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Het Begin 

51e jaargang nr. 2. 2015/2016 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaris Wobbe de Haan 352523 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Janette Talstra 351420 

 Alg. bestuurslid Jeroen Dijkstra 06-30320582  

 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 0512-785416 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Bakkerij Wouda, Surhuizum, Harkema en Rottevalle 

 Rijpma Sierhekken, Surhuizum 

 Hoekstra Westra bouw, Surhuizum 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 

TRAINER Selectie: Johan Boerema 

 Telefoon: 0516-522181 of 06-13150504 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

   

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

maand juni!) bij Wobbe de Haan, Deutechemstrjitte 19. 

 

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

Voor jullie alweer de 2e en schakel van dit seizoen hierin het 1e deel van het 

zaalprogramma. Let op wanneer u moet rijden/fluiten. 

 

Wij van de Schakelcommissie wensen iedereen een sportief en gezellig 

zaalseizoen toe. 

 

De Schakelcommissie. 

 

Verjaardagskalender 
Hallo allemaal, 

 

Sta jij niet op de kalender of heb ik je per ongeluk op de verkeerde datum 

staan? Stuur me dan een mailtje met de correcte datum dan zal ik er meteen 

voor zorgen dat je er goed op staat. 

 

Annemarie Postma 

annemarie77@hotmail.nl 

 
  November   December  Januari 

           

01 Bart Cornelis Veenhuizen 03 Arjan Veenstra 04 Gea vd Veen 

03 Sytze Nauta 07 Sytze Hansma 05 Rommert Kats 

05 Jouke Spoelstra 14 Hillie Sitenga 07 Nynke Bosma 

07 Bettie Talstra 16 Ronald Wassink 11 Lidia Postma 

09 Sjoerd Kooistra 17 Annemarie Postma 14 Kristyn v/d Veen 

10 Gea Meerstra 23 Nicole Rijpma 19 Nora Nauta 

10 Marleen Boersma 23 Jolanda Rijpma 16 Tjalling Talstra 

14 Dionne Bosma 23 Aletta de Vries 26 Rinze Kats 
17 Esmée Schievink 29 Pietsje Talstra 27 Annie Boekema 

17 Sytze Atsma   27 Halbe Rispens 

19 Anouschka Elzinga   28 Aukje Rispens 

21 Martine Bosklopper   28 Mirte Hothuis 
25 Thea Brandsma   29 Antoinette de Boer 

29 Theunis- Jan Holthuis     

29 Haye de Boer       

30 Jelle de Vries     

30 Joost Posthumus     
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Van het Bestuur 
 

Het veldseizoen zit er al weer op, de winter 

meldt zich aan en hiermee start ook voor ons 

het zaalseizoen. De bond was zeer laat met 

het programma, waardoor ook het uitbrengen 

van deze Schakel een vertraging opliep. 

Onder druk hebben diegene die aan de 

verschillende programma’s werken e.e.a. 

moeten realiseren. Onze dank voor deze 

prestatie en ondersteuning. 

 

Renovatie 

In de vorige Schakel konden we melden: ‘It giet oan!’. De 1e renovatie fase 

zou worden gestart met het aanpakken van het dak. Inmiddels hebben velen 

van ons reeds kunnen genieten van de 

nieuwe uitstraling van ons clubgebouw 

met een schitterend nieuw dak. De 

bouwcommissie gaat verder met het zetten 

van de puntjes op de ‘i’ voor de buitenkant 

en zal starten met het voorbereiden van de 

volgende fase. Meer hierover in een aparte 

bijdrage in de Schakel. 

 

Jumbo plaatjes actie 

Wat een 

feestelijke start 

hebben we mogen 

beleven met de Jumbo plaatjes actie. De 

aanwezigheid van Buurman en Buurman 

vergrote de feestvreugde en we mochten 

nagenoeg alle jeugdleden verwelkomen. 

Vele ruil momenten zijn er onderling 

reeds geweest. Zo is bekend dat er na trainingen geruild wordt, tijdens feestjes 

en zelfs belangrijke tijd van de bestuursvergadering hiervoor ingezet wordt. 

Ook zijn er aandachtspunten gelegen in het niet kunnen verkrijgen van ‘je 

eigen plaatje’ tot het hebben van hele collecties van een bepaald persoon. Er 

zullen nog ruilmomenten worden georganiseerd, met als doel dat iedereen een 

boek vol krijgt. 

 

Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 
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Hoofdtrainer 

Inmiddels hebben we een wissel qua hoofdtrainer achter de rug. Johan 

Boerema had ons aangegeven zijn drukke werkzaamheden niet meer ten volle 

te kunnen combineren met het trainerschap bij DTS. We respecteren zijn 

motivatie en danken heb voor zijn inzet en positieve uitstraling over de 

afgelopen periode. In de nieuwe hoofdtrainer Leo van der Lei haalt DTS een 

oude bekende binnen. We wensen Leo heel veel plezier en rekenen natuurlijk 

op de nodige succesvolle prestaties.  

 

Barvrijwilligers 

Door middel van een directe oproep voor 

barvrijwilliger hadden we gehoopt op een 

response waarmee we een versterking van het 

barvrijwilligersteam konden bereiken. Helaas is 

dit niet gelukt. Ondanks dat alle jeugdleden een 

briefje mee hebben gekregen hebben we geen 

enkele reactie terug mogen krijgen. Enigszins 

teleurstellend is dit wel. Bij veel verenigingen 

worden bardiensten vaak toegewezen. Als bestuur 

is dit een situatie waar we eigenlijk niet naar toe willen, maar reeds wel al 

over tafel gaat. Onze vereniging is vrijwilligers nodig om draaiende te blijven. 

Via deze weg nog een keer de oproep voor barvrijwilligers om zich te melden 

ter ondersteuning van de vereniging. Misschien een mooie mogelijkheid om 

de gezelligheid van onze vereniging te ervaren en gelijk een bijdrage te 

leveren? We rekenen op uw aanmelding! 

 

Jeugdactiviteiten 

Ook zijn er weer vele jeugdactiviteiten georganiseerd, iets waar onze 

vereniging om bekend staat. Zo is er een Bingo middag geweest en is / staat er 

een spokentocht op het programma. Fantastische initiatieven die een extra 

bijdrage leveren aan het plezier binnen onze vereniging.  

 

Reclameborden - sponsoring 

Misschien hebben jullie het al gezien, maar er zijn diverse nieuwe 

reclameborden geplaatst. De sponsorcommissie heeft hier een mooi resultaat 

weggezet. Natuurlijk is er nog ruimte voor nieuwe borden, mocht je iemand 

weten die onze vereniging wil sponsoren laat het ons dan weten. 
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Resultaten 

De resultaten zijn wisselend. Ons eerste team is als 6e geëindigd en dient deze 

plek te verbeteren of minimaal te verdedigen na de zaalcompetitie.  

Het 2e team draait op een 2e plaats mee. Een mooi resultaat dat vastgehouden 

moet worden maar niet eenvoudig zal zijn. 

Het 3e team is kampioen geworden op doel 

saldo. Het behalen van dit resultaat was bij 

het spelen van de laatste wedstrijd nog niet 

duidelijk, omdat de directe tegenstander nog 

2 wedstrijden moest spelen. Via deze weg 

alsnog de felicitaties van het bestuur.  

Ons 4e team is als 3e geëindigd. 

