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Het Begin 

53e jaargang nr. 3. 2017/2018 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaris Anita v.d. Vaart 840660 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Wobbe de Haan 352523  

 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 

 Alg. bestuurslid Halbe Rispens 352868 

  

BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 

 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 

 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  

  

E-MAIL DTS DTS.Surhuizum@knkv.net 

 

WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  

 

KANTINE Jolanda Geertsma 0512-354004 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Thys Zwart, Harkema 

 vacant 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 vacant 

 

TRAINER Selectie: Jan Wagenaar 

 Telefoon: 06-29258362/0512-532864 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

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

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

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

Voor jullie de 3
e
 schakel van dit seizoen, hierin de notulen van de 

ledenvergadering van 2017 en het 2
e
 deel van het zaalprogramma met 

zaalwacht let op teams wanneer jullie aan de beurt zijn en zorg dat je op tijd 

aanwezig bent. Wij wensen alle teams een mooie 2
e
 helft toe en veel succes. 

 

Wij van de Schakelcommissie wensen iedereen een sportief en gezellig 

veldseizoen toe. 

 

De Schakelcommissie. 

 

Verjaardagskalender 
 

 
Februari  Maart 

    

1  Frans Geertsma 2  Mirte van der Veen 

6  Eeltsje Talstra 3  Anne Ytsma 

10  Jantje Luimstra 4  Reina Brouwer 

15  Saskia Hoekstra 10  Hein Hoogsteen 

15  Hille Veenstra 15  Marije Fokkinga 

16  Leanne Bosma 15  Wobbe de Haan 

17  Samuel Lode 16  Theo Nauta 

21  Janette Talstra 16  Treja Boersma 

24  Berber van der Veen 19  Sven Hiemstra 

    

 

Klaverjassen 
Op de volgende data is er weer klaverjassen in de PraetKoer: 

 Vrijdag 26 januari 

 Vrijdag 23 februari 

 Vrijdag 23 maart 

 Vrijdag 20 april 
 



5 

Een levendige 

sportverenigng, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

Van het Bestuur 
 

Het is alweer de eerste Schakel van het jaar 

2018. Ik ga niet zeggen dat de tijd snel gaat, 

maar het is wel zo! 

 

Binnen de vereniging is veel gaande. We zijn 

niet alleen druk bezig met onze hobby 

‘korfballen’, maar ook met veel andere 

activiteiten voor en door onze leden. In dit 

voorwoord diverse activiteiten die plaatsvinden, waaraan enthousiast wordt 

deelgenomen en die op stapel staan. 

 

It Surhúster Oliebollen Mixtoernooi 

Als deze Schakel bij jullie in de bus rolt, ligt It 

Surhúster Oliebollen Mixtoernooi weer achter ons. Een 

gezamenlijk georganiseerde activiteit met het dorpshuis 

en SVS. Vele DTS’ers nemen hier actief aan deel en 

zullen hun sportieve ambitie laten gelden. Misschien 

kunnen we hier wel een traditie van maken die het 

organisatietalent van het dorp weerspiegelt?  

 

Webshop 

Het bestuur heeft de gesprekken afgerond voor de invulling van een eigen 

DTS-webshop. Met het merk Jako denken wij een goede keuze te hebben 

gemaakt en is een lang gekoesterde droom in vervulling gegaan. Helaas 

hebben we de site niet meer in december live kunnen laten gaan, waardoor 

we voor aankopen via de DTS-shop de Sinterklaas en de kerstperiode 

hebben gemist. We hopen met de shop in de behoefte van de leden, qua 

DTS-kleding en overige attributen, te kunnen voorzien. 

De kleding kan thuis worden afgeleverd tegen vergoeding van de 

verzendkosten of bij Het Broekenhuis te 

Surhuisterveen worden opgehaald. Het Broekenhuis 

blijft onze leverancier voor de DTS sportsokken, 

welke natuurlijk dan in één loop ook aangeschaft 

kunnen worden . 

 

De introductie van de webshop zal op een ander moment aan de leden 

worden gecommuniceerd. Blijf je e-mail en de site checken voor de laatste 

update. 

 



6 

Renovatie van de kantine 

Een speciaal ingestelde interieurcommissie heeft zich gebogen over de 

nieuwe inrichting van de kantine. Hierin zijn kleurstellingen, praktisch 

toepasbaar meubilair, gewenste bouwtechnische aanpassingen, 

mogelijkheden qua vloer en vele andere aspecten de revue gepasseerd. 

Natuurlijk gaat ook hier het gezegde op: 

‘zoveel mensen, zoveel wensen’. Toch 

denken we met zijn allen de verschillende 

ideeën in een goede combinatie bij elkaar te 

hebben gebracht, met een zeer mooi eind 

resultaat voor ogen. Onze dank gaat uit naar 

Woonrijk Leegstra te Grijpskerk, die ons 

met raad en daad terzijde heeft gestaan. De 

ideeën van Fransje Bouma, Sjoerd Kooistra en  

en Anita Leegstra hebben voor veel 

inspiratie gezorgd. 

