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Snert actie!!!    
Vrijdag 10 
Februari 

 
We komen bij u aan de deur vanaf 18.00 uur 

 

 
Rijpma Siersmederij 

Uterwei 18 

9283 XR Surhuizum 

tel: 0512 - 35 22 62 mobiel 06 - 51 59 54 11 

E-mail: info@rijpma-siersmederij.nl 

www. rijpma-siersmederij.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijpma-siersmederij.nl/siersmederij/over-rijpma-siersmederij/
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Het Begin 

52e jaargang nr. 3. 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 

  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 3
e
 schakel van dit seizoen, we zijn al weer 

halverwege de zaalcompetitie. In deze schakel de verslagen van de eerste 

helft van de zaalcompetitie, het programma voor de tweede helft van de 

zaalcompetitie, de uitnodiging voor de ledenvergadering en de notulen 

van de ledenvergadering van vorig jaar. Veel succes met het vervolg van 

de zaalwedstrijden. 

 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten 

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 

 
 februari  maart 

1 Frans Geertsma 2 Mirte van der Veen 
6 Eeltsje Talstra 3 Anne Ytsma 

10 Jantje Luimstra 10  Hein Hoogsteen 
15 Hille Veenstra 15 Wobbe de Haan 
16 Leanne Bosma 15 Marije Fokkinga 
21 Janette Talstra 16 Theo Nauta 
24 Berber van der Veen 19 Sven Hiemstra 

    

    

    

    

 



 5 

Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen ga 

Van het Bestuur 
 

Van het bestuur 

 

We zijn alweer gestart aan de 2
e
 periode 

van dit zaalseizoen en zijn terecht 

gekomen in 2017. Ik vertrouw erop dat 

iedereen een goede jaarwisseling heeft 

gehad en namens het bestuur wensen wij 

iedereen een voorspoedig, gezond en 

sportief 2017.  

 

Sportpark Woudlust 

Ons sportpark heeft inmiddels een ware transformatie ondergaan. Van 

een gesloten sportpark met weinig zicht op onze accommodatie en 

speelvelden hebben we het weten om te buigen naar een toegankelijk en 

zichtbare locatie om trots op te zijn. Een sportpark voor het gehele dorp, 

waar iedereen vrijelijk in en uit kan lopen zonder drempels te ervaren. 

Dit allemaal in lijn met de geformuleerde visie van onze vereniging. 

Eind vorig jaar is nog een huzaren stukje door de gemeente uitgevoerd. 

Zoals velen inmiddels zullen hebben gezien, is de imposante boom die 

onze toegang sierde verwijderd. Natuurlijk was het een mooie boom, 

maar was helaas de locatie ontgroeid en zorgde voor veel overlast. 

Vooral de bestrating had onder de wortels 

van de boom te lijden en leverde veel 

werk en problemen op.  

Tegelijk met het verwijderen van de boom 

heeft de gemeenste de bosschages gerooid 

zoals ze hadden gemeld. Hiermee is de 

laatste stap gezet en kunnen we trots zijn 

op onze toegang. Van verschillende 

buurtverenigingen hebben we positieve 

reacties mogen ontvangen, wat bevestigt 

dat we als vereniging de juiste stappen 

zetten en de verandering wordt 

opgemerkt. 
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Renovatie kantine 

Als de Schakel bij iedereen door de brievenbus valt ligt de ingelaste 

ledenvergadering van 6 januari achter ons liggen. De ingelaste 

ledenvergadering is de basis geweest om de volgende stap te zetten qua 

renovatie. Tijdens de ingelaste vergadering is er een toelichting geweest 

op de bestede gelden tot nu toe. 

De leden hebben zich uitgesproken over de aanwending van de 

geldelijke middelen voor de renovatie van de kantine en hebben 

tienduizenden euro’s beschikbaar gesteld. Zoals eerder gemeld zal het 

een uitdagende klus worden, waarbij we rekenen op de ondersteuning 

van de leden wanneer er een beroep wordt gedaan 

op vrijwilligers.  

DTS heeft zich bij NLdoet 2017 aangemeld voor 

11 maart. Voorlopig zullen we op die dag diverse 

activiteiten op touw zetten aangaande de 

renovatie, waaronder schilderwerkzaamheden in 

de kantine.  

 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

 

75-Jarig jubileum 

Zoals reeds eerder aangegeven is een speciale commissie begonnen met 

het 75-jarige jubileumprogramma. In deze Schakel meer info vanuit de 

commissie over de dagen waarop de feestelijkheden zullen plaatsvinden 

en het voorgenomen programma. Noteer de data 16, 17 en 18 juni alvast 

in je agenda, het belooft een fantastisch feest te worden. 

 

Gemeentelijke aspecten 

Van de gemeente is een schrijven ontvangen over de zaalhuur vanaf 

september 2017. De tarieven zullen met 15% stijgen, wat een extra druk 

betekent op de begroting van DTS. De penningmeester is al gevraagd 

om hier bij de begroting rekening mee te houden. Voor de vereniging 

was dit een complete verrassing. 

Er zijn ook extra kosten ontstaan gerelateerd aan het verzekeren van de 

kantine. In het verleden lag voor DTS deze verzekering bij de gemeente, 

maar is door nieuw beleid nu bij DTS komen te liggen. We praten hier al 

snel over honderden euro’s per jaar voor de verzekering. 
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Over het zelf onderhoud van de velden is nog niet meer bekend dan dat 

er pilots lopen bij diverse verenigingen. Op korte termijn zal er een 

evaluatie van deze pilots plaatsvinden, waar ook DTS bij aanwezig zal 

zijn. 

 

Acties 

DTS is in de gelukkige positie te melden dat 

we, na een jaar van afwezigheid, weer zijn 

ingeloot in de Poiesz supermarkt actie.  

Alle mensen die hun boodschappen doen bij 

de Poiesz te Harkema kunnen DTS steunen. 

We hopen dat we ook voor dit jaar weer een 

mooi bedrag mogen ophalen.  

 

Voor 2017 is de gemeentelijke zwerfvuil actie gegund aan DTS. Een 

actie waarbij het mes aan twee kanten snijdt. We leveren met elkaar een 

bijdrage aan het leefbaar houden van Surhuizum en we krijgen de 

mogelijkheid als DTS meer financiële middelen ter beschikking te 

hebben. De wijze van invulling wordt in de komende tijd bekeken, zeker 

is dat we voor deze actie mede een beroep doen op onze jeugdleden. 

 

Als vereniging zijn we zeer ingenomen met deze speciale acties als 

aanvulling op de financiële mogelijkheden. 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Met de volledige uitrol van Sportlink naar de digitale 

wedstrijdformulieren, is er administratief voor de wedstrijssecretariaten 

veel veranderd. Het bestuur heeft in 1
e
 instantie Wobbe de Haan bereid 

gevonden om de invulling rond Sportlink in goede banen te leiden en 

ook te beoordelen hoe we richting de toekomst een invulling zouden 

moeten geven. Pietsje Talstra had reeds aangegeven te willen stoppen en 

inmiddels is Nynke Geertsma ook gestopt. Vanzelfsprekend zullen we 

als bestuur hier op een later tijdstip uitgebreid op terug komen. 

