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Het Begin 

53e jaargang nr. 1. 2017/2018 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaris Anita v.d. Vaart 840660 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Wobbe de Haan 352523  

 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 

 Alg. bestuurslid Halbe Rispens 352868 

  

BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 

 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 

 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  

  

E-MAIL DTS DTS.Surhuizum@knkv.nl 

 

WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  

 

KANTINE Jolanda Geertsma 0512-354004 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Thys Zwart, Harkema 

 vacant 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 vacant 

 

TRAINER Selectie: Jan Wagenaar 

 Telefoon: 06-29258362/0512-532864 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

Opzeggingen schriftelijk voor 1 mei (de contributie loopt door tot en met de 

maand juni!) bij Anita van der Vaart, Rysloane 2. 

mailto:DTS.Surhuizum@knkv.nl
http://www.kvdts.nl/
mailto:schakel@kvdts.nl
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Van de redactietafel 
 

Voor jullie de 1
e
 schakel van dit seizoen, dit is het bewaar exemplaar, hierin het 

veldprogramma voor dit najaar tevens diverse schoonmaakroosters en 

telefoonnummers en e-mailadressen van onze leden. Kijk wanneer er een 

beroep op u wordt gedaan, en past dit niet probeer tijdig te ruilen. 

 

Wij van de Schakelcommissie wensen iedereen een sportief en gezellig 

veldseizoen toe. 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten. 

 

Goed bewaren dus! Dit exemplaar komt altijd van pas! 

 

De Schakelcommissie. 

 

Verjaardagskalender 
 

 
September  oktober 

    

3  Amber Posthumus 4  Geertje Bijlsma 

4  Meike Wiersma 5  Marije Schaafsma 

7  Patrick van Dam 7  Sander van Dellen 

12  Benthe de Vries 10  Thirza Postma 

14  Anita van der Vaart 17  Enne-Jan Spoelstra 

15  Janine Vonk 19  Nynke Geertsma-Kats 

16  Gerrit Veltman 20  Nine Kinderman 

19  Gerry Hartholt 23  Melle Veenstra 

20  Tiemen van der Veen 23  Hillebrand Hartholt 

22  Anna-Margriet Loonstra 25  Wiebren Veenstra 

24  Hester van der Veen 26  Rene de Boer 

25  Andrieske Nicolaij-Mozes 27  Tyme Talstra 

27  Lucas Vonk 28  Femke Nicolai 
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Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en egankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

Van het Bestuur 
 

Het nieuwe korfbalseizoen is weer begonnen 

en voor velen zal de zomervakantie weer tot 

het verleden behoren. Vele vrijwilligers binnen 

onze vereniging zullen weer hun inspanning 

verrichten om er een succesvol korfbalseizoen 

van te gaan maken. 

 

75-Jarig jubileum 

Ons 75-jarig jubileum ligt alweer achter ons. 

Wat een fantastisch feest is het geweest. De 

bijdrage van Meindert Brouwer in de Grutte Gelf 

spreekt geheel voor zich en omvat een 

samenvatting van de dagen. Een prachtig stukje 

over een fantastisch driedaags evenement. DTS 

kan met recht trots zijn op het gezellige en 

sportieve evenement dat meer dan fantastisch 

georganiseerd was. Een evenement welke er niet 

alleen was voor de vereniging, maar ook het dorp 

en haar omgeving.  

Via deze weg willen we de jubileumcommissie nog een keer een grote pluim 

geven voor al hun werk. Hierbij willen we de vele vrijwilligers natuurlijk 

niet vergeten, waarbij we ondersteuning kregen van dorpsbewoners die geen 

directe relatie hebben met de vereniging, maar wel hun bijdrage hebben 

willen laten gelden. Fantastisch gewoon en laten we hopen dat de 

gezelligheid van onze vereniging, het dorp ten goede komt. 

 

Scheidsrechters 

Om een goede wedstrijd te spelen, is ook een goede leiding nodig in de vorm 

van een scheidsrechter. Binnen DTS hebben we diverse scheidsrechters op 

verschillende niveaus welke allemaal nodig zijn om het korfbalspel te 

kunnen blijven uitoefenen. Over het afgelopen seizoen hebben onze 

scheidsrechters op wedstrijdkorfbal niveau meer wedstrijden gefloten dan 

strikt noodzakelijk en opgelegd door de bond. Dit heeft DTS een kleine  

€ 360,00 opgeleverd. We willen deze indirecte bijdrage niet onvermeld laten 

en willen de scheidsrechters hiervoor bedanken.  

Lijkt het jou ook leuk om scheidsrechter te worden dan kan je altijd contact 

zoeken met één van de bestuursleden of de TC. Meld je aan en zet de stap. 

Zonder goede leiding – geen leuke wedstrijd en dat weten we allemaal. 
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Sponsoring 

We kunnen voor dit 

seizoen Thijs Zwart als 

nieuwe sponsor 

verwelkomen voor ons 

tweede team.  

Een fantastisch resultaat voor de sponsorcommissie, waarmee we de selectie 

sponsoren weer compleet hebben. Ook kunnen we de bedrijven Poelman en 

Bolhuis als nieuwe bordsponsoren verwelkomen.  

Mocht jij nog een potentiele sponsor weten of onze vereniging willen 

sponsoren, neem dan contact op met de sponsorcommissie Iedere bijdrage is 

van harte welkom. 