De volgende stap is het werkelijk aanpakken 

van het idee om te komen tot de gewenste invulling. Zoals al vele malen 

eerder aangegeven zal hierbij ook een beroep op JOU gedaan kunnen 

worden ter ondersteuning. We hopen dat vele handen licht werk maken en 

we op onze leden mogen rekenen. 

 

Als onderdeel van de renovatie zullen we als DTS op 9 en 10 maart ook 

deelnemen aan de NLdoet 2018. We rekenen ook hier op de nodige 

vrijwilligers. 

 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

 

Korfbalmasterz – spelregelbewijs 

Zoals reeds eerder aangegeven heeft het KNKV besloten dat alle 

spelgerechtigden een spelregelbewijs moeten gaan 

halen. Vanaf 1 september 2018 zal dit als 1
e
 stap 

verplicht worden voor de senioren. DTS zal hier 

aandacht aan geven door medio april een infoavond 

te organiseren met als doel dat zoveel mogelijk 

senioren voor de zomervakantie het spelregelbewijs 

kunnen halen. Ben je leergierig en/of erg 

geïnteresseerd; meer informatie is te lezen op 

www.korfbalmasterz.nl, hier vind je ook de oefentoetsen. 

 

 

http://www.korfbalmasterz.nl/
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Extra opleiding 

Wisten jullie dat diverse DTS jeugdleden 

gekozen hebben voor aanvullende 

korfbaltrainingen? Diverse DTS- leden hebben 

tijdens de herfstvakantie deelgenomen aan de 

korfbalschool te Buitenpost. Ook doen er in 

totaal 11 jeugdleden mee met de georganiseerde 

korfbalschool Noord en 3 jeugdleden volgen 

zelfs de korfbalacademie van LDODK.  

 

Fantastisch dat er zoveel enthousiasme binnen 

onze vereniging is voor het korfbal en dat deze 

leden, met de ondersteuning van hun ouders, deze 

investering willen doen. We weten zeker dat de 

vereniging hier in de toekomst de vruchten van 

zal plukken. 

 

Korte nieuws aspecten 

 Onze vereniging is ook dit jaar weer 

ingeloot voor de jaarlijkse Poiesz actie. Een 

evenement voor en door de jeugdleden. We 

rekenen op ieders ondersteuning voor deze 

actie en danken de Poeisz voor de 

mogelijkheid tot deelname.  

 De zwerfvuil actie voor dit jaar loopt ten einde. Vanuit de JC is, in 

samenwerking met de jeugdteams, 4x een Surhuizum schoonmaak ronde 

georganiseerd. Namens het bestuur iedereen bedankt voor de 

ondersteuning bij deze actie. Hiermee is Surhuizum weer een stukje 

leefbaarder geworden en heeft de DTS-kas weer een mooie bijdrage 

mogen ontvangen. 

 We hopen ons 2
e
 team begin 

2018 in nieuwe kleding te kunnen 

stoppen gesponsord door Thijs Zwart. 

We zijn zeer ingenomen met deze 

nieuwe sponsor.  

 Het bestuur is druk doende om vanaf maart 2018 een goede formatie 

te kunnen presenteren, met een herschikking van de diverse portefeuilles. 

Voor diverse functies zijn we bezig geschikte kandidaten te benaderen en 

rekenen erop tijdens de ledenvergadering van maart jullie te mogen 

verrassen. 
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Resultaten 

Op het moment van het schrijven van het voorwoord kijken we zeer positief 

naar de huidige resultaten. Ons vlaggenschip heeft een gedeelde tweede 

plaatst te pakken. De te kloppen tegenstander voor het kampioenschap is 

NQL, ook al zijn de overige teams zeker niet te onderschatten. In veel 

competities neemt DTS momenteel een leidende positie in, zo staan DTS-2, 

DTS-3, DTS-4, DTS-B1, DTS-E2 en DTS-F1 op dit moment op een 1
e
 of 

gedeeld 1
e
 plaats. Top prestatie, dit nu doorzetten en dan kunnen we vele 

kampioenen eren aan het eind van het zaalseizoen. 

 

Als bestuur wensen we iedereen een succesvol, maar bovenal een sportief 

vervolg van het zaalseizoen toe. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 

 

Darttoernooi Surhuizum 
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DTS 4 (zaalseizoen 2017-2018) 
 

Door de goede resultaten van het afgelopen jaar wordt DTS 4 steeds hoger 

ingedeeld. De tegenstanders worden beter en dat betekend dat DTS 4 aan de 

bak moest. 

Wij starten op Sint-Maarten met een thuiswedstrijd tegen Niek 1 (Pesse), voor 

ons een onbekende tegenstander. DTS begon zeer voortvarend aan de wedstrijd 

en pakte een voorsprong van 7-3 maar liet Niek terugkomen wat een ruststand 

opleverde van 9-7. In de 2e helft waren bij beide teams de doelpunten duur. 

Met nog een paar seconden te gaan prikte Niek de gelijkmaker 11-11 binnen. 

Maar man of the match werd Minze. In de allerlaatste seconde schoot hij van 

afstand raak en waren de eerste punten binnen. 

