen koe dy net mear
berikt wurde en wie de degradaasje in feit. In seizoen mei te min oplefingen brochten
gewoan te min punten op.
De start fan it seizoen wie redelijk ûndanks it missen fan in soad spilers. Út de earste
fjouwer wedstriiden waarden 3 punten behelle, mar der wienen mear fertsjinne. By
VVI waard de earste pot ferlern troch ien flaterke. De earste thuswedstriid wie tsjin
Broekster Boys en dat joeg hoop foar een moai jier. De ferdediging siet wer goed op
slot en foaryn waarden de kansen ofmakke, 4-1 winst. De oare wike tsjin ONT wie it
spul min en waard een lykspul út hannen joen. Tsjin Veenwouden waard opnij niks
fuortjoen, mar waard yn de slotfase ek jammerlik ferlern troch een penalty. Dat
betsjutte helaas wol fanôf it begjin wer underyn bungelje. Kansleas ferlies tsjin it Fean,
Leeuwarder Zwaluwen en Grijpskerk befestige dit hielendal. Yn de derby tsjin WPB
wie der iets fan in herstel te sjen, mar dizze kear wie een foarsprong net genôch. In
wike letter joech SDS fol gas tsjin destiids koprinner Heerenveense Boys en dat waard
yn min waar mei een punt beleane yn de leste minut, 3-3. By de lettere kampioen BCV
hie der ek mear ynsitten as in 3-2 ferlies. De balans nei 10 wedstriiden: 4 punten en 5x
mei ien goal ferskil ferlern. Tsjin Kollum moast wûn wurde en dat gebeurde mei
hangen en wurgen. Yn de lêste pot foar de winterstop nei Blauw-Wit, in konkurrent yn
de striid om de ûnderste plakken. Fan de trije kear foar in frijwol leech goal, gong der
net ien bal yn. ‘Het deksel op de neus’ kaam yn de slotfase, 3-0 ferlies en mei de
winterstop ûnderoan de ranglist.
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In lange winter mei
weinich fuotbal folge.
Yn februari 1 wedstriid,
ut tsjin Broekster Boys.
Der wie SDS dudlik net
klear foar en mocht it
mei 3-0 ferlies net
mopperje. In folledige
moanne letter, op 2
maart, wie pas de
folgjende wedstriid. By
’t Fean wie it ‘earste
teken fan herstel’ mei
een fertsjinne 0-0. SDS
noch altiid op it lêste
plak en doe kamen ‘de weken van de waarheid’ tsjin ploegen yn deselfde
swierrichheden. It begjin by Grijpskerk wie seldsum foar SDS, mar leafst 0-3 winst.
Hoe lang is dat wol net bard yn een útwedstriid? ‘Trije dagen letter by ONT winne en
it sjocht der wer moai ut’. In ûngelokkich 2-1 ferlies makke it gat wer hiel grut,
ûndanks reedlik spul. De oplettende lezer hat opmurken dat SDS yn 2013 op dat
moment noch altiid net thus spile hat. Dat klopt, want dat wie pas op 30 maart en dat
soarche foar frustraasjes by spilers. Tsjin WPB bin die der utspile, omdat sy mei 3-0
wer nei Snits stjoerd waarden. In oantal puntjes derby, mar der wie noch altiid een
reedlik gat mei de ploechen op neikompetysje plakken. It moast ferfolgens gebeure yn
2 wiken mei 4 wedstriiden, werûnder de top-3 fan de kompetysje. De tuskensprint en
opleving waard een goed ferfolg joen. By Heerenveense Boys knokte SDS sich nei een
punt yn de lêste sekonden. Op joentiid thús tsjin koprinner Leeuwarder Zwaluwen mei
een soad publiek. It slagge om der een prachtige wedstriid fan te meitsjen mei in 1-1
lykspul as beleaning. Fjouwer dagen letter koe dit net noch in kear opbrocht wurde
tsjin BCV, 0-4. Wer trije dagen letter waard de wichtige ynhelwedstriid tsjin CVVO
wûn mei 2-1. Mei nog 5 wedstriiden te gean hienen alle ploechen wer lieke folle spiele
en stie SDS tegearre mei ONT op 19 punten op it 12 e en fatale 13e plak. De lêste jierren
sette SDS dan altiid de befaamde einsprint yn om degradaasje te foarkommen. Dat wie
no dudlik net it gefal, want der kaam helemaal niks meer bij. By Kollum waard SDS
binnen 20 minuten oerdondere mei in 4-0 efterstân en úteinlik 5-2 ferlies. Yn in rige
fan trije thúswedstriiden kamen de lêste kansen foar SDS. Thús tsjin VVI kaam SDS
mei 3-2 foar nei 80 minuten, mar it 3-4 ferlies yn de léste minut soarche foar een dikke
kater. Tsjin Veenwouden kaam SDS der net oan te pas en wie it geloof yn in goeie
ofrin eins al fuort. Úndertusken hie ONT en ek WPB al de noadiche punten sammele.
De 1-7 tsjin Blauw-Wit besegele datgene wat der oan siet te kommen: degradaasje ut
de twadde klasse. Ljochtpuntjes: it persoanlike record fan Dirk-Yde Sjaarda (13 goals)
en in sterk seizoen fan keeper Jaap Toering. It is de bedoeling dat dit myn lêste stikje
wie, takom seizoen stean ik wer op it fjild.
Grytzen
jiergong 43 nr 6
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SDS 2

Wikselfallich seizoen SDS 2
Nei 22 westriden is SDS 2 mei 33 punten op in dield fyfde plak einige. We kamen ien
punt te koart foar de neikompetysje. Der is 9 kear wûn, 6 kear lykspile en 7 kear
ferlern. We ha 48 goals makke en 49 goals ynkassearre. Balk 2 waard de terjochte
kampioen en Olympia’28 wie ‘best of de rest’.
Nijlân 2 degradearre út de reserve twadde klasse. Ayanle is topskoarder wurden mei 10
goals, Anne makke der 8 en Feite 7.
It trainen koe mei tank oan SDS 3 altyd trochgean. De groep wie somtiden wat te grut,
wat de training net altyd te goede kaam. Yn it winterskoft binne we nei de sportskoalle
yn Wommels west, ha we gauris yn de seal yn Easterein balle en fansels te trainen op it
keunstgersfjild fan Snits - Wyt Swart. Spitigernôch koene we troch blessueres of oare
drokten (prioriteiten) net altyd mei in fêste groep spilers traine en spylje. Dit hat seker
fan ynfloed west op de prestaasjes. Lit ik it sa sizze: der hie mear ynsitten!

Wat de
wedstriden
oangiet ha
we goede
ôfwiksele
mei
strieminne.
De beide
ferlies
partijen
tsjin ReadGiel en it
ferlies út
tsjin de
âlderein
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fan Makkum wiene sportyf sjoen it djiptepunt. De thúswedstriid tsjin Minnertsgea en
de earste helte út tsjin Warkum (fersoarge fuotbal mei in protte striid en moaie goals)
kinne as hichtepunten beskôge wurde. Meastentiids spilen we wat kontrolearre fan út
in ferdedigjende organisaasje en dan op de kounter derút. Letter yn it jier it roer om
mei mear druk nei foaren en ynskowende minsken.
Foar de takomst is it tink ik wichtich om in kar te meitsje yn de seleksje foar it trainen
mei it twadde en it tredde. Dit jild ek foar de opkomst en de diskusje oer prestaasje of
rekreaasje fuotbal. De latte mei wol wat heger lizze!
Ta beslút wol ik alle spilers, de ferskate grinsrjochters en lieder Jeroen betankje foar de
goeie gearwurking, hjir sjoch ik mei in goed gefoel op werom. Takom jier in protte
sukses en oant sjen op it fuotbalfjild.
Marco Hoekstra

SDS 3

Eins wie SDS 3 mei it
winterskoft al degradeard. Sy
hienen noch mar ien punt.
Dochs spilen sy hielendal net
sa gek en dat moast de mannen
wat moed jaan foar de twadde
seizoenshelte. Yn de lêste 4
wiken fan de kompetysje
levere dit SDS pas 12 punten
op en dat wie te min. Spitich,
want hie SDS 3 u.o. in fêste
keeper hân dan hie it wolris
hiel oars rinne kinnen.