 

Renovatie 

De renovatiecommissie zal dit seizoen aan de slag gaan met de kantine. Er 

zijn reeds diverse plannen, offertes en ideeën. We kijken met heel veel 

belangstelling uit naar het resultaat.  

We rekenen natuurlijk ook voor deze laatste fase van de renovatie op veel 

ondersteuning van de verenigingsleden. 

 

 Onze vereniging is er voor en door de leden. 

Als bestuur willen we iedereen een succesvol en vooral sportief seizoen 

toewensen. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 
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Algemene informatie 

 
Voor de nieuwkomers, welkom bij DTS!!! 

 Onze thuishaven is sportcomplex “Woudlust”, aan de Olivierstrjitte te 

Surhuizum (kantine “De Praetkoer”) 

Hier worden de wedstrijden van het veldseizoen gespeeld. Het 

veldseizoen loopt van september t/m oktober en van maart t/m juni. 

 Het winterseizoen traint de jeugd in de gymzaal te Surhuizum, de 

junioren en senioren trainen in de Surventohal te Surhuisterveen, Hier 

worden ook de meeste thuiswedstrijden gespeeld. 

 Het sportcomplex “Woudlust” is de verzamelplaats voor het vertrek bij 

uitwedstrijden. 

 Het wedstrijdprogramma staat zodra het bekend is, op de website van 

DTS en wordt in het clubblad van DTS (De Schakel) afgedrukt. 

 Het vervoer- en schoonmaakschema wordt ook via app 

gecommuniceerd. 

 Contributie per maand: 

 * * Kangoeroes en welpen   : geen 

 * Pupillen (5 tot en met 10 jaar) : EUR   7,-  

 * Aspiranten (11 tot en met 15 jaar) : EUR   7,- 

 * Junioren (16 tot en met 18 jaar) : EUR   10,- 

 * Senioren (19 jaar en ouder)  : EUR   16,50 

* Midweek (19 jaar en ouder en  : EUR   8,25 

alleen spelend in halve competitie) 

 

Vervoersschema jeugd 
Vervoer naar uitwedstrijden wordt gezamenlijk door de ouders en begeleider 

bij toerbeurt verzorgd; periodiek wordt een programma samengesteld. Als 

iemand niet kan rijden, wordt er vanuit gegaan dat er een vervanger wordt 

gezocht. 
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Schoonmaak kantine 
 
Het is belangrijk dat onze sportaccommodatie er netjes en verzorgd uitziet. 

Hiervoor geldt: vele handen maken licht werk. Door de kantinecommissie 

wordt een schoonmaakrooster gemaakt. Hierbij is het gebruikelijk dat de 

ouders van de jeugdleden zorgdragen voor het schoonhouden van de kantine. 

De seniorenleden maken per toerbeurt de kledinghokken schoon. In september 

en in maart wordt er een schoonmaakochtend georganiseerd waarbij alle 

senioren (en junioren) worden verwacht, ook ouders zijn van harte welkom. 

 

 

  

Schoonmaak kantine (door ouders jeugd):

WEEK 37 10 t/m 16 september

ouder van Marije Fokkinga 

ouder van Patrick Hansma (Trienke)

WEEK 38 17 t/m 23 september

ouder van Samuel Lode (Lucie)

ouder van Halbe Hartholt (Anke)

WEEK 39 24 t/m 30 september 

ouder van Jesse Meerstra (Gea)

ouder van Wiebren en Hille Veenstra (Anja)

WEEK 40 1 t/m 7 oktober

ouder van Albert & Teikje Veenstra (Janet)

ouder van Hester v/d Veen (Tine)

WEEK 41 8 t/m 14 oktober

ouder van Geertje Bijlsma (Gerda)

ouder van Marijke, Wilma & Melle Veenstra (Grietsje)

WEEK 42 15 t/m 21 oktober

ouder van Finke van der Veen

ouder van Sander van dellen (Dinie)

Jolanda Geertsma 06-43149174

Vloer vegen, dweilen, wc's, afvalbakken legen, bar en keuken 

Bedankt voor jullie medewerking hebben jullie vragen neem contact op met
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Korfbaltenue 
DTS-shirts van de jeugd en senioren: 
We rekenen erop dat iedereen daar zuinig mee om gaat, want ze moeten 

natuurlijk jaren mee. De shirts zijn en blijven eigendom van DTS en daarom 

hebben we een aantal regels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. 

1. De shirts mogen alleen tijdens de wedstrijden worden gedragen. 

Dus niet aanhouden en er de hele dag in rondlopen. 

2. De shirts mogen onderling niet worden geruild. 

3. Na afloop van het seizoen worden de shirts bij de 

trainer/begeleider/aanvoerder ingeleverd. 

4. Gebruik van de shirts is kosteloos; bij verlies of beschadiging 

wordt echter maximaal de nieuwprijs ad. EUR 20,00 bij de ouders 

in rekening gebracht. 

 

Sportbroekjes en rokjes: 
Sportbroekjes en rokjes dienen door de jeugd zelf te worden aangeschaft, voor 

de senioren is dit per team geregeld. Mocht u nog rokjes/broekjes hebben die 

niet meer passen dan houden wij ons aanbevolen. 

 

Veldschoenen (proppers):  
In het materiaalhok bij de kantine staan gebruikte veldschoenen. Hier mogen de 

leden zelf kijken of er nog iets geschikts tussen zit. Voor de jeugd geldt dat hun 

ouders hun hierbij helpen. 

 

Vertrouwenspersoon 

Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van 

die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. 

Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een 

sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of 

gevoelens dieper. 