In de thuiswedstrijd tegen NKC 1 speelde DTS een puike partij. NKC is een 

sterk team met scorend vermogen. In de 1e helft hielden de beide teams elkaar 

in evenwicht 7-7. Na een 11-11 tussenstand pakte DTS in het laatste kwartier 

de volle winst met 17-14. 

De 1e uitwedstrijd was dichtbij tegen onze buren uit Buitenpost de Flamingo’s. 

Een lastige tegenstander waarvan op het veld 2x werd verloren. In de 1e helft 

hield Gerry Hartholt ons in de wedstrijd met maar liefst 5 doelpunten, ruststand 

10-10. In de 2e helft ging het eerst gelijk op tot 14-14. Hierna pakte DTS een 

voorsprong van 2 doelpunten maar kon dit helaas niet vasthouden. Flamingo’s 

schakelde nog een tandje bij en trok de stand weer in evenwicht. Nu was het de 

Flamingo’s die in de laatste seconde de winnende treffer binnen schoot, 18-17. 

Een goede wedstrijd waar minimaal een puntje verdiend was. 

In de thuiswedstrijd tegen het combinatieteam Invicta/Frigro speelden wij niet 

de beste wedstrijd van het seizoen. De scherpte was er niet helemaal en 

misschien ook wel te weinig tegenstand. Wij kwamen eenvoudig op een 

ruststand van 8-2. Eindstand 11-5. De laatste wedstrijd van 2017 speelden wij 

tegen NQL 2 in Ferwerd. Een pittig potje korfbal met een goede scheidsrechter. 

DTS pakte vanaf het begin het initiatief, de doelpunten vielen net iets 

makkelijker dan bij NQL, ruststand 6-8. Deze voorsprong wist DTS de 2e helft 

steeds in stand te houden, ondanks een aantal wissels aan de kant van NQL. 

DTS pakte een zeer mooie overwinning met 14-17. Piet M maakte deze avond 

wel een heel opmerkelijk doelpunt, eerst had hij de bal op de middenlijn niet 

onder controle, daarna 2x via zijn eigen heer weer in balbezit en toen maar 

onderhands afgerond. Top actie Piet! 

Wij moeten alleen nog tegen Veenwouden in de poule spelen voordat de return 

wedstrijden beginnen. DTS 4 staat nu op een gedeelde 1e plek in de competitie. 
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Programma 
 

 

  

Zaterdag 20 januari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) 1 - NQL 1 19:30 Kees + A1 (2 p) Surventohal

DTS (S) 2 - Hoogkerk 4 18:20 Kees + A1 (2 p) Surventohal

NKC (N) 1 - DTS (S) 4 16:40 De Holten

It Fean/Boelenslaan 4 - DTS (S) 3 20:40 Surventohal

DTS (S) A1 - Veenwouden A1 17:10 16.20 Nora 1 fiets Surventohal

Rodenburg/Sparta (Ze)/OWK B1 - DTS (S) B1 16:00 15.00 Coach en Hille Rodenburghal Leek

DTS (S) C1 - NQL C1 16:10 15.20 Jeroen 1 fiets Surventohal

DTS (S) D1 - Harkema D1 15:10 14.30 Hinke 1 Gea en Anouk Surventohal

DTS (S) E2 - De Lauwers E1 9:00 8.30 Tanja 1 Patrick en Amber A. Surventohal

Zaterdag 27 januari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) 1 - Lemmer 1 19:30 Kees + 3 (2 p) Surventohal

DTS (S) 2 - ROG 4 18:20 Kees + A1 (2 p) Surventohal

Invicta/Frigro 3 - DTS (S) 4 15:15 Van der Bijhal

DTS (S) 3 - De Granaet 5 17:10 Anton Kees (1) Surventohal

DTS (S) A1 - It Fean/Boelenslaan A1 15:00 14.15 Menco MW fiets Surventohal

DTS (S) B1 - Hoogkerk/Nic. B3 16:10 15.20 Sytse H. MW fiets Surventohal

DTS (S) C1 - Mid-Fryslân C5 14:00 13.15 Sieuwke MW fiets Surventohal

DTS (S) D1 - Flamingo's D1 13:00 12.15 Nynke G. MW Silke en Eline Surventohal

DTS (S) E1 - Boelenslaan E1 9:00 8.30 Mirte MW Coach en Meike Surventohal

Flamingo's F1 - DTS (S) F1 10:00 9.30 Finke en Sander De Houtmoune Buitenpost

Donderdag 1 februari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Nic. MW1 - DTS (S) MW1 20:10 De Wijert

Zaterdag 3 februari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

WIK '34 1 - DTS (S) 1 18:05 De Boppeslach

Quick '21 3 - DTS (S) 2 16:05 De Drait

DTS (S) 4 - NQL 2 20:30 Rinze Kees (3) Surventohal

DTS (S) B1 - De Wâlden B1 14:00 13.15 Nora MW fiets Surventohal

Wez Handich C1 - DTS (S) C1 10:45 10.00 Wilma, Teikje en Patrick Dûnoard Houtigehage