De teams A1 en B1 zijn beide als 2e 

geëindigd. De C1 en C2 zijn kampioen 

geworden. Een mooi resultaat en ook jullie 

de felicitaties van het bestuur. De overige teams zijn op de volgende plaatsten 

geëindigd: D1 – 3e, E1 – 2e E2 – 4e, F1 – 3e. Allemaal een mooi resultaat waar 

we trots op mogen zijn. 

 

Voor de zaalcompetitie wensen we iedereen heel veel sportief succes en 

plezier toe. 

 

Namens het bestuur, 

 

Ronald Wassink 

 

 

Klaverjassen 
 

Hieronder volgen de datums voor het klaverjassen: 

 20 november 

 18 december 

 31 december 
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Wijziging spelregel 4Korfbal F-jeugd 
 

Sinds het begin van het afgelopen veldseizoen is er een wijziging doorgevoerd 

in de spelregels voor de F-jeugd.  

Kort gezegd komt het er op neer dat een speler na zijn eigen schot niet direct na 

het afvangen weer mag schieten. De speler moet in die situatie de bal eerst 

overspelen naar een medespeler. 

Als speler A schiet en mist, en speler B vangt af, mag diegene wel meteen 

schieten. 

De formele reglementstekst:  

Indien een schot niet tot een geldig doelpunt leidt en de schietende speler direct 

na het schot weer in bezit komt van de bal, dient deze eerst te worden 

overgespeeld alvorens weer door een speler van die ploeg mag worden 

geschoten. Daarbij zijn de leden k en l van dit artikel 11 van toepassing. Indien 

er niet wordt overgespeeld, maar er weer wordt geschoten door de speler die 

het eigen schot heeft afgevangen, volgt een spelhervatting voor de andere 

ploeg.      

 

  

http://www.knkv.nl/
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 10 

Nieuws van de sponsorcommissie 
 

Afgelopen jaar hebben we een aantal nieuwe sponsoren mogen verbinden aan 

onze vereniging. Met trots kunnen we dan ook mededelen dat we de volgende 

nieuwe sponsoren ons de komende jaren zullen steunen: 

 

  
  

  
  

  
  

 

Advertentie Schakel: 

 

Tandartspraktijk Surhuisterveen Ria v/d Meer, 

A Heart that Works 

R. Kats bouwonderneming 

 

 Via deze weg willen we deze ondernemers ook heel hartelijk danken voor de 

steun aan onze vereniging! 

 

Sponsorcommissie kv DTS 
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Contante betaling 
 
Beste leden, via deze weg wil ik jullie aandacht 

vragen voor het volgende: 

Binnen de vereniging hebben we reeds een 

langere periode de afspraak dat we na de 

trainingen de verbruikte consumpties kunnen 

opschrijven. Die consumpties die zijn 

opgeschreven kunnen tijdens de eerst volgende 

wedstrijd worden afgerekend.  

Afgerekende consumpties worden door de 

barvrijwilligers doorgestreept en hiermee als 

voldaan beschouwd. Periodiek worden de 

verschillende blaadjes met nog openstaand 

bedragen bij elkaar opgeteld om het overzicht 

voor de vrijwilligers te bewaren. 

 

Regelmatig terugkerend worden er bij het 

afrekenen opmerkingen geplaatst richting de barvrijwilligers in de vorm van: “maar ik 

had toch al betaald” / “dit kan niet want …..” / “zo veel …”. Deze opmerkingen aan het 

adres van de barvrijwilligers zijn absoluut onterecht. 

 

We willen iedereen erop wijzen dat het opschrijven van de consumpties, je eigen 

verantwoordelijkheid is. Het afrekenen en hiermee het doorstrepen ook je eigen 

verantwoordelijkheid is. Je dient zelf te controleren of de barvrijwilliger met het 

betalen, ook het openstaande bedrag doorstreept. Bij openstaande bedragen heeft de 

barvrijwilliger het recht in dit geval aan zijn / haar kant. 

 

We zouden dan ook een paar kleine spelregels onder de aandacht willen brengen: 

1. Laat het bedrag niet te hoog oplopen.  

De barvrijwilliger heeft het recht om eerst te vragen om af te rekenen alvorens 

nieuwe consumpties uit te geven. 

2. Behandel de barvrijwilliger met respect.  

Bedenk dat het opschrijven een gunst is en je eigen verantwoordelijkheid. 

3. Betaal zo snel mogelijk het openstaande bedrag.  

Wanneer alle leden een openstaande schuld zouden hebben loopt dit al snel in de 

honderden euro’s. 

 

Mochten er vragen zijn ten aanzien van bovenstaande dan kan je hierover altijd contact 

zoeken met een bestuurslid. 

 

Namens het bestuur. 

Ronald Wassink  
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Renovatie clubgebouw. 
 
In augustus konden we melden dat de 

feitelijke renovatie van ons clubgebouw 

van start zou gaan. Na jaren lang erover 

gesproken te hebben, diverse ideeën 

over de tafel te hebben laten gaan en een 

ruime tijd van onderhandeling met de 

gemeente, konden we feitelijk starten.  

De prioriteit lag bij het dak dat de grootste zorg van de vereniging was. 

 

Onderstaand een foto impressie van de realisatie van de 1e fase, waarbij het 

dak is aangepakt. 
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Het resultaat mocht er uiteindelijk zijn. Er is door de bouwcommissie en 

vrijwilligers veel tijd en energie gestopt in de werkzaamheden, maar het 

clubgebouw heeft een totaal andere uitstraling gekregen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve het dak is ook de gevel gereinigd. Dit geeft een veel frissere 

aanblik. De bouwcommissie gaat verder met het zetten van de puntjes op de 

‘i’ voor de buitenkant als verven en plaatsen van nieuwe ramen met 

ventilatie. Tevens zal er worden gestart met het voorbereiden van de 

volgende fase. 

 

Ronald Wassink 
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DTS 1 
Het veldseizoen kende een bijzonder verloop voor DTS 1. De eerste 

wedstrijden werden nog begeleid door Johan (Boerema), maar die gaf na 

enkele weken aan dat hij zijn drukke werkzaamheden niet langer kon 

combineren met zijn taken als trainer en coach. Gelukkig werd Leo van 

der Lei, bij velen bekend, bereid gevonden zijn taken over te nemen, 

zodat de selectie haar ontwikkelingen en ambities voort kon zetten. 

Aan het einde van de eerste helft van het veldseizoen bezet DTS een 

zesde plaats in de ranglijst. Naar boven kijken is zeker mogelijk, want de 

ploegen die plek 3 t/m 5 bezetten hebben respectievelijk 8 en 7 punten 

en zijn allen ploegen waar door de Broekenhuisformatie eerder punten 

tegen gepakt zijn.  

DTS gaat nu vol goede moed de zaal in, waar MN en W, de Granaet, 

Westergo, Invicta, Harkema en DWA/ARGO de tegenstanders zullen 

zijn. Dit is zeker een poule met mogelijkheden, dus met een positieve 

instelling van de mensen in en rond het veld, hoopt DTS dit zaalseizoen 

goede resultaten te behalen! 
 

Verslag DTS 2 
DTS 2 begon de najaarscompetitie met een vernieuwd team. Arnout, 

Jakob, René, Binnie, Hillie, Fenna en Martine kwamen vanuit de 

junioren dit team ‘verfrissen’. Als ‘jong’ team hadden we niets te 

verliezen, dus begonnen we met een open houding aan de competitie. 

Mirte, Anton, Aletta, Sjoerd en Marten zijn de ervaringsdeskundigen 

in dit team en kunnen samen met de coaches Eppo en Halbe ‘de 

jeugd’ goed op weg helpen.  

