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Het Begin 

52e jaargang nr. 2. 2016/2017 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaresse Anita van der Vaart 840660 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Wobbe de Haan 352523 

 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: 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 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 1
e
 officiële schakel van dit seizoen hierin de verslagen 

van de afgelopen veldcompetitie, het zaalprogramma met scheidsrechters en 

zaalwacht. Let op dat je op tijd aanwezig bent. 

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 

1 Bart Veenhuizen 3 Arjan Veenstra 4 Gea van der Veen 

1 Tseard Veenstra 4 Marijke Veenstra 5 Rommert Kats 

3  Sytze Nauta 10 Rianne Mozes 7 Nynke Bosma 

5 Jouke Spoelstra 14 Hillie Sitenga 11 Lidia Postma 

7 Bettie Talstra 16  Ronald Wassink 14 

 Kristyn van der 

Veen 

10 Marleen Boersma 17 

 Annemarie 

Postma 16 Tjalling Talstra 

14 Dionne Bosma 23 Aletta de Vries 19 Nora van der Velde 

17 Sytse Atsma 29 Pietsje Talstra 23 Tjebbe Posthumus 

17 Esmee Schievink   26 Rinze Kats 

19 

Anouschka 

Elzinga 

  

27 Annie Boekema 

21 

Martine 

Bosklopper 

  

27 Halbe Rispens 

25 Thea Brandsma   28 Mirte Holthuis 

26 Rixt Pel   28 Aukje Rispens 

29 Haye de Boer   29 Antoinette de Boer 

30 Joost Posthumus   
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Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

Van het Bestuur 
 

De najaar competitie zit er al weer op en 

we gaan met zijn allen weer de zaal in.  

 

Resultaten 

Trots zijn we op de behaalde resultaten, 

waarin het vlaggenschip DTS-1 in de 3
e
 

klasse op een gedeelde derde plaats staat 

(op doelsaldo staan we nu vierde). De 

laatste wedstrijden zijn veel belovend 

afgesloten, waarbij we vol verwachting naar de 2
e
 helft van de 

competitie kunnen uitkijken en natuurlijk ook verwachtingsvol zijn 

richting de zaalcompetitie. Met de nieuwe hoofdtrainer / coach Jan 

Wagenaar lijkt het tij voor DTS te keren. 

 

Als kampioenen konden we DTS-3, DTS-

A1, DTS-B1, DTS-C1 en DTS-F1 huldigen. 

Al met al een fantastisch resultaat dankzij de 

inzet van onze spelers, maar zeker niet te 

vergeten onze trainers en coaches die geheel 

vrijwillig onze teams naar deze resultaten 

begeleiden. Het resultaat, wat ondersteund 

wordt door het ingezette programma van 2x 

per week trainen, laat zich terugzien in deze 

top resultaten.  

Als bestuur willen we ook onze bijdrage leveren en onderzoeken 

momenteel de deelname aan “Spelender wijs verbeteren”. Dit om onze 

trainingen nog beter af te stemmen op de spelers  

 

Programma 

In deze Schakel vinden jullie ook het programma, inclusief vertrektijden, 

rijders, scheidsrechter- en de zaalwachtindeling. JWL let op bij de E-

pupillen wordt van jullie verwacht dat je als rijder fungeert.Vele uren 

zijn weer gestoken om ook deze competitie qua roosters afgestemd te 

krijgen en het resultaat mag er weer zijn.  
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We zien dat het beschikbaar zijn van het competitieschema versus de 

eerste wedstrijd, dicht bij elkaar liggen en hiermee is het een uitdaging 

om alle roosters op tijd klaar te krijgen. Vaak lukt het ons net wel / net 

niet om alles ook nog gedrukt en 

verspreidt te krijgen middels de 

Schakel. Gelukkig biedt de digitale 

media tegenwoordig een uitkomst. 

De site kan snel het programma 

opnemen en met alle WhatsApp 

groepen die onze vereniging rijk 

is, zijn de schema’s in no-time 

gedeeld. We wensen alle ploegen 

veel succes en plezier met de 

zaalcompetitie.  

 

Activiteiten 

In deze Schakel ook weer aandacht voor de vele DTS activiteiten die 

eens te meer onderstrepen dat we een levendige vereniging zijn.  

De spelweek 2016 werd mede mogelijk gemaakt door DTS. Diverse 

enthousiaste DTS’ers hebben een onnavolgbare indruk weten achter te 

laten door de vrijdag een sportieve invulling te geven. Zowel de middag 

voor de jongere en oudere jeugd, alsmede de avond was een groot succes 

te noemen. Vanuit de spelweekcommissie hebben we een groot 

compliment in ontvangst mogen nemen die we via deze weg willen 

doorgeven aan al onze vrijwilligers. 

 

Renovatie kantine 

Nu we naar de zaal gaan zal de bouwcommissie starten met de renovatie 

van de kantine. Hoe, op welke wijze en met welk resultaat wordt nog 

uitgewerkt, maar doel is dat we tijdens de voorjaarscompetitie gebruik 

kunnen maken van een gerenoveerde kantine. Spannend, waarbij we 

natuurlijk rekenen op jullie ondersteuning als vrijwilliger daar waar 

nodig. 

 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 
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75-Jarig jubileum 

Een speciale jubileumcommissie is gestart met het jubileumprogramma 

voor ons 75-jarig jubileum. Hierover zeker op een later tijdstip meer 

informatie. 

 

Midweek – zaalcompetitie 

Voor het seizoen 2016/2017 kunnen we niet alleen een midweek team op 

het veld verwelkomen, maar hebben we ook een midweek team in de 

zaal. Een mooie optie voor personen die liever niet op zaterdag de 

wedstrijd spelen, maar meer ruimte daarvoor hebben door de week. Veel 

plezier en succes toegewenst. 

 

Vandalisme 

Na alle positieve resultaten en complimenten ook even een terugblik op 

een verschrikkelijk incident. Op 18 juli werd onze vereniging slachtoffer 

van ernstig vandalisme. Door middel van een molotovcocktail werd er 

brandgesticht in ons materiaalhok. Door adequaat optreden van meerdere 

personen werd erger voorkomen, maar moesten we wel constateren dat 

ons materiaalhok serieuze brandschade had opgelopen. De brand had 

niet alleen diverse materialen verwoest, maar had ook in de vorm van 

roetschade zijn sporen in de koeling en kantine achtergelaten. 

Uiteindelijk heeft de gemeente gezorgd voor het herstel van het 

materiaalhok en heeft onze verzekering de overige financiële kosten 

weten te dekken. Een recherche onderzoek heeft helaas geen dader 

kunnen aanwijzen, al was dit alleen al goed geweest voor de dader zelf!  
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Via deze weg een compliment aan velen, waaronder de gemeente voor 

hun ondersteuning en inzet bij het herstel. We zijn dankbaar voor de vele 

mensen die zich op het moment van de brand heldhaftig hebben 

gedragen, waarbij in het bijzonder onze complimenten uitgaan naar 

Johannes van der Heide en Romke Veenstra. Door hun cruciale bijdrage 

is erger voorkomen en was de schade te overzien.  