Inmiddels is gebleken dat de competitiezaken via Wobbe zullen lopen, 

maar de wens voor een jeugdwedstrijdsecretariaat was sterk aanwezig. 

Na benadering van de JTC is de genoemde positie door Aukje Rispens 

ingenomen. Wij zijn haar hiervoor reeds zeer erkentelijk. 
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Oliebollen actie 

Onze jaarlijkse oliebollen actie heeft weer een mooi resultaat voor de 

vereniging opgeleverd. Een tiental vrijwilligers hebben rond de 3.000 

oliebollen gebakken, die de dag erop door tientallen leden deur aan deur 

zijn rond gebracht in Surhuizum. Een geweldige prestatie als vereniging 

met dank aan alle vrijwilligers. 

 

Oliebollen mix toernooi 

In nauwe samenwerking met SVS en het 

dorpshuis is in december 2016 het 

oliebollen mix toernooi georganiseerd. Een 

groot succes waar 11 teams een sportieve 

strijd aangingen. De foto’s van dit 

evenement zijn terug te vinden op onze 

site. We zijn als DTS trots op het leveren 

van deze ondersteuning en kijken uit naar 

meer gezamenlijke activiteiten die 

georganiseerd kunnen worden voor het 

dorp. 

 

Ledenvergadering  

De jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op 10 maart aanstaande. 

Noteer deze datum alvast in de agenda, zodat ook jij je stem kan laten 

horen. De agenda voor de ledenvergadering zal digitaal worden 

verspreid via de social media kanalen en email. Meer hierover verderop 

in de Schakel. 

 

Als bestuur willen wij iedereen een sportief en succesvolle tweede helft 

van de zaalcompetitie toe wensen. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 
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DTS 4 
 

DTS 4 heeft inmiddels 7 wedstrijden gespeeld en wij liggen op 

kampioenkoers. In de zaal zijn wij ingedeeld in de reserve 5
e
 klasse met 

op papier pittige tegenstanders. Maar wij hebben een goed team en raken 

steeds meer op elkaar ingespeeld. Ook met onze nieuwe aanwinsten 

Gerrit en Sarina en Treja doen het uitstekend. Daarnaast hebben Janette 

en Annemarie de meeste wedstrijden met ons meegespeeld en dat scheelt 

altijd een aantal doelpunten.  

Wij starten tegen WWC uit Wieuwert, de werd een klinkende 

overwinning met een uitslag van maar liefst 4-24. Het bijzondere aan 

deze wedstrijd was de scheidsrechter, een echte koekjebakker. Het was 

Hidde Jonker die meegedaan had aan “heel Holland bakt”, zijn fluiten 

hadden wij ook geen klagen over. Uit tegen Sparta Zevenhuizen 

verwachten wij een zware wedstrijd. Maar na 3-3 schoten wij met scherp 

wat een ruststand opleverde van 3-11. De 2
e
 helft ging redelijk gelijk op 

maar wij gaven onze voorsprong niet meer uithanden, 12-22. Tegen 

Mid-Fryslân blijven wij ruim onder ons gemiddelde maar de 

tegenstander bakte er helemaal niets van, eindstand 3-9. Opmerking van 

de scorebijhouder: Wobbe maakt doelpunt achterover (met de rug naar 

de korf), vroeger van Rommert geleerd! Onze eerste thuiswedstrijd weer 

tegen Sparta. Wij hadden nu meer moeite met scoren, ruststand 6-6. In 

de laatste 10 minuten gaven wij de wedstrijd uithanden (conditie 

gebrek?), eindstand 13-15. De thuiswedstrijd tegen Joure was een 

spannend potje. Wij pakten wel steeds een voorsprong, maar in het 

laatste kwartier waren wij de bovenliggende partij, van een tussenstand 

van 11-11 naar een eindstand van 17-13 (dus geen conditie gebrek). De 

wedstrijd tegen NijQuickLibben (NQL) kan ik niet zoveel overzeggen. 

Wij wonnen wel met 6-11.  

De 1
e
 wedstrijd in het nieuwe jaar moesten wij uit tegen koploper 

Noordenveld spelen. Zij hadden alles overtuigend gewonnen. Ook dit 

werd een spannende wedstrijd waarbij Noordenveld tot tien minuten 

voor tijd de bovenliggende partij was.  

Met een ruststand van 8-5 en een tussenstand van 14-14 pakte DTS in de 

slotfase overtuigend de overwinning met 14-18. Door deze goede 

resultaten staat DTS met Noordenveld boven aan de ranglijst. 
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Onze volgende wedstrijd is weer tegen Noordenveld. In de volgende 

Schakel leest u hoe dit is afgelopen.  

Wij hebben een mooie 1
e
 helft van de competitie gespeeld, gemiddeld 

16,5 doelpunten per wedstrijd en slechts gemiddeld 10 tegen.  

Met dank aan: Antoinette, Minke, Anita, Gerry, Annemarie, Janette en 

Hillebrand voor hun meespelen in DTS 4. 

DTS 4 

Midweek 
 

Vrijdag de 13
e
 stond de eerste wedstrijd in 2017 op het programma van 

de midweek. Met ruim voldoende mensen kon de wedstrijd van start 

gaan. Voor wie het nog niet wist, de midweek is aangevuld met een stel 

oude en nieuwe Surhuizumers. Op vele feestjes werd er druk 

gespeculeerd hoe het zou zijn om met zijn allen te korfballen. Met een 

borrel op waren er veel enthousiastelingen. Hein heeft doorgepakt en 

daar opeens was het echt. ‘No mat wy dus echt oan’e bak’. Ervaring is 

o.a. opgedaan bij DTS, Wez-Handich, Olympia en TFS. Een aantal 

waren nog actief korfballend en een aantal startte nu weer na een (lange) 

tijd. Nu zijn wij allemaal 1 van De Túke Smiters. Met veel plezier zijn 

we gestart en hebben we in 2016 twee ploegen onder ons laten staan. 

Terug naar vrijdag: om 20.00 klonk het fluitsignaal, DTS tegen AVO. 

Het aanvalsvak creëerde mooie kansen, echter werden deze helaas niet 

afgemaakt. Verdedigend ging het moeizaam en we keken al snel tegen 

een 0-4 achterstand aan. Daarna werden we scherper en scoorden we 3x 

op rij. Met 5-9 was het rust. In de kleedkamer werd tactiek besproken. 

De aanval startte met een mooie actie opgezet door Tjalling, helaas niet 

afgerond. AVO verslapte niet en bleef geroutineerd doorspelen. De 

gebroeders Hoogsteen wisten nog wel twee mooie doelpunten te scoren.  

Ook Hillebrand vond de korf tweemaal. AVO liep uit tot 9-17, Fenna 

zorgde voor dubbele cijfers op het scorebord en schoot net voor het 

eindsignaal de nummer 10 erin! Een leuke wedstrijd en wat betreft de 

punten, ‘oare kear better’. Publiek is trouwens van harte welkom  

  



 13 

E-mail adressen – Agenda ledenvergadering. 

 

Zoals in het voorwoord al beschreven, zal de 

agenda voor de komende ledenvergadering 

digitaal worden verspreid.  