jiergong 43 nr 6

10

juny 2013

SDS 4

SDS Fjouwer einiget yn it midden!
Nei in jier fuotbaljen meitje wij de balâns op. It wie in prachtich sportyf jier foar it 4de
fan SDS. In prima jier wer sportive kant foarop stie. Dêr waard mei flaggen goed
foutballe mar it seizoen wie te wif om mei te dwaan foar it kampioenskip. Omdat de
sporitve kant foarop stie dit jier woe ik dat ik sa halde, derôm ha de spilers fan SDS4
ek de kans hân om mei te skriuwen oan it einferslach. Guon spilers skreaun yn it frysk
en guon yn it hollânsk en guon fan alles wat. Dit sizze oer it ôfrûne seizoen (skreaun
op it teamutstapke nei de grute Keizer te Ljouwert).
We hebben een prachtteam met elkaar, volgend jaar moeten we om het
kampioenschap mee doen. Dit moeten we bereiken door meer inzet te creëren.
De Snoeiharde penalty van Wouterjan, Syn earste goal foar SDS4.
Bouten yn de BOX sadat de minsken die te let wiene der lest fan ha. Folgend
seizoen kom oppe tiid.
Rentree xox Jan
Baalmoment fan it jier wie myn blessure foar de rest prachtich balle!
Bokkumshing
It moment fan it jier wie foar mei de spilers van Lions66 dy mei wol in hiele
rare cocktail op foutballe en seach fan alles behalve de bal.
De aanwezigheid van Pieter Lieuwe op de trainingen!!!!!!!!!! Hoe PRO
Het niveau van SDS 4(G) ligt hoger dan dat van SDS3 over 2 jaar met z’n
tweeën in dezelfde poule.
Laatste wedstrijd was het mooist pro’st & imbast.
Jonathan spitta wist
Sds, Kampioene next year!
2 Games 4 Goals 3 assist xxx Bram for the team.
Bram= mooi
De inzet en de mentaliteit was dit seizoen weer zeer goed. Na grote of kleine
nederlagen altijd sfeer in de kleedkamers na het einde van de wedstrijd. Nooit gezeik!
(echt nooit) kortom leuk seizoen gehad en dat deze formatie maar lang mag blijven. Ik
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heb gesproken liefs…… Whaatttttttt….. nog één ding volgend seizoen verwacht ik een
betere derde helft. Ik heb gesproken de man uit Itens
Plezier terug gekregen in het spel, wat een heerlijk Team! Volgend seizoen
opzoek naar meer punten.
Jan en Eeltje harren Föhnen (Jan als afsluiting van het etentje van een
geweldig teamuitje & de geur van een lekkere bout van Eeltje elke zaterdag ochtend in
de box.
It Wie een Keurige seizoen, Keurig, Keurig, Keurig.
Ja natuurlijk cock futbal is kaka lekker mourinho 4 president loves xxxxx
BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERR BOWWWWWWWWWWLEEE
BEEEEEEEER CHICKS BEEER, GAY WE MOATTE WER nei hûs min en beurs
leech haleeeee bokumsssshiwm.
Of te wol in prachtiche ôfsluter fan in prachtich jier!
Leafs de mannen fan SDS 4.
Steffen Bruinsma

SDS 5
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SDS VR1

SDS VR2

SDS MC1
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SDS A1

SDS B1

De B’s seizoen 2012/2013
Vol goede moed begonnen Jan Bouke en ik aan het afgelopen seizoen met de
coaching/leiding van de B’s.
Op papier 19 jongens, iets te veel om elke week mee te nemen.
Dus voor de eerste wedstrijd met ALLE jongens besproken dat er na verloop van tijd
“een vaste basis” zou komen van jongens waar de tc van denkt dat ze talentvol zijn en
eventueel, als ze mentaal iets sterker worden, later wellicht een aanwinst voor de
selectie kunnen zijn, die spelen vaker dan de rest, mits er progressie in blijft zitten.
Verder besproken dat er dan per week een aantal jongens thuis blijven, altijd
afhankelijk van het aantal blessures natuurlijk.
Dat vond iedereen acceptabel, toch krijg je dan na verloop van tijd “gezeur” en niet
eens van de spelers zelf.
Het voetballen ging op zich meestal redelijk, soms heel goed, maar soms ook absoluut
onder niveau, en dat kwam niet altijd door de wissels.
Bij een achterstand gaan de koppies soms te snel bij sommige naar beneden, terwijl er
talent en inzet genoeg aanwezig is.
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We hebben hele goede wedstrijden afgewisseld met hele matige.
Een vervelende bijkomstigheid is het feit dat er ploegen uit de competitie “worden
gehaald” , dat scheelde ons na de winterstop zomaar ineens 7 of 8 punten, waardoor we
plotseling allerlaatste in de competitie stonden.
Een paar leuke potjes gespeeld, bijvoorbeeld tegen Blauw-wit een knappe partij en op
karakter van Franeker gewonnen, en we stonden weer ergens in het midden.
Door de slechte winter moesten we in mei nog een stuk of 5 a 6 wedstrijden spelen
En dan snap je het al met de meeste leden uit Easterein en Wommels, het kaatsen
begint.
Een ramp voor een voetbalploeg met knappe voetballers, want die kunnen meestal ook
redelijk tot goed kaatsen, en dat gaat dan plotseling voor bij deze knapen.
En dan heb je ineens door kaatsen en wat blessures nog maar 4 man ipv 19.
Dus weer door ons afgelaste wedstrijden……
Volgend jaar hebben we geen 19 jongens in de elftallen dus zal er door de kaatsers
andere keuzes gemaakt moeten worden, anders komen alle ploegen in de problemen,
en ploegen uit de competitie halen is voor SDS geen optie, daar voetbal je de rest van
een seizoen niet voor.
Het is een fantastische groep knapen, niet allemaal “vrienden” van elkaar, maar dat
kan ook niet met zo’n grote groep, maar qua sfeer is het perfect, we hebben een leuk
seizoen gehad, de trainingen werden verzorgt door Gertjan Hiemstra en Wouter
Hylkema, en die verdienen een groot compliment, de opkomst was perfect en de dus de
trainingen goed, anders zeggen ze wel vaker af.
Zelfs de wintertrainingen in Sneek, perfect geregeld door het jeugdbestuur, werden
goed bezocht, en dat is ook wel’s anders geweest bij de B’s.
Mannen, namens mijzelf heel veel succes, in welk elftal dan ook, en bedankt voor het
leuke seizoen.
Boudewijn.

SDS C1
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C1 had dit jaar een erg leuk en mooi voetballend team. Leuke jongens veel acceptatie
van elkaar en een enorme drang om stuk voor stuk beter te worden.
Iedere training was er een geweldige opkomst In het begin van het jaar was het
allemaal nog wennen aan de manier van voetballen maar dat ging steeds beter.
Hoogtepunten dit jaar waren de beide wedstrijden tegen MKV. In de uitwedstrijd
kwam C 1 terug van een 2-0 achterstand door heel goed druk te zetten in de laatste 10
minuten. Eindstand 2-2 In de thuiswedstrijd werd MKV ( 3de in de competitie) zoek
gespeeld met prima positiespel. Jos speelde hun beste man uit de wedstrijd, die ook
nog een een halve meter langer was dan hem. Eindstand 3-1. Uiteindelijk zijn we als
4e geeindigd in de competitie. M.n. in de wedstrijden tegen ONT en RES kwamen we
fysiek te kort, maar konden we voetballend meekomen..
In de C1 spelen een aantal erg talentvolle spelers waar SDS in de toekomst veel plezier
aan kan gaan beleven. Mooi dat een groot deel van dit team bij elkaar blijft en over
gaat naar de B 1.
Veel succes allemaal!
Remco