Het bestuur heeft haar handen vol gehad aan het incident en willen het 

ook als incident afsluiten. De emotionele schade is nog steeds aanwezig 

en de vraag “waarom dit op deze wijze” moest gebeuren ook.  

 

Wij wensen iedereen een sportief en succesvolle zaalcompetitie toe. 

 

Namens het bestuur, 
 

Ronald Wassink 
 

 

Klaverjassen 
 

De data voor het klaverjassen zijn als volgt: 

25 november 

23 december 

31 december 

 

 

 

 

Darten 
De data voor het Darten zijn als volgt 

18 november 
16 december 
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Verslag DTS 1 

 

Start veldseizoen DTS 1  

Onder de bezielende leiding van nieuwe trainer en coach Jan Wagenaar, 

begon DTS vol goede moed aan de veldcompetitie. Op de trainingen 

wordt hard gewerkt aan het opbouwen van een betere conditie en het 

inslijpen van nieuwe spelpatronen en een actievere speelstijl. Dit heeft 

de Broekenhuisformatie in de eerste helft van het veldseizoen geen 

windeieren gelegd. Na 7 wedstrijden bezet DTS met 9 punten een met 

Pallas gedeelde 3e plaats.   

Het seizoen begon met punten tegen Blauw Zwart. Deze onbekende 

tegenstander kwam op bezoek in Surhuizum. Het werd een spannende 

wedstrijd, die in de laatste minuten beslist werd in het voordeel van 

DTS.  

De wedstrijd erna tegen Invicta/Frigro gaf een heel ander beeld. Een 

wedstrijd om weinig woorden aan vuil te maken, die verloren werd met 

14-7.  

Tegen Rood Wit, eveneens een onbekende tegenstander, stond een heel 

ander DTS op het veld. Vooral in de eerste helft leidden scherpte en 

gretigheid tot een gelijk opgaand beeld. In de tweede helft liet DTS 

zowel aanvallend als verdedigend steken vallen, waardoor met een 

eindstand van 14-19 de punten met de gasten mee gingen.  

V&V was medekoploper op het moment van hun treffen met DTS, maar 

het bleek een wedstrijd te worden die de verwachtingen van DTS 

overtrof. DTS werkte hard en dit resulteerde in een flow waarin alles op 

de goede plek viel. Na een ruststand van 5-13 (met een doelpunt vanaf 

de middellijn van Enne Jan in de laatste seconde eerste helft), speelde 

DTS de tweede helft rustig uit en waren de punten bij een eindstand van 

16-21 een feit.   

Wedstrijden tegen DWA bleken in het verleden altijd lastig. Deze keer 

zette DTS wederom een sterke eerste helft neer, waardoor de 

Broekenhuisformatie niet noemenswaardig in de problemen kwam in de 

tweede helft. Met een eindstand van 11-15 was ook dit een belangrijke 

overwinning voor de Surhuizumers.   

De wedstrijd tegen MN&W werd door de week in Hijum gespeeld. Na 

wat omzwervingen kwam DTS aan op een koud en donker veld.  
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DTS nam ook nu het initiatief, maar liet MN&W af en toe onnodig 

dichtbij komen. Met een eindstand van 15-20 was de 

Broekenhuisformatie wel de terechte winnaar van deze wedstrijd.  

De laatste wedstrijd werd thuis tegen PAllas'08 gespeeld. Beide ploegen 

hadden op dat moment evenveel punten. Dit zou uiteindelijk ook in de 

eindstand blijken. Hoewel DTS lange tijd het voortouw nam in de 

wedstrijd, lukte het Pallas'08 in de slotfase toch om langszij te komen en 

een puntje mee  te pikken. Beide ploegen staan, zoals gezegd, nog steeds 

met evenveel punten in de ranglijst na dit gelijkspel.  

Voorgaande wedstrijden geven goede moed voor het zaalseizoen, waarin 

we een paar buurtgenoten treffen, maar ook oude bekenden uit de regio. 

Met de steun van het publiek en ons fantastische tweede hopen we op 

een mooi zaalseizoen met goede resultaten!  

 

DTS 2 

Verslag najaarsseizoen DTS 2  

 

Het najaarsseizoen ging voor DTS 2 op zaterdag 3 september van start 

tegen de Parabool 5. Deze wedstrijd werd ’s ochtends om 10.00 gespeeld 

onder zonnige weersomstandigheden. Er werden wel veel kansen 

gecreëerd, maar het was De Parabool die scherper was in de afronding. 

Deze eerste wedstrijd ging verloren met 19-10.  De week daarop werd er 

thuis tegen Joure 2 gespeeld. Er had veel meer in deze wedstrijd gezeten, 

maar het kwam er niet uit. Helaas werd ook deze wedstrijd verloren met 

9-14.  Op 17 september stond de wedstrijd tegen SCO 4 op het 

programma. Het lukte niet goed om onder de manier van spelen van 

SCO uit te komen. Er werd met 19-10 verloren, maar het was toch een 

wedstrijd waar weer van geleerd is.  Op een mooie zaterdagmiddag op 

Sportpark Woudlust werd de wedstrijd tegen De Granaet 3 gespeeld. 

Door de spelers en speelsters van DTS 2 werd goed samengespeeld en 

mooie combinaties opgezet. Dit leidde tot een dikverdiende 16-8 

overwinning. Op naar volgende week…   De wedstrijd tegen It 

Fean/Boelenslaan 3 zou op voorhand een lastige wedstrijd worden. It 

Fean heeft een geroutineerd team en bij DTS ontbrak net dat laatste 

stukje om door te zetten. Dit leidde tot een 12-15 verlies voor DTS 2.   
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De laatste wedstrijd was tegen TFS 3 in Drachtster Compagnie. Dit werd 

een zeer spannende en gelijk opgaande strijd, die resulteerde in een 15-

15. Dit gelijkspel was een eerlijke weerspiegeling van de wedstrijd en 

beide ploegen konden tevreden zijn met een punt.  Het was een 

wisselend seizoen voor DTS 2 met ‘pieken en dalen’, waarin 3 punten 

bij elkaar zijn gesprokkeld voor een 5e plaats in de vierde klasse D. 

Toch hebben we met elkaar een leuk seizoen beleefd, waarin we veel 

hebben geleerd en vol vertrouwen gaan we weer de zaal in. Alle 

reservespelers en –speelsters weer erg bedankt voor jullie tijd en inzet en 

‘last but not least’ een pluim voor alle supporters die ons elke keer weer 

aanmoedigen!   

 

DTS 3 
DTS 3 herfstseizoen 2016  

 

Onze door stoppers en blessures uitgedunde  groep moest het deze korte 

competitie meerdere keren klaren met hulp van mensen uit andere teams. 

Dat dit niet ten koste hoeft te gaan van het sportieve resultaat bleek aan 

het einde van de competitie die op 5 september startte in Britsum alwaar 

wij op een zeer warme zomeravond dachten met de winst naar huis te 

gaan. Ware het niet dat onderschatting aan onze kant, en volgens Janko 

een scheidsrechterlijke dwaling (van een knappe scheidsrechter volgens 

de dames) als afsluiter, de Britsumers in de laatste minuten op gelijke 

hoogte bracht naar 15-15. De tweede wedstrijd werd er thuis tegen VenV 

gespeeld. De in het verleden moeilijk te kloppen ploeg, traditioneel met 

erg veel lengte , heeft de laatste jaren duidelijk aan kwaliteit ingeboet. 