De mogelijkheden die ons digitaal voor 

handen zijn zullen we als bestuur meer gaan 

inzetten. Concreet betekent dit dat je e-mail 

registratie in de DTS administratie erg belangrijk is. 

 

Op 7 januari is er een test e-mail verzonden vanuit het centrale 

administratie systeem Sportlink. Diegene die deze mail NIET hebben 

ontvangen wordt verzocht om hun e-mail adres door te geven aan het 

secretariaat via dts.surhuizum@knkv.nl of anita@kvdts.nl. 

 

Van de onderstaande leden is er in ons systeem geen e-mailadres 

bekend. Vriendelijk verzoek om dit door te geven. 

Ouders met kinderen, waarvan de kinderen geen afzonderlijke e-mail 

wensen te ontvangen, kunnen besluiten geen e-mail of hetzelfde e-mail 

adres door te geven. Bij meerdere e-mail adressen in onze administratie 

zal uiteindelijk maar éénmalig een e-mail worden verzonden. 

Relatienr Roepnaam Volledige naam Geb datum 

NKQ28N2 Frederika Atsma, F. 21-7-2003 

NKY76L5 Wiktoria Blinda, V. 5-5-2002 

NGL11T5 Annie Boekema, A 27-1-1988 

NKF73N1 Antoinette Boer, de A. 29-1-2001 

NLG09B8 Dionne Bosma, D. 14-11-2004 

NLK75S4 Jorrit Bosma, J. 21-7-2008 

NLJ48H0 Leanne Bosma, L. 16-2-2007 

NLJ48L8 Eline Brandsma, E. 24-6-2007 

NJZ14L3 Thea Brandsma, T. 25-11-1999 

NHF22S7 Reina Brouwer, R 4-3-1998 

NKY20F0 Anouschka Elzinga, A. 19-11-2002 

NKV64K4 Marrit Elzinga, M. 21-7-2003 

NLG09D2 Anouk Geertsma, A. 20-4-2007 

mailto:dts.surhuizum@knkv.nl
mailto:anita@kvdts.nl
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Relatienr Roepnaam Volledige naam Geb datum 

NKL29B6 Marc Geertsma, M. 17-7-2003 

NLK75Q0 Patrick Hansma, P. 16-8-2005 

NDB66W5 Hillebrand Hartholt, H 23-10-1982 

NLP94V7 Sven Hiemstra, S. 19-3-2002 

NKT62G8 Nine Kinderman, N. 20-10-2001 

NJZ14M0 Jesse Meerstra, J. 9-4-2000 

NHC08C0 Jacob Nauta, J S 2-6-1995 

NLJ48K1 Femke Nicolai, F. 28-10-2006 

NLV85M8 Amber Posthumus, A. 3-9-2008 

NLK75P3 Joost Posthumus, J. 30-11-2005 

NKL29C3 Thirza Postma, T. 10-10-2001 

NHB77V4 Marije Schaafsma, M 5-10-1995 

NKN34Y9 Esmee Schievink, E. 17-11-2003 

NLB04L8 Silke Schievink, S. 9-6-2006 

NLG09G3 Jildau Talstra, J. 30-8-2007 

NLC64S8 Tyme Talstra, T.T. 27-10-2005 

NDB90L5 Bettie Talstra-Geertsma, B 7-11-1951 

NKQ28R0 Hester Veen, van der H. 24-9-2002 

NKB59H3 Kristyn Veen, van der K. 14-1-2000 

NKY20K5 Sem Veen, van der S. 3-5-2005 

NDB92W8 Tiemen Veen, van der T 20-9-1976 

NKK38P5 Albert Veenstra, A. 17-7-2000 

NKY20D6 Teikje Veenstra, T. 15-7-2004 

NKB59G6 Wiebren Veenstra, W. 25-10-1999 

NKY20L2 Wilma Veenstra, W. 30-4-2004 

NKN34Z6 Janine Vonk, J. 15-9-2003 

NKF73M4 Lucas Vonk, L. 27-9-2001 

NLK75R7 Luuk Wassink, L.B. 25-8-2008 

NKY20H4 Niek Wassink, N.C. 30-5-2005 

NLJ48J4 Hanne Wiersma, H. 19-9-2007 

NDB92C8 Anne Ytsma, A 3-3-1951 
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It Surhûster oliebollen mix toernooi! 
Op donderdag 29 december 2016 werd gezamenlijk met DTS, SVS en 

MFC De Delfeart het oliebollen mix toernooi weer nieuw leven in 

geblazen. In totaal gaven 11 teams zich op, wat een geweldige opgave. 

De eerste prijs ging naar team “Pake”. Hierbij nog enkele foto’s van het 

toernooi.  
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10 vragen op de man af! 
 

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

Ik ben Jakob de Haan en ik speel in het 2
e
. Daarnaast train ik de D1. 

 

2.  Andries vraagt aan jou hoe het is om heel je leven al te concurreren 

met je broer. 

De strijd om wie thuis de grootste gehaktbal krijgt (volgens Anton…) vind 

ik ‘hardstikke’ mooi. Het is toch net wat leuker wanneer je je eigen broer 

verslaat (of blokt) dan iemand anders. Die strijd is er al ons hele leven, al 

wordt de concurrentie wel steeds wat minder… 

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?  

Ik studeer op dit moment Bewegingswetenschappen aan de RUG. 

Daarnaast werk ik vaak ’s ochtends vroeg bij de Albert Heijn in 

Surhuisterveen. 

 

4. Wat zijn je hobby’s?  

Korfbal, darten en gamen, maar toch vooral slapen. 

 

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

De combinatie van prestatie en plezier. Het fanatisme in de wedstrijden, 

maar ook in de derde helft. Een vereniging waarbij ik echt het ‘ons kent 

ons’ gevoel krijg. Ook vind ik de kleedkamer-mentaliteit wel mooi, waarbij 

er altijd wel iemand even ‘geprikkeld’ wordt. 

 

6. Wat is je leukste korfbal herinnering?  

Dat waren de bomvolle zaterdagen waarbij ik soms met 2, 3 of zelfs 4 

teams op één dag speelde. Ik speelde het liefst zo veel mogelijk. Ook de 

vele uitstapjes die we hebben gemaakt vond ik altijd erg leuk, bijvoorbeeld 

een wedstrijd op het EK, weekendje Ameland en slaapfeestjes bij onze 

trainer (tijden veranderen) Berber. 

 

7. Wat is je favoriete avondje uit? 

Gezellig bij iemand een biertje doen en daarna nog even op stap. 

 

  



 18 

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

Ik zou graag nog een keer naar een paar grote sportevenementen willen. 

Hierbij staan een wedstrijd van Arsenal, de korfbalfinale en het WK Darts 

in Ally Pally bovenaan m’n lijstje. 

 

9. Wat is je favoriete eten?  

Chinees, spareribs of een vette hap. 

 

10. Trea Boersma staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan haar 
willen vragen? 
Je hebt net weer begonnen met korfballen, waar moest je weer het meest 

aan wennen? 