SDS C2
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Voor paal staan
Daar sta je dan. Op een sportpark. In
Easterein. In Friesland. Wie hat dat ooit
kunnen denken. Ik zeker niet. Ik ben de paal
van het doel. De linkerpaal natuurlijk. Dat had
er ook nog bij moeten komen. Ik als
rechterpaal een beetje voor paal staan zeker.
Want ik sta toch maar mooi links voor paal.
Ik en die andere paal ook, staan er om die lat
om hoog te houden. Dat kan die zelf niet. Die lat is ambiteus die wil omhoog maar hij
heeft de lat iets te hoog gelegd.
Zo nu en dan kletst er een bal tegen mij aan. Beng. Maar veel vaker krijg ik een schop.
Soms word ik vastgepakt al ware het een liefkozing maar dat duurt meestal maar kort.
Ik dien bij tijd en wijle als afkloppaal. Schoenen worden ontdaan van het gras of de
modder of het zand. Dankzij mijn hardheid. 24 uren per dag en 7 dagen per week blijf
ik op mijn post. Hier op de schoolzes op het A-veld vlakbij een trainingsveld. Dat denk
ik tenminste. Ik kan dat niet zien. Palen hebben geen ogen op hun achterhoofd. Ze zijn
ook niet op hun achterhoofd gevallen trouwens. Een paal kan alleen naar voren kijken.
Het is maar dat jullie dat weten. Een paal hoort wel alles en begrijpt ook alles. Maar
dan moet je het wel verstaan. En dat doe ik dus niet . Ik versta geen fries. Nooit
geleerd. Is mij ook niet gevraagd. Men vraagt mij nooit iets. Ik mag alleen maar de
doelman een beetje helpen. Als hij er niet bij kan, kan ik er soms nog wel bij. Fijn
werk is dat. Een bal keren en een doelman helpen.
Waarom sta ik ook niet ergens anders? Ergens waar ik die mensen wel versta die achter
mij langs lopen. Waarom moest ik zonodig naar Easterein. Ik ben in ieder geval wel
blij dat ze bedacht hebben om die naam te veranderen in Oosterend. Dat kan ik goed
uitspreken en versta ik ook goed. Ik ben ook blij dat er zaterdags wat andere
voetbalploegen naar de schoolzes komen. Die praten tenminste algemeen fatsoenlijk
nederlands. Dan zou ik bijna mee kunnen praten. Maar dat doe ik toch maar niet. Ik wil
niet uit de schoolzes klappen. Het seizoen zit er weer op. Het was een seizoen met veel
variatie. Voor mij begint de voetbal dag op vrijdag. Dan krijg ik altijd een tikje van
links en een tikje van rechts. Op de enkels om het zo maar te zeggen. Van een karretje
met een kalkmannetje. Zit zeker geen rem op. Op zaterdagmorgen bereid ik mij in
stilte voor. Want ik moet er natuurlijk wel staan om 9.00 uur. Dan komen er veel te
kleine keepers bij mij staan. Vind ik zo sneu. Heb al eens geprobeerd mij wat in te
graven maar de rechter paal wilde niet meewerken. Dat is echt een stijve conservatieve
hark. Ben altijd blij dat er gevoetbald wordt. Ik kan het dan ook niet uitstaan dat ik
soms in het zonnetje sta te wachten en er niks komt. Op die dagen zie ik alleen een
paar mannen met veel te grote laarzen rondlopen. En dan gaan ze weer weg en blijft
het stil. Rot zaterdagen zijn dat. Ik heb het daarentegen in april en mei heel druk gehad.
Iedere dag was er wel wat. Dat vind ik best wel gezellig zo ‘s avonds. Ik weet ook niet
waarom dat is, maar het bevalt mij wel. Of ik voorkeur heb wie er bij mij staat? Niet
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echt. Die rechterpaal zou wel mogen ophoepelen want dat is een echte rechtse bal. En
verder ze mogen wel paal en perk stellen aan dat latje schieten. Te vaak krijg ik die bal
vol in het gezicht. Verder maakt het mij niet uit. Die doelmannen of vrouwen hebben
vaak even troost nodig na een missertje of een doelpunt. Dan kruipen ze tegen mij aan.
Dan heb ik natuurlijk liever een vrouwtje. Soms kiezen ze voor de rechterpaal. Begrijp
ik helemaal niets van. Die ziet er toch uit alsof hij een paal heeft ingeslikt. Ik heb nu
even rust. In augustus sta ik er weer. Dat weet ik zeker dat staat als een paal boven
water.
De linkerpaal

SDS D1
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SDS D2

Wat een
enthousiasme bij
de boys! We
begonnen sterk
in de beker, maar
lieten toch Joure
en
Oeverzwaluwen
ontsnappen. In
de zaal waren we
heer en meester,
zowel in de
competitie als bij
het kersttoernooi.
Beide werden
gewonnen! De
competitie
verliep wat
wisselvalliger.
Prachtige wedstrijden met combinaties om je vingers bij af te likken, werden te vaak
afgewisseld met slechte wedstrijden. Vooral doelgerichtheid, hardheid, felheid en de
wil om te winnen ontbreekt dan bij de jongens. Fysiek is het te mager gebleken, qua
veldspel waren we vaak zeker gelijkwaardig. Opmerkelijkste wedstrijd was die tegen
GVAC D3. Het werd liefst 22-0. Juist doordat we bleven voetballen.
Aan het eind van het seizoen werd in Sneek nog even een prachtige beker opgehaald,
met behulp van D1 en D3.
Al met al een lang seizoen, met grote frustraties rondom afgelaste trainingen en
wedstrijden. Het plezier is er nooit minder om geweest.
Ouders bedankt voor jullie inzet! Zo snel als jullie altijd reageerden op de mail, dat gun
ik iedere leider!
Aankomende C's succes volgend jaar bij weer een volgende stap. De anderen tot
volgend jaar in de D1 of 2.
Durk en Tjerk
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SDS D3

De mannen van D3
Het was een pittig seizoen
voor de mannen van D3. De
tegenstanders bleken toch
elke keer wel erg sterk en het
leek erop dat de tegenstanders
in een te lage klasse waren
ingedeeld. Niettemin stond er
elke keer als het voetbal door
ging :) wel een gemotiveerd
elftal op het gras. Soms werd
het elftal aangevuld met
spelers uit de D2, dat
betekende dat er dan wat meer
wissels waren, maar de inbreng van deze jongens gaf ook weer een nieuwe dimensie
aan het team!
Het twee keer trainen in de week begon ook zijn vruchten af te werpen. Gaandeweg het
seizoen zagen we dat de mannen steeds beter samen speelden en er werd zelfs
gescoord! De laatste wedstrijden waren echt beduidend beter en dat beloofd veel goeds
voor de toekomst!
De trainingen verliepen in het begin wat moeizaam, maar ook dat werd opgepakt door
de heren. De jongens gingen serieuzer aan de slag, de trainingen
werden succesvoller en dit merkte de trainers ook. Hiervoor een groot compliment!
Helaas heeft de D3 elke wedstrijd verloren, maar dit heeft hen niet uit het veld doen
slaan. Klasse!
Jongens, volgend seizoen er weer met frisse moed tegenaan! Ga lekker ballen in de
vakantie en ga lekker enthousiast in je team aan de slag! Met de noodzakelijke hulp
van ouders, trainers en leiders gaat we er weer een sportief nieuw seizoen van maken!
Fijne vakantie en tot augustus. Na de schoolvakantie gaan we direct weer los!
Sportieve groeten van Karin
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SDS E1