De eerste wedstrijd was op 29 augustus tegen Flamingo’s 3 in 

Buitenpost. Hier gingen we redelijk onbevangen naar toe. Het was wel 

even wennen aan elkaar, maar vanaf het begin van de wedstrijd ging 

het best aardig. Met een ruime voorsprong gingen we de rust in. Na de 

rust werd het nog wel even spannend, maar we zetten goed door en 

wonnen we met 11-17. Een prima start! Twee weken daarna speelden 

we op sportpark Woudlust tegen koploper Noordenveld 3, die de 

weken daarvoor al met ruime cijfers hadden gewonnen. In eerste 

instantie was het doel om de schade beperkt te houden en zo goed 

mogelijk ons eigen spel te spelen. We konden het hen zo nu en dan 
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nog best lastig maken door hen uit hun spel te halen. Na een 1-6 

achterstand rechtten we onze rug en kwamen we zowel verdedigend 

als aanvallend op gang. We konden zo nog enigszins bij blijven bij dit 

sterke Noordenveld. We verloren wel met 12-19, maar we hadden een 

goede wedstrijd gespeeld en hebben hier zeker van geleerd. Invicta 2 

was in Kollum de tegenstander op 19 september. Aanvankelijk hadden 

we een vliegende start, maar na een 1-5 voorsprong verloren we na 

rust de focus en gaven Invicta de gelegenheid om terug te komen. 

Invicta greep deze kans met twee handen aan en met een 13-9 

overwinning hielden ze de punten in Kollum.  

De week daarop speelden we thuis tegen Drachten/Van der Wiel 8. In 

deze wedstrijd ging eigenlijk alles goed en zaten we goed in de 

wedstrijd. We wonnen deze wedstrijd dan ook met dubbele cijfers,  

16-8. Een leuke opsteker na de domper tegen Invicta. Op de zaterdag 

ging de wedstrijd niet door vanwege het ontbreken van een scheids-

rechter. Daarom speelden we de maandagavond daarop tegen  

De Granaet 3 in Dokkum. Net zoals ons, stond ook De Granaet met 

een jong team in het veld, een leuke ontmoeting dus. In deze wedstrijd 

ging het redelijk gelijk op, maar toch konden we tot aan het einde toe 

steeds een kleine voorsprong behouden. De eindstand was na een 

boeiende wedstrijd 9-11, waarin ook coach Eppo nog verdienstelijk 

zijn rentree in dit team maakte. De laatste wedstrijd was de klapper 

tegen It Fean 3. Deze derby stond garant voor een spannende strijd. 

Dit werd het ook, want de emoties liepen hoog op en tot in de slotfase 

speelden beide teams op het scherpst van de snede, waarbij It Fean op 

een 11-12 voorsprong stond. In de allerlaatste minuut viel toch nog de 

verdiende goal voor DTS, Anton scoorde van afstand en zo konden we 

toch een zeer belangrijk puntje uit deze wedstrijd slepen.  Al met al 

hebben we een degelijke prestatie neergezet afgelopen veldseizoen. 

We zijn op de tweede plaats geëindigd, op vijf punten van de 

verdiende koploper Noordenveld. We zijn hier erg tevreden mee en in 

het zaalseizoen willen we de goede lijn graag zo doorzetten. In de zaal 

spelen we wel een klasse hoger, de 3e klasse, maar we gaan zeker ons 

best doen om er een mooi zaalseizoen van te maken! Tot slot gaat 

onze dank nog uit voor iedereen die dit seizoen als reserve met ons 

mee is geweest en naar alle supporters, die ons altijd volop steunen.  
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Nynke en Jelle “hangen de schoenen in de wilgen” 
 

Twee zeer actieve betrokken DTS’ers hebben het 

afgelopen seizoen hun actieve korfbal carrière 

beëindigd. Nynke Geertsma-Kats heeft aan het 

einde van de voorjaarscompetitie besloten te 

stoppen met korfballen. Nynke heeft haar hele 

leven gekorfbald, bij DTS en bij Invicta in 

Kollum. Nynke moet ongeveer 60 jaar gespeeld 

hebben met enkele kleine bevallings-

onderbrekingen. Naast het actief spelen was en is 

Nynke van alle markten thuis. Zij was 

scheidsrechter en trainster bij de jeugd en bij DTS 

al jarenlang wedstrijdsecretaris. Nynke blijft 

gewoon lid bij DTS en zij blijft ook het 

wedstrijdsecretariaat verzorgen. DTS 4 heeft al op 

gepaste wijze “afscheid” genomen, maar Nynke 

blijft trouw supporter van haar team en natuurlijk 

ook van heel DTS. Nynke heeft ook de DTS klok uit handen van onze voorzitter 

mogen ontvangen. Nynke bedankt dat je zoveel positieve energie en tijd in DTS 

hebt willen steken.  

 

Ook Jelle de Vries heeft zijn schoenen nu definitief opgeruimd. Hij had al 

eerder aangegeven te willen stoppen maar nu 

is het definitief. Wanneer Jelle precies 

begonnen is met korfballen was niet meer te 

achterhalen. Maar ook voor Jelle geldt dat 

gelet op zijn leeftijd ook hij rond de 60 jaar 

actief is geweest. Daarbij is Jelle al jarenlang 

ere lid van DTS. Hij heeft ook een lange 

bestuurs-carrière achter de rug, meestal als 

penningmeester. Jelle de Vries zijn bedrijf “het 

Broekenhuis” is al jarenlang hoofdsponsor van 

DTS. Ook Jelle blijft als sponsor en erelid 

betrokken bij onze vereniging. Jelle bedankt 

voor jou jaren lange inzet en ondersteuning 

van DTS en rekenen ook de komende jaren op 

jou.  

 

Bestuur DTS 
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DTS 3 
 

Met de uitbreiding van het aantal heren en de comeback van Aukje begon het 

derde team van DTS sterk de herfstcompetitie. Het mooie weer beviel ons 

zeker. Dat bleek onder meer uit het fraaie aantal doelpunten dat werd gescoord, 

waarvan vele afstandsschoten.  

De eerste wedstrijd thuis tegen Udiros werd na een spannende eerste helft  

(ruststand 8-7) met 15-10 gewonnen. De week daarop speelden we uit tegen 

Kios/DOS ’46. We reisden met  precies  8 spelers af naar Ruinerwold. Er was 

niemand die een verslag bijhield en naderhand waren ook geen notities 

gemaakt. Misschien omdat de uitslag negatief voor ons uitviel. DTS bleef 

steeds dicht bij Kios/DOS’46, maar kon niet voldoende inlopen om op gelijke 

hoogte te komen. Uiteindelijk werd verloren met 1 punt verschil. Een mooie 

wedstrijd, hoewel er meer in had meer in gezeten. Het volgende weekend 

speelden we tegen Udiros. Een wedstrijd waarin de jeugdige tegenstander van 

onze ervaren Anita het zwaar had. We wonnen met 15-10. 

De week daarop speelden we in de vroege avond opnieuw tegen Udiros. Laat in 

de avond kwamen we na een omweg (gelukkig wist Aukje precies waar we ons 

bevonden) thuis met de overwinningspunten.  

Tegen SCO uit kwamen we juist laat aan. Het was even lastig voor onze dames 

om zich rustig voor te bereiden. “Had je eerder van huis moeten gaan”, was de 

reactie van wat later de coach van onze tegenstander bleek te zijn. De 

dameskleedkamers waren bezet in verband met  besprekingen van andere 

teams. Dan maar in de herenkleedkamer omkleden en nog even een snelle 

warming-up. De stand werd 12-20 in ons voordeel. Anita speelde haar 

tegenstander helemaal murw en scoorde maar liefst 7 keer. 