 

Neem contact op 

De vertrouwenspersoon binnen KV DTS is Nynke Geertsma. Je kunt een 

afspraak met haar maken via 0512-364801 of haar een e-mail sturen op 

vertrouwenspersoon@kvdts.nl, via dat adres kun je ook een andere algemene 

vraag aan haar voorleggen. Je krijgt binnen twee weken altijd een antwoord. 

Nynke Geertsma is regelmatig bij de wedstrijden van DTS te vinden, schiet 

haar gerust aan. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. 

 

mailto:vertrouwenspersoon@kvdts.nl
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De taken van de aanvoerder m/v 
 De speler en speelsters melden bij verhindering om te spelen, dit eerst bij 

hun trainer/coach.  

 De aanvoerder zorgt er (met het team) voor dat het veld op tijd klaar ligt. 

 De aanvoerder zorgt er (met het team) voor dat het veld wordt opgeruimd. 

 De aanvoerder is leider van het team. 

 De aanvoerder verwelkomt namens het team de scheidsrechter. 

 De aanvoerder geeft namens het team de scheidsrechter een hand. 

 De aanvoerder regelt het dwf. 

 De aanvoerder is aanspreekpunt van het team. 

 De aanvoerder kan eventuele problemen bespreekbaar maken (met iemand 

individueel, in de groep, met de trainer, met de (Jeugd) Technische 

Commissie of met het bestuur). 

 

Zoals uit dit lijstje blijkt, is het niet niks wat de aanvoerder te doen staat. Nu zal 

het in de praktijk best meevallen, want de meeste dingen die zijn genoemd 

gebeuren als vanzelfsprekend. Wel belangrijk is dat de aanvoerder zijn taken 

niet kan uitvoeren zonder hulp van zijn/haar teamgenoten. 

 

WISSELSPELERS: 

Wanneer iemand een wisselspeler nodig heeft van een ander team, dan moet dit 

overlegd worden met de trainer/coach van het team waar de speler in speelt en 

met de ouder en/of de speler zelf! 

 

BEZORGING SCHAKEL 

De coördinatie van de bezorging wordt verzorgd door Annemarie Postma. 

 

Belangrijk: 

Onjuiste adressen en adreswijzigingen doorgeven aan Annemarie Postma. 
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Kangoeroeklup 
 

Doe jij ook mee!!??  

Ook de Kangoeroes van DTS gaan in het nieuwe seizoen weer vrolijk verder! 

Annemarie is na het vorige seizoen gestopt als begeleider en is tijdens het 

afsluitende uitje van de Kangoeroes uitgebreid bedankt.  

 

In het nieuwe seizoen gaan Berber en Martine verder met de Kangoeroe Klup, 

met ondersteuning van Janine. We hebben er veel zin in en hopen dat dit ook 

voor de kinderen geldt! 

Alle kinderen tussen 3 en 6 jaar die zin hebben om (ongeveer) eens in de twee 

weken lekker te bewegen en allemaal leuke spelletjes te doen, zien we graag op 

de volgende dagen op het korfbalveld: 

16 september 

30 september 

14 oktober 

21 oktober 

 

De trainingen beginnen om 10.00 uur. Een keer komen kijken mag natuurlijk 

ook altijd. 

Hopelijk tot ziens op één van de bovenstaande dagen! 

 

Groeten, 

Martine, Janine en Berber 
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Programma 
 

 
 

  

2 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

Flamingo's 1 - DTS (S) 1 15:30 BUITENPOST

Flamingo's 3 - DTS (S) 2 14:00 BUITENPOST

6 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

AVO MW2 - DTS (S) MW1 20:00 ASSEN, SC Marsdijk

9 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

DTS (S) 1 - Thrianta 1 15:30

DTS (S) 2 - It Fean/Boelenslaan 3 17:00

DTL 3 - DTS (S) 3 12:30 HANTUM

Flamingo's 4 - DTS (S) 4 16:30 BUITENPOST

De Granaet A2 - DTS (S) A1 11:15 10.00 Antoinette, Jesse en Nyne DOKKUM, Tolhuispark

De Wâlden B1 - DTS (S) B1 11:15 10.00 Coach en Hille OENTSJERK

OKO/BIES C1 - DTS (S) C1 12:00 11.00 Fiets OPENDE

Harkema D1 - DTS (S) D1 11:00 10.15 Silke, Joost en Femke HARKEMA

Hoogkerk E1 - DTS (S) E1 10:00 9.00 Coach en Rianne Hoogkerk

Drachten E4 - DTS (S) E2 11:15 10.30 Amber A. en Patrick DRACHTEN

Quick '21 F1 - DTS (S) F1 11:00 10.15 Coach en Sander OUDEGA, De Kamp

13 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

DTS (S) MW1 - Ritola MW2 19:30 Wobbe

16 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

DIO 1 - DTS (S) 1 16:00

De Granaet 3 - DTS (S) 2 12:30

MN en W 1 - DTS (S) 3 14.30

DTS (S) 4 - Noordenveld 4 15:30 Rinze

DTS (S) A1 - De Pein A3 10:00 9.15 Janette

DTS (S) B1 - It Fean/Boelenslaan B1 11:30 11.00 Wiebe

DTS (S) C1 - It Fean/Boelenslaan C1 11:00 10.30 Sytze H.