DTL D1 - DTS (S) D1 10:00 8.50 Anouk, Jildau en Mirte De Ynset Holwerd

V&V (G) E1 - DTS (S) E1 10:00 9.15 Coach en Benthe Sportzaal Garyp

WIK '34 E3 - DTS (S) E2 12:30 11.40 Rixt en Amber P. De Boppeslach Damwoude

Vrijdag 9 februari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) MW1 - DWA/Argo/ROG MW1 20:00 Anton 4 Surventohal

Zaterdag 10 februari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) 1 - Zunobri 1 19:20 Kees + 4 (2 p) Surventohal

DTS (S) 2 - It Fean/Boelenslaan 3 18:10 Kees + 4 (2 p) Surventohal

DTS (S) 4 - Veenwouden/DFS 2 17:00 Rinze Kees (1) Surventohal

Oerterp/VKC 3 - DTS (S) 3 18:15 De Wier

Noordenveld B1 - DTS (S) B1 18:00 17.00 Coach en Geertje De Hullen Roden

DTS (S) C1 - Quick '21 C1 11:00 10.15 Anneke 2 fiets Surventohal

DTS (S) D1 - Invicta D1 10:00 9.20 Sieuwke 2 Gea en Femke Surventohal

Heerenveen E2 - DTS (S) E1 9:00 8.15 Coach en Rianne Hoekstra hal

DTS (S) E2 - Heerenveen E6 9:00 8.30 Hinke 2 Jorrit en Rixt Surventohal

DTS (S) F1 - De Pein F1 10:00 9.30 Marleen Gymzaal Surhuizum

Zaterdag 17 februari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Veenwouden 1 - DTS (S) 1 10:40 Hoantserid

Ritola 4 - DTS (S) 2 16:40 De Zwet

DTS (S) 3 - Harkema 3 20:00 Eeltsje Kees (4) Surventohal

DTS (S) A1 - Leeuwarden A1 10:00 9.15 Wiebe 3 fiets Surventohal

DTS (S) B1 - De Granaet B2 11:10 10.20 Lammy 3 fiets Surventohal

Pallas '08 D1 - DTS (S) D1 13:20 12.30 Leanne, Jildau en Silke Camminghahal

DTS (S) E1 - LDODK E2 9:00 8.30 Annemarie 3 Coach en Meike Surventohal

DTS (S) E2 - De Wâlden E5 9:00 8.30 Nynke G. 3 Patrick en Tiemen Surventohal

Spannum F1 - DTS (S) F1 12:00 10.50 Coach en Halbe De Greidhoeke Easterein
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Vervolg programma 
 

 
 

Poiesz Jeugd Sponsor Actie 
 

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

Poiesz supermarkt in Harkema! 

De actie loopt van maandag 12 februari t/m zondag 8 april 2018.  

Het is de bedoeling dat we weer zoveel mogelijk sponsormunten gaan 

verzamelen. Op zaterdag 24 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! 

 

PS: mocht u bij een andere Poiesz om 

boodschappen gaan maar toch uw munten willen geven aan DTS mag u 

de munten ook altijd inleveren bij Nynke Bosma, de Iennen 16. 

 

 

  

Donderdag 22 februari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Flamingo's MW1 - DTS (S) MW1 20:00 De Houtmoune

Zaterdag 24 februari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

WIK '34 2 - DTS (S) 3 15:20 De Boppeslach

De Wâlden E5 - DTS (S) E2 10:00 9.10 Amber P. en Rixt De Hege Walden Oentsjerk

De Wâlden F1 - DTS (S) F1 11:00 10.10 Coach en Sander De Hege Walden Oentsjerk

Vrijdag 2 maart Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) MW1 - OKO/BIES MW1 20:00 Wobbe 1 Surventohal

Zaterdag 10 maart Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) 1 - Spannum 1 17:20 Kees + 4 (2 p) Surventohal

DTS (S) 2 - Thrianta 2 16:10 Kees + 4 (2 p) Surventohal

DTS (S) 4 - Flamingo's 4 15:00 Rinze Kees (1) Surventohal

OKO/BIES 5 - DTS (S) 3 15:40 De Veste

De Granaet A2 - DTS (S) A1 13:00 12.00 Lucas, Albert en Nyne Tolhuispark

DTS (S) C1 - De Wâlden C2 14:00 13.15 Sytse H. 1 fiets Surventohal

DTS (S) D1 - OKO/BIES D2 13:00 12.20 Jeroen 1 Femke en Gea Surventohal

Drachten E1 - DTS (S) E1 9:35 9.00 Coach en Benthe SNIJ Noord Hal

DTS (S) E2 - WIK '34 E3 9:00 8.30 Hinke A1 Amber A. en Rixt Surventohal

DTS (S) F1 - Spannum F1 10:00 9.30 Marleen Gymzaal Surhuizum

Vrijdag 16 maart Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) MW1 - Ritola MW1 20:00 Menco 2 Surventohal

Zaterdag 17 maart Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Veenwouden/DFS 2 - DTS (S) 4 13:20 Hoantserid Veenwouden

Veenwouden A1 - DTS (S) A1 12:00 11.00 Wiebren, Hester en Hoantserid Veenwouden
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It Surhûster oliebollen mix toernooi! 
 

Op 30 december 2017 werd in de sporthal van Surhuizum wederom het 

oliebollen mix toernooi georganiseerd door SVS, DTS en De Delfeart. 