De laatste wedstrijd thuis tegen Kios/Dos ’46 ging het erom. Wanneer we deze 

wedstrijd zouden winnen, eindigden we gezamenlijk bovenaan. De eerste helft 

ging het gelijk op. Iedere keer als DTS 3 een doelpunt maakte, had 

Kios/Dos’46 er een passend antwoord op. Met een voorsprong van 1 doelpunt 

gingen we de rust in. De thee smaakte ons goed en na de rust vielen de 

doelpunten voor DTS eenvoudig. Kios/Dos’46 kon niet meer aansluiten. Dit tot 

ergernis van enkele spelers van Kios. Door de strakke en duidelijk leiding van 

scheids Lammy werd de wedstrijd goed uitgespeeld met een overtuigende 

overwinning van DTS. Eindstand 20-12. Zoals het lijkt eindigt DTS samen met 

Kios/Dos’46 bovenaan. Een mooi resultaat dat is neergezet door de heren en 

dames van DTS 3.  
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Verslag DTS 4 
 

Dit keer geen verslag zoals jullie dat gewend waren van DTS 4. Omdat ik 

(Wobbe) op een ongebruikelijke manier van mijn fiets ben gestapt, kon ik maar 

2 van de 6 wedstrijden meedoen. Daarbij kreeg ik ook nog de griep te pakken 

zodat ik ook niet alle wedstrijden kon komen kijken. 

Ons team kent dit jaar een aantal nieuwe gezichten. Nieuw zijn zij niet maar 

wel voor het eerst meespelend in het 4e. Nynke Geertsma is het 

korfbalpensioen gegaan en Gea Meerstra moest noodgedwongen stoppen (wij 

hopen tijdelijk) door een blessure. Omdat er een groep junioren is 

doorgestroomd naar DTS 2 moest het derde en vierde team worden 

gereorganiseerd. Een aantal speelt nu in DTS 3 en een aantal zijn DTS 4 komen 

versterken. Anneke Vonk, Lydia Postma en Lammy de Boer (met Janette 

Talstra op de achterhand) zijn samen met Pytsje Talstra, Martha Postma en 

Hilly Holthuis onze dames. De heren zijn gebleven, Sytze Nauta, Piet Meerstra, 

Minze van Dijk, Arjen Bouma, Wiebe van der Meer en Wobbe de Haan.  

Het veldseizoen heeft laten zien dat wij nog niet helemaal aan elkaar gewend 

zijn. Wij moeten de juiste combinaties, sterke en zwakke punten en het 

vertrouwen in elkaar nog verder ontdekken. Met een positieve insteek en elkaar 

coachend moet dat lukken. Kwaliteit  zit er genoeg in.  

In de veld competitie hebben wij 6 wedstrijden gespeeld. Hiervan gingen 4 

verloren en wonnen wij er 2. De laatste wedstrijd van het seizoen moesten wij 

om 9.30 uur al aantreden in Groningen. Misschien moeten wij dat vaker doen 

want er werd wel gewonnen.  

De uitslagen: NKC 1 – DTS 4: 19-13; DTS 4 – Parabool 7: 11-7; Harkema 4 – 

DTS 4: 17-12; DTS 4 - Harkema 4: 5-12; DTS 4 - NKC 1: 8-15; Parabool 7 – 

DTS 4: 12-13. 

Wij kunnen de conclusie trekken van wij scoren te weinig en krijgen teveel 

doelpunten tegen. Daar gaan wij in de zaalcompetitie wat aan doen.  

Jullie zijn hierbij allemaal van harte uitgenodigd.   
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10 vragen op de man af! 
 

1. Wie ben je en wat doe je bij DTS? 

Ik ben Ronald Veninga, getrouwd met Cindy en heb een zoontje Sven van 

7 maanden. Wij wonen sinds februari 2014 in Surhuizum en heb voorheen 

jaren gekorfbald bij ‘It Fean’. Omdat ik korfbal altijd met veel plezier heb 

mogen doen had ik zo iets van: Dan kan ik bij DTS ook prima terecht. 

 

2. Johan vraagt aan jou in de vorige schakel hoe je eerste weken als papa 

waren. 

De eerste weken van het ‘papa’ zijn waren, met de verhalen die zo hier en 

daar hoor, niet zo heel zwaar. Sven sliep al vrij snel door en konden Cindy 

en ik samen alles goed voor elkaar krijgen. 

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Ik ben momenteel werkzaam bij Bauhaus in Groningen. Hier werk ik 

fulltime als verkoopmedewerker. Daarnaast mag ik graag eens te vissen en 

heb genoeg bezigheden rondom en in het huis. Ook mag ik graag even naar 

het bos met Cindy, Sven en onze twee hondjes Billy en Dino. 

 

4. Hoe ziet jou korfbal carrière eruit? 

Zoals eerder genoemd ben ik ooit begonnen met korfballen bij ‘It Fean’. Ik 

denk dat ik een jaar of 4 was dat ik daar al ben begonnen met korfballen. 

Hier heb ik gekorfbald, totdat wij vanaf de junioren door konden stromen 

naar de senioren. Hier ben ik eigenlijk gestopt met korfballen, omdat school 

werk en vrijetijd wat belangrijker waren. Verder heb ik jaren diverse 

ploegjes getraind en gecoacht. Ook heb ik mijn KNKV-scheidsrechter 

diploma mogen behalen maar ben hier vrij snel weer mee gestopt. 

 

5. Wat zijn je hobby’s? 

Ik mag graag vissen, voornamelijk snoek –en karper vissen. Verder vind ik 

klussen rondom en in het huis erg leuk.  

 

6. Wat vindt je leuk bij DTS en heb je ook verbeterpunten voor onze 

vereniging? 

DTS is een erg gezellige vereniging, waarbij de derde helft ook erg 

belangrijk is. Verder is een ieder erg vriendelijk en had ik ook snel een 

goed gevoel bij de vereniging. Verbeterpunten? De douches mogen wel wat 

beter maar hier wordt aan gewerkt naar mijn weten. 
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7. Wat is je leukste korfbal herinnering?  

Ummm… kampioenschap DTS 2, zaalseizoen 2014? Ik heb geen 

specifieke ‘leukste’ herinnering aan korfbal, korfbal is altijd wel leuk. 

 

8. Wat is je favoriete avondje uit? 

Met een paar vrienden thuis zitten, kratjes bier erbij en gezellig bord- en/of 

kaartspelletjes spelen zoals Risk, Kolonisten van Catan, Tichet to Ride of 

Phase 10. 

 

9. Wat zou je graag nog een keer willen doen? 

Mijn eigen Porsche kopen, parachute springen en een tatoeage laten zetten. 

 

10. Binnie Rispens staat in de volgende 10 vragen, wat zou je aan haar 

willen vragen? 