De voor de gelegenheid meespelende Lucas Vonk nam gelijk de 2 eerste 

treffers voor zijn rekening en zette ons op het goede spoor. Ven V kwam 

geen moment meer in de wedstrijd waardoor we met een eindstand  

15-7 onze eerste echte winstpunten bij konden bijschrijven. De daarop 

volgende wedstrijd speelden we wederom op een zeer warme avond, 

thuis (maar toch uit) tegen een combinatieteam van Harkema en 

Olympia Twijzel. De op voorhand als mogelijk gevaarlijke opponent 

beoordeelde ploeg werd al heel vlot op een fikse achterstand van 0-6 

gezet waarna DTS iets indutte.  
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De snel opgelopen achterstand kwam Harkema niet meer te boven, wat 

op het eind van de wedstrijd ook werd  

vertaald naar een iets grimmiger spel. De wedstrijd, die op geheel eigen 

wijze werd geleid door Rinze Kats, werd enkele minuten eerder dan 

gebruikelijk beëindigd vanwege een uitvallende heer van Harkema 

waarvoor geen wissel was voorzien. Eindstand 13- 9. De eerste return 

was uit tegen VenV. Wederom hadden we naast gastspelers Hillebrand 

en Gerrie Hartholt een junior in onze gelederen in de persoon van Jesse 

Meerstra. Jesse weerde zich uitstekend tegen de langste tegenspeler van 

het veld en gaf hem meerdere malen het nakijken met een paar mooie 

doelpunten van afstand. Het wedstrijdbeeld was niet anders als in de 

thuiseditie. VenV werd al vroeg op achterstand gezet en kwam niet meer 

bij. Eindstand 12-20. Thuis tegen CSL mochten we met een mogelijk 

kampioenschap in zicht geen punten weer laten liggen. Met hulp van 

Gerrit (van Sarina) Reina, Antoinette en vele vele anderen slaagden we 

erin het niet weer zo ver te laten komen als in de uit-aflevering. Als 

eindstand kwam 20-8 op het bord. De laatste uitwedstrijd was die tegen 

Harkema/Olympia. De tegenpartij was, onderleiding van een goed 

fluitende Ties Kamminga, niet van plan het weer zo snel uit handen te 

geven als in de eerste wedstrijd. Het fanatieke spel leidde helaas tot 

uitval van een dame die vanwege een blessure bij het oog vervangen 

werd door een niet fitte Lutske Wedzinga van Olympia. Ondanks dat het 

spel van beide partijen elkaar niet veel ontliep konden we scorend toch 

meer laten zien en sloten we ook deze pot af met winst op een stand van 

11 -19. Ongeslagen kampioen, het kon minder. Rest nog om alle spelers 

die ons de afgelopen wedstrijden hebben geholpen, ook de mensen die 

mogelijk niet in het verslag genoemd zijn, hartelijk te danken voor de 

bijstand. 
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DTS 4 
 

Bij de start van de competitie hadden wij enige zorg of we wel in staat 

waren om elke wedstrijd voldoende spelers in het veld konden brengen. 

Bij de heren (Sytze N, Wiebe Piet,   Minze en Wobbe) geen problemen. 

Minze moest afhaken omdat zijn galblaas hem in de weg zat. Die is 

inmiddels verwijderd en we hopen dat hij in de zaal weer terug is. Eppo, 

Lucas en Gerrit ( de vriend van Sarina Gjaltema die samen bij ons 

komen korfballen) hebben ons versterkt. Bij de dames een heel ander 

verhaal. In de 1e wedstrijd hadden we alleen Martha van de vaste 

bezetting. Helaas kreeg zij een bal op haar vinger en loopt nu met een 

elegant plastic kokertje rond. Hopelijk is zij in de zaal weer hersteld. 

Lammy kampte nog met de naweeën van een enkel blessure maar is 

weer in de opbouw naar een hele wedstrijd. Anneke V is onze vaste 

waarde. Met veel vlieg en bel werk hebben wij toch alle wedstrijden 

kunnen spelen. Daar was ineens Treja Boersma (komen wonen aan it 

Noard en in de zaal midweekster) die in de vier meegespeelde 

wedstrijden heeft aangetoond haar vrouwtje te staan. Treja heel hartelijk 

dank, het was gezellig. Sarina (terug van weggeweest) en haar vriend 

Gerrit (speelde bij VenV) vonden ook dat het weer tijd werd te gaan 

spelen. Beide hartelijk welkom bij DTS. Ook moeten we heel DTS 3 

bedanken voor het meespelen in DTS 4 (Jelle, Anita, Nora, Aletta). 

Lydia heeft ook twee wedstrijden meegespeeld maar kreeg helaas weer 

last van haar knieschijf. Afwachten hoe dit hersteld. Ook de junioren 

bedankt voor jullie inbreng (Anna Margriet, Geanne, Antoinette en 

Lucas). Op de valreep stapte Margreet Veenstra (mooi bruin geworden 

in Suriname) het trainingsveld weer op. De volgende zaterdag gelijk ook 

maar meedoen. Top allemaal. (ik hoop dat ik niemand vergeten ben).  

DTS 4 heeft 22 spelers gebruikt in 6 wedstrijden. Het 

aanpassingsvermogen is dus goed. En wij hebben ook nog goede 

resultaten gehaald met redelijk tot goed spel.  Wij starten deze 

competitie tegen onze vrienden uit Opende OKO. Altijd een lastige 

tegenstander. Wij moesten weer wennen aan het grote veld, wij verloren 

met 12-9. Onze 1e thuiswedstrijd was tegen Pallas uit Leeuwarden. Een 

uitstekende wedstrijd met veel doelpunten, eindstand 22-14.   
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De twee wedstrijden tegen Wik uit Damwoude gingen verloren, maar 

waren wel goede wedstrijden. De jonge ploeg uit Damwoude kon meer 

energie leveren dan wij. Met een ruststand van 7-7 verloren wij met 20-

14. In deze wedstrijd het debuut van Treja. Ging best goed, wel een 

beetje spierpijn. De thuiswedstrijd tegen Wik ging verloren met 10-14. 

In de thuiswedstrijd tegen OKO hadden wij het voordeel van een klein 

veld en onze mooie grasmat. De hele wedstrijd waren wij de 

bovenliggende partij, eindstand 14-9. De laatste wedstrijd van het 

seizoen uit naar Pallas. Daar ging de strijd lang gelijk op, ruststand 8-8. 

In de 2e helft kwamen wij achter met 11-9 maar we knokten ons terug 

tot 12-12. Door een blunder van Pallas pakten wij de volle winst met 12-

13. Van de 6 gespeelde wedstrijden 3 verloren en 3 gewonnen. Een 

positief doelsaldo van +1 (82 ten 81) en een mooie 2e plaats in de poule.  

 

Op naar de zaalcompetitie, wij zijn er weer bij!  

 

Midweek 

Tweede plaats voor DTS Midweek  

 

Nadat DTS Midweek voor de zomer haar eerste veldcompetitie speelde, 

ging het na de zomer weer met frisse moed van start.   