Na vorig jaar terug te zijn van weg geweest, bleek al vroeg dat ook dit jaar 

weer op een groot aantal aanmeldingen kon worden gerekend. Om toch zoveel 

mogelijk mensen de kans te geven om mee te kunnen doen werden er 

uiteindelijk 10 teams opgesteld, verdeeld over 2 poules. 

 

Ook voor de toeschouwer viel veel te genieten. Want naast de snoekduiken, 

struikelpartijen en geplaatste ballen kon er namelijk ook genoten worden van 

de vele oliebollen die her en der feestelijk op grote schalen in de foyer stonden 

opgesteld. Nadat alle wedstrijden gespeeld waren kon de uitslag worden 

bepaald. 

 

In poule A waren er twee teams met evenveel punten. Dus werd er gekeken 

naar het onderling resultaat en werd team DTS 4 eerste in de poule en team 

Geertje was tweede. 

 

In poule B bleek het lastiger de uitslag samen te stellen. Uiteindelijk waren er 3 

teams die evenveel punten hadden verzameld. Uiteindelijk moest het doelsaldo 

uitslag geven en trok team Sturtsjefeest aan het kortste eind met 29 punten.  

Het team van De boskevers had er 30 en de winnaar van de poule was team 

ASC35+ met 32 punten. Met deze teams werden de troost finale en de finale 

uitgevochten.  

 

In de troost finale wist team Geertje te winnen van de Boskervers en behaalde 

zo de 3e plaats. 

In de finale stonden de teams DTS 4 en ASC 35+ tegen over elkaar. Fanatiek 

werd gestreden om elke punt, maar het was team ASC 35+ die er uiteindelijk 

met de winst van door ging. 

Voor de verliezende finalist was er een troost prijs van heerlijke cupcakes. 

Aan de winnaars werd een slagroomtaart uitgereikt met toepasselijke opdruk. 

 

Speciaal dankwoord aan de vele vrijwilligers die dit jaar hebben geholpen en 

aan bakker Dennis Kolthof die de prijzen heeft gesponsord. 
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Nummer 1 

 
 

Nummer 2 
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Klaverjassen 
 

Wij zijn inmiddels in het nieuwe jaar beland en zijn we alweer halfweg de 

klaverjascompetitie 2017-2018. Als de R in de maand verschijnt, en dat is in 

september, beginnen we met het kaarten. Het is elk seizoen weer afwachten wat 

de opkomst is omdat er weinig nieuwe aanwas is.  

DTS mag zich met ± 20 personen zeker tevreden zijn. Echter wat jongeren erbij 

zal voor in de toekomst belangrijk zijn. Ook voor de bardienst hebben we in 

Pietsje en Jantsje zeer gewaardeerde personen. De laatste dag van het jaar viel 

op een zondag en daarom werd het oudjaarskaarten een dag vervroegd. Op deze 

zaterdagmiddag was de opkomst met 28 liefhebbers zeker zeer goed te noemen. 

De bardienst werd deze middag verzorgd door Carla bedankt.  

Hieronder volgen de prijswinnaars van de vier eerste maanden. 

 
september (21 personen)  oktober (20 personen) 

1 Willem Hansma 6131  1 Bouwe Kinderman 6288 

2. Tjalling Talstra 6030  2. Hielke Atsma 6111 

3. Frans Geertsma 5793  3. Tajlling Talstra 6036 

4. Lammert Postma 5719  4. Reinder Tel 5832 

5. Sipke Bouma 5717  5. Haye de Boer 5798 

6. Jan Bouma 5671  6. Melle Holthuis 5776 

7. Tjebbe Hansma 5564  7. Jan Bouma 5660 

8. Sipke Scheepsma 5530  8. Herman de Jong 5614 

9. Marten Kloosterman 5514  9. Henk Schaafsma 5517 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Jannes Brouwer 4675   Willem Hansma 4740 

       

november (21 personen)  december (20 personen) 

1 Marten Kloosterman 6666  1 Willem Hansma 6475 

2. Haye de Boer 6422  2. Talling Talstra 6247 

3. Tjebbe Hansma 5978  3. Hielke Atsma 6080 

4. Sipke Scheepsma 5925  4. Jan A. Postma 5999 

5. Melle Holthuis 5883  5. Haye de Boer 5944 

6. Lammert Postma 5879  6. Henk Schaafsma 5938 

7. Henk Schaafsma 5807  7. Dina Jager 5776 

8. Herman de Jong 5604  8. Marten Kloosterman 5649 

9. Talling Talstra 5580  9. Goffe van der Veen 5630 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Jannes Brouwer 4634   Sipke Scheepsma 4464 

 

 



19 

10 vragen op de man af! 

 
1. Wie ben je en wat doe je bij DTS 

Ik ben Anna-Margriet Loonstra. Ik speel in DTS 3 en ben samen met 

Janine trainster van DTS F1. 

 

2. Sytze vraagt aan jou: ‘Hoe lang speel je al bij DTS ?’ 

Ik speel al 13 jaar bij DTS.  

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Ik volg de opleiding Directie Secretaresse en loop momenteel stage bij 

AVEK B.V.  