Wat voor werk zou jij het liefste willen gaan doen in de toekomst? 
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Programma 
 

 

 
 

 

 

 

21 november 2015 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

DTS (S) 1 - Westergo 1 18:30 3

DTS (S) 2 - De Parabool 4 17:20 3

DTS (S) 3 - EKC 2000 3 16:10 Sytze N. 1

DTS (S) 4 - Veenwouden 2 15:00 Nora 2

DTS (S) B1 - Drachten B4 14:00 13.15 fiets Sytse H. 2

Invicta C2 - DTS (S) C1 15.45 15.00 Coach en Marijke Kollum

DTS (S) C2 - Donkerbroek C1 13:00 12.15 fiets Janette 2

DTS (S) D1 - Oerterp/VKC D1 10:00 9.25 Coach en Mirte Anneke 2

DTS (S) E2 - Veenwouden E1 9:00 8.30 Gea en Johannes Pietsje 2

Spannum F1 - DTS (S) F1 11:15 10.00 Jorrit

De Greidhoeke 

Easterein

28 november 2015 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

Lintjo 1 - DTS (S) 1 19:10 MFA Oldeberkoop

Lintjo 2 - DTS (S) 2 20:20 MFA Oldeberkoop

Stadskanaal '74 1 - DTS (S) 3 18:30 De Spont

Mid-Fryslân 8 - DTS (S) 4 20.50 De Twine

NQL B1 - DTS (S) B1 13:00 11.45

Coach, Jesse en 

Ilse

Heechfinne 

Ferwert

LDODK C2 - DTS (S) C1 11.00 10.00

Coach, Wiktoria 

en Nyne

Kortezwaag 

Gorredijk

Westergo C1 - DTS (S) C2 17:00 15.45

Marrit, 

Anouschka en 

Hille

De Middelzee 

Bolsward

Drachten E3 - DTS (S) E1 9:00 8.15

Tyme* en 

Hanne Drachten

Mid-Fryslân E6 - DTS (S) E2 9:00 8.15 Femke en Eline

Utingeradeelhal 

Akkrum

Mid-Fryslân F2 - DTS (S) F1 9:00 8.15 Melle De Twine Grou

5 december 2015 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

DTS (S) A1 - De Waterpoort A1 12:00 11.15 fiets Henk 1

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

Gymzaal 

Surhuizum



 25 

Vervolg programma 
 

 

 

12 december 2015 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

DTS (S) 1 - Invicta 1 16:10 3

DTS (S) 2 - CSL 3 15:00 3

DTS (S) 3 - Noordenveld 4 17:20 Lammy 2

Westergo A1 - DTS (S) A1 18:00 16.45

Coach, Reina, 

Anna Margriet

De Middelzee 

Bolsward

DTS (S) B1 - Olympia (T) B1 14:00 13.15 fiets Wobbe 2

DTS (S) C1 - DWA/Argo C1 13:00 12.15 fiets Nora 2

DTS (S) C2 - Olympia (T) C1 12:00 11.15 fiets Sieuwke 2

DTS (S) E1 - DFD E4 9:00 8.30 Anouk* Mirte 2

DTS (S) E2 - Tietjerk E1 9:00 8.30 Gea en Tiemen Annemarie 2

19 december 2015 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

Harkema 1 - DTS (S) 1 19:10 Harkema

Harkema 2 - DTS (S) 2 18:00 Harkema

ROG 5 - DTS (S) 3 13:10 Lewenborg

Harich 4 - DTS (S) 4 20:45 De Trime Balk

It Fean/OKO A1 - DTS (S) A1 11:00 10.15 fiets

DTS (S) B1 - WIK '34 B1 10:00 9.15 fiets Wiebe 2

Tietjerk D1 - DTS (S) D1 10:00 9.00 Coach en Jakob

De hege Fiif 

Hurdegaryp

DTL E2 - DTS (S) E1 10:00 9.00

Leanne* en 

Tyme De Ynset Holwerd

It Fean E2 - DTS (S) E2 9:00 8.30

Femke en 

Johannes

9 januari 2016 - Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

DTS (S) 1 - DWA/Argo 1 18:40 4

DTS (S) 2 - DWA/Argo 2 17:30 4

DTS (S) 3 - DWA/Argo 3 16:20 Wiebe 1

DTS (S) 4 - Joure 3 15:10 Rinze 2

DTS (S) A1 - It Fean/OKO A1 14:00 13.15 fiets Janette 1

De Wâlden B3 - DTS (S) B1 13:00 11.45

Coach , Nicole 

en Albert

De hege Fiif 

Hurdegaryp

DTS (S) C1 - NQL C1 11:00 10.15 fiets Sytse H. 3

DTS (S) C2 - Wordt Kwiek C1 10:00 9.15 fiets Nynke G. 3

DTS (S) E1 - Flamingo's E2 9:00 8.30 Anouk* Anneke 3

DTS (S) E2 - De Granaet E3 9:00 8.30 Eline en Tiemen Pietsje 3

DTS (S) F1 - V & V(G) F1 10:00 9.45 Nynke B.

Gymzaal 

Surhuizum
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Spooktocht DTS 
 

Vrijdag 30 oktober werd voor het eerst in jaren weer een spooktocht 

georganiseerd door DTS. Met een groep van 14 enthousiaste spoken werd 

geprobeerd iedereen een spannende avond te bezorgen. Om 19.00u vulde de 

kantine zich met geroezemoes. Want ook al was het natuurlijk niet stoer om toe 

te geven. Spannend was het wel! De eerste groepjes gingen op pad en de 

spoken leefden zich uit. Onderweg waren enge dokters, clowns, mannen met 

kettingzagen druk in de weer om iedereen te laten schrikken. Ook werden de 

groepjes onderweg ´ontvoerd´ en was een rustige tussenstop om te drinken niet 

wat het leek…  Bij terugkomst werd iedereen verwelkomd met een broodje 

knakworst, en onder het genot van een drankje werd de avond nog even 

doorgesproken. Toegevoegd een kleine foto impressie van de avond.  

Voor de organisatie een geslaagde avond, waar zeker een paar leerpunten uit 

zijn gehaald voor een volgende keer. Dus bereid je maar vast voor, dit zal niet 

de laatste keer zijn geweest… 

Groeten Jeugdcommissie DTS. 
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 28 

Kangoeroeklup  

 

Op het veld hebben we op ons korfbalveld heerlijk op 

het veld gespeeld met de kangoeroes.  

Eén van onze kangoeroes was al zo groot dat ze al mee 

mag trainen met het echte korfbal, de rest waren allemaal 

bekende kangoeroekopjes en de laatste 2 trainingen 

hadden we er een nieuw kangoeroetje bij, daar zijn we heel blij mee!  

 
Nu het koud en nat is buiten gaan we weer verder in de zaal hier in Surhuizum. 

Daar gaan we verder met balspelletjes, op de korf schieten, bewegen op muziek 

en vele andere spelletjes. Wij zouden het zo leuk vinden dat jij ook komt! Ben 

je tussen de 3 en 6 jaar, kom dan gezellig mee spelen en laten wij je kennis 

maken met de leukste sport, korfbal!  

 

Wij gaan van start op de volgende datums op zaterdag  

in de Delfeart om 11:00 uur!! 

 

14 november 

28 november (Doe je coolste Sint of Pietenkleding aan!) 

12 december   

2 januari 

16 januari 

30 januari 

13 februari 

27 februari 

12 maart 

 

Graag tot ziens!! 

Berber en Annemarie 
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Jeugdhoek 

Veldseizoen jeugd. 