 

Klaverjassen seizoen 2016/2017 

 

We zijn inmiddels alweer januari en dat betekent dat er dit seizoen 

alweer vier klaverjasavonden zijn gehouden. We beginnen altijd in 

september en sluiten het seizoen af in april. He tis altijd weer even 

afwachten wat de opkomst zal zijn, dit jaar is het wat minder dan vorig 

jaar. De eerste maand kwamen er met het mooie weer 17 personen 

opdagen, gevolgd door drie keer 20 klaverjassers. Wat dat aangaat 

mogen we beslist niet klagen. We mogen ook dit jaar weer blij zijn dat 

Pietsje en Jantsje de bardienst op zich nemen, de vleesprijzen worden 

verzorgt door Slagerij Albert en Aukje. 

Hierna kunt u zien waar de vleesprijzen terecht kwamen. 

 

Op 31 december werd er traditioneel het oudjaarskaarten gehouden. 

Deze middag verschenen er 24 personen in de Praetkoer. Er waren drie 

hoofdprijzen en de rest ging met een lekkere rollade naar huis. 

De drie hoofdprijzen gingen naar 

1. Sjoerd Joustra, 2. Hielke Atsma en 3. Lammert Postma. 

 

In 2017 zijn de klaverjasavonden gepland op 

27 januari 

24 februari 

24 maart en 21 april 
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Hieronder ziet u de uitslagen 

 
september  oktober 

1 Jan de Boer 6302  1 Albert Alma 6605 

2. Haye de Boer 6215  2. Jannes Brouwer 6535 

3. Hielke Atsma 6015  3. Tjalling Talstra 6068 

4. Hielke Klaver 5937  4. Haye de Boer 5964 

5. Willem Hansma 5851  5. Euwe Spinder 5871 

6. Herman de Jong 5808  6. Jan A. Postma 5827 

7. Tjebbe Hansma 5724  7. Sipke Bouma 5779 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Euwe Spinder 4781   Tjebbe Hansma 4467 

       

november  december 

1 Frans Geertsma 6173  1 Lammert Postma 6652 

2. Willem Hansma 6046  2. Willem Hansma 6529 

3. Henk Schaafsma 6036  3. Jan A. Postma 6306 

4. Reinder Tel 5926  4. Sipke Scheepsma 6015 

5. Tjalling Talstra 5794  5. Bouwe Kinderman 6010 

6. Herman de Jong 5750  6. Herman de Jong 5986 

7. Tjebbe Hansma 5524  7. Albert Alma 5731 

8. Sipke Scheepsma 5384  8. Reinder Tel 5669 

9. Albert Alma 5349  9. Tjalling Talstra 5474 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Jan de Boer 4816   Sipke Bouma 4496 
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Programma 
 

 
 

 

3 februari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS MW1 - LDODK MW1 20:00 Wobbe 1 Surventohal

4 februari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Thrianta 1 - DTS 1 18:50 Activum

Thrianta 2 - DTS 2 17:40 Activum

Harich 4 - DTS 3 17:00 De Trime

Drachten A3 - DTS A1 V 14.00 15:00
Coach en Anna-

Margriet
SNIJ Noord Hal

CSL B1 - DTS B1 V 12.10 13:25 Coach en Geertje It Gryn Stiens

NQL C1 - DTS C1 V 10.00 11:00
Frederika/Wilma/

Sven

De Boppeslach 

Damwoude

NQL E1 - DTS E1 V 8.00 9:00 Coach en Joost
De Boppeslach 

Damwoude

DTL E1 - DTS E2 V 8.30 9:45 Jildau en Luuk De Ynset Holwerd

DTS F1 - VZK F1 A 9.30 10:00 Annemarie Gymzaal Surhuizum

11 februari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Lintjo 1 - DTS 1 19:20 MFA Oldeberkoop

ROG 4 - DTS 2 14:20 Lewenborg

DTS 4 - NQL 2 15:00 Rinze midweek Surventohal

Emmeloord 3 - DTS 3 17:15 Bosbadhal

DIO A1 - DTS A1 V 12.00 13:00 Coach en Geanne Boekhorst Oosterwolde

DTS B1 - DWA/Argo B1 V 13.15 14:00 Nora FIETS midweek Surventohal

De Wâlden C3 - DTS C1 V 14.20 15:30 Marrit/Hille/Teikje
De Hege Walden 

Oentsjerk

De Wâlden D4 - DTS D1 V 11.20 12:30 Tyme/Niek/Marije
De Hege Walden 

Oentsjerk

Heerenveen E3 - DTS E1 V 8.00 9:00 Anouk en Joost
Blauw-Wit hal 

Heerenveen

Flamingo's E1 - DTS E2 V 10.30 11:00 Meike en Melle De Houtmoune

15 februari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

AVO 4 - DTS A1 V 18.00 19.30 Coach en Jesse Kloosterveste Assen

18 februari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Harkema 4 - DTS 3 14:00 De Fugelkamp

Mid-FryslânA2 - DTS A1 V 17.40 18:40 Coach en Reina De Twine Grou

De Granaet C2 - DTS C1 V 17.00 18:00
Gerben/Frederika/

Dionne
De Trimmer Dokkum

VZK F1 - DTS F1 V 13.10 14:00 Coach en Tiemen De Bongerd Haulerwijk

25 februari
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Mid-Fryslân6 - DTS 3 18:40 De Twine

WIK '34 C1 - DTS C1 V 11.00 12:00
Marc/Anouschka/

Wilma

De Boppeslach 

Damwoude

NQL D1 - DTS D1 V 8.00 9:00 Silke/Mirte/Niek
De Boppeslach 

Damwoude
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4 maart
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

DTS 1 - DWA/Argo 1 19:30 2 (2 pers.) Surventohal

DTS 2 - De Parabool 6 17:10 1 Surventohal

Joure 3 - DTS 4 14:40 Sportfun

DTS 3 - Harkema 4 16:00 Rinze junioren Surventohal

DTS A1 - AVO A4 V 17.30 18:20 Anneke FIETS 3 (2 pers.) Surventohal

DTS B1 - Wez W./Fluch B1 V 14.15 15:00 Sytse H. FIETS junioren Surventohal

DTS C1 - Pallas '08 C1 V 13.15 14:00 Rene FIETS junioren Surventohal

DTS E1 - Mid-FryslânE1 V 8.30 9:00 Sieuwke Coach 2 Surventohal gymzaal

DTS F1 - Spannum F1 A 9.30 10:00 Annemarie Gymzaal Surhuizum

9 maart
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

AVO MW2 - DTS MW1 21:00 Marsdijk

11 maart
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

Flamingo's 1 - DTS 1 19:20 De Houtmoune

AVO 6 - DTS 2 19:20 Marsdijk

DTS 4 - WWC 3 15:00 Nora 2 Surventohal

It Fean/B'laan 4 - DTS 3 16:10 reserveshirts Surventohal

De Wâlden A3 - DTS A1 V 12.50 14:00 Coach en Lucas
De Hege Walden 

Oentsjerk

Quick '21 E1 - DTS E1 V 9.00 10:00 Coach en Eline
De Gearrin Oudega 

sportpark De Kamp

It Fean E1 - DTS E2 V 8.30 9:00 reserveshirts Femke en Meike Surventohal

DTS F1 - Flamingo's F1 A 9.30 10:00 Marleen Gymzaal Surhuizum

16 maart
Wedstrijd V/A Starttijd scheidsrechter vervoer zaalwacht Accommodatie 

LDODK MW1 - DTS MW1 21:00 De Skans



 22 

 
 

 
 

 



 23 

Notulen Ledenvergadering 
Vrijdag 11 maart 2016, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine. 