DTS (S) D1 - Boelenslaan/It Fean D1 10:00 9.30 Jeroen

DTS (S) E1 - LDODK E4 11:00 10.30 Sieuwke

DTS (S) E2 - SCO E4 10:00 9.30 Hinke

DTS (S) F1 - Nic./Hoogkerk F1 10:00 9.45 Annemarie

19 september 2017 (beker)

DTS B1 - De Walden 19.30

20 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

Nic. MW1 - DTS (S) MW1 20:00 GRONINGEN, De Weijert

21 september 2017 (beker)

Ritola - DTS A1 19.30

23 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

DTS (S) 1 - EKC 2000 1 15:30

DTS (S) 2 - DTL 2 17:00

DTS (S) 3 - MN en W 1 17:00 Lammy

Noordenveld 4 - DTS (S) 4 12:00 RODEN

De Pein A3 - DTS (S) A1 10:00 9.00 Wiebren en Hester OPEINDE

It Fean/Boelenslaan B1 - DTS (S) B1 10:30 9.45 Fiets SURHUISTERVEEN

It Fean/Boelenslaan C1 - DTS (S) C1 10:00 9.15 Fiets SURHUISTERVEEN

Boelenslaan/It Fean D1 - DTS (S) D1 10:00 9.15 Anouk, Leanne en Eline BOELENSLAAN

LDODK E4 - DTS (S) E1 10:00 9.00 Coach en Benthe GORREDIJK, Kortezwaag

SCO E4 - DTS (S) E2 11:30 10.30 Rixt en Tiemen OLDEHOLTPADE

Nic./Hoogkerk F1 - DTS (S) F1 10:00 8.30 Coach en Halbe GRONINGEN, De Weijert

27 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

DTS (S) MW1 - Nic. MW1 20:00 Rinze
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Vervolg programma 
 

 

 
 

30 september 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

Noveas 1 - DTS (S) 1 15:30 STEENWIJK

WWC 2 - DTS (S) 2 14:00 WIUWERT

NQL 2 - DTS (S) 3 12:10 RINSUMAGEAST

Sparta (Ze) 3 - DTS (S) 4 18:30 ZEVENHUIZEN GN

De Wâlden A2 - DTS (S) A1 12:30 11.30 Albert, Jesse en Antoinette OENTSJERK

LDODK B2 - DTS (S) B1 12:00 11.00 Coach en Marijke GORREDIJK

LDODK C2 - DTS (S) C1 12:15 11.15 Frederika, Patrick en Marije GORREDIJK

Wordt Kwiek D2 - DTS (S) D1 10:00 9.00 Mirte, Tyme en Gea JUBBEGA

Boelenslaan E1 - DTS (S) E1 10:00 9.30 Coach en Meike BOELENSLAAN

It Fean E2 - DTS (S) E2 11:00 10.30 Amber P. en Patrick SURHUISTERVEEN

Drachten F1 - DTS (S) F1 10:00 9.15 Coach en Dycke DRACHTEN

3 oktober 2017 (beker)

DTS 1 - WSS 20.00

4 oktober 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

DTS (S) MW1 - AVO MW2 19:30 Anton

7 oktober 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

DTS (S) 1 - Stadskanaal '74 1 15:30

DTS (S) 2 - De Parabool 6 17:00

DTS (S) 3 - DTL 3 17:00 Wobbe

DTS (S) 4 - Flamingo's 4 14:00 Rinze

DTS (S) A1 - De Granaet A2 10:00 9.15 Nora

DTS (S) B1 - De Wâlden B1 11:30 11.00 Lammy

DTS (S) C1 - OKO/BIES C1 11:00 10.30 Sieuwke

DTS (S) D1 - Harkema D1 10:00 9.30 Sytze H.

DTS (S) E1 - Hoogkerk E1 11:00 10.30 Hinke

DTS (S) E2 - Drachten E4 10:00 9.30 Nynke G.

DTS (S) F1 - Quick '21 F1 10:00 9.45 Berber

12 oktober 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

Ritola MW2 - DTS (S) MW1 20:30 ZUIDLAREN

14 oktober 2017 Aanvang V/A Vervoer Scheidsrechter Plaats

NQL 1 - DTS (S) 1 15:30

Hoogkerk 4 - DTS (S) 2 14:20

DTS (S) 3 - NQL 2 17:00 Sytse N.

DTS (S) 4 - Sparta (Ze) 3 15:30 Rinze

DTS (S) A1 - De Wâlden A2 10:00 9.15 Lammy

DTS (S) B1 - LDODK B2 11:30 11.00 Nora

DTS (S) C1 - LDODK C2 11:00 10.30 Janette

DTS (S) D1 - Wordt Kwiek D2 10:00 9.30 Hinke

DTS (S) E1 - Boelenslaan E1 11:00 10.30 Sieuwke

DTS (S) E2 - It Fean E2 10:00 9.30 Annemarie

DTS (S) F1 Drachten F1 10:00 9.45 Marleen
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Telefoonlijst 
 

Bestuur 

Ronald Wassink, voorzitter 352176 ronald@kvdts.nl 

Wobbe de Haan, secretaris 352523 wobbe@kvdts.nl 

Janet v/d Veen, penningm. 351091 janet@kvdts.nl 

Anita v.d. Vaart, alg. lid 840660 anita@kvdts.nl 

Anneke Vonk, alg. lid 352857 anneke@kvdts.nl 

Halbe Rispens, alg. lid 352868 h.rispens1@kpnplanet.nl 
 

Activiteitencommissie 

Gerry Hartholt 352083 g.e.rr.y@hotmail.com 

Tanja Postma 352176 tanjapostma@chello.nl 

Bart Veenhuizen  bart.veenhuizen@hetnet.nl 

Arjan Veenstra 362928 arjanjanet@hotmail.com 

Jelle Hofman 365260 j.hofman49@chello.nl 

Marleen Boersma 06-3080761 marleentjuh_boersma@hotmail.com 
 

Jeugdcommissie 

Nynke Bosma 351065 jan-nynke@hotmail.com 

Aletta de Vries 06-25354655 Aletta87@msn.com 

Hinke Helder 06-27023810 hinkehelder@hotmail.com 

Mirte van der Veen 06-40198980  mirvdveen@hotmail.com 

 