 

Het veldseizoen zit er weer op! Grotendeels getroffen met het weer, gelukkig 

vaak droog en niet met al te koud weer hoeven spelen. Iets dat voor het wassen 

van de wedstrijdkleding ook een heel stuk scheelt… 

De junioren zijn geëindigd op een verdienstelijke tweede plek. Zij moesten 

hun meerdere erkennen in De Granaet, die met kop en schouders boven de rest 

in de poule uitstak. De junioren wisten de helft van de wedstrijden te winnen, 

en heeft maar één wedstrijd verloren. In deze wedstrijden werd in totaal 68 keer 

de korf gevonden, dikke prima dus! De B1 van DTS heeft ook een tweede plek 

veroverd, met slechts twee punten onder de nummer één ! Helaas één wedstrijd 

meer verloren, maar dus ook een goed seizoen achter de rug. 42 Doelpunten 

werden gemaakt, de meeste doelpunten van iedereen in deze poule! 

Eén van de kampioensteams van DTS was de C1, van de zes wedstrijden 

wisten zij er 5 te winnen waardoor zij met twee punten verschil de nummer één 

werden in deze poule. Bovendien maakten zij verreweg de meeste doelpunten: 

57! Ook de C2  boekte succes dit seizoen, de onbetwiste nummer één in de 

poule. Ongeslagen kampioen, dit team won alle wedstrijden! Ook dit team wist 

het vaakst van alle andere teams in de poule de korf te vinden, 51 keer wisten 

zij een doelpunt te maken. Langs deze weg nog van harte gefeliciteerd!  

DTS D1 had een moeilijk seizoen, maar het lukte om twee wedstrijden te 

winnen ! Het team is een beetje veranderd, en er moest nu in twee vakken 

worden gespeeld (in plaats van één). Maar alles went dus ik weet zeker dat het 

in de zaal nóg weer leuker wordt! DTS E1 werd tweede in hun poule en hebben 

maar liefst 29 doelpunten gemaakt! Dit belooft wat in de zaal…!De E2 heeft 

een pittig seizoen achter de rug. Zij eindigden op een vierde plek ( en ik vertel 

lekker niet hoeveel in totaal meededen in de poule). Maar er wordt fanatiek 

getraind dus ook zij kunnen er in de zaal weer plat voor. Niet te vergeten, De 

E2 heeft wel 13 doelpunten gescoord! En last but not least, de f-pupillen van 

DTS een mooie derde plek. En houdt u vast aan de stoel..  

Er werden 49 doelpunten gemaakt! 49 !! Ongelooflijk. 

Wat een rijke vereniging heeft DTS toch, zoveel toppers die elke zaterdag 

enthousiast staan te korfballen. Sommige zijn nu zelfs twee keer in de week 

gaan trainen in plaats van één keer. Ik ben heel benieuwd hoe het iedereen 

vergaat in de zaal. Loop gerust eens de sporthal in Surhuizum/Surhuisterveen 

binnen om de jeugd aan te moedigen, publiek op de kant geeft vleugels om te 

spelen. Wie weet helpt het soms net tot dat ene extra doelpuntje te komen.. 

Bovendien is het droog en warm in de zaal…   
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Voor iedereen alvast: heel veel succes in de zaal! Lekker warm en fijne 

douchen, met dat vooruitzicht komt het spelen dus vast ook wel goed. 

Groeten, 

Mirte van der Veen 

 

Geslaagde trainingsochtend op zaterdag 24 oktober 
 

Zaterdag 24 oktober was er door de Jeugd Technische Commissie een 

trainingsochtend in de Surventohal in Surhuisterveen georganiseerd.  

 

Van 9.15 uur tot 10.45 uur kwamen 22 enthousiaste F, E en D-jeugdspelers in 

actie. Het eerste deel van de training stond in het teken van lopen. En lopen…. 

ja dat kunnen we allemaal wel, maar wanneer loop je nu eigenlijk goed? En hoe 

doe je dat? De looptraining stond onder leiding van Eeltsje Talstra, hij weet als 

fysiotherapeut hoe belangrijk het is een goede loophouding en techniek aan te 

leren. De diverse tips werden door de jeugdspelers goed in de oren geknoopt. 

Er werd natuurlijk afgesloten met een estafetteloop waarbij iedereen heel erg 

zijn best deed om zo goed en zo snel mogelijk te lopen. Daarna was het pauze 

en tijd voor ranja en snoep. Iedereen kon even bijkomen van een intensieve 

training. Het tweede deel van de training aan de F, E en D-jeugd werd geleid 

door Anneke Vonk. Samen met de diverse jeugdtrainers die aanwezig waren 

werd er aandacht besteed aan de techniek van het schot en de techniek van het 

gooien en vangen. Natuurlijk werd dit afgewisseld met de nodige spelvormen. 

 

Van 11.00 tot 12.30 uur werden de C2, C1, B1 en A1 getraind door onze 

hoofdtrainer Leo van der Lei. Leo werd geassisteerd door een viertal 

selectiespelers. Er waren weer een dikke twintig jeugdleden aanwezig. Er werd 

veel aandacht besteed aan de techniek van het schot, schieten uit beweging etc. 

Als afsluiting mocht de jeugd het opnemen tegen de selectiespelers. Natuurlijk 

dan wel in de vorm van 4 jeugdspelers tegenover 2 selectiespelers, waardoor de 

selectie ook flink in actie moest om vrij te komen. Het was goed om te zien hoe 

iedereen altijd gaat voor het hoogst haalbare. We hebben genoten van jullie 

fanatieke inzet. 

 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde trainingsochtend. Eeltsje, 

Anneke en Leo bedankt voor jullie leuke training. Alle aanwezige jeugdtrainers 

en selectiespelers ook bedankt voor jullie aanwezigheid en hulp.  Wij als JTC 

wensen alle jeugdteams heel veel succes toe deze zaalcompetitie. 
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Mocht je, of mochten jullie als ouders, vragen hebben over wat dan ook dan 

kunnen jullie terecht bij de trainers/coaches van het team, maar ook bij 

onderstaande contactpersonen van de JTC: 

 

A1  : Lammy de Boer 

B1  : Anneke Vonk 

C1  : Janette Talstra 

C2  : Aukje Rispens 

D1  : Lammy de Boer 

E1  : Minke Bosma 

E2  : Minke Bosma 

F1  : Aukje Rispens 

Kangoeroeklup : Anneke Vonk 

 

Telefoonnummer en emailadressen zijn terug te vinden in Schakel nummer 1 

(bewaarschakel). 

 

Witte korfbalrokjes en DTS sportsokken!!!!! 
 
We hoorden dat de witte sportrokjes niet meer bij Scapino worden verkocht en 

dat er ouders op zoek zijn naar een adres voor witte sportrokjes. Via 

www.decathlon.nl zijn witte meisjesrokjes te bestellen voor EUR 8,95. 

Decathlon is ook gevestigd in Leeuwarden. 

 

Daarnaast willen we jullie er nogmaals op wijzen dat bij Het Broekenhuis (De 

Dellen 16-d Surhuisterveen) de enige echte DTS-sokken worden verkocht. 

Witte sportsokken met het DTS-logo. Ook een leuke kadotip voor een 

verjaardag of sinterklaas. 