 

01.) Opening en mededelingen door de voorzitter. 

Voorzitter Ronald Wassink verwelkomt 41 leden.  

Een bijzonder welkom aan ons erelid Rommert Kats. Erelid Jelle 

de Vries heeft zich afgemeld (winkel open) en daarnaast ook de 

leden: Piet Meerstra, Hilly Holthuis, Haye en Lammy de Boer, 

Menco en Hieke Nicolaij, Marleen Boersma, Binny Rispens, 

Nynke Bosma, Fernanda Huistra, Enne Jan Spoelstra, Ronald 

Veeninga en Sieuwke Venema. Janette Talstra (bestuurslid) kan 

niet aanwezig zijn en onze penningmeester Janet van der Veen 

moest op het laatste moment afhaken.  

De voorzitter is zeer verheugd dat hij zoveel DTS’ers op deze 

ledenvergadering mag verwelkomen. Wij zijn een vereniging door 

en voor de leden en ook het komend jaar staan er weer belangrijke 

ontwikkelingen op de agenda.   
 

02.) Ingekomen stukken. 

Geen  
 

03.) Notulen ledenvergadering van 6 maart 2015. 

De notulen zijn opgenomen in de Schakel van januari 2016, alle 

leden hebben kennis kunnen nemen van de notulen. Deze worden 

ongewijzigd vastgesteld.  
 

04.) Jaarverslag 2015. 

Het uitgebreide jaarverslag over 2015 (met daarin opgenomen het 

verslag van alle commissies binnen DTS) wordt door de secretaris 

voorgelezen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank 

voor ieders bijdrage hierin.  

 

05.) Jaarrekening 2015, begroting 2016. 

De penningmeester Janet van der Veen is afwezig maar heeft de 

toelichting op de cijfers schriftelijk aan de voorzitter 

overgedragen. De voorzitter leest de toelichting voor. De 

jaarrekening en de begroting worden ongewijzigd vastgesteld. 
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DTS is financieel gezond, de jaarrekening geeft een positief saldo 

van € 397,56 op een totale omzet van bijna € 40.000. Voor 2016 

worden de prijzen en de contributie niet verhoogd. In de begroting 

is nog ruimte gevonden van € 1.000 voor ons jubileum in 2017, de 

voorziening is nu € 2.500.  

 

06.) Verslag kascommissie. 
In de kascommissie zaten Marten Hartholt en Sytze Atsma. 

Namens de kascommissie brengt Sytze verslag uit.  

De administratie ziet er keurig verzorgd uit, zij hebben geen 

opmerkingen. 

Aan de penningmeester en bestuur wordt decharge verleend. De 

kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden.  
 

07.) Benoeming nieuwe kascommissie. 

Sytze Atsma zal volgend jaar samen met Nora Nauta-van der 

Velde in de commissie zitting nemen. Anita van der Vaart was 

reserve maar is in deze vergadering toegetreden tot het bestuur, zij 

kan dus geen zitting hebben in de kascommissie. Als reserve voor 

de kascommissie stelt Jelle Hofman zich beschikbaar.  
 

08.) Bestuursverkiezing. 

Ronald Wassink, Anneke Vonk-Geertsma en Janette Talstra zijn 

aftredend. Ronald en Anneke hebben zich beschikbaar gesteld 

voor een nieuwe periode. Janette is niet herkiesbaar. Het bestuur 

heeft Anita van der Vaart bereid gevonden zitting te nemen in het 

bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. De functie 

invulling binnen het bestuur zal nog besproken worden. Gedacht 

wordt om de functie van secretaris en alle competitie zaken van 

elkaar los te koppelen. Daar zullen wij jullie zo spoedig mogelijk 

over informeren. Janette Talstra wordt bedankt voor haar 

geweldige inzet voor DTS.  
 

09.) Presentatie(s).  

De voorzitter heeft een power-point presentatie samengesteld met 

de volgende onderwerpen: leden aantal en verdeling van onze 

uitgaven en inkomsten, vertrouwenspersoon, vrijwilligers, 
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renovatie kleedaccommodatie, renovatie entree sportcomplex en 

het onderhoud veld. 

Ronald geeft een toelichting op:  

Vertrouwens persoon: iedere vereniging moet een 

vertrouwenspersoon hebben waar leden terecht kunnen voor 

vragen en klachten op gebied van integriteit, discriminatie en 

intimidatie. Voor deze functie is een functiebeschrijving opgesteld. 

Nynke Geertsma-Kats is bereid om als vertrouwenspersoon voor 

DTS te fungeren. In bijzondere gevallen kunnen wij altijd een 

beroep op het KNKV doen.  

Vrijwilligers: in een kort filmpje wordt de vrijwilliger van toen en 

nu in beeld gebracht. Wij hebben nu nog niet echte problemen 

maar hier en daar schuurt het wel (kantine en scheidsrechters). 

Alle senioren en junioren krijgen binnenkort een brief waarin zij 

zich beschikbaar kunnen stellen voor de diverse activiteiten die 

binnen de vereniging door vrijwilligers opgepakt kunnen worden. 

Wij hopen hiermee iedereen bij de vereniging te betrekken. 

Door enkele leden worden nog tips gegeven om meer vrijwilligers 

te werven en te behouden: kijk ook buiten de eigen leden, ouders 

er meer bij betrekken, vrijwilligers een attentie geven (die geen lid 

bij DTS zijn). 

Entree sportcomplex: Nu onze accommodatie wordt gerenoveerd 

willen die ook graag beter zichtbaar maken. In overleg met 

gemeente worden de bomen tussen de twee toegangshekken 

verwijderd. Dit moet voor 15 maart ivm ‘vogelseizoen’. Tjebbe 

Posthumus en EnneJan Spoelstra zullen dit samen met enkele 

opruimers voor 15 maart uitvoeren. De gemeente heeft geen geld 

en stelt voor de vrijkomende m2 te vullen met asfaltpuin. Daar zijn 

de leden geen voorstander van. De invullen zal nader met de 

gemeente worden ingevuld. Ook de grote boom bij de ingang zal 

worden gekapt na 1 juli 216. De bosjes bij de 

scheidsrechterkleedkamer wil de gemeente niet verwijderen. Zij 

hebben geen geld voor het aanbrengen van grond en inzaaien.  

Overdracht groenonderhoud: Op dit moment lopen er enkele 

pilots bij andere sportverenigingen die door zelfwerkzaamheid het 

grasmaaien en rollen verzorgen. In de loop van dit jaar wordt de 

pilot geëvalueerd. Wij houden de stand van zaken in de gaten.  
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Wobbe geeft een toelichting over de stand van zaken van de 

renovatie van de kleedkamers en de betreffende financiën. Wij 

liggen op schema, bij de start van de veldcompetitie kunnen de 

kleedkamers weer gebruikt worden. Ook financieel is het goed op 

orde. Door veel zelfwerkzaamheden en scherpe offertes houden 

wij geld over tov de begroting. Wij hopen op deze manier wat geld 

beschikbaar te houden voor het opknappen van de kantine.   

 

10.) Rondvraag. 