SDS E2

De mannen fan E2 hawwe dit seizoen alderaardichst fuotballe. Alle wedstriden hienen
sy in soad wille. Sy slúte it seizoen ôf as nûmer trije, al hie der miskien wol mear
ynsitten. De earste 3 wedstriden wûnen sy foardat sy nei ONS moasten. Dizze topper
waard mei 4-3 wûn en levere de kopposysje op. Wyks derop gie E2 allinnich krekt mei
4-3 de boat yn tsjin Oudega/HJSC. In 6-1 oerwinning tsjin SC Joure makke wer wat
goed, mar doe gie it mis yn Balk. Wêr ‘t sy thús mei 7-2 fan Balk wûn hienen gienen
sy no mei 4-2 ûnderút. De kampioensaspiraasjes koenen ûnderyn de iiskast. Hjirnei
pakten sy noch wol in dikke oerwinning tsjin IJVC, mar de lêste 2 wedstriden tsjin
sawol kampioen ONS as Oudega/HJSC gienen ek ferlern.
Al mei al best in knap seizoen foar de mannen.
Folgend seizoen meie Michiel, Michael, Giel, Remco, Menno, Wiltsje, Kevin, Eljer en
Tom it op it grutte fjild
probearje yn de D’s. As sy
dan noch safolle wille
hawwe dan komt dat fêst
goed..
Hjirby noch efkes de
komplimenten foar trainer
Ruurd Visser en de lieders
Klaas van der Weg en Jelle
Wiersma dy ‘t it altiten alles
kreas foarinoar hienen.
Tige by tige!
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Slotjûn SDS-jeugd
Op freed 31 meie wie it wer safier. De slotdei foar de d-, e- en f- pupillen stie op it
programma. It wie droeg waar en der stie in stevige wyn, mar sjoen nei it waar fan de
ofrune wiken mochten wy as organisatie net klaaie.
Om 5 oere middies gie it los mei ofwikselend it 4x4 toernoai, it penalty sjitten, it
spultsjes sirkwie en net te ferjitten it patat iten. Yn totaal kamen der san 140 bern nei
Easterein om oan de slotdei mei te dwaan.
Oan it einde fan de dei stie Wierd Hofstra (D1) mei de penaltybokaal yn de handen, nei
yn de finale wun te hewwe fan Jorrit Engelsma (E3) en Doede de Jager (F1). De
keepers Gert Jan en Bouke, hiene gjin skijn fan kans en Wierd benutte dan ek alle
strafschoppen. De priis fan it kanon fan SDS gie nei Dirk fan Balen fan de D2. Hy hie
it hurdste skot fan alle pupillen.
Nei it penalty sjitten waard de slotdei ofsluten mei in ferlotting, werbij priizen te
winnen wiene sa as sds sokken, sds tassen, inkele fuotballen en sels in sds sweater.
Tot slot wol ik namens it organisatie comité alle frijwilligers bedanke foar harren ynset
dizze dei. Sunder jimme is der gjin slotdei mogelyk.
Bote Strikwerda (jeugdcommissie)
Tsjipke Klaas Okkema (technische commissie jeugd)

De jeugd kaam manmachtich nei de Skoalleseize foar de slotjûn.
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Doede de Jager fan F1 helle al de finales fan de penaltybokaal, mar slagge der net yn
Wierd Hofstra(D1) en Jorrit Engelsma(E3) te ferslaan.

By dit fuotbalspultsje mochten alle jonkjes in jurkje oan.
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SDS E3

SDS E4

Dit stikje giet oer SDS E4 mei de folgjende spilers Niek van der Hoek, Jente Schraa,
Bauke Reijnhoudt, Jelmer Stremler, Luka van der Weg, Bente Anne Okkema, Esther
van der Eems, Remi Bootsma, Wessel Wynia.
De earste westriid thús tsjin Mulier E2. In prachtich begjin fan de kompetysje mei in
grutte winst fan 9-3.
De twadde wedstriid nei SJO (Jeugdfuotbal Bolsward) E7. Ek dizze wedstriid pakten
‘de mannen’ in skitterende winst fan 1-9.
De tredde westriid thús tsjin LSC 1890 E8. Dit wie oare koek. Nei in tige spannende
wedstriid gong LSC mei de winst der fan troch by in stân fan 2-3.
De fjirde wedstriid moasten wy nei Starum (Stavoren) ta QVC E3. In skop-ploech mei
net sympatieke spilers, en dat al op dizze leeftiid fan 10 jier. Ek de taskôgers wiene,
sêft útdrukt, net leuk. Mar wy giene der al mei de winst fan troch mei in stân fan 2-6.
De fiifde wedstriid thús tsjin Irnsum E2. In tige kâlde sneon mei rein en hurde wyn.
Dizze wedstriid gong oan ús foarby en wy ha ferlern mei 3-6. Ferklomme oant it bot en
o sa kâld dripten wy ôf ûnder de douche.
De sechde wedstriid wie út tsjin Mulier E2. Dit wie achter ôf de minste wedstriid fan it
seizoen. We koene de iene foet net foar de oare foet krije. Ik tink dat se allegearre te let
op bêd kommen binne, want we ha die wedstriid ferlen mei 4-3. Dus…. gau ferjitte.
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Wedstriid sân wie thús tsjin SJO Bolsward. De ‘nurds’ sa as Bente Anne sei. Hjir
koene we de wedstriid fan ferline wike moai mei ferjitte. In moaie wedstriid mei in 8-1
winst.
Wedstriid acht wie út nei LSC E9. Yn hiel Fryslân wie it droech, mar yn Snits reinde it
hûnehokken. Spitichergenôch hiene wy de earste helte yn de wyn en giene wy mei in
achterstân it skoft yn. Mar mei alle kljeld dy’t wy oprûn hiene, koene wy de twadde
helte net mear by bliuwe en we ha ferlern mei 8-3.
De njoggende wedstriid wie thús tsjin QVC E3. It wie wer krekt as de hinne-wedstriid,
fiersten te roech fan harren kant. Ik tink dat ien spiler wol trije as fjouwer kear oan de
kant west hat foar in te grutte oertreding. Mar… wy giene der dizze kear mei de punten
fan troch 8-2.
De lêste wedstriid (nr. tsien) moasten wy nei Irnsum E2 ta. In prachtige wedstriid mei
de folle 100% ynset. De beste wedstriid fan it seizoen giene wy mei trije punten nei
hûs ta. In skitterende 3-4 foar ús.
Nei it seizoen binne wy op it tredde plak einige mei 10 wedstriden 18 punten, 57 goals
foar en 34 tsjin. In skitterend seizoen mei leuke wedstriden en in hoop ‘fun’. Dankewol
spilers en âlders.
Marco Reijnhoudt
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SDS E5
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SDS F1

