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Het Begin 

51e jaargang nr. 4. 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 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 

 Janijko Tegels en Sanitair, Surhuisterveen 

 

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 alweer de 4
e
 schakel van dit seizoen hierin de verslagen van 

de afgelopen zaalcompetitie, het vervoerschema inclusief 

scheidsrechters, schoonmaakrooster kantine. 

Vele handen maken licht werk dit geld ook voor het fluiten en de 

kantinediensten. Laat ons niet in de steek. 

 

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 

 
 April  Mei  Juni 
4 Helene Nauta 1 Amber Alma 2 Jacob Nauta 
9 Jesse Meerstra 2 Janko de Vries 3 Janet van der Veen 
12 Henri de Vries 3 Sem van der Veen 7 Minke Bosma 
20 Anouk Geertsma 5 Wiktoria Blinda 9