Schakelcommissie 

Annemarie Postma 350688 annemarie77@hotmail.nl 

Sieuwke Veenema 775605 Schakel-DTS@hotmail.com 

Jolanda Geertsma 354004 jolandageertsma@gmail.com 
 

Kantinecommissie 

Jolanda Geertsma 354004 jolandageertsma@gmail.com 

 

Sponsorcommissie 

Janko de Vries 360635  janko.de.vries@gmail.com 

Enne Jan Spoelstra 352553 ennejan@hotmail.com 

Anton Postma 06-13211018 antongleufp@hotmail.com 
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Kledingcommissie 

Jantsje Luimstra (jeugd) 351932 j.luimstra@hotmail.com 

Jolanda Geertsma (jeugd) 785416 jolandageertsma@gmail.com 

Enne Jan Spoelstra (senioren) 352553 ennejan@hotmail.com 

Fenna Schaafsma (senioren) 06-31548854  
 

Technische commissie 

Jeroen Dijkstra 06-30320582  frodo_jd@hotmail.com 

Halbe Rispens 352868 h.rispens1@kpnplanet.nl 

Eeltsje Talstra 06-20955322 ettalstra@gmail.com 

Berber van der Veen 06-13734623 vanderveen.berber@gmail.com 
 

Jeugdtechnische commissie  

Jakob de Haan 06-10936914 Jakobdehaan@hotmail.com 

Anneke Vonk 352857 annekeaize@chello.nl 

Sytze Hansma 06-55680773 Sytze_54@hotmail.com 

Janette Talstra 351420 fokkejanette@hotmail.com 

Pietsje Talstra 352674 pytsje8@kpnmail.nl 

Aukje Rispens 352868 h.rispens1@kpnplanet.nl 

Minke Bosma 352188 minkebosma@canaldigitaal.nl 
 

Scheidsrechters 

Eeltsje Talstra (CP) 06-20955322 ettalstra@planet.nl 

Menco Bruining 0594-658119  hiekemenco@hotmail.com 

Wobbe de Haan 352523 wobbe.de.haan@hetnet.nl 

Wiebe van der Meer 352658 famvandermeer2420@gmail.com 

Lammy de Boer 06-53248205  lammy068@gmail.com 

Nora Nauta 06-11735952 ngvandervelde9598@gmail.com 

Sytze Nauta 351886 snauta123@gmail.com 

Anton Postma 06-13211018 antongleufp@hotmail.com 

Anneke Vonk 352857 annekeaize@chello.nl 

Janette Talstra 351420 fokkejanette@hotmail.com 
 

  

mailto:ennejan@hotmail.com
mailto:pytsje8@kpnmail.nl
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Wedstrijdzaken 

Aukje Rispens 352868 h.rispens1@kpnplanet.nl 
 

Club van 25 euro 

Jantsje Luimstra, voorzitter 351932 j.luimstra@hotmail.com  

Nora v/d Velde, secretaris 351886 snauta123@gmail.com 

Tjalling Talstra, penningm. 352674 t.talstra@knpmail.com 

Tine Geertsma 351875 f.geertsma@upcmail.com 

Sytze Atsma 350708 sh.atsma@hetnet.nl 

Jan A. Postma 351401 j.a.postma@hetnet.nl 

 
Bestuurlijke aanspreekpunten commissies 

Sponsorcommissie Halbe Rispens 

Kledingcommissie Anneke Vonk 

Activiteitencommissie Ronald Wassink 

Senioren (TC) Halbe Rispens 

Jeugdcommissie  Anneke Vonk 

JTC Anneke Vonk 

Schakel Anneke Vonk 

Website Anneke Vonk 

Kantine Halbe Rispens 

Financiën Janet van der Veen 

Onderhoud Wobbe de Haan 

 

  



20 
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Senioren 

 