Helaas was de ziekenboeg bij aanvang al groot; Theo (schouder), 

Annemarie (achilles en knie), Janette (evenwicht) en Mirte (langdurige 

enkelblessure). Met daarnaast Hieke zwanger, Eeltsje over naar 

Harkema en Bart afscheid ivm focus hobby paardrijden werd de spoeling 

toch wel heel dun. Gelukkig waren Menco, Eppo, Tjeerd, Hillebrand, 

Hein, Fenna, Marije, Andrieske, Lidia nog beschikbaar. Helaas raakten 

halverwege het seizoen Fenna (enkel) en Lidia (knie) ook nog 

geblesseerd. Op het moment van schrijven zijn Theo, Janette en 

Annemarie weer mobiel en actief. We wensen de overige geblesseerden 

heel veel beterschap toe en hopen dat iedereen snel weer actief kan zijn.  

Gelukkig konden we steeds een beroep doen op een groot aantal spelers 

van DTS 3, 4 en de junioren waardoor het elke keer met weinig moeite 

mogelijk was om een goed team op de been te krijgen. Hartelijk dank 

aan al deze wisselspelers!   
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Ondanks de wekelijks wisselende teamsamenstelling eindigde DTS 

Midweek op een prima 2e plaats. Het moest alleen Udiros MW 1 voor 

zich laten. De eerste wedstrijd tegen deze tegenstander, direct ook de 

eerste wedstrijd na de vakantie, werd met maar liefst 20-7 verloren. Bij 

de thuiswedstrijd, een paar weken later, was DTS veel beter op stoom en 

werd er in een spannende wedstrijd nipt verloren met 15-17. De overige 

wedstrijden tegen It Fean/Boelenslaan MW 2 en NKC MW 1 werden 

probleemloos en overtuigend gewonnen.    

Voor het eerst gaat DTS Midweek ook in de zaal los. We mogen hierbij 

een aantal nieuwe spelers verwelkomen namelijk: Bauke Hoogsteen, 

Tjalling Ytsma, Sytske Talsma, Ynke Veenstra en Treja Boersma. 

Daarnaast zullen Hein, Hillebrand, Eppo, Marije, Fenna en Andrieske de 

basis vormen voor het zaalmidweekteam.  De thuiswedstrijden worden 

in de Surventohal  (Surhuisterveen) op vrijdagavond gespeeld. Publiek is 

natuurlijk van harte welkom om deze toppers aan te moedigen.  
 

Club van € 25 
 

Op zaterdag 8 oktober heeft de club van € 25 een uitstapje gemaakt naar de 

museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen alwaar het onder het genot van 

hapje en drankje aangenaam vertoeven was, het stampotbuffet ging er goed in. 

 

Mocht u lid willen worden van de club dan kunt u zich wenden tot 

onderstaande personen 

Club van 25 euro 

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

Nora Nauta, 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 
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10 vragen op de man af! 
 

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

Mijn naam is Andries Barwegen, ik ben 19 jaar oud en ik speel bij het 

tweede.  

 

2. Fenna  vraagt aan jou of er iets is wat we nog niet van je weten. 

Dan zou ik in de serie Suits willen spelen, omdat ik dat een leuke serie 

vind.  

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?  

Ik volg momenteel de opleiding MBO Logistiek teamleider aan het 

Friesland College in Heerenveen en ik werk bij Autoplaat in Drachten.  

 

4. Wat zijn je hobby’s?  

Mijn hobby’s zijn korfbal en chillen met vrienden.  

 

5. Wat vind je leuk aan het spelen bij DTS?  

Wat ik het leukste vind, is dat je iedereen kent en dat je samen speelt met 

vrienden.  

 

6. Wat is je leukste korfbal herinnering?  

Dat zou ik zo niet weten, wat dat zijn er heel veel.  

 

7. Wat is je favoriete avondje uit?  

Mijn favoriete avondje uit is met vrienden een biertje drinken.  

 

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

Ik zou graag nog een keer willen rijden in een Ferrari of een andere 

sportauto.  

 

9. Wat is je favoriete eten?  

Mijn favoriete eten is lasagne.  

 

10. Jakob de Haan staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan hem 

willen vragen?  

Hoe is het om al je hele leven te concurreren met je tweelingbroer?  

  



 19 

De vrijwilliger stelt zich voor: 
 
Sinds de afgelopen ledenvergadering maak ik deel uit van het bestuur van DTS. 

In het komende jaar wordt ik klaargestoomd voor de functie van secretaris. 

In de jaren ’90 heb ik deze functie ook vervuld en ik moet zeggen dat in het 

huidige digitale tijdperk alles wel een beetje anders is… Maar, dat komt 

helemaal goed! 

Zelf speel ik nog in DTS 3. Ik ben al heel wat jaren (sinds mijn 8
e
) verbonden 

aan onze mooie korfbalclub. Veel leuke dingen met elkaar beleefd. Ik zeg wel 

eens dat het korfballen en DTS in m’n systeem zit. Wat wil zeggen dat het er 

gewoon bij hoort. 

In het verleden zoals gezegd ook 6 jaar secretaris geweest en zo’n 10 jaar in de 

JC gezeten. Verder de gebruikelijke activiteiten als ploegje trainen, fluiten, etc. 

Maar de laatste jaren zat ik niet in een commissie of iets dergelijks. Ik denk dat 

het bestuur daarom ook bij mij is gekomen met de vraag of ik weer in het 

bestuur wilde. 

Hier moest ik wel even over nadenken, want ik doe meer vrijwilligerswerk en 

ik was bang dat het me misschien teveel zou worden.  

Maar na goede gesprekken met onze voorzitter, heb ik besloten om het toch 

maar te gaan doen. Vond ook wel dat het tijd werd om weer wat voor DTS te 

betekenen. Vrijwilligerswerk is belangrijk mensen! Met elkaar moeten we 

ervoor zorgen dat een vereniging draaiende blijft. En dat kan niet altijd op 

dezelfde mensen terecht komen. En natuurlijk heeft iedereen het druk, maar ik 

ben van mening dat we allemaal iets kunnen doen wat bij ons past. Al is het 

maar een uurtje per week. Het hoort bij goed burgerschap om iets voor de 

maatschappij te doen.  

Terug naar DTS; het is een mooie club, iedereen is welkom.  

De bestuursfunctie bevalt me tot op heden goed. Het wordt vast ook een mooi 

jaar met het 75 jarig jubileum in het vooruitzicht! 