Seizoen verslag van de jongens van F1.
Het seizoen begon voor F1 al in september met de eerste rondes van de bekerwedstrijd.
Enthousiast begon het team met een aantal nieuwe spelers aan deze poulewedstrijden.
Tijdens de trainingen werd er veel geoefend op het samen- en overspelen en de jongens
brachten dit prachtig in de praktijk. De wedstrijden werden dan ook allemaal
gewonnen met grote uitslagen: dubbele cijfers was meer regel dan uitzondering, terwijl
ook vaak geen tegengoals werden geïncasseerd. Een mooie opsteker voordat ze aan
de competitie begonnen.
De competitie die in oktober begon viel bijna letterlijk in het water. Iedere week werd
buienradar weer zenuwachtig bekeken om te gissen of de wedstrijd wel of niet door
zou gaan. Regelmatig waren de jongens teleurgesteld omdat er weer een wedstrijd
afgelast werd. Toch zijn er een aantal wedstrijden gespeeld en werden deze met
overmacht gewonnen. De kampioenswedstrijd tegen RES was thuis echter een te zware
dobber en werd helaas verloren met 7-3. Dus in deze competitie werd een nette 2e plek
behaald. Ook de bekerwedstrijden gingen af en toe door, nu echter in het knock-out
systeem. Dat maakte voor onze jongens niet uit, ze bleven winnen!! Wat een
teamspirit.
Toen de winterstop zich aankondigde gingen de jongens in de zaal trainen en nog een
aantal keer buiten op het kunstgras van het Schuttersveld. Ook gingen ze de
zaalcompetitie in met veel succes, want deze wedstrijden werden allemaal gewonnen
en zo verdienden ze hier de kampioenstitel! En dat betekende natuurlijk lekker patat
eten met z’n allen!
Na de winterstop moest het veld weer betreden worden. Was het in het najaar nog zo
nat, in het voorjaar was het steeds zo koud. Dus weer regelmatig gespannen buienradar
raadplegen of de gevoelstemperatuur wel te doen was en uit het raam kijken of het veld
niet te wit was van de sneeuw of te hard door de vorst. Gelukkig in het begin van
competitie veel uitwedstrijden, dus kon er op kunstgras gespeeld worden. Of het nu
kwam door de kou of door de omschakeling van zaal naar veld blijft gissen, maar de
jongens moesten duidelijk weer even op gang komen. Twee van de eerste 3
wedstrijden werden dan ook verloren! Ja, dat waren ze niet meer zo gewend. Ze
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vergaten het overspelen en gingen weer hun eigen wedstrijdjes spelen, dit leverde bijna
een onderste plek op in de stand van de competitie . Dus een andere aanpak in de
trainingen, weer de nadruk op het samenspelen en de teamspirit weer naar boven
proberen te halen. Dat lukte, want vanaf toen kregen ze de geest weer te pakken. Het
prachtige samenspel kwam weer terug en de competitiewedstrijden werden weer
gewonnen.
Ook de bekerwedstrijden werden weer opgepakt en de eerste werd geloot tegen RES,
een oude bekende van de najaar competitie!
Met een sterk gevoel om revanche te nemen op deze jongens die een kop groter waren
dan onze jongens! En met in gedachten de laatste pittige trainingen en gewonnen
wedstrijden in de competitie, gingen ze vol goede moed met een hele schare publiek op
naar Bolsward. Het werd DE wedstrijd van F1 van het seizoen! Al snel kwamen ze met
2-0 achter, maar toen maakten ze het de 1 klasse hoger spelende jongens wel erg
moeilijk en kwamen ze zelfs met sterk voetbal net voor de rust terug tot 3-3. Na de
pauze vochten ze als tijgers en groeiden steeds meer in hun rol door het gejuich van het
publiek dat pal achter “hun
fantastisch spelende
mannen” stond. Dit leverde
een geweldige wedstrijd op
met de winnende goal in de
laatste seconden van de
wedstrijd 4-5. Wat een
feest, weer een ronde verder
in de beker. Dit betekende
op naar de kwartfinale in de
Bekercompetitie!! Hier
werd thuis gespeeld tegen
de Leeuwarder zwaluwen
en met 4-3 gewonnen, dat leverde een halve finale plek op!
Deze moest uit tegen FC Bant gespeeld worden. Wederom met vele auto’s op naar
Bant. F1 begon veelbelovend en waren dan ook de eerste 10 minuten de beter
voetballende ploeg. Helaas scoorden de jongens maar 1 keer uit de vele kansen die zij
in deze fase creëerden. Bant schrok van SDS en zag de kans op de bekerfinale bijna al
aan hun neus voorbij gaan. Jammer genoeg herpakte bant zich en kwam steeds beter in
de wedstrijd. Dit resulteerde in een goed spelend team dat vervolgens de overhand
kreeg wat leidde tot een 5-2 ruststand. Nu hadden onze jongens wel vaker achter
gestaan en hadden ze al laten zien in het begin van de wedstrijd dat ze zeker een plek
verdienden in de bekerfinale, maar het duurde even voordat SDS na de rust de
teamspirit weer had. Pas aan het einde van de tweede helft stonden ze weer als
vanouds te voetballen, maar het tij kon helaas niet meer gekeerd worden en de
bekerfinale ging aan hun neus voorbij met een verlies van 9-3. Met enigszins een
gevoel van teleurstelling verlieten de jongens en ook het publiek Bant. Dit gevoel ging
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na een tijdje natuurlijk over in trots op dit prachtig behaalde resultaat in de
bekercompetitie.
Vervolgens ging ook de competitie nog in volle strijd door. Er was nl. nog steeds kans
op het kampioenschap. Dus ondanks het feit geen beker meer te kunnen winnen , de
kop er weer voor en dan maar strijden voor de kampioenstitel.
Dit leek woensdag 29 mei te kunnen gebeuren tegen Heech, ware het niet dat ze de
zaterdag ervoor door nog steeds onduidelijke reden de wedstrijd tegen Workum
verloren. Genoeg kansen, goed
gespeeld, echter maar EEN goal.
En ja, als dan de tegenpartij wel met
enig geluk zijn doelpunten maakt, dan
verlies je toch zo’n beslissende pot!
Het kampioenschap was dus niet meer
mogelijk, ondanks dat koploper
Heech ook een puntje liet
liggen……..het had zo mooi kunnen
zijn!!
Maar als ware kampioenen streden
onze jongens toch de laatste wedstrijd tegen de inmiddels kampioen Heech. Ze lieten
duidelijk zien dat zij ook wel degelijk “kampioen waardig” waren en wonnen dan ook
in een prachtige wedstrijd met 3-0. Dus ook in deze competitie een welverdiende 2 e
plek.
Kortom een geweldig seizoen voor F1; twee keer tweede in de competitie, kampioen in
de zaal en in de halve finale in de beker. Een geweldige prestatie van onze jongens. Als
ouders hebben we veel plezier gehad in jullie als team. Dus Jelmer, Rutger, TjalleDurk, Niels, Tiemen, Tjerk, Anne, Ate en Doede bedankt voor de prachtige
wedstrijden en mooie spel wat jullie hebben laten zien, wij hebben genoten!
Klaas de Jager

SDS F2

Het seizoen 2012/2013 is ten einde, rest alleen nog de terugblik op een naar mijn
mening geslaagd seizoen. De eerste helft van het seizoen hadden we een competitie
met 10 ploegen, waarbij het krachtsverschil werd bepaalt in 1 wedstrijd. Wat opviel
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was dat er 4 ploegen waren waarbij het een F1 team betrof. Dit maakte de jongens niet
nerveus want er werd gescoord bij de vleet. Gelijk de 1e wedstrijd al een 13-0
overwinning op Workum. Ook tegen Makkum F1 lukte dit aardig en werd het 11-3. En
als je boven in de ranglijst meedraait komt ooit de confrontatie met de medekoploper.
Deze bestond uit de formatie van Mulier F1, dit werd een hele rare wedstrijd van onze
kant, want bij rust stonden we iets van 4-0 achter en volgde van beide leiders een flinke
donderpreek in de box, wat te zien was in de 2e helft, want er werd een stuk beter
gevoetbald. Helaas we
stonden te ver achter al
kwamen we nog dicht bij 57 verloren en de koppositie
weggegeven. Eigenlijk was
toen het najaar 2012
gespeeld, want vanwege het
slechte weer werden niet
alle wedstrijden gespeeld.
In de winterstop is er weer
volop getraind en zijn de
nodige toernooien gespeeld,
want ja het balgevoel moet
er wel blijven.
Zo staat het voorjaar 2013
weer voor de deur en dus
een nieuwe competitie. We beginnen met een fitte selectie, inclusief een nieuwe
aankoop in de hoedanigheid van Niels Hiemstra, wat het aantal brengt op 9 spelers. De
competitie bestaat uit 5 teams en dus wordt er tegen elke ploeg 2 wedstrijden gespeeld.
Na 3 topwedstrijden waarbij ook 3x word gewonnen nl. met 6-3 tegen LSC, 5-2 tegen
NOK en 6-5 tegen Oudega worden we wat nonchalant, wat resulteert in 5-0 verlies
tegen Oeverzwaluwen. Ook de volgende wedstrijd wordt verloren tegen NOK waarbij
het lang 1-0 voor ons blijft, geven we het de laatste 10 min. weg 1-2. Vervolgens is er
weer 2x dikke winst (11-0 tegen SWZ en 13-1 tegen LSC) en ook 2x verlies met de
“korfbalstand” 7-10 tegen Oeverzwaluwen en 2-4 tegen Oudega. Blijft er 1 wedstrijd
over die tegen SWZ en dit was een tegenstander waarbij flink gewerkt kon worden aan
het doelsaldo. (16-1) Het resultaat! Kampioen NOK, SDS F2 3e plek. 6x winst, 4x
verlies= 18 pnt. 67 doelpunten voor 33 tegen en hiermee de best scorende ploeg.
En toch werd er nog een prijs gewonnen. Op een toernooi in Waskemeer op 1 juni ging
aan het eind van het toenooi de 1e prijs (beker) mee naar SDS. Jongens gefeliciteerd!!
Al met al een geslaagd seizoen, met dank aan de trainers ( Harm, Hans, Luuk) ouders
(altijd voltallig aanwezig) en medeleider Nanning D. Voor volgend seizoen wens ik
Sije,Thomas Oane, Gerbrand,Jelmer en Sybren succes bij de E’s en Redmer W, Gjelt,
Arjen en Niels succes in de F1
Groeten Jacob W
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SDS F3