 - Eeltsje Talstra: stelt voor de scheidsrechter bij junioren en 

senioren wedstrijden door alle spelers voor en na de wedstrijd de 

hand te schudden, uit respect en bedanken dat hij/zij als 

vrijwilliger deze taak vervult.   

Antwoord: bestuur zal dit bespreken en er bij de TC op 

terugkomen. Uit de leden wordt naar voren gebracht om dit niet bij 

de eigen scheidsrechters te doen. Een verplicht handje geven voor 

en na de wedstrijd geeft geen meerwaarde, dat moet spontaan. Ook 

het publiek moet respect tonen.  

- Berber van der Veen: Alle wedstrijden worden nu afgehandeld 

met het DWF. Op ons sportcomplex is geen wifi beschikbaar. Is 

hier een oplossing voor? De suggestie wordt gedaan een 

goedkoop Vodafone abonnement te nemen.  

Antwoord: Het bestuur zal hier nogmaals naar kijken.  

- Rommert Kats: heeft een vraag over het wisselbeleid bij DTS 2. 

Daar snapt hij soms niets van.  

Antwoord: Tjebbe Posthumus meldt als coach van DTS 2 dat met 

DTS 2 afspraken zijn gemaakt over het wisselbeleid.  

- Aletta de Vries: Nu de kleedaccommodatie is gerenoveerd wordt 

er ook wat aan het bord “sportpark Woudlust” gedaan.  

Antwoord: Deze vraag is via de mail ook gesteld door Jelle de 

Vries. Wobbe heeft als lid van de ledenraad van de Rabobank een 

cheque van € 200,00 gekregen die hij mag schenken aan een 

maatschappelijke of culturele instelling. Deze cheque gaat naar 

DTS met als bijzondere bestemming het vervangen van het 

naambord: “sportpark Woudlust”  
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- Nora Nauta-van der Velde: scheidsrechter (JWL en 

verenigingsscheidsrechter) zouden eigenlijk 2x per jaar begeleidt 

moeten worden. Als zij openstaan voor feedback maakt dat de 

scheidsrechter beter. 

2
e
 vraag van Nora: als aanvoerders iets moeten 

doorgeven/regelen met hun team dat dan graag tijdig doorgeven. 

Dan kunnen dit soort zaken tijdig op de app worden gezet. 

Antwoord: begeleiding scheidsrechter is qua organisatie een taak 

van de TC. Die zullen dit oppakken.  

- Jolanda Geertsma-van Eunen: Kunnen de JWL’ers ook 

opgenomen worden in de bewaarschakel.  

Antwoord: Is goed idee, gaan wij doen.  

 

11.) Actieve DTS-er (s) in beeld. 

Dit jaar gaat het bakkerspakket van Wouda naar Berber van der 

Veen en Annemarie Postma. Zij zorgen samen voor de Kangoeroe 

club en dat is voor de aanwas en stabiliteit voor ons ledenaantal 

een belangrijke functie binnen de vereniging. Berber en 

Annemarie doen dit met veel enthousiasme.  

 

12.) Het bestuur wil graag de mening-ideeën-suggesties van de leden 

voor de update kantine en ons 75 jarig jubileum in 2017. In vier 

groepen wordt gebrainstormd over deze twee onderwerpen. Het 

resultaat in is een afzonderlijke bijlage bijgevoegd.  

 

13.) Sluiting. 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng op deze 

ledenvergadering.  

Gelet op het tijdstip bewaren wij de bingo voor een volgende 

keer.  

 

 

Vastgesteld in de ledenvergadering van xx maart 2017 

 

Voorzitter, Ronald Wassink   secretaris, Anita van 

der Vaart 
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Spelenderwijs Verbeteren!! 
 

Op woensdag 8 februari hebben wij in samenwerking met it Fean een 

clinic gepland voor alle belangstellenden. Voor alle trainers en coaches 

is het eigenlijk “verplicht” om te komen. We starten om 18.00 uur in 

de Surventohal te Surhuisterveen. Deze clinic zal in het teken staan 

van de spelers van de E’s. Maar deze trainingen zijn bruikbaar voor de 

A’s tot en met de F jes. Vandaar dat iedere trainer/coach “verplicht” is 

om te komen.  

Tim van den Berg en Jeroen Euser, trainers en spelers van PKC, zijn 

eigenaren van Spelenderwijs Verbeteren, een bedrijf dat gespecialiseerd 

is in het trainen van de korfballende jeugd. Zij hebben spelvormen 

ontwikkeld vanuit de visie: Teaching Games for Understanding. Tijdens 

een clinic worden de jeugdtrainers bijgepraat over hoe zij deze wijze van 

trainen toe kunnen passen in hun eigen trainingen. 

"Volwassenen geven nu eenmaal de voorkeur aan technieken verbeteren, 

maar jongere spelers geven de voorkeur aan spelvormen spelen waarin 

ze de vaardigheden kunnen hanteren die ze bezitten. Teaching Games for 

Understanding is een visie die ervan uitgaat dat we de speler het spel 

moeten leren spelen en begrijpen", aldus Euser. "We laten techniek niet 

los, in tegendeel! Technieken worden gezien als middel om succesvol 

deel te nemen aan het spel, maar niet meer als doelstelling", zo vindt 

Van Den Berg. 

Spelenderwijs Verbeteren heeft vanuit hun visie trainingen, clinics en 

een app ontwikkeld vol met oefenstof voor jeugdtrainers.  
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DTS 75 jaar! 
 

Het zal niemand ontgaan zijn: 2017 is een jaar om te vieren voor DTS. 

Korfbalvereniging 'De Tûke Smiters' viert in dit nieuwe jaar haar 75-

jarig bestaan. Als vereniging willen we natuurlijk goed stilstaan bij dit 

heugelijke feit. We kunnen nog niet teveel over de inhoud verklappen, 

maar willen al wel vast een tipje van de sluier oplichten. 

 

Allereerst: de datum! Of eigenlijk, data. Het jubileum zal namelijk in 

drievoud gevierd worden. Houd de volgende datums alvast vrij in je 

agenda: 15 juni, 16 juni en 17 juni 

 

Wat gaat er deze dagen dan gebeuren? 

 sportieve evenementen voor DTS'ers en niet-DTS'ers 

 evenement voor de jeugd 

 feestelijke avond voor DTS'ers 

 spetterend afsluitfeest! 

Als je op de hoogte wilt blijven over nieuwe ontwikkelingen rondom het 

jubileum, houd dan de Schakel, DTS-Twitter en DTS-site in de gaten en 

word lid van de Facebookgroep 'DTS 75 jaar!' 
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Jeugdhoek 

Thialf 

Hallo iedereen! 

Op vrijdagavond 17 februari gaan we met alle 

jeugdleden weer schaatsen in Thialf. 

We vertrekken vanaf 19.30 uur bij de kantine. 

De eigen bijdrage is ook dit jaar weer € 2,00. 

 

Vertrek vanuit Thialf voor de jeugd t/m de E’s 

om 22.00 uur. de D’s t/m de A’s om 22.30 uur.  

 

Waarna we natuurlijk weer patat gaan eten in de kantine. 

 

Opgave vóór vrijdag 10 februari op mailadres: jc_kvdts@hotmail.com. 