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Naast korfballen vind ik het erg leuk om samen met mijn 

vriendinnen/vrienden/vriend uit te gaan 

 

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

De band die je met iedereen van DTS hebt. 

 

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

Ik zou graag een keer een roadtrip door Amerika willen doen. 

 

7. Wat weten we nog niet van jou? 

Dat ik goed ben in organiseren van evenementen en bijeenkomsten. 

Hier ben ik mede door mijn stage achter gekomen.  

 

8. Wat is je favoriete eten? 

Mijn favoriete eten is pizza. 

 

9. Met welk bekend persoon zou je een dagje willen ruilen en 

waarom? 

Ik denk met Doutzen Kroes. Het lijkt mij leuk om voor één dag model 

en tegelijkertijd miljonair te zijn.  

 

10. Fenna Schaafsma staat in de volgende tien vragen, wat zou 

je aan haar willen vragen?  

Wat doe je voor werk? 
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Wist u dat… 
 

- Het fenomeen ‘krukkramp’ uit de vorige schakel nog steeds 

een dingetje is in de selectie? 

- Wij als heren vinden dat er even wat rechtgezet moet worden? 

- De heren er namelijk geen last meer van hebben? 

- Er nu wel dames zijn die ineens een gil geven? 

- De dame met het grootste woord over ‘krukkramp’ zelf ook 

slachtoffer is geworden? 

- Wij hier ook geen namen zullen noemen? 

- Het volgens de dame in kwestie een genetisch dingetje is? 

- We daarom haar zus alvast willen waarschuwen? 

- We toch hopen dat zij snel weer zal terugkeren? 

 

Jeugdhoek 
 

Verslag E1 
Hoi. Ik ben Rianne. Ik speel samen met Luuk, Melle, Meike en Benthe in de 

E1. Onze trainsters/-ers zijn: Tanja, Mirte, Antoinette en Marc. Onze coach is 

Tanja. 

Wij hebben nu alweer een aantal wedstrijden in de zaal gespeeld. Onze eerste 

wedstrijd was tegen Boelenslaan. We stonden in de pauze al met 3-10 voor. In 

de tweede helft hebben we er nog 11 gemaakt. De eindstand werd 6-21. 

De week daarna moesten we thuis tegen V&V. Na de eerste helft stonden we 6-

2 voor. De wedstrijd hebben we gewonnen met 9-4. 

De derde wedstrijd moesten we uit tegen NQL. We hebben deze wedstrijd met 

2-21 gewonnen. 

De vierde wedstrijd moesten we thuis tegen Heerenveen. Dit was een hele 

spannende wedstrijd. Na de eerste helft stonden we net achter met 4-5. De 

tweede helft was Heerenveen duidelijk sterker. Helaas verloren we deze 

wedstrijd met 8-16. 

De laatste wedstrijd speelden we thuis tegen NQL. Hier hadden we al vaker 

tegen gespeeld. Na de eerste helft stonden we al voor met 8-1. De tweede helft 

hebben we er nog 9 gemaakt. De eindstand werd 17-3 voor DTS. 

Groetjes van Rianne. 
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Kangoeroeklup 
 

De trainingen worden nog steeds enthousiast bezocht door de 

Kangoeroes. De afgelopen weken hebben we een pietentraining gehad, 

waarbij de echte Piet ons zelfs nog een bezoekje bracht en iets in onze 

schoen deed! We hebben ook een mooie parachute gekregen, waar we 

heel veel spelletjes mee kunnen doen. De oudste jongens zijn aan het 

oefenen met ‘echt’ korfballen en dit gaat steeds beter. Er wordt steeds 

minder gelopen met de bal en steeds meer gescoord. De jongere 

kangoeroes worden ook al steeds handiger met een bal. 

 

We gaan in 2018 met veel plezier verder en wel op de volgende dagen 

van 11 uur tot 12 uur: 

13 januari 

27 januari (Kangoeroe evenement in Drachten). 

10 februari 

24 februari 

10 maart 
Hopelijk tot ziens op één van de bovenstaande dagen! 

 

Groeten, 

Martine, Janine en Berber 
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Notulen ledenvergadering  

Vrijdag 10 maart 2017, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine. 
 

1) Opening en mededelingen door de voorzitter. 

Voorzitter Ronald Wassink verwelkomt 39 leden.  

Een bijzonder welkom aan ons erelid Rommert Kats.  

 De volgende leden hebben zich afgemeld: Janko de Vries, Aletta de Vries, 

Eeltsje Talstra, Jolanda Geertsma, Minke Bosma, Nora v.d. Velde, Sieuwke 

Veenema, Hilly Sitenga, Sytze Nauta, Erik Pel en ons ere lid Jelle de Vries.  

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

ledenvergadering mag verwelkomen.  
 

2) Ingekomen stukken. 

Geen  
 

3) Notulen ledenvergadering van 11 maart 2016. 

De notulen zijn opgenomen in de Schakel van januari 2017, alle leden hebben 

kennis kunnen nemen van de notulen. Deze worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4) Jaarverslag 2016. 