 

Tot ziens allemaal, 

Anita v.d. Vaart 

 

Toelichting programma 
Bij sommige teams worden de ouders vaker ingedeeld om te rijden dit heeft te 

maken met dat de spelers ook naar de thuiswedstrijden moeten worden 

gebracht. U zult denken dat sommige ouders minder rijden maar zij worden bij 

meerder teams ingezet. 
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Programma 
 

  

12 november
Wedstrijd V/A V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

It Fean/B'laan 1 - DTS 1 19:50 reserveshirts Surventohal

It Fean/B'laan 2 - DTS 2 18:40 reserveshirts Surventohal

WWC 3 - DTS 4 17:10 De Greidhoeke Easterein

DTS A1 - Mid-FryslânA2 V 9.15 10:00 Wiebe FIETS 3 Surventohal

DIO B1 - DTS B1 V 13.00 14:00 Coach en Marijke Boekhorst Oosterwolde

It Fean D2 - DTS D1 V 8.30 9:00 reserveshirts Mirte/Sem Surventohal

V & V E1 - DTS E2 V 14.45 15:30 Luuk/Femke Westermar Burgum

Spannum F1 - DTS F1 V 11.00 12:10 Coach en Rixt De Greidhoeke Easterein

18 november
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS MW1 - TFS MW1 21.00 Sytse Nauta 3 Surventohal

19 november
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS 1 - Harkema 1 19:10 3 (2 pers.) Surventohal

DTS 2 - Flamingo's 3 18:00 3 (2 pers.) Surventohal

Sparta (Ze) 3 - DTS 4 17:30 Rodenburghal Leek

DTS 3 - Mid-Fryslân6 16:50 Rinze 2 Surventohal

DTS A1 - Quick '21 A1 V 9.45 10:30 Janette FIETS 3 Surventohal

DTS B1 - CSL B1 V 14.00 14:40 Nora FIETS 3 Surventohal

DTS C1 - WIK '34 C1 V 12.50 13:40 Rene FIETS 3 Surventohal

DTS D1 - Veenwouden D1 V 12.10 12:40 Anneke Marije/Patrick 3 Surventohal

DTS E1 - Spannum E1 V 11.10 11:40 Tanja Coach/JWL 3 Surventohal

DTS E2 - Olympia (T) E1 V 11.10 11:40 Hinke Meike 3 Surventohal

25 november
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS MW1 - Flamingo's MW1 20:00 Eeltsje 3 Surventohal

26 november
Wedstrijd Starttijd Accommodatie 

Elko 1 - DTS 1 17:00 De Brug

Mid-Fryslân 8 - DTS 4 19:50 De Twine

De Granaet 6 - DTS 3 13:00 De Trimmer

Wez W./Fluch B1 - DTS B1 V 12.30 13:40 Coach/Esmee
Camminghahal 

Kalverdijkje

De Granaet D3 - DTS D1 V 10.00 11:00 Gea/Niek/Jakob De Trimmer Dokkum

Mid-FryslânE1 - DTS E1 V 10.00 11:00 Coach/Joost De Twine Grou

Udiros E2 - DTS E2 V 8.00 9:00 Jildau/Melle Sporthal Nieuwehorne

2 december
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS MW1 - Nic. MW1 20:00 Wiebe 3 Surventohal

3 december
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS 1 - Thrianta 1 18:40 jun. (2 pers.) Surventohal

DTS 2 - Thrianta 2 17:30 jun. (2 pers.) Surventohal

DTS 4 - Sparta (Ze) 3 15:10 Nora Junioren Surventohal

DTS 3 - Harich 4 16:20 Rinze Junioren Surventohal
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Vervolg Programma 

 

3 december
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Hoogkerk/Nic. B3 - DTS B1 V 15.45 16:40 Coach en Nyne Hoogkerk

DTS C1 - NQL C1 V 11.15 12:00 Anneke FIETS Junioren Surventohal

DTS D1 - NQL D1 V 10.20 11:00 Hinke Marije/Sem Junioren Surventohal

DTS E1 - NQL E1 V 9.30 10:00 Berber Coach Junioren Surventohal

DTS E2 - DTL E1 V 9.30 10:00 Gea Meike en JWL Junioren Surventohal

Flamingo's F1 - DTS F1 V 8.30 9:00 coach/Tiemen De Houtmoune

10 december
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS 1 - Lintjo 1 17:30 4 (2 pers.) Surventohal

DTS 2 - ROG 4 16:20 4 (2 pers.) Surventohal

NQL 2 - DTS 4 21:20 Heechfinne

DTS 3 - Emmeloord 3 15:10 Wobbe 4 Surventohal

DTS A1 - DIO A1 V 10.15 11:00 Lammy FIETS 4 Surventohal

DTS B1 - Hoogkerk/Nic. B3 V 13.30 14:10 Wiebe FIETS 4 Surventohal

DTS C1 - De Wâlden C3 V 12.20 13:10 Sieuwke FIETS 4 Surventohal

DTS D1 - De Wâlden D4 V 11.30 12:10 Sytse H. Gea/Patrick 4 Surventohal

DTS E1 - Heerenveen E3 V 9.30 10:00 Janette Coach en JWL 4 Surventohal

DTS E2 - Flamingo's E1 V 9.30 10:00 Tanja Luuk 4 Surventohal

DTS F1 - Wordt Kwiek F1 A 9.30 10:00 Marleen Gymzaal Surhuizum

15 december
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

TFS MW1 - DTS MW1 21:00 Dûnoard

17 december
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DWA/Argo 1 - DTS 1 17:35 Ripperdahal

De Parabool 6 - DTS 2 11:00 ACLO/Paddepoel

DTS 4 - Joure 3 19:40 Rinze 1 Surventohal

AVO A4 - DTS A1 V 10.15 11:30 Coach en Jesse
mfc Kloosterveste 

ASSEN Traverse 48

DWA/Argo B1 - DTS B1 V 13.55 15:10 Coach en Tirza Ripperdahal Winsum

Pallas '08 C1 - DTS C1 V 10.20 11:30
Marc/Anouschka

/Teikje

Camminghahal 

Kalverdijkje

WIK '34 D1 - DTS D1 V 9.00 9:55 Tyme/Silke/Mirte
De Boppeslach 

Damwoude

Wordt Kwiek F1 - DTS F1 V 15.00 16:00 Coach en Rianne
MFC De Kompenije 

Jubbega Ericalaan 24A

22 december
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Nic. MW1 - DTS MW1 20:20 De Wijert

7 januari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS 1 - Flamingo's 1 17:30 mw (2 pers.) Surventohal

DTS 2 - AVO 6 16:20 mw (2 pers.) Surventohal

Noordenveld 4 - DTS 4 13:15 De Hullen

DTS 3 - It Fean/B'laan 4 15:10 Rinze 1 Surventohal

DTS A1 - De Wâlden A3 V 9.15 10:00 Wiebe FIETS 1 Surventohal

DTS C1 - Olympia (T) C1 V 13.20 14:10 Nynke G. FIETS 1 Surventohal

DTS D1 - WIK '34 D1 V 12.30 13:10 Nora Jakob/Sem 1 Surventohal

DTS E1 - Quick '21 E1 V 8.30 9:00 Sieuwke Coach 1 Surventohal

DTS E2 - It Fean E1 V 8.30 9:00 Tanja Femke en JWL 1 Surventohal

DTS F1 - WIK '34 F1 A 9.30 10:00 Annemarie Gymzaal Surhuizum
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Vervolg Programma 
 

 

  

13 januari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS MW1 - AVO MW2 20:00 Sytse N. 1 Surventohal

14 januari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS 1 - It Fean/B'laan 1 18:10 mw (2 pers.) Surventohal