Jouke Spoelstra 
 

 Hinke Helder 

 Jeroen Dijkstra 
 

 Marleen Boersma 

 Enne-Jan Spoelstra 
 

 Fenna Bouma 

 Rene de Boer 
 

 Binnie Rispens 

 Sytze Hansma 
 

 Kristyn van der Veen 

 Jakob de Haan 
 

 Sieuwke Veenema 

 Arnout de Haan 
 

 Berber van der Veen 

 Andries Barwegen 
 

 Martine Bosklopper 

 Jan Pool 
 

 Nora van der Velde 

 Jelle Hofman 
 

 Tanja Postma-Wassink 

 Sytse Atsma 
 

 Anita van der Vaart 

 Janko de Vries 
 

 Minke Bosma 

 Hillebrand Hartholt 
 

 Aletta de Vries 

 Wiebe van der Meer 
 

 Gerry Hartholt 

 Wobbe de Haan 
 

 Helene Nauta 

 Minze van Dijk 
 

 Reina Brouwer 

 Sytze Nauta 
 

 Anna-Margriet Loonstra 

 Piet Meerstra 
 

 Geanne Barwegen 

 Sytze Kloosterman 
 

 Lammy de Boer-de Vries 

 Gerrit Veltman 
 

 Anneke Vonk-Geertsma 

 Tjebbe Posthumus 
 

 Lidia Postma 

 Theo Nauta 
 

 Treja Boersma 

 Hein Hoogsteen 
 

 Sarina Gjaltema 

 Bauke Hoogsteen 
 

 Janette Talstra 

 Tjalling Ytsma 
 

 Andrieske Nicolaij-Mozes 

 Halbe Rispens 
 

 Annemarie Postma 

 Tseard Veenstra 
 

 Mirte van der Veen 

 Anton Postma 
 

 Fenna Schaafsma 

 Marten Hartholt 
 

 Marije Schaafsma 

  
 Hillie Sitenga 

  
 Saskia Hoekstra 

  
 Willeke van der Veen 
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Series Quick’21 
 

Groot succes voor het combinatieteam A1 en B1.Tijdens het Quick 21 tournooi 

zijn ze eerste geworden! We zijn trots op deze toppers! 

Zaterdag 26 augustus deden deze toppers mee met het toernooi van quick’21 en 

werden de volgende resultaten behaald: 

DTS A1 - CSL A1 8-5 

DTS A1 - De Pein A2 6-1 

DTS A1 - Quick’21 A1 5-4 

DTS A1 - WezHandich/DOW A1 5-5 

 

 
A-junioren 

    
0 Poule 2 punten voor tegen Saldo 

1 DTS A1 7 24 15 9 

2 Wêz Handich/DOW A1 6 19 15 4 

3 CSL A1 3 17 19 -2 

4 De Pein A2 3 8 14 -6 

5 Quick ’21 A1 1 13 18 -5 
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Ook ons eerste en tweede team was s’middags van de partij zij konden helaas 

geen potten breken maar hebben goed kunnen oefenen en ritme opgedaan. 

De selectie werd geholpen door de heren van de A’s en B’s bedankt voor het 

invallen. 
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Jeugdteams 
 

DTS A1 

 

Trainers Rene, Halbe en Jan  

Coach Rene en Halbe 

Trainen dinsdag en donderdag 19.00 – 20.30 

Antoinette de Boer 352646 Lucas Vonk  352857 

Thirza Postma 350901 Albert Veenstra 362928 

Nyne Kinderman 352662 Jesse Meerstra 352793 

Hester v/d Veen 351395 Wiebren Veenstra  352854 
 

DTS B1 

 

Trainers Rene, Halbe en Jan  

Coach Anneke 

Trainen dinsdag en donderdag 19.00 – 20.30 

Geertje Bijlsma  Sven Hiemstra   

Marijke Veenstra 351454 Hille Veenstra 352854 

Janine Vonk  352857 Gerben Rispens 352868 

Esmée Schievink 351420 Marc Geertsma  354004 

 
DTS C1 

 

Trainers Arnout en Anton 

Coach Arnout 

Trainen maadag en woensdag 18.30 – 19.30 

Frederika Atsma 350708 Jacob Laanstra  

Wilma Veenstra 351454 Patrick Hansma 351944 

Teikje Veenstra  362928 Sem v/d Veen 351091 

Dionne Bosma 352188 Niek Wassink 352176 

Marije Fokkinga    
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DTS D1 trainen maandag en woensdag 18.30 – 19.30 

 

Trainers Anneke, Jakob, Treja en Helene 

Coach Treja 

Silke Schievink 351420 Tyme Talstra   775605 

Mirte Holthuis 352988 Joost Posthumus 361626 

Gea v/d Veen 06-
20941107 

  

Femke Nicolai    

Anouk Geertsma 785416   

Leanne Bosma 352188   

Jildau Talstra 775605   

Eline Brandsma 352806   

 
DTS E1 4-tal trainen maandag en woensdag 16.30 – 17.30 

 

Trainers Mirte, Tanja, Antoinette en Marc 

Coach E1  Tanja 

Meike Wiersma 350951 Melle Veenstra 351454 

Rianne Mozes  Luuk Wassink 352176 

Bente de Vries    
 

DTS E2 4-tal trainen maandag en woensdag 16.30 – 17.30 

 

Trainers Mirte, Tanja, Antoinette en Marc 

Coach E2 Mirte 

Amber Posthumus 361626 Patrick Dam  

Amber Alma 360170 Jorrit Bosma 351065 

Rixt Pel  Tiemen Brandsma  
 

DTS F1 4-tal 

 

Trainers Anne Margriet Loonstra en Janine 

Coach  

Mirte Bosma 351065 Sander v Dellen  

Finke v/d Veen  Samuel Lode  

Dycke Pel  Halbe Hartholt  
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Schoonmaakrooster 

Kleedkamer 

 

 
  

SCHOONMAKEN: 

Vloer vegen, dweilen, wc's, banken, afvalbak legen 

en niet vergeten het scheidsrechterhok meenemen

WEEK 36 3 t/m 9 september

DTS 1 Marleen

WEEK 37 10 t/m 16 september

DTS 2 Hillie

WEEK 38 17 t/m 23 september

DTS 3 Tanja

WEEK 39 24  t/m 30 september

DTS 4 Anneke

WEEK 40 1 t/m 7 oktober

Midweek Fenna S.

WEEK 41 8 t/m 14 oktober

DTS 1 Hinke

WEEK 42 15 t/m 21 oktober

DTS 2 Berber

BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING!!!!!