 

  

http://www.decathlon.nl/
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Trainingstijden  
 

DTS A1 en B1 donderdag 19.00 – 20.00 Surhuisterveen 

DTS B1 maandag 17.00 – 18.00 Surhuizum 

DTS C1 dinsdag 19.00 – 20.30 Surhuizum 

DTS C2 donderdag 18.45 – 19.45 Surhuizum 

DTS D1 maandag 16.00 – 17.00  

DTS E1 + E2 dinsdag 18.00 – 19.00 

donderdag 17.45 -18.45 
 

DTS F1 dinsdag 17.00 - 1800  

 

10 Vragen op een jeugdlid af! 
 

1. Wie ben je, hoe oud ben je en in welk team zit je?  

Teikje Veenstra, 11 jaar en ik zit in de C2  

2. Wat vind je het leukst aan korfbal?  
De wedstrijden  

3. Wie zijn je trainers/coaches en wie zitten er meer bij jou in het 

 team?  
Sytze Hansma, Marten Hartholt, Frederika, Wilma, Marrit, Jikke, 

Anouschka, Hille, Marten, Marc, Sven  

4. Wat zijn je hobby’s?  

Korfballen, zwemmen en dansen  

5. Wat is je lievelingseten?  

Patat  

6. Ken je ook namen van spelers/speelsters die in DTS 1 zitten?  

Berber, Marleen, Hinke en Jeroen  

7. Waar ben je goed in met korfbal en waar minder goed in?  

Ik ben erg goed in verdedigen, maar ik ben minder goed in het schieten 

op de korf  

8. Wat/wie zou je meenemen naar een onbewoond eiland?  

Mijn familie  

9. Wat wil je later worden? En waarom?  

Ik wil begeleidster van gehandicapten worden, omdat mijn eigen broer 

gehandicapt is.  

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen?  

Marrit Elzinga C2  
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Verslag junioren A1 
 

De eerste wedstrijd op het veld was tegen Quick ’21. Het was een erg 

gewaagde wedstrijd, maar toch hebben we gewonnen met 13-8. 5 september 

moesten we uit tegen de Granaet, toen hebben we verloren met 12-8. 12 

september moesten we thuis tegen Mid-fryslân dit was een mooie en leuke 

wedstrijd, want we hebben gewonnen met 20-13. Ook de bekerwedstrijd op 17 

september hebben we dik gewonnen met 20-14 tegen de Granaet. Op 19 

september moesten we weer tegen Mid-fryslân, deze wedstrijd was spannender 

dan de vorige tegen Mid-fryslân. Deze wedstrijd hebben we net gewonnen met 

9-11. Op 26 september moesten we uit tegen Quick ‘21. Deze wedstrijd was 

heel erg spannend, gelukkig hebben we nog gelijk gespeeld met 9-9. Onze 

laatste competitiewedstrijd was op 3 oktober. Toen moesten we thuis tegen de 

Granaet. We hebben jammer genoeg verloren met 7-9. Op 8 oktober was onze 

2e bekerwedstrijd tegen DWA-Argo. Helaas hebben we toen verloren met 9-17. 

Wij zijn als 2e geëindigd in de competitie. Mede dank aan de AR’s die ons 

hebben gesteund in de wedstrijden op het veld. Wij hopen weer op een goed 

seizoen in de zaal!  

 

Verslag DTS B1 
Nieuw seizoen, nieuwe trainers en een nieuwe coach. Alleen wij als team B1 

zijn bijna hetzelfde gebleven. Theunis mocht het proberen in de junioren en 

heeft ons dus verlaten. Nu zijn we dus met vier heren en vijf dames. Onze 

trainers zijn Haye de Boer, Sytze Nauta en Anneke Vonk wie tevens onze 

coach is. Onze eerste wedstrijd was op zaterdag 29 augustus tegen TDK. We 

moesten heel erg wennen, want de vakken waren na “jaren” anders dan anders. 

Dit bleek dan ook wel na de eerste helft. Er waren maar twee doelpunten 

gemaakt. Gelukkig pakten we dit de tweede helft beter op en uit eindelijk 

hebben we gewonnen met 9-2. De week erop kon helaas onze coach niet mee 

en hadden we onze coach van vorig jaar meer. Helaas hebben we deze 

wedstrijd verloren met 4-3. In deze wedstrijd is Ilse geblesseerd geraakt en kon 

de aankomende wedstrijden dus niet mee spelen. Op 12 september gingen we 

richting Hantum waar DTL op ons stond te wachten. Ook deze wedstrijd weer 

zeer weinig doelpunten gemaakt, maar tocht de punten mee naar huis genomen: 

1-3. De week erop kwam DTL bij ons op bezoek. Nu hadden we de smaak echt 

te pakken want deze wedstrijd werd gewonnen met 11-3. Met nog twee 

wedstrijden in het verschiet kwam het kampioenschap ook dichter bij. TDK 

werd verslagen met 3-8 en toen bleef de echte kampioenswedstrijd nog over. 

NQL kwam bij ons op bezoek en zij hadden net als ons één wedstrijd verloren. 
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Dus wie vandaag won was dus kampioen. En wat was het een spannende 

wedstrijd. In de pauze stond het 2-3. Nog niks aan het handje. Het was tot op 

de laatste minuut een zeer aantrekkelijke, spannende wedstrijd. Beide teams 

waren aan elkaar gewaagd. Helaas heeft NQL gewonnen met 8-9. Geen 

kampioen, maar wat hebben we goed gespeeld! In de zaalcompetitie treffen we 

elkaar weer en we zullen dan natuurlijk ons uiterste best doen om tegen hun te 

winnen. Het was een leerzaam seizoen en we hopen dit door te zetten in de 

zaalcompetitie. En natuurlijk verwachten wij weer heel veel supporters die ons 

komen aanmoedigen! 

Groetjes,  

Albert, Jesse, Wiebren, Lucas, Eva, Thea, Jolanda, Ilse, Nicole. 

 

Verslag C1 
 

Wij zijn: Hester, Viktoria, Thirza, Nyne, Marijke, Geertje (is nieuw gekomen), 

Antoinette, Esmée en Janine. Zaterdag 28 Augustus moesten wij naar mid-

fryslan de eerste helft werd er helemaal niet gescoord we noemen geen namen 

maar de tweede helft begonnen wij te scoren. Het werd 1-7 gewonnen. De 

volgende wedstrijd kwam Wez Fluch C1 bij ons op bezoek. Deze wedstrijd 

begonnen we de eerste helft wel goed in de pauze stond het 5-0 en toen hebben 

we nog een paar gescoord en het werd 9-0.  Op zaterdag 12 september gingen 

wij naar de Granaet C1 en hebben we 2-5 gewonnen. De volgende kwam de 

Graneat bij ons op bezoek toen werd het spannend maar het werd wel 

gewonnen met 6-4. Daarna moesten we tegen Mid Fryslan dat was heel 

makkelijk toen hebben we met 18-0 gewonnen we konden deze wedstrijd goed 

scoren. Toen kwam de laatste wedstrijd……. We begonnen al slecht we waren 

10 minuten te laat daardoor mochten we 10 minuten minder spelen, omdat de 

scheidsrechter weg moest. We begonnen met 1-0 maar toen werd het direct 

weer 1-1 in de pauze stond het 5-1 en aan het eind van de wedstrijd werd het 

nog 7-6 want waren nu goed in vorm. We konden nog winnen maar omdat de 

scheidsrechter weg moest moesten we stoppen en werd en 7-6. Maar we waren 

wel beter maar scoren hadden we de vorige wedstrijd al gedaan. 

Toch waren we kampioenen!!!! Helaas niet ongeslagen maar dit was ook super! 

 

Groetjes: de C1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Verslag C2 
 

Een nieuw seizoen, een stapje omhoog naar de C's. Dit betekend dus ook 

hogere korven. Heel erg wennen was dit.  Dit was vooral in de wedstrijden 

terug te zien. 