DTS 2 - It Fean/B'laan 2 17:00 3 (2 pers.) Surventohal

DTS 4 - Noordenveld 4 15:50 Nora 3 Surventohal

DTS A1 - Drachten A3 V 9.45 10:30 Janette FIETS 2 Surventohal

DTS B1 - DIO B1 V 11.00 11:40 Lammy FIETS 2 Surventohal

DTS C1 - De Granaet C2 V 11.50 12:40 Anneke FIETS 2 Surventohal

DTS D1 - It Fean D2 V 13.00 13:40 Sytse H. Marije/Patrick 2 Surventohal

Spannum E1 - DTS E1 V 11.00 12:15 Coach en Eline De Greidhoeke Easterein

DTS E2 - V & V E1 V 9.00 9:30 Berber Melle 2 Surventohal

De Granaet F1 - DTS F1 V 15.00 16:00 Coach en Amber De Trimmer

21 januari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Harkema 1 - DTS 1 19:45 De Fugelkamp

Flamingo's 3 - DTS 2 16:20 De Houtmoune

DTS 4 - Mid-Fryslân8 14:00 Rinze mw Surventohal

Quick '21 A1 - DTS A1 V 11.15 12:10
Coach en 

Wiebren
Westermar Burgum

DTS B1 - Udiros B2 V 12.15 13:00 Nynke G. FIETS mw Surventohal

Olympia (T) C1 - DTS C1 V 12.00 13:00 FIETS De Houtmoune

Veenwouden D1 - DTS D1 V 9.00 10:00 Silke/Gea/Jakob Hoantserid

DTL E3 - DTS E1 V 9.45 11:00 Coach en Anouk De Ynset

Olympia (T) E1 - DTS E2 V 8.30 9:00 Jildau en Femke De Houtmoune

DTS F1 - De Granaet F1 A 9.30 10:00 Marleen Gymzaal Surhuizum

26 januari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Flamingo's MW1 - DTS MW1 20:00 De Houtmoune

28 januari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS 1 - Elko 1 16:20 2 (2 pers.) Surventohal

DTS 3 - De Granaet 6 15:10 Janette 2 (2 pers.) Surventohal

Udiros B2 - DTS B1 V 14.00 15:05 Coach en Hester Sporthal Nieuwehorne

DTS D1 - De Granaet D3 V 11.20 12:00 Hinke Mirte/Sem 1 Surventohal

DTS E1 - DTL E3 V 10.20 11:00 Mirte Coach 1 Surventohal

DTS E2 - Udiros E2 V 10.20 11:00 Berber Luuk en JWL 1 Surventohal

WIK '34 F1 - DTS F1 V 8.10 9:00 Coach en Rixt De Boppeslach

3 februari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS MW1 - LDODK MW1 20:00 Wobbe 1 Surventohal



 24 

 

 
 
 

 

 



 25 

Jeugdhoek 

De donderdag in de herfstvakantie stond in het teken van JC activiteiten. 

's Middags werd met een groep van twintig kinderen het 

Veenkloosterbos verkend en werden verschillende 'herfstproducten' 

verzameld in plastic zakjes. Hier werden in de kantine later uiltjes van 

geknutseld. Natuurlijk werd als vanouds ook cake versierd (en gegeten ) 

en 'gedisco'd. Een hele gezellige middag met fantastisch weer!  

Ouders ook heel hartelijk bedankt voor de hulp. 

 

's Avonds werd met de oudere jeugd spelletjes gedaan en aan de bar 

gehangen. Een kleiner clubje maar ook erg gezellig!  

 

We houden jullie op de hoogte voor de activiteit rond kerst/oud en 

nieuw. Via website of via de Facebook pagina 'kv DTS'. Hopelijk 

allemaal weer tot volgende keer! 
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Trainingstijden jeugd zaalcompetitie 
 

De jeugd tot de A’s trainen in de gymzaal, de A’s in de sporthal in 

Surhuisterveen 

 

A1 maandag met selectie 19.00 -20.30 

donderdag 19.00-20.00 (S’veen) 

 

 

Sytze en Haye 

B1 Dinsdag 17.00 -18.00/18.30 

donderdag met A1 19.00 – 20.00 

(S’veen) 

Anne Maaike 

C1 dinsdag 18.30-19.30/20.00 

 

Sytse en Anton 

D1 donderdag 18.30-19.30 

 

Rene 

 

E1 en 

E2 

maandag 16.00 – 17.00 

donderdag 17.30 – 18.30 

 

Lidia 

Arnout 

 

Verslag A1 

Dit seizoen zijn we begonnen met 

nieuwe gezichten in de A1. Een 

compleet nieuw team en meteen het 

eerste seizoen samen kampioen 

geworden, een mooie start!  

De eerste wedstrijd begon thuis 

tegen Veenwouden A1. Die 

wedstrijd hebben wij gewonnen 

met 9-5 een mooie eerste 

overwinning. De week erna reisden 

we af naar Eastermar waar we 

tegen DOW/Wêz Handich A2 moesten. Ondanks het snik hete weer op 

die zaterdag wonnen wij met 7-15. Op zaterdag 17 september werd er 

een spannende wedstrijd gespeeld tegen Rodenburg A1. Helaas moesten 

wij met een 8-7 weer terug naar huis.  

Ook de week erna speelden wij weer een spannende wedstrijd en dit keer 

tegen Veenwouden A1.  



 28 

Gelukkig konden wij in de laatste paar seconden nog net een doelpunt 

bemachtigen en gingen wij ervandoor met 8-9. De een na laatste 

wedstrijd werd thuis gespeeld tegen DOW/Wêz Handich A2. Dit was 

een hele mooie wedstrijd met veel doelpunten. Wij hebben gewonnen 

met 17-8. Hierdoor kwam het kampioenschap toch wel heel erg dichtbij 

en werd het toch wel spannend. Die week erop moesten wij winnen of 

gelijk spelen tegen Rodenburg A1. En het geluk zat ons mee wij wonnen 

op donderdagavond 13 oktober met een mooie 19-7. Wij hebben een 

goed seizoen met elkaar gespeeld en hopen zo verder te gaan in de 

zaalcompetitie! Hier een paar foto’s van onze overwinning, met vele 

dank aan onze supporters en natuurlijk onze trainers/coaches Haye en 

Sytze! 

 

DTS B1  
DTS B1 najaar kampioen!! 

 

Nieuw seizoen, bijna hetzelfde team, maar toch een stapje omhoog. 

Vorig seizoen speelden we nog als C’s en nu voor het eerst in de B 

klasse. En we hebben ons direct maar even op de kaart gezet als 

kampioenen! Ons team bestaat uit een achttal heel leuke meiden 

namelijk: Nyne , Thirza, Wiktoria, Hester, Esmée, Janine, Geertje en 

Marijke.  

Op de training is het serieus met af 

een toe een grapje, wat natuurlijk 

ook kan. Tijdens de wedstrijden 

staan de kopjes allemaal dezelfde 

kant op en dat betekend dat er zeer 

hard gewerkt wordt en dat 

resulteerde dus ook in een mooi 

kampioenschap. De dinsdag 

training wordt altijd verzorgd door 

de lieftallige Anne Maaike en op 

donderdag onder leiding van de 

ervaren trainers Haye en Sytze. 