In nij seizoen, mei in nije ploech. F3 wie in ploech dy’t op papier hiel goed fuotbalje
koe, dus hiene wij as leiders de latte heech lein; minimaal 1x kampioen. De earste
kompetysje helte wie in inkele kompetysje, dus al ploechjes kamen we 1 kear tsjin.
Wedstriid ien foldie direct oan al ús ferwachtingen, 16-0 tsjin Makkum.
Binnen de ploech hiene we in moaie mix fan ferdedigers, middenfjilders en oanfallers.
Om de mannen wenne te litten oan harren plakje yn it fjild en team, hiene we faaks in
selde opstelling. Us fêste krêften efteryn wiene: Jens, Sjirk, Joop. Middenfjild,
Thiadmer, Rico, Jort en foaryn Haye, Durk en Pieter. As keepers hiene we meastentiids
Jort, Durk, Haye en Thiadmer.
Troch dat we 9 man hiene koene we moai troch wikselje en kamen guon spilers ek wol
ris op oare posysjes te stean. De spannendste wedstriiden wiene tsjin SJO Bolward F6
en Blauhûs F2. Tsjin Boalsert út wie in wedstriid dy’t alle kanten út koe, ballen op de
latte en op’e peal foar ús, mar it bleau 0-0. It earste punt ferlies, want derfoar hiene we
noch net in wedstriid ferlern. Uteins moast it tsjin Blauhús F2 útfochten wurde, dizzen
hiene alles noch wûn. It wie al desimber en goed kâld. Jens ús rots yn’e branding
efteryn wie der al, mar net fit en hij wie niet de ieniche, helaas. De mannen bleaunen
goed op harren plak en der waard goed ferdedige mar ek foaral goed oanfallen. Mar we
koene net foarkomme dat Blauhûs op 2-0 kaam. Fia Haije kaamen we noch foar rêst op
2-1. Der wie noch hoop. Mar nei rêst wie bij ús mannen de lucht der út en Blauhús mei
in thúsfoardiel en in soad wissels (5) wie te sterk. Einstân 4-1. SDS 2e mei in prachtich
neiseizoen.
Einstân 1e seizoenshelte, 8 wedstriiden, 6 wûn en 1 gelyk en 1 ferlern, 78 goals foar en
7 tsjin en de einstân in fertsjinne 2e plak!
Yn it foarjier in nije dûbele kompetysje mei 5 ploechjes. In pear âlde bekinden, SJO
Boalsert en Blauhús F1! Hjir hiene we noch wat rjocht te setten, mar F1 wie dochs wat
te heechgrepen foar ús F3. Tsjin SJO is dit goed slagge, út 1-2, bêste pot. Thús hawwe
se 0-5 ferlern in off day. Moaiste wedstriid mei goed fuotbal wie tsjin neist SJO F6, de
wedstriid tsjin Skearnegoutum. Thús ferlern mei 0-4 en út wûn mei 0-5, 4x Pieter!
Einstân dielt 4e plak.
Al mei al wie F3 net allinich op papier in goede en posityfe ploech, mar dat ha se op it
fjild ek sjen litten. Ek de âlders fan dizze ploech hawwe harren goed sjen litten, troch
der meielkoar te wêzen op de wedstriiden en it ryden wie nea in probleem. Derneist
wol ik ek de leider, Rein tankje foar dyn tiid en ynset!
Folkert
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SDS-webside-oersjoch

Gemiddeld 20332 besites yn in moanne. Dat binne de hurde sifers fan dit seizoen. It lit
him riede dat in oantal besikers yn de wintermoannen wat leger is, mar oer it ginneraal
bliuwt it aardich op nivo.

Wij hawwe ek noch efkes jsoen nei it gemiddelde per dei. Dat is oer de tsien
fuotbalmoannen 669. At de driging fan it net trochgean ús sifers posityf beynfloede
kinne wij net witte. Mar wij hawwe wol in fermoeden.
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SDS F4

In stikje skriuwe foar de Treffer? Fansels! Mar ik? Ik dy’t gjin ferstan ha fan fuotbal?
Ik sil’t ris besykje! Gelokkich rinne hjir twa mannen om, de grutte is al wiis en de lytse
wurdt dat eltse dei mear… Ha beide frege wat harren by bleaun is.
Ik begjin by de lytste, hy spylet yn F4 en is dus yn dit gefal de belangrykste. Foar de
winterstop ha se it measte ferlern, dit fûn hy net leuk! Yn de winterstop bin se opny
yndield en dernei gong it better, folle better! It oerpassen bygelyks wat resultearde yn
in protte moaie goals en oerwinningen… Wat him it meast bybleaun is? Syn prachtiche
doelpunt wat yn in thúswedstriid ofkeurd waard wylst der wol siet…
De grutte is de heit fan de lytse, as trou suporter hast eltse wike lans de line te fynen.
Der sit in stygende lyn yn it fuotbal en je merke dat it fuotbaljen steeds mear in
underdiel wurdt fan harren libben, se bin der ek troch de wike mei dwaande…ha it der
op skoalle oer, machtich! Wat hy moai fûn? Dat de mantsjes nei in ôflaste wedstryd
sels mar ôfset binne nei it fuotbalfjild, der moest en soe fuotballe wurde op
sneontemoarn!
En dan ik…ha net folle sjoent fan’t jier, dat ha je as je wurkje op sneontemoarn…
Gelokkich is der in ynhelprogramma en as it tsjin it ein fan it seizoen wat te krap wurdt
mei de sneonen dan meie de mantsjes troch de wike balje…best genoch! Ik fyn’t
prachtich om nei se te sjen! Se bin yndie mei sprongen foarút gient, yn it fjild wurdt
geregeld roppen wer’t de bal hinne moat, wa’t fry stiet as der in corner naam wurdt.
Dan dy kopkes, foel yn it ‘heetst van de strijd’ , bliid nei in doelpunt en teleurgesteld as
it efkes net wol… Alle emoasjes sjoch je op it fjild werom, that’s life! En wat kin it
spannend wêze lans de line, hie der betyden hast pine búk fan! Bin net in ropper as
razer, Jalko is der hiel bliid mei! Dat docht heit ek net as hy mei is, sei er. Dat gerop en
geraas is wol wat my it meast opfoel, foaral yn de leste thúswedstryd tsjin Makkum. It
gong suver mal genoch! Coache is best, oanwizings jaan ek, se kin noch in protte leare!
Mar sa as dit gie hoecht it neffens my net!Wat kin alders fanatyk weze, negetyf
fanatyk… Evelien Hiemstra fluite de wedstryd, se hie krekt in kursus han. Best
genoch! Hjir meie we hiel bliid mei wêze! Jammer dat de alders fan Makkum alles wat
se die ôfkeurden, net terjochte! Se hat it super dient! De alders soenen je opjaan foar
‘Heibel langs de lijn’ in programma fan Zapp, tink dat se der sels fan skrikke!
Uteinliks bin de mantsjes as 2e eindiche, in topprestatie! It skeelde mar 1 puntsje mei
de nûmer 1…dat belooft wat foar takom jier! Se ha allegear in moaie medaille krygen,
dik fertsjinne!
Ik wol Ernst en Anja noch efkes bedanke, sy wienen ús leiders! Top!
Groetnis Dieuwke.
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SDS F5

F5 hat in drege kompetysje efter de rêch. De jonges en famkes moasten hast de hiele
profinsje troch en kamen dêr tsjinstanders tsjin dy’t hast in kop grutter wiene. Ek it
waar siet betiden net mei en sa stiene we in kear in Hearrenfean by - 1ᵒC yn in dikke
reinbui te foutbaljen. De moraal wie doe fier sakke mar geandewei de kompetysje
kaam der mear lijn yn it spul. De spilers ha alle posysjes besocht te spyljen en sa koene
we sjen wêr de talinten sieten. Al mei al wie it resultaat dat wy de lêste wedstriid mei
5-0 wûn ha en dat we net lêste yn de poule wurden binne. Under it genot fan in dikke
iisko en sjips ha we it seizoen noch efkes evaluearre. Konklusje wie dat se de
trainingen, û.l.f. Hans en Tsjipke, en de wedstriden machtich moai fûnen.
Tiede

Vacature!!!
Per november 2013 is het bestuur van vv-SDS op zoek naar een
wedstrijdsecretaris, dit omdat de huidige wedstrijdsecretaris na 8 jaar gaat
stoppen.
Als wedstrijdsecretaris maak je ook deel uit van het hoofdbestuur, draai je
mee in het schema bestuurslid van dienst en werk je samen met onze
jeugdwedstrijdsecretaris en de scheidsrechterscommissie.
Veel zaken kun je via email en telefoon doordeweeks vanuit huis doen.
Belangrijke eigenschappen of vaardigheden zijn: accuraat kunnen werken en
beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden.
De vacatures ontstaat in principe vanaf november maar het is handig om al
vanaf het nieuwe seizoen mee te draaien en ervaring op te doen.
Wij zijn op zoek naar een vrouw, man of zelfs echtpaar om ons bestuur te
versterken!
Voor informatie kunt u terecht bij:
Douwe Durk Reitsma, telefoon 0515-332500 (voorzitter) of
Andre Vink, telefoon 0515-333134 (huidig wedstrijdsecretaris)
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Persoanlik
Wy stelle jim graach foar
oan:

Jorrit van der Velde

Namme

Jorrit Catrinus van der Velde

Berne

30 juny 2005

Yn Wommels, Easterein as....