Het uitgebreide jaarverslag over 2016 (met daarin opgenomen het verslag van 

alle commissies binnen DTS) wordt door de secretaris voorgelezen. Het 

verslag wordt op een enkele opmerking na, vastgesteld. Jelle Hofman geeft 

nog uitleg over de potgrondactie, Sytse Atsma vraagt zich af of het ook 

gebruikelijk is om alle nieuwe en de leden die bedankt hebben, te noemen in 

het jaarverslag. Volgens Wobbe is dit al jaren niet meer gebruikelijk. En als 

laatste heeft Annemarie nog een vraag i.v.m. de bezorging van de schakels.  
 

5) Jaarrekening 2016, begroting 2017. 

De penningmeester Janet van der Veen geeft een toelichting op de cijfers: het 

boekjaar is afgesloten met een klein minnetje, € 150,75 op een saldo van € 

38.000,00. In de maand mei van 2016 hebben 13 leden opgezegd en dat 

betekent minder contributie opbrengst. We hebben een schrijven van de 

gemeente gehad dat de huren van de sporthallen en gymzalen per 1/9/2017 

met 15% omhoog gaan. Janet vraagt de leden of ze enig idee hebben wat een 

uur in de sporthal moet kosten. De kosten voor waterverbruik waren 

behoorlijk hoger dan begroot, dit komt omdat Vitens een grotere meter heeft 

geplaatst. Het bestuur is er mee bezig om dit weer terug te draaien naar de 

situatie zoals het was. Ook de kosten van de energie leverancier zijn 

behoorlijk gestegen. Dit komt omdat er tijdens het leggen van de vloeren 5 

kachels meer dan een week op volle kracht hebben gestookt. Een wijziging 

ten opzichte van voorgaande jaren is dat we nu zelf de kantine moeten 

verzekeren. In voorgaande jaren was dit ondergebracht bij de gemeente.  
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6) We hebben nu een verzekering lopen via P. Nicolai en deze kost € 1.000,00 

per jaar. Met het oog op deze structurele kostenverhoging per jaar zijn we 

genoodzaakt om een contributie verhoging voor te stellen. Jelle H. vraagt naar 

de contributie voor een halve midweek competitie. Ronald legt uit dat de 

leden die bv. alleen midweek in de zaal of alleen op het veld spelen de helft 

contributie betalen. Spelen ze allebei dan betalen ze het volle bedrag. Ook de 

AR leden betalen voortaan het volle bedrag. Sytse A. vraagt nog of er wel met 

de gemeente is gesproken over de huurverhoging en dat dit zo maar kan. Ja, 

maar het is een voldongen feit. We gaan over tot de vraag of de leden in 

kunnen stemmen met de volgende contributie verhoging: pupillen en 

aspiranten van € 6,50 naar € 7,00, junioren van € 9,00 naar 10,00, senioren 

van € 15,00 naar 16,50 en de midweek die een halve competitie spelen van € 

7,50 naar € 8,25. Hier wordt mee ingestemd. De verhoging gaat in per 1 juli 

2017. Er zijn nog een paar vragen voor Janet en deze worden naar 

tevredenheid beantwoord.  
 

7) Verslag kascommissie. 
In de kascommissie zaten Sytse Atsma en Nora v.d. Velde. Namens de 

kascommissie brengt Sytse verslag uit. De administratie ziet er keurig 

verzorgd uit, wat wel opviel waren de vele Action bonnetjes! 

Aan de penningmeester en bestuur wordt decharge verleend. De 

kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden.  
 

8) Benoeming nieuwe kascommissie. 

Nora v.d. Velde zal volgend jaar samen met Jelle Hofman in de commissie 

zitting nemen. Als reserve voor de kascommissie stelt Jouke Spoelstra  zich 

beschikbaar.  
 

9) Bestuursverkiezing. 

Jeroen Dijkstra, Wobbe de Haan en Anneke Vonk zijn aftredend. Wobbe en 

Anneke hebben zich voor 1 jaar beschikbaar gesteld. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. Jeroen is niet herkiesbaar. Er wordt nog gezocht naar een 

geschikte kandidaat voor Jeroen. Mochten we binnenkort een nieuwe 

kandidaat hebben gevonden dan wordt dit d.m.v. de site, sportlink, e.d. 

gecommuniceerd naar de leden maar niet via een ledenvergadering. De leden 

gaan hiermee akkoord. Jeroen wordt bedankt voor zijn inzet!  
 

10) Presentatie(s).  

De voorzitter heeft een power-point presentatie samengesteld met de 

volgende onderwerpen: leden aantal en verdeling van onze uitgaven en 

inkomsten, renovatie kantine, subsidies, aanpassing entree, onderhoud 

sportvelden. 
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Ronald geeft een toelichting op:  

Renovatie kantine:  

De renovatie vergt meer voorbereiding. De terrasdeuren zitten er inmiddels in. 