(denk aan het onderliggende streepje!) 

Graag ook doorgeven of je vader of moeder kan rijden €2, - graag 

meenemen op 17 februari. 

 

Poiesz Jeugd Sponsor Actie Harkema 

Dit jaar doet DTS ook weer mee aan de Jeugd Sponsor Actie  

 

De actie loopt van maandag 6 februari t/m zondag 2 april 2017. 

 

Het is de bedoeling dat we weer zoveel mogelijk sponsormunten gaan 

verzamelen.  

Op zaterdag 18 maart staat de 

jeugd van DTS in de Poiesz 

winkel in Harkema om een 

product te promoten.  

Op deze dag kunnen we extra 

munten verdienen. 

We hopen dat u ons hierbij wil 

steunen door de sponsormunten in de koker van DTS te deponeren! 

Alvast bedankt! 

 

 

mailto:jc_kvdts@hotmail.com


 32 

Zwerfafval verzamelen. 
 

Afgelopen jaar heeft SVS het zwerfafval in Surhuizum opgeruimd. Voor 

2017 is het de bedoeling dat DTS deze taak op zich gaat nemen. 

Het is de bedoeling dat 4x per jaar het afval zal worden opgeruimd 

(waarschijnlijk; april, juli, oktober 2017 en januari 2018). 

Hoe dit precies in zijn werk zal gaan volgt nog t.z.t. maar waarschijnlijk 

vragen we per keer twee  jeugdteams die dit willen doen. We hopen op 

de medewerking van onze jeugdteams. 

Nadere informatie volgt dus nog. 

 

Groetjes van de JC. 

DTS B1 
 

Verslag DTS B1.    1
e
 gedeelte zaalcompetitie 2016/2017. 

 

Op zaterdag 12 november was de start voor ons van de zaalcompetitie 

2016/2017. We moesten afreizen naar Oosterwolde waar DIO B1 ons 

stond op te wachten. De wedstrijd werd gewonnen met 3-8, maar het 

was geen superwedstrijd. De week erop stond CSL op het programma. 

We wisten dat dit één van de kampioenskandidaten zou zijn.  

Dus iedereen startte met 200% inzet. En dat was tijdens de wedstrijd 

echt te merken. CSL had ons als “dames”-team onderschat denken wij, 

want de 1
e
 helft stonden wij voor met 6-2. Het was de opdracht van de 

coach om dit zo vol te houden en dan was de winst voor ons. En dat 

bleek, eind uitslag: 13-8. Zaterdag 26 november stond de uitwedstrijd 

tegen Wez Warber/Fluch op het programma. Zo goed als we de week 

ervoor waren, hoe slecht het nu ging. Wedstrijd is uiteindelijk wel 

gewonnen, maar niet voor herhaling vatbaar. 4-10.  

Op zaterdag 3 december mochten we aantreden tegen Hoogkerk.  

Op papier de zwakste. In het veld de sterkste, als je vier spelers van de 1
e
 

klasse B1 erin zet. Toch zeer goed tegenstand geboden door ons. Helaas 

verloren met 10-9. De zaterdag erop konden ze geen team bij elkaar 

krijgen??? Op papier gewonnen.  
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En toen de laatste wedstrijd van 2016. Tegenstander DWA B1. Ook een 

kampioenskandidaat.  

Ruststand DWA 3- DTS 7. Goeie start. Wij gaan door met scoren. Het 

wordt 3-9. Helaas dacht DWA er toen anders over en begon aan een 

inhaalslag. Spannende laatste minuten, de winst hebben wij uiteindelijk 

gelukkig mee naar huis genomen. Eindstand: 9-11. En nu doorgaan in 

2017. Jammer van het verlies van Hoogkerk, dus we zullen nu alles 

verder moeten winnen en hopen dat DWA en CSL nog punten laten 

liggen. 

 

DTS C1 
Dit zaalseizoen helaas nog niet een klasse omhoog. Dus dat betekend dat 

we als team moeten laten zien dat we niet in deze klasse thuis horen. 

Daar horen natuurlijk ook een aantal opdrachten bij. Veel scoren is 

vanzelfsprekend. Maar ook maximale druk op de bal geven in de 

verdediging is nieuw. Dit wordt gelukkig goed opgepakt, en zo heeft de 

tegenstander moeite om een aanval op te zetten. Deze nieuwe manier 

van spelen is even wennen, maar het resultaat is er!  

Van Wik’34 word met 15-4 gewonnen. NQL is iets lastiger maar met 

10-7 word ook deze wedstrijd gewonnen. De Walden wordt opgerold 

met 14-2. Dan komen we nu aan bij de wedstrijd tegen Pallas. Op het 

veld bleek dit al een lastige tegenstander te zijn. Helaas was dit van onze 

kant deze keer een mindere wedstrijd 7-4 verlies. Tegen Olympia wordt 

de draad echter weer goed opgepakt 8-2 winst.  

Helaas zorgt de verliespartij er voor dat we niet 1
e
 staan. Maar in de 

return pakken we ze, en eisen we het kampioenschap op! 

Sytze 
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10 Vragen op een jeugdlid af! 

 

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

Ik ben Rixt Pel en ik ben 7 jaar. Ik speel in DTS F1. 

 

2. Wat vind je het leukst aan korfbal? 

Ik vind het leukste aan korfbal om wedstrijden spelen. 

 

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

team? 

Mijn F1 team bestaat uit Jorrit Bosma, Rianne Mozes, Amber 

Posthumus, Amber Alma, Tiemen Brandsma, Mirthe Bosma en 

ikzelf. Onze trainers zijn Binnie Rispens en Anne Margriet Loonstra. 

Onze coaches zijn Nynke Bosma en Aukje Rispens 

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Mijn hobby's zijn tekenen, kleuren, buiten spelen en cake bakken. 

 

5. Wat is je lievelingseten? 

Mijn lievelingseten is boerenkool en pizza. 

 

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

Ja, ik ken Berber en de Sieuwke uit DTS 1 

 

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

Ik kan goed verdedigen en heb nog moeite met scoren. 

 

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

Ik zou mijn zusje Dycke meenemen. 

 

9. Wat wil je later worden? En waarom? 

Later als ik groot ben zou ik graag in een ziekenhuis willen werken. 

 

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 

Luuk Wassink 
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DTS D1 
Hoi, ik ben Silke en ik zit in de D1. 

Samen met Niek, Sem, Mirte, Tyme, Gea, Patrick, Jacob, Marije 

Onze trainers zijn Hillie Sitenga en Jakob de Haan en onze coach is 

René de Boer 

We hebben nu 6 wedstrijden gespeeld waarvan we 5 hebben gewonnen 

en 1 gelijk gespeeld. We staan nu eerste. 

We hebben gelijk gespeeld tegen NQL D1 het was een hele spannende 

wedstrijd. Ze staan nu tweede. We moeten wel beslist van hun winnen 

als we kampioen willen worden denk ik. 

We hebben gewonnen van It Fean D2, Veenwouden D1, de Granaet D3, 

de Walden D4 en WIK ’34 D1 

 

Groetjes Silke 

 

DTS E1 
 

Korfbal is een leuke sport . je moet fanatiek zijn. en goed in zelf 

vertrouwen hebben. Ik heb een geweldig team en je moet naar de 

training en naar de wedstrijd gaan want dan leer je samen spelen want 

anders voelt hij of zij zich buiten gesloten en dat vind is niet leuk.  