Tijdens de wedstrijden worden we gecoacht door Anneke. 
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In totaal hebben we zes wedstrijden gespeeld, waarvan we er vijf hebben 

gewonnen. We hebben in totaal 73 goals gemaakt en we hebben er maar 

27 tegen gehad. De eerste wedstrijd werd gewonnen tegen Kinea met 11-

1. Daarna volgde Harkema thuis en uit. Thuis konden we Harkema met 

gemak aan en was de einduitslag 11-6. Uit tegen Harkema viel helaas 

niet goed uit. De coach had de vakken veranderd en dat was geen goeie 

zet. Verloren met 7-4. Daarop volgden de wedstrijden Udiros thuis en 

uit. Beide zeer dik gewonnen: 7-13 en 3-13. En de laatste wedstrijd was 

weer tegen Kinea. Als deze werd gewonnen dan waren we alleen 

kampioen en niet gezamenlijk met Harkema. Want Harkema had 

gelukkig punten laten liggen tegen Udiros.  

De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door 3-21. Al met al geen echte 

spannende kampioen wedstrijd, maar wel heel veel leuke doelpunten. 

Hierbij willen we de volgende spelers bedanken die ons uit de brand 

hebben geholpen tijdens blessures. Dus Marc, Hille, Lucas, Marrit en 

Antoinette heel hartelijk bedankt! We hopen dat we deze lijn door 

kunnen zetten in de zaal en misschien mogen we dan wel weer het 

kampioenschap vieren.  

 

DTS C1 
Een nieuw seizoen, dus nieuwe kansen. 

Anton erbij als nieuwe trainer, en Dionne 

als versterking in het veld. 

De eerste wedstrijd is altijd weer even 

wennen zo vlak na de zomerstop. Dit is ook 

terug te zien in de uitslag, 3-4 overwinning 

tegen Pallas. De 2e wedstrijd is tegen De 

Granaet. Hier ontbreekt zeker de scherpte 

die wij gewend zijn. Een dik verlies is het 

gevolg: 2-8. De wedstrijden hierna komt de 

ommekeer. Er wordt weer op het scherpst 

van de snede gespeeld, en de stijgende lijn 

die vorig seizoen zo mooi werd ingezet, is weer duidelijk zichtbaar. 

DOW is het eerste slachtoffer. De uitwedstrijd werd met 2-11 gewonnen, 

en de thuiswedstrijd met 15-0!!! Helaas net geen 20 doelpunten, maar de 

nul houden is ook zeker een traktatie waard.  



 30 

De daaropvolgende wedstrijd wordt ook weer met goed spel gewonnen 

van Pallas. Ondertussen heeft De Granaet ook punten laten liggen, dus 

de laatste wedstrijd is een wedstrijd om het kampioenschap! Voor 

sommigen erg spannend. De kampioenswedstrijd heeft alles wat zo'n 

wedstrijd hoort te hebben. Spanning, mooie acties, mooie doelpunten, 

veel vechtlust. Met de mooie uitslag van 5-9 weet DTS dan ook 

revanche te nemen op De Granaet, en zo het kampioenschap veilig te 

stellen! Kampioenen!!! 

 

De mooie stijgende lijn wordt weer verder doorgezet, en hopelijk gaan 

we dit in de zaal ook doen! Ook erg mooi om te zien dat iedereen 

zijn/haar doelpunten mee pakt en we niet afhankelijk zijn van 1 scorende 

speler. Op naar een spannende en leerzame zaalcompetitie! 

 

Anton & Sytze  
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DTS D1 
 

DTS D1 stijgt naar grote hoogte!! 
Wat een spannende competitie. De toppers van de D1 wisten maar liefst 

twee maal van De Wâlden te winnen en twee maal van Invicta.  

De uitwedstrijd tegen NQL werd gelijk gespeeld met 6-6.  

Als laatst op het programma stond de wedstrijd DTS tegen NQL op onze 

mooie sportpark Woudlust. Met hetzelfde aantal punten en 

doelgemiddelde werd deze wedstrijd gespeeld. Dat was wel erg 

spannend. De eerste helft werd er goed gespeeld en was de stand 2-0. 

Vol goede moed werd er aan de tweede helft begonnen. Ondanks het 

goede spel werd er helaas verloren met 3-4. Helaas geen kampioen, maar 

wel een hele goede tweede. Na de wedstrijd met z’n allen naar het huis 

van Sem, waar er genoten is van heerlijke pannenkoeken met spek en 

kaas. Toen de buikjes vol waren hebben de toppers van de D1 de 

Surhuizumer kerktoren beklommen. Fantastisch, wat een happening. 

Knap hoor.   

 

  
 

 
 

  
 

 

 

Sem, Tyme, 

Patrick, 

Jacob, Niek, 

Silke, Mirte, 

Gea, Marije 



 32 

10 Vragen op een jeugdlid af! 

 

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

Ik ben Esmée Schievink, ben 12 jaar (bijna 13) en zit in de B1. 

 

2. Wat vind je het leukst aan korfbal? 

De wedstrijden en de trainingen van Anne-Maaike, omdat we het goed met 

Anne-Maaike kunnen vinden en de trainingen hebben veel te maken met 

conditie. 

 

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

Onze trainers zijn Anne-Maaike Triemstra, Sytse Nauta, Haye de Boer. 

Onze coach is Anneke Vonk. Verder zitten Nyne, Janine, Marijke, Geertje, 

Hester, Thirza en Wiktoria ook in de B1. 

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Mijn hobby is korfbal, maar ik vind hardlopen en racefietsen ook leuk. 

 

5. Wat is je lievelingseten? 

Spaghetti.  

 

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

Jawel. Heel veel. 

 

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

Ik ben minder goed in verdedigen. Aanvallen vindt ik het leukst. 

 

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

Mijn telefoon en 2 extra batterijen, denk ik. 

 

9. Wat wil je later worden? En waarom? 

Arts, want ik wil graag mensen beter maken als ziek zijn. 

 

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 

Rixt Pel! 
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DTS E1 
DTS E1 is een leuk team. Met Leanne, Anouk, Joost, Hanne en ik 

hebben we veel lol. Bij een training van Lydia moesten we kruiwagentje 

doen. Ik moest de voeten van Hanne vasthouden en over het veld 

lopen.  Toen vielen we steeds. Bij een andere training van Arnout was 

het zo warm dat we water over elkaars hoofd gooiden. Toen was 

iedereen heel nat en dacht Arnout dat we zo zweten.   

We hebben zaterdag bootcamp gehad met korfbal. Klaas Struiving gaf 

deze training. Het was heel gezellig. We deden alles samen. We moesten 

door een soort trap lopen en over paaltjes heen springen. Klaas zei dat er 

stroom op de paaltjes zat en als we ze aanraakten dat we een schok 

kregen, maar dat was natuurlijk een grapje. Er was ook muziek bij. We 

moesten ook een paar oefeningen met z’n tweeën doen. Ik deed met 

Leanne en soms met Julius. We deden ook een soort van tikkertje met 

z’n tweeën. Dan moest je elkaars hand aantikken en dan wegrennen. Het 

gras was een beetje nat en dan struikelde je als je hard wegrende. Klaas 

zei dat als je viel je mond vol met gras zat. Dat was gelukkig niet zo.   