De eerste wedstrijden waren prima, we waren meestal veel beter dan de 

tegenstanders. Helaas werd er veel te weinig gescoord. Dit zorgde er dan ook 

voor dat de wedstrijden soms spannender werden dan dat wij graag zien. Maar 

gelukkig werden al die spannende wedstrijden wel gewonnen! Naarmate het 

veldseizoen vorderde, en er dus ook vaker was getraind, hoe meer er werd 

gescoord! De laatste wedstrijden werden dan ook dik gewonnen. En als alle 

wedstrijden worden gewonnen, kunnen we maar 1 ding over ons team zeggen: 

KAMPIOEN! Dit werd natuurlijk gevierd met het spuiten van champagne, 

waarbij wij als trainers het helaas ook moesten ontgelden. Bedankt jeugd! :( 

Natuurlijk willen we de stijgende lijn die we hebben gepakt op het veld, ook 

doorzetten in de zaal. En hier weer doorgaan met vooral heel veel scoren, en 

gaan voor het volgende kampioenschap! 

 

Sytze en Marten. 
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DTS D1 

Spelers 

1.Niek 2. Dionne 3.Patrick 4. Marije 5.Jacob 6.Mirte 7.Silke 8.Sem 

Standen van gespeelde wedstrijden 

Harich – DTS 18-2 verloren 29 aug. 

DTS – Udiros 2-3 verloren 5 sep. 

DTS – Emmeloord 0-3 verloren 19 sep. 

Udiros – DTS 5-6 gewonnen! 3 okt. 

Verhaaltje 

Hallo lady’s en gentleman 

Wij DTS d1 hebben dit seizoen heel hard ons best gedaan. Al hebben we bijna 

alle wedstrijden verloren toch als team hebben we hard gevochten om toch nog 

te winnen. De laatste wetstrijd hebben we de winst toch nog binnen 

gesmokkeld. We moeten nog 1x tegen Emmeloord. 

BEDANKT VOOR HET LEZEN !!!!!!  

Groeten van Sem 

 

Verslag veldseizoen E1 
In de E1 vind ik het leuk. Er wordt veel overgespeeld. 

Iedereen doet mee. Iedereen krijgt de bal. 

Ik zit in de in de E1 met Hanne, Anouk, Joost, Tyme en ik zelf [Leanne]. 

We lopen soms al in. Dat gaat goed. Met zijn allen lukt het wel! 

We schieten wel met elkaar op. We scoren vaak heel mooi. 

Soms gaat het ook wel eens fout. Maar niet vaak. 

De eerste wedstrijd wonnen we met 6-2 tegen DFD. Dus dat was een leuk en 

mooi begin. 

Strafworpen gaan ook heel goed. Dus dat is ook een plezier. 

De tweede wedstrijd hebben we 5-0 VERLOREN jammer. 

De 3e wedstrijd hebben we 2-8 gespeeld. Verloren, jammer zeg. 

De vierde wedstrijd 0-17 gewonnen. Iedereen heeft gescoord . 

De 5e wedstrijd hebben we 2-2 gespeeld. 

De laatste wedstrijd hebben we 2-5 verloren, jammer. 

 

                                    Geschreven door Leanne E1 
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DTS E2 
 

Het veldseizoen zit er weer op en inmiddels zijn de spelers alweer volop aan  

het zweten voor het nieuwe zaalseizoen.  

Het team wordt voornamelijk vertegenwoordigd door spelers uit Stynsgea. Dit 

zijn Eline, Femke en Tiemen, en worden aangevuld door Gea en Johannes, een 

mooie mix. Afgelopen seizoen bleven de resultaten helaas uit.  

Er moest erg worden gewend aan een hogere korf, grotere bal en een vaste  

tegenstander die je de hele wedstrijd in de gaten moet houden (wat soms nog  

wel eens wordt vergeten). Ineens werd schieten moeilijk met een tegenstander 

die voor je staat te verdedigen en dus helemaal niet meer mag schieten. 

Dan wordt het zoeken naar spelers die vrij staan, wat soms nog even lastig is.  

Samenspelen is hierbij belangrijk wat het team al aardig heeft opgepakt.  

Een tegenstander zoals Frigro was een behoorlijk maatje te groot, waar 2x van 

werd verloren. Tegen It Fean werd een spannende uitwedstrijd gespeeld, maar 

helaas trok DTS hierbij jammer genoeg aan het kortste eind en werd er verloren 

met 4-3. Uiteindelijk wisten we in de laatste wedstrijd tegen DTL toch nog  

gelijk te spelen met 4-4, ons eerste punt op het veld en daarmee direct een  

goede afsluiter. Alle spelers hebben ontzettend hun best gedaan en veel geleerd 

van de afgelopen wedstrijden waardoor het in de zaal alleen maar beter kan  

worden. Tijdens het zaalseizoen zullen Jakob en Arnout helpen met de  

coaching van de E2.  

Hinke  
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Verslag F1 
 

A: is van afstand schieten, dat kan de F1 heel goed.  

B: is van balen, dat doen ze na een verloren wedstrijd. 

C: is van competitie, de F1 heeft deze competitie in eerste klas super goed gespeeld, 

mede dankzij onze nieuwe sterke aanwinst Jildau. 

D: is van doelpunten, want met de wedstrijd tegen NQL regende het doelpunten. Eerst 

een 16-0      overwinning en later nog een 1-15 overwinning. 

E: is van Esmee, dat is één van onze nieuwe trainsters. 

F: is van F1, het beste en gezelligste team van DTS.  

G: is van gemotiveerd, want de F1 is altijd gemotiveerd om te winnen. 

H: is van humor. Aan humor geen gebrek bij de F1. Vooral Jorrit mag graag een grapje 

met ons uithalen.  

I: is van irritatie, als de strafworpen op trainingen niet lukken. Maar verbazingwekkend 

lukt het in de wedstrijd wel.  

J: is van Janine, dat is één van onze nieuwe trainsters.  

K: is van korf, die weet Meike altijd te vinden.  

L: is van leuke trainsters, want die heeft de F1 zeker. 

M: is van modder, want voordat de trainingen beginnen zit de F1 al onder de modder.  

N: is van nieuwe regel. Na te hebben geschoten mag deze speler niet nog een keer 

schieten. 

O: is van oranje ranja, dat is de kleur van onze ranja bij de kantine. Dit wordt nooit 

gedronken door de F1, want ze nemen altijd eigen drinken mee.  

P: is van paal, want wij zetten met zijn allen het veld op en af. En zelfs Luuk en Melle 

kunnen zo’n zware paal al alleen dragen.  

Q: is van quote. Na de training stonden we te wachten en na wat stokjes in de 

kledingcontainer te hebben gegooid zei Jildau bloedserieus “Mar ot se it kâld harre, don 

kinne se een fjoerke meitsje”. 

R: is van Rixt, onze nieuwe aanwinst bij de F1. We hopen dat ze snel wedstrijden met 

ons mag/kan mee spelen.  

S: is van strafworpen, want de F1 is ongeslagen kampioen geworden in de 

strafworpencompetitie.  

T: is van team, want we hebben veel plezier met elkaar en kunnen goed samenspelen.  

U: is van uitgepraat, want de F1 raakt nooit uitgepraat.  

V: is van verliezen, daar houden wij niet van.  

W: is van ‘wurch’, want dat zijn ze zeker na een wedstrijd.  

X: X-zie je in de zaalcompetitie. 

Y: is van ijverig, dat is de F1 altijd tijdens een wedstrijd. 

Z: is van zaalcompetitie, daar zien we naar uit! En we hopen dat dit net zo’n goede 

competitie mag worden. 

 

Anna-Margriet en Binnie 
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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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