Yn Snits

Skoalle

De Romte, Itens

By SDS sûnt

2011

Team

F5

Gjin fuotbal, dan...

Fytse en Lego

Favorite klup Nederlân

SC Heerenveen

Favorite klup bûtenlân

Barcelona

Beste trainer

Hans en Tjipke

Beste fuotballer yn Nederlân

Luciano Narsing

Beste fuotballer yn it bûtenlân

Lionel Messi

Favorite fuotballer by SDS

Hiel soad

Favorite posysje

Achterste man

Sterkste punt

De bal ofpakke fan de tsjinstander

jiergong 43 nr 6

35

juny 2013

Swakste punt

Min sin nei in wedstryd dy we ferlern ha

Moaiste stadion

Hearrenfean, dy oaren ha ik noch net sjoen

Idoal

Buorman Boer Sybren

Hichtepunt

De wedstriden dy’t wy wûn ha

Djiptepunt

10-0 ferlieze yn Hearenfean by -1 graden C
en in reinbui op’e kop

Moaiste goal

Ha ik noch net makke

Skoudertriuw as tackel?

Tackel... mar wol sorry sizze

Boas om

As we ferlieze

Flint ers yn de búk fan

At wy wer fuotbalje meie.

Tillevysje

Freek op safari en De dodelijkste 60

Muzyk

Voskov’s Grodzemods

Lekkerste iten

Lasagna

Minst lekkere iten
Drinken
Nintendo DS, WII, Playstation 3, XBOX of bûten boartsje
Favorite game of spultsje

Sprútsjes en dopperkes
AA drink
Bûten boartsje
Kaartsje lizze

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

Omdat ik efterste man bin ha ik oant no ta
noch net skoart

Cambuur of SC Heerenveen?

Hearrefean

Moaiste sjurt

SDS

Lelijkste sjurt

Roze

Fuotbalskuon

Swart-wyt en read fan ûnderen

Rjochts of lofts?

Lofts

At ik letter grut bin dan....

Wurd ik highlandgamer en boer

Wolst fierders noch wat kwyt?
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SDS seal 1

De sealfuotballers fan
SDS 1
hawwe in knap seizoen
hân.Sy draaiden mei
boppe-yn en binne nea
fuortspile. Keeper Johan
Heerma mei himsels sels
de ien-nei-minst
passearde keeper neame
yn dizze klasse. Dit soe
Johan net slagje sûnder
de help fan Klaas van
der Weg, Theo Postma,
Wichard Deinum,
Hendrik Okkema, Pieter
de Vries, Jappie Wijnia,
Jacob Oostra en inkelde
gastspilers.
It soe foar SDS seal
moai wêze as sy folgend
jier wer yndield wurde
yn sa ‘n noflike
kompetysje. Soe der dan
nochris in
kampioenskipke
ynsitte?.Wy binne
benijd.
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Het wapen van Friesland
Easterlittens
Genieten in een nostalgische en
gastvrije omgeving!!
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag
vanaf 10.00 uur
It Plein2 8835XB Easterlittens 0517-342996
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Doelpuntenmakkers 2012-2013
82 ferskillende doelpuntenmakkers koene wij noteare oer dit seizoen. 39 dêrfan koene
ien kear dat ultime momint belibje en 8 waarden twa kear de grûn undrukt nei in
jubeleksploosje fan de meispilers.
Mar lit ús it meitsjen fan in doelpunt wol relativeare. Sûnder al dy prachtige foarsetten,
dy skitterjende tuskentrochbaltsjes en it noadige lok hie it der hiel oars útsjoen.
SDS 5 hie in goed seizoen, skoarden 84 kear en dat sjogge je werom yn de list. Jappie
Wijnia en Peter Sijbesma binne net foar neat boppeoan te finen. Ayanle Barkat (10)
wie de topper fan SDS 2, Dirk Yde Sjaarda (13) fan SDS, Jelle de Jong (12) fan SDS 4
en Mark Postma (5) en Pieter Kamstra (5) fan SDS 3.
Der binne twa spilers dy’t foar trije alvetallen skoard hawwe: Ayanle Barkat en Pytrik
Hiemstra.
namme

1

2

3

4

5

Vr1

Vr2

tot

Jappie Wijnia

17

17

Peter Sijbesma

13

13

1

13

Ayanle Barkat
Dirk Yde Sjaarda

10

2

13

13

Jelle de Jong

12

Harm Auke Dijkstra
Robert Sijbesma

5

12
12

12

3

8

Jildou Jorritsma

8

8

Anne Stenekes

8

8

Feite de Haan

7

7

Willem Wijnia

4

3

7

Wichard Deinum

7

Sieta Tessemaker

7
6

Mark Postma

5

Pieter Kamstra

5

1

6
6
5

Dirk de Jong

5

5

Jelmer Posthumus

5

5

Ronny Wagenaar
Ype Tiemersma
Broer J Greidanus
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Hendrik de Jong