We gaan nu de zaal in. Dat vind ik leuk, want dan hebben we geen last 

van de zon en merk je niks van de regen. Dan kunnen degene die kijken 

ook ergens zitten. Nadeel is wel dat je iets verder moet rijden. Ik hoop 

op een mooi seizoen in de zaal en dat we veel plezier hebben.   

Groetjes Eline Brandsma   

 

DTS E2 
 

Najaarscompetitie DTS E2  

Dit seizoen bestaat de E2 van DTS uit Luuk, Melle, Femke, Meike en 

Jildau. Zij zijn vijf enthousiaste korfballertjes, die nu eerstejaars E’s zijn 

en Femke is zelfs al tweedejaars E-speelster. Alles is een beetje anders, 

want de korf is hoger en ook de spelregels verschillen van die van de 

F’jes. Ze mogen nu niet meer verdedigd schieten en ze moeten dus ook 

zelf goed verdedigen. Toch lijkt iedereen zich moeiteloos aan te passen 

en hieruit blijkt ook maar weer dat de E2 een erg talentvol team is. Op 

de trainingen wordt aan alles gewerkt, de basis wordt geoefend en er 

worden nieuwe dingen geleerd, die ze ook steeds vaker in de wedstrijden 

laten zien.  
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 Vol goede moed werd dit seizoen aan alle wedstrijden begonnen.  De 

eerste wedstrijd was uit tegen Heerenveen E3. Deze wedstrijd ging 

helaas met 7-3 verloren, maar er werd wel leuk gespeeld en dat is 

natuurlijk ook belangrijk! De wedstrijd daarna was in Harkema tegen de 

E1. Deze wedstrijd ging erg goed en dit resulteerde in een 0-5 

overwinning. Eén van de doelpunten was zelfs een mooie doorloopbal. 

De wedstrijd tegen Olympia E1 werd doordeweeks gespeeld op 

sportpark Woudlust. Dit was vooral een hele spannende wedstrijd. Er 

werd om en om gescoord en het bleef spannend tot de laatste 5 minuten. 

Het was Olympia die nog twee keer kon scoren en werd er met 3-5 

verloren. De daarop volgende wedstrijd was thuis tegen Donkerbroek 

E2. Beide teams waren wel aan elkaar gewaagd en dit zorgde voor een 

leuke wedstrijd. Het allermooiste was wel dat er knap met 4-2 werd 

gewonnen. Laten we de wedstrijd tegen Udiros E1 maar een beetje ‘gek’ 

noemen en jammer genoeg werd er met 8-1 verloren. Maar toen kwam 

de laatste wedstrijd… de dames en heren waren allemaal op schot en de 

ene na de andere mooie combinatie werd vertoond. Dit alles leidde tot 

een ‘monsterscore’ van 15-1. Een mooie overwinning ter afsluiting van 

dit veldseizoen. Er werden drie wedstrijden gewonnen, drie wedstrijden 

verloren en alle strafworpenseries werden gewonnen. We kunnen trots 

zijn op wat de E2 dit seizoen heeft laten zien en vol goede moed en veel 

plezier gaan we de zaal weer in. Iedereen bedankt voor alle support en 

ook de reservespelers super bedankt!  Groetjes van alle spelers en 

speelsters van de E2 en ook van de trainers en coaches Arnout, Lidia, 

Nyne, Antoinette en Fenna.    
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DTS F1 
 

De toppers van de F1 

De F’jes van dit seizoen bestaan uit 4 nieuwe meiden die voor het eerst 

gaan korfballen. Rixt, Rianne, Amber en Mirthe en hun team wordt 

versterkt door twee stoere boys. Jorrit en Tiemen, onze ervaren spelers. 

De trainsters Anna-Margriet en Binnie leren hen de korfbalregels, 

gooien, vangen en schieten. Nou dit laatste hebben we geweten. We 

hebben dit veldseizoen 76 doelpunten gemaakt in zes wedstrijden. En 

iedereen heeft een doelpunt gemaakt, dit komt natuurlijk doordat ze heel 

goed kunnen overspelen. Harstikke goed!  

Maar wat was de eerste wedstrijd spannend voor onze meiden. Of 

misschien spannend voor de ouders? De eerste wedstrijd was uit. Er 

waren vele praatjes in de auto. Tiemen wist de betekenis van DTS, De 

Tuke Smiters. Knutselspullen werden meegenomen in de auto want ja, 

het was een eind rijden naar Stiens. Eenmaal aangekomen moest de heit 

van Amber een spin verwijderen uit de badkamer of te wel kleedhok. Na 

de wedstrijd moest er gedoucht worden. Echte meiden, alle douche en 

shampoo spulletjes moesten worden gebruikt aldus Rixt. We ruiken dan 

lekker en de knopen gaan dan goed uit ons haar.  

Door altijd fanatiek te trainen, plezier te hebben en veel te willen leren 

zijn we dit jaar ongeslagen 

kampioen geworden. Alle 

wedstrijden zijn gewonnen. 

De beide mannen wisten 

vaak al in de pauze, dit 

gaan we winnen. 

Deze toppers hebben dit 

kampioenschap gevierd in 

de Mac Donalds. Wat 

hebben we het gezellig 

gehad. De foto’s hieronder zeggen genoeg. 

Komend zaalseizoen krijgen we versterking van Amber Posthumus. Ze 

heeft al een paar keer met ons meegetraind en zal haar eerste wedstrijd 

spelen in de zaal.  

Willen jullie ons aanmoedigen, kom dan naar de sportzaal in Surhuizum. 
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De toppers van DTS F1 
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Nieuws van de Kangoeroe klup 
 

Het belangrijkste nieuws is dat de Kangoeroe Klup van DTS nog steeds 

om de twee weken veel vrolijke en fanatieke Kangoeroetjes mag 

verwelkomen. In de huidige groep zitten bovendien veel jongens, wat 

voor een korfbalvereniging altijd een extra bonus is. Tijdens het 

veldseizoen hebben we veel op de korf geschoten en hebben we ook echt 

geoefend hoe we dit op een goede manier moeten doen. Er vallen steeds 

meer doelpunten door de grote rode Kangoeroe Korf en Annemarie en 

Berber hoeven hier steeds minder bij te helpen  

 

Ook doen we zo nu en dan spelletjes in een wedstrijdveld, als de grotere 

kinderen pauze hebben. Zo kunnen we vast wennen aan de lijnen, want 

we vinden het nog wel een beetje moeilijk te onthouden dat we 

daarbinnen moeten blijven.   

Verder doen we lekker veel renspelletjes en verschillende activiteiten 

met verschillende formaten en soorten ballen. In de pauze even lekker 

een stukje fruit met wat ranja en daarna weer volop er tegenaan!  

 

Mochten er nog kinderen zijn die het een keer willen zien of proberen, of 

gewoon mee willen doen, zet dan de volgende dagen op de kalender:  
11 november 
26 november 
10 december 
17 december,  
7 januari, 
21 januari, 
 4 februari,  
18 februari  
en 4 maart.  

We zien jullie dan graag om 11.00 uur in de gymzaal in Surhuizum!  

   Groeten van alle Kangoeroetjes en opperkangoeroe's Annemarie en 

Berber  
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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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