DE KANTINECOMMISSIE

Jolanda Geertsma

06-43149174
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Wist u dat… 
DAG 1 

- De selectie ook dit jaar weer voor een trainingsweekend naar Ameland 
ging? 

- Dit sinds vorige keer eigenlijk is omgetoverd tot een 
teambuildingsweekend? 

- Arnout, Enne en Jakob door een sanitaire stop bijna waren opgesloten 
op de boot en retour moesten? 

- Er een sprintje moest worden getrokken om uiteindelijk via de ingang 
van de boot er af te komen? 

- De routebeschrijving naar de Kampeerboerderij volgens Arnout ‘na de 
pizzeria rechts’ was? 

- De eigenaar bij aankomst dacht dat er een pingpongvereniging 
langskwam? 

- Wij namelijk onze eigen pingpongtafel hadden meegenomen? 
- Er bij de boerderij toch wel een pingpongtafel aanwezig bleek te zijn? 
- Er een huis vol met heksen naast de kampeerboerderij zat? 
- De mannelijke bewoner door Arnout ‘de heksin’ werd genoemd? 
- Het eerste terras door een aantal heren al eerder werd gevonden dan de 

kampeerboerderij zelf? 
- Jan WtD hier graag ‘het gas’ aan wilde? 
- Vooral de heren dit de rest van het weekend wel erg letterlijk namen? 
- René eruit zag als 16-jarige en om ID-kaart werd gevraagd? 
- Jan zijn barca-jasje door het vuur ging? 
- Het nobeltje ‘voor de oude man’ dat voorbeeld snel volgde? 
- Jeroen, Enne en Jakob voor €2 een middagje hebben gebowld? 
- Daarbij gevraagd werd hoeveel drankjes Enne op had? 
- Hij volgens de eigenaar subtiel gooide, maar wel lelijk was? 
- Er het hele weekend bimbo is gespeeld? 
- Jakob hierbij geregeld vals speelde? 
- René geen lenzen en bril had meegenomen? 
- Hij hierdoor steeds het pingpongballetje miste? 
- Hij daarom onze ‘mòl’ was? 
- Jan het hele weekend met een ‘bokje op de lip’ liep? 
- ’s Avonds De Lichtboei werd opgezocht? 
- Onze plaatselijke rijinstructeur een 2

e
 carrière is begonnen als dj op 

Ameland? 
- Er verzoekplaatjes werden aangevraagd op de wc? 
- Arnout en Enne de danspaal opzochten voor een mooi showtje? 
- Ook de oudste van het stel nog lenig bleek te zijn?  
- Andries een buikschuiver maakte in De Lichtboei? 
- De neef van Enne voor het bier zorgde? 
- Sytze en René de hele avond melk met ijs hebben gedronken? 
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- Jan ons daarna allemaal de kroeg in trok? 
- Zijn eigen hoofd de volgende ochtend ook een lichtboei was? 
- De twee breurs ’s nachts een knakworst conflict hadden? 
- Jakob hiervoor een sprintje moest trekken? 
- Marten het nooduitgangbordje afplakte met zakken chips voor een 

goede nachtrust? 
- Sytze een kleedje zocht om zijn voeten te vegen na een nachtelijk wc-

bezoekje? 
- Dit Jeroen zijn broek bleek te zijn? 
- Jeroen nog een keer de dupe was die nacht? 
- Enne namelijk zijn spierkracht op hem testte? 

 
DAG 2 

- Jan naar de bakker is gefietst, omdat het brood ’s nachts verstopt was? 
- Zijn ‘piene holle piltsjes’ zo gelukkig wel rustig konden inwerken? 
- Jeroen de hele dag aan zijn slaapzak zat vastgeplakt? 
- Arnout en Enne vrijwillig gingen hardlopen? 
- Tijdens dit tochtje een frisse duik in de zee werd genomen? 
- Zij daarna op hun T-shirt op het strand lagen, omdat de handdoek 

vergeten was? 
- 3 dames maar één nachtje bleven? 
- Zij bijna geen bagage hadden door een storing bij de autobrug? 
- Ze door hekken zijn geglipt om hun bagage te halen? 
- Kristyn voor deze nacht bagage voor wel twee weken had 

meegenomen? 
- Er in één van haar koffers een minibike zat? 
- Andries een ommetje moest maken voor een nieuwe ‘rol’? 
- Marten en Sytze de hele middag hebben gepoedeld in een zwembadje? 
- Sytze hier net een aangespoelde walvis leek? 
- Sytze kramp had in z’n lipjes? 
- De reden hiervoor niet genoemd zal worden? 
- Enne chinees had besteld? 
- Dit René bleek te zijn? 
- Arnout met 2 kratten bier per ongeluk een wheelie deed?  
- Dit uiteindelijk met een letterlijke sisser afliep? 
- Jan graag de krant leest? 
- We hem er op betrapten dat hij al een uur dezelfde pagina aan het lezen 

was? 
- Hij moest bekennen dat de oogjes even waren dichtgevallen? 
- Sieuwke haar kinderen vast liet ruiken aan een weekendje Ameland? 
- Jan goed kan barbecueën? 
- Arnout het hier niet helemaal mee eens was? 
- Dit kwam omdat hij slechts een halve worst kreeg? 
- Sytze ook uit het bord van Jakob at? 
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- Dit het moment was waarop deze ‘Wist u dat?’ tot stand kwam? 
- Er bij gebrek aan papier geschreven werd op koffiefilters? 
- Sytze het weekend doorbracht in een ski-jas? 
- Arnout ’s middags al niet meer wist welke kant de wc op was? 
- De selectie van natuurfilms houdt? 
- Deze werd gekeken in een darkroom? 
- We niet alleen een parelhoender zagen vliegen? 
- René namelijk ook door de kampeerboerderij vloog? 
- Hij het voortaan wel laat om op Enne zijn plek te gaan zitten? 
- Bert Visscher en het eredivisie voetbal ook werden bekeken? 
- Hierna de Swinging Mill werd bezocht? 
- Andries liever naar de Swinging Milf ging? 
- We de hele avond een 5

e
 wiel aan de wagen hadden? 