3

2

Douwe de Boer
Pytrik Hiemstra

1

3

Bram Strubbe

5
4
4

4

Sytse Kooistra

1

4

3

4

Manon Travaille

4

4

4

4

Gert Jan Hessels

3
1

3

2

3

Agnes Posthumus

1

Jelmer Brouwer
Ralph Wariman

1

4

Johan Delfsma

Arjen Los

5

4

Gerrit Flisijn

Wytze Lanting

5

5

2

3

3
3

3

3

Dagmar Tjalsma

3

3

Twa doelpunten wiene der fan:
Christiaan Hoekstra, Klaas van der Weg, Jitske Veltman, Gerlof Jan Hofstra, Doede
Kooistra, Henk Postma, Nyncke Hoekstra, Gert Jan Hiemstra.
Ien doelpunt waard makke de folgjende spilers :
Ids de Boer, Ewout de Boer, Eeltje Postma, Feiko Broersma, Wiebe Heeres
Tarina Veenje, Kirsten Hiemstra, Jeska Terpstra, Doede Sijzeling, Rudy Dijkstra
Jort Strikwerda, Antje Stenekes, Tsjipke K Okkema, Harm Stremler, Jeroen Wagenaar,
Ilse Walstra, Wouter Jan Postma, Jelte Pieter Dijkstra, Jonathan Gaastra, Jan Friso
Bruinsma, Mette Postma, Marije Hiemstra, Nienke Hoekstra
Bart Vink, Steffen Bruinsma, Erik Haitsma,Tessa Booms, Igor Kalinowski, Tseard
Verbeek, Elger Turksma, Tjeerd de Vries, Johan Postma, Redmar Strikwerda, Wietse
Fopma, Stefan van Krimpen, Skelte Anema
Bote Strikwerda
PS: wij misse helaas noch in doelpuntenmakker fan SDS 3 en in doelpuntenmakster
fan Vr2. Mar miskien is dat wol tekenjend foar sa’n list. Wij moatte der soms wol hiel
slim efteroan nei it wykein om de doelpuntenmakkers yn byld te krijen en dat
nettsjinsteande alle moderne kommunikaasjemiddels.
(ah)
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Midsimmercup 2013
Sneon 8 juny wie der alwer foar de 10e kear de jierlijkse
Midsimmercup yn Dronryp. Nei foarich jier in kear
oerslein te hawwen gie der no wol wer in ploegje SDS'ers
hinne, al moast it fier wei komme. Jaap Toering en noch 7
oare SDS-keepers koenen net keepe en ek in hiel soad
oare SDS'ers(Mark, Robert, Skelte, Jelmer, Arjan, Anne,
Grytzen, Harm, Tsjipke, de keatsers ensfh.) koenen om
ferskeidene redenen net fuotbalje. Dat betekene dat
Hendrik de Jong keepe mocht, mei foar him Feite de
Haan, Wytze Lanting, Sicco Scheltema en de wepmaster
mei it measte hier. Gjin wiksels dus. In foardiel wie dat sy moai yn ien auto pasten,
want Feite kaam op de fyts út Frjentsjer nei Dronryp.
De earste wedstryd mocht SDS tsjin VVI fuotbalje op spiksplinternij keunstgers(de
oanbrochte kalklinen troch âld-SDS-trainer Lykle Bleekveld wienen noch wiet). De
SDS'ers moasten efkes sykje, mar kamen der al gau efter dat de Idskenhústers te
pakken wienen. Wytze Lanting makke de 1-0 en SDS krige kansen op mear. Peal en
latte waarden geregeld rekke, mar ûndanks knap keeperswurk fan Hendrik de Jong
waard it dochs 1-1. Dat it noch 2-1(Willem) foar SDS waard wie hielendal fertsjinne.
De twadde wedstryd mocht SDS tsjin (degradeard)Topklasser Futsal Cambuur. Yn
dizze wedstryd krige SDS de kansen en makke Futsal Cambuur de 1-0. De Ljouwerters
tochten dat sy dit wol efkes ôfmeitsje soenen, mar by SDS tochten sy dêr oars oer. It
begie hieltiten better te draaien en it die bliken dat de Ljouwerters gjin antwurd mear
hienen op de ideale miks fan SDS; fan piepjong(Sicco) tot jong(Wytze), tot
middelbaar(Hendrik) tot âld(Feite) tot stokâld(Willem). Sa makke Feite de 1-1 en
Willem krekt foar tiid de 2-1 neidat Sicco en Wytze alwer in pear kear it houtwurk
rekke hienen en Hendrik in sekere goal foarkaam.
6 punten út 2 wedstriden betekene dat SDS lyk wis wie fan de 8e finales hielendal no 't
ZVF net opdagen kaam. SDS wie hjirtroch útspile yn de poule en gie troch as
poulewinner. Dit betekene ferfolgens 3 oeren wachtsje foar sy mochten begjinne oan
de 8e finales. De lotting bepaalde dat SDS tsjin Harkema/Opeinde mocht. Op papier
net ien fan de dreechsten. Ynmiddels kamen der suver noch wat SDS-supporters dy 't
Twitter goed yn de gaten hâlden hienen. Sa kamen Willem Overal, Popko Wijnia,
Andries Lanting en sels Kees Jansen noch efkes del.
SDS begie de wedstryd tsjin Harkema, mar wer ris mei in skot op de peal fan Wytze.
De Harekieten ferdidegen stuch en kamen der mei harren kounters gefaarlik út. SDS
makke de kânsen net ôf en nei de 1-0 foar Harkema rûn SDS efter de feiten oan. It
waard 2-0, 2-1(Sicco), 3-1, 3-2(Feite) en SDS sette alles op alles. Úteinlik soargen 3
knappe kounters noch foar in flatteard 6-2 ferlies.
Al mei al noflik fuotballe op in aldernoflikst en goed organiseard toernoai. Leekster
Eagles wûn it úteinlik by de mannen en Drachtster Boys by de froulju.
Folgend jier mar wer ris efkes sjen soe ik sizze.
(WW)
jiergong 43 nr 6

40

juny 2013

SDS-Look-a-likes(4)
Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in blomkoal,
Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst fansels ek efkes
de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Wy binne hiel benijd. Mail jim SDS-Look-alike nei DeTreffer@vv-sds.nl!
Boudewijn Kramer as de sjonger fan Scrum:

Gerlof-Jan Hofstra(SDS 4) as Eriksen fan Ajax:

De wepmaster sûnder burd as Batistuta(âld-Argentijns ynternational)
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Twitter
It seizoen 2012-2013 sil de SDS histoarje yngean as it
earste jier fan Twitter. Mei koarte berjochten (140
tekens) kin der flugger kommuniseard wurde as mei
de email en de webside.
SDS twittert ûnder de namme @ff_sds en it wurdt
foar in grut part fersoarge troch de beide wepmasters.
Mar twitter is mear as wepmasters dy’t der sa no en
dan in berjocht opsette. Twitter is in goed middel foar
de leden om fluch efkes wat troch te jaan. Wij binne
dan ek tige wiis mei in oantal fêste twitteraars dy’t
mei “mentions” ús ynformeare. Wij neame Pieter de Boer, Boudewijn Kramer, Dirk de
Jong, Warntille (Jacomien Heeres), Mark Postma, Popko Wijnia, Ruurd Visser, Stefan
van der Pol, Vr1 en Vr2.
Sokke “mention” berjochten kinne wij dan sa gau as mooglik troch twitterje nei de 384
folgers.
It moaie fan dy berjochten is ek dat it faak hiel aktueel is. Je steane bij de wedstriid en
jouwe fluch efkes in moai momint troch of de einstân of de doelpuntenmakkers.
Of je dogge der ek noch in leuke foto bij. Op dy wize wurde de folgers aktueel
ynformearre.
384 folgers hawwe wij no en at wij de list sa trochsjogge dan binne dat foaral leden fan
SDS, mar ek in soad oare fuotbal klups en belangstellenden.
Foar de minsken dy’t noch net meidogge oan twitter is der in
mooglikheid makke op ús wepside. Mei it klikken op de hjir neist
steande button kin men de berjochten ek folge.
Yn twitter sit ek in gefaar. De meast ûnnoazele dingen wurde der
betiden opsetten, en ûnsinnige fragen wurde steld.
Wij sille altyd in kar meitsje moatte at wij de binnenkommen berjochten troch twitterje
nei ús folchers.
It gefaar is ek dat at wij in oerke ús tweets net folge (wij wurkje soms ek) dat wij
hopeloas efterrinne.
It earste jier hat ús goed foldien en takem jier geane wij der wer foar: mei folle moed
en in nije foto yn it profyl: it logo fan SDS.
Let wol: twitter sil de SDS side net ferfange mar is oanfullend.
Willem en Aant
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SDS-klean
Wolle je ek yn SDS-klean rinne of in moaie SDS-tas of sa bestel dit
dan op ús webside www.vv-sds.nl en druk op:

Dit is der allegear te krijen:
SDS-Tas: €33,SDS-Rugzak: €31,SDS-Trainingspak: €42,SDS-trainingsbroek: €25,SDS-Trainingsbroek kort: €18,50
SDS-Sweater: €25,SDS-Midjack: €47,50
SDS-Trainingsshirt dry-fit: €21,50
SDS-Polo: €21,Op fersyk fan SDS leden kin der no ek losse
trainingsbroeken besteld wurde.
Binne jim fan plan noch SDS klean te keapen, skilje dan
efkes nei Douwe Dirk Reitsma(332500), want SDS hat
wat SDS klean op foarrie.

Sjoch foar al it aktuele
SDS-nijs eltse dei op

www.vv-sds.nl!
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Aginda
Wannear?

Wat ?

22-juny
26-juny
26-29 juny
28-30 juny
20-july
25-july
26-28 july
31-july
2-aug
7-aug
10-aug
16-18-aug
24-aug
7-sep
14-sep
14-sep

Dokk’em Open Air
Easterein Rocks!
Eastereiner Feesten
Graspop
Start SKS-skûtsjesilen
Jongfeinte-keatspartij yn Easterein
De Swarte Cross
PC
Start Eredivisie 2013-2014
De Freule
SDS bestiet 66 jier
Lowlands
Start bekerkompetysjes
Start kompetysje SDS 1 en 2
Start kompetysjes oare senioaren, froulju en jeugd
Greidhoek’ Festival yn Wommels

Wy as Trefferredaksje winskje jim
in aldernoflikste simmer ta!
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