Erg   mooi geworden. Tjebbe zal, met hulp, in 2 zaterdagen de bestrating 

opnieuw leggen. Het is de bedoeling dat datgene wat op de vloeren in de 

kleedkamers ligt, ook in de kantine wordt gelegd. Ook in dezelfde kleur. Er 

was nog wat discussie over wat te doen met het plafond. Zoals het nu lijkt, 

komt er een doek onder het plafond. Dit oogt strak. Aukje Wouda en Fransje 

Bouma gaan zich bezig houden met de muren. De bar blijft zoals die nu is. In 

de keuken komt een nieuwe oven (wel op dezelfde plek), nieuwe koelkasten, 

vriezer en werkbanken. In maart 2018 hopen we klaar te zijn. Wobbe, Aize, 

Jetze en Rinze hebben het er druk mee. Hier en daar hebben zij zeker 

ondersteuning nodig van de leden.  

Subsidies: het bestuur is bezig om subsidies voor het onderhoud aan te 

vragen en van NL doet, de Rabobank en het Mienskip fonds ontvangen we 

mooie bijdrages in de kosten. 

Aanpassing entree:  

Onze entree is toegankelijker en het complex is meer zichtbaar geworden. Dit 

hebben we het afgelopen jaar samen met de gemeente gerealiseerd. Er wordt 

nog gewerkt aan een nieuw bord “Woudlust” bij de ingang van het complex. 

Alles buiten om wordt nu eerst klaargemaakt voor het 75 jarig jubileum feest.  

Onderhoud sportvelden: 
De gemeente wilde het onderhoud bij de verenigingen neerleggen. Er zijn een 

aantal pilots geweest. Ronald en Haye de Boer hebben dit gevolgd. Er zijn 

twee opties uitgekomen: of we kunnen het zelf doen (met een financiële 

bijdrage) of de MOA (Maatschappelijk Ondernemen Achtkarspelen en de 

opvolger van Caparis) gaat het onderhoud doen. Uiteraard hebben wij 

gekozen voor de MOA, dus de situatie blijft zoals het is. Het laatste nieuws 

vanuit de gemeente is dat ook de aansprakelijkheid op de sportvelden bij de 

gemeente blijft.  

DTS 75 jaar: Janette geeft namens de jubileum commissie een toelichting 

over de stand van zaken. De leden hebben via sportlink het programma 

ontvangen. Voor de donderdag avond stond een color run gepland. Aangezien 

het erg in het nieuws is geweest dat de poeder die hierbij wordt gebruikt, 

schadelijk zou zijn, heeft de commissie besloten deze activiteit te schrappen 

en iets anders hiervoor te bedenken. Dus wie nog ideeën heeft?! Vrijdag 

middag vindt er een activiteit voor de scholen plaats en de avond staat in het 

teken van DTS got talent. Op de zaterdag wordt er een mixtoernooi gehouden. 

En de dag wordt afgesloten met een BBQ en een leuk optreden. Er zal drie 

dagen een tent op het DTS terrein staan. Om de festiviteiten op de kaart te 

zetten wordt er 18 maart met de gehele vereniging een lipdup opgenomen.  
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En ook in het kader van ons jubileum zijn er diverse verenigingen en fondsen 

aangeschreven voor een geldelijke bijdrage. De leden zullen t.z.t. nog lootjes 

gaan verkopen. 

 

11) Rondvraag. 

 - Jantsje Luimstra: de club van 25 euro zoekt een nieuwe penningmeester. 

Wie dit zou willen kan zich aanmelden. 

Antwoord: Ronald bedankt de club van 25 euro voor het nieuwe bord wat 

inmiddels in de kantine hangt.  

- Enne Jan Spoelstra: hij vraagt zich af waarom de oliebollen verkoop op 

oudejaarsdag plaats moet vinden, de meeste mensen zijn dan al voorzien. 

Antwoord: de activiteiten commissie geeft een toelichting waarom op deze 

dag wordt gevent. Er moet met verschillende dingen rekening worden 

gehouden, zoals de ‘slach om e toer ‘.  

- Marleen Boersma: de boxen in de kantine zouden zijn opgeblazen? Het 

klinkt in ieder geval niet mooi meer als je de muziek in de kantine aanzet. 

Antwoord: het bestuur gaat de apparatuur checken. 

- Rinze Kats: de kaarters vinden het koud in de kantine, is ook wel vaker 

besproken, wat doen we hiermee? 

Antwoord: we nemen het punt mee naar de bouwcommissie. 

- Jelle Hofman: vraagt of er wifi kan komen. 

Antwoord: dit is vorig jaar ook naar voren gebracht en we vinden het te duur.  

 

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

Dit jaar werden met een mooi presentje Pytsje Talstra en Nynke Geertsma in 

het zonnetje gezet. Zij vervulden jaren lang het wedstrijd secretariaat voor de 

jeugd en de senioren. Door de invoering van het DWF is daar een eind aan 

gekomen. Daarom werden zij bedankt voor datgene wat ze al die jaren voor 

DTS hebben gedaan.  

 

13) Sluiting. 

Om 21.45u sluit de voorzitter de vergadering. Een ieder wordt bedankt voor 

zijn/haar inbreng. 

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt daarna nog een 

gezellige pub quiz gespeeld. 

 

Vastgesteld in de ledenvergadering van xx maart 2018 

 

 

Voorzitter, Ronald Wassink   secretaris, Anita van 

der Vaart 
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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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