- We ons nog steeds afvragen wie dit was? 
- René de hele avond dezelfde dansmove had? 
- De ware aard van enkele heren naar boven kwam? 
- Zij bijna een ‘smûke hoeke’ hadden opgezocht? 
- Hillie steeds ruzie veroorzaakte? 
- Enne hierdoor bijna een panda was geweest? 
- De tweede nacht een gescheiden uitje was tussen trainer en spelers? 
- Jan ’s nachts door ‘zijn’ jongens werd opgehaald uit de kroeg? 
- Enne daarna grote hoogtes opzocht? 
- Arnout nog moet oefenen met struukeduuk’n? 
- Zijn rug nu uit 3 delen bestaat? 
- Jan zijn motor ’s nachts niet wilde starten? 
- Marten daarom in de douche geslapen heeft? 
- Niemand dit wist en er daarom in de caddy werd gezocht om te kijken 

of hij daar lag? 
- Volgens Jeroen op ieder plakje kaas een deksel zat? 
- Hij vervolgens met een handvol kaas in bed lag? 
- Marleen getuige was van een zeehond imitatie van Jeroen? 
- Bijna iedereen op 2 matrassen sliep? 

DAG 3 
- Marten al een fietstocht van 2 uur had gemaakt voordat iedereen 

wakker was? 
- Enne zich een 3 voelde op de schaal van 10? 
- Dit via een 4 snel weer een 2 werd? 
- Zijn broodje bal de heenreis beter smaakte? 
- Marleen tot haar eigen verbazing moeder blijkt te zijn? 
- Wij met deze opmerkelijke uitspraak deze editie zullen beëindigen?  
- Wij ook hopen op nieuwe edities in de toekomst? 

Trainers-tips 
 Kom op tijd en zorg ervoor dat alles wat je nodig hebt tijdig klaar staat. 
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 Een uurtje training is kort, zorg dat je de volle 60 minuten effectief gebruikt. 

 Kom in het juiste tenue; trainingspak of korte broek. 

 Verlang ook van de jeugd de juiste kleding. 

 Stel jezelf even voor en maak bekend welke regels er tijdens jouw training 

gelden. 

 Maak afspraken over het opbouwen en opruimen van het materiaal, zowel 

bij trainingen als bij wedstrijden.  

 Zorg ervoor dat het materiaal netjes in het hok komt. De ballenpomp niet 

door de jeugd laten gebruiken! 

 Alleen materiaal op het veld wat daadwerkelijk nodig is en wordt gebruikt. 

 Voorkom dat er “toeschouwers” zijn die de training nadelig beïnvloeden, 

stuur ze gerust weg. 

 Bereid de training altijd voor. Op de training moet je niet meer moeten 

bedenken “wat zullen we vandaag eens gaan doen”. 

 Begin met een warming-up, ook bij de pupillen (jong geleerd, oud gedaan). 

Denk hierbij niet alleen aan de diverse loopvormen, maar ook aan 

spieroefeningen. 

 Probeer een gezonde teamgeest op te bouwen. Laat de jongens en meisjes 

samen de oefeningen doen, dus mix en wissel regelmatig. 

 Oefen de basistechnieken wekelijks en blijf corrigeren. Leer ze een goede 

balbehandeling. Doe veel oefeningen waarbij ze alle facetten van het gooien 

en vangen kunnen aanleren. Een goede balbehandeling komt de techniek 

van het schot ten goede. 

 Leer ze ook verdedigen spelletjes 1 tegen 1, het aanleren van 

schijnbewegingen, verbeteren van de eigen motoriek. 

 Vertel de jongsten wat er gebeurt; handgeven, rol aanvoerder, 

scheidsrechter etc. 

 Aangeraden wordt de trainingsinhoud, de opkomst, de resultaten, wissels 

etc. bij te houden in een schrift. Dit kan dienen als naslagwerk. 

 Bij wijzigingen in het speelprogramma bij thuiswedstrijden moet ook de 

(eigen) scheidsrechter en de kantine (Jolanda Geertsma) worden ingelicht. 

 Word je team kampioen, licht dan tijdig de jeugdcommissie in i.v.m. 

bloemen, foto enz. 

 Ook de langdurige blessures kun je doorgeven aan de jc (attentie). 

 RELATIVEER EN BLIJF POSITIEF!!!! 

Mooie resultaten gewenst (bedoeld in de meest ruime betekenis)!!!  
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Voor al uw installatiewerk 
 Duurzame installaties 
 Koeling 
 Verwarming 
 Water 
 Gas 
 Electra 
 Riolering 
 Sanitair 
 Ventilatie 

 

 

   
 

www.beerstra.nl     Friese Streek 13   9872 PP Stroobos 
             
           info@beerstra.nl                0512 840611 of 06 211 411 99 
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