We staan in de competitie helaas onderaan maar we hebben ook de 

minste wetstrijden gespeelt dus we hebben nog wat te gaan. Gisteren 

(zaterdag 7 januari 2017) kwamen we gezond aan voor de eerste 

wedstrijd in 2017, maar de tegenstanders kwamen niet, dus we weten de 

uitslag van die wedstrijd niet en ik hoop dat dat snel komt? 

Groetjes Hanne 
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DTS E2 
 

‘Gaan we nu ook wedstrijden spelen in de grote zaal?’ Ja, voor een 

aantal spelers zou het komende seizoen de eerste keer zijn in de echte 

grote sporthal, spannend! Net als op het veld spelen we nog steeds met 

Melle, Luuk, Femke, Jildau en Meike. 

Het seizoen begon met een uitwedstrijd tegen V&V. Dit team kenden we 

nog vanuit de F’jes en daar was het een geduchte tegenstander. De 

wedstrijd kende genoeg kansen, maar de doelpunten voor DTS bleven 

vaak uit. Na een lastige wedstrijd eindigde de wedstrijd in een 10-3 

nederlaag. De tweede wedstrijd tegen Olympia E1 moest punten op gaan 

leveren, en het werden ook punten! Een mooie 2-5 overwinning voor 

DTS!  

Voor de volgende wedstrijd tegen Udiros moest de wekker vroeg 

worden gezet, het vertrek stond al om 08:00 gepland. Misschien wel 

door de vroegte, werd er vrij snel tegen een 2-0 achterstand aangekeken. 

Pas toen leken we pas echt wakker te zijn, en dan ook echt.  

De achterstand werd omgebogen in een 2-4 voorsprong, wat een 

comeback! Udiros was echter nog niet verslagen, want ze kwamen weer 

op gelijke hoogte. Het werd nog spannend in de slotfase! Melle wist te 

scoren en we stonden weer op winst, helaas werd er toch nog tegen 

gescoord. Het leek 100% verdedigd, maar de scheidsrechter oordeelde 

anders. Na een leuke wedstrijd, werd de eindstand 5-5. 

Na 3 wedstrijden was net nu eindelijk tijd voor de eerste thuiswedstrijd, 

tegen DTL. We begonnen voortvarend, en stonden al gauw op een 3-0 

voorsprong, de ruststand werd 3-1. Ook in de tweede helft bleven we 

lange tijd de betere, maar er werd nog maar één keer gescoord. DTL 

maakte haar kansen in de slotfase echter wel af, waardoor met het 

doelpunt 2 minuten voor tijd ook de eindstand op het scorebord werd 

gezet, 4-4.  

De volgende wedstrijd moest worden gespeeld tegen de koploper 

Flamingo’s. Het kwaliteitsverschil was duidelijk te zien, en in een 

wedstrijd met helaas weinig kansen voor ons werd er met 5-20 verloren. 

Ondanks dit grote verlies was er nog wel een mooi hoogtepunt, Femke 

wist een echte ‘hattrick’ te maken!  
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Het verlies tegen de Flamingo’s moest natuurlijk goed gemaakt worden 

in de derby, It Fean E1 was de volgende tegenstander! Luuk had zeker in 

de gaten dat deze tegenstander geen kans mocht hebben, en met maar 

liefst 5 doelpunten in de eerste helft gingen we de rust in met een mooie 

5-1 voorsprong!! Ook in de tweede helft bleven we de betere partij. De 

wedstrijd werd dan ook verdiend gewonnen met 10-5. 

Nadat we tegen alle teams uit de competitie één keer hebben gespeeld, 

staan we op een mooie 3e plek! Er wordt steeds beter gespeeld, het ‘vier 

nul draaien’ krijgen we ook steeds beter onder de knie en het scoren gaat 

ons goed af. We kijken uit naar de tweede seizoenshelft, en wie weet 

kunnen we nog een aantal plaatsen stijgen! 

 

DTS F1  
Na het kampioenschap op veld gevierd te hebben is het ook aan de F1 

van DTS om in de zaal te gaan. In de zaal wordt het team versterkt door 

Amber Posthumus. Amber heeft op het veld al fanatiek mee getraind en 

mag nu in de wedstrijden laten zien wat ze op de trainingen heeft 

geleerd. Welkom in de F1 Amber! 

In de zaal is de F1 een klasse hoger gaan spelen dan op het veld. De 

tegenstanders zijn wat lastiger en dat was meteen wel duidelijk in de 

eerste wedstrijd tegen Spannum. Deze wedstrijd werd helaas verloren 

met 10-6. 

Na meteen weer 2 weken vrij te zijn geweest, was de 2
e
 wedstrijd lekker 

dichtbij in Buitenpost tegen de Flamingo’s. We begonnen de wedstrijd 

heel goed en in de rust stonden we met 3-4 voor. Helaas konden we dit 

in de tweede helft niet doorzetten en wisten de Flamingo’s heel 

gemakkelijk te scoren. Helaas weer verloren met 8-6 maar wel heel goed 

gespeeld! 

In de eerste wedstrijd thuis werd er tegen Wordt Kwiek gespeeld. Er 

werd met 13-9 gewonnen! De eerste 2 punten zijn binnen! 

De week daarop moest er weer tegen Wordt Kwiek gespeeld worden. 

Deze wedstrijd werd om 16.00 ’s middags gespeeld en of het nu aan het 

tijdstip lag weten we niet maar deze wedstrijd kon niet worden 

gewonnen, het lukte allemaal net niet! Verloren met 8-4. 

De wedstrijd op 7 januari tegen WIK ’34 ging i.v.m. ijzel/sneeuw niet 

door. 
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Het is duidelijk dat de tegenstanders iets lastiger zijn maar de 

wedstrijden zijn erg spannend en er wordt zeker goed gespeeld door de 

F1. Nu maar op naar een goede tweede helft van het zaalseizoen. 

 

Groetjes van de F1; Mirte, Rianne, Amber, Rixt, Amber, Jorrit , Tiemen, 

                              Binnie, Anna-margriet, Aukje en Nynke. 

 

 

Kangoeroeklup kv DTS! 
 

Wij zijn nog steeds enthousiast aan het trainen in 

de zaal en zijn super trots op onze kangoeroe's. 

We hebben afgelopen weken super leuke 

trainingen gehad zoals een Pietentraining, hierin 

lieten we zien dat we Sinterklaas in nood best een 

keertje kunnen helpen met cadeau's rondbrengen 

en hebben we met kerst een kerstballentraning 

gehad waar we als echte kerstman en vrouw leuke 

spelletjes hebben gedaan. In de 2e helft van het zaalseizoen gaan we daar 

zeker mee door en staan er weer te gekke trainingen gepland. De datums 

tot we weer het veld op gaan zijn; 

 

21 januari 

4 februari 

18 februari 

4 maart 

 

De trainingen zijn van 11:00 tot 12:00 in de gymzaal van Surhuizum en 

ieder van 3 tot 6 jaar is welkom!! 

 

Groet Berber en Annemarie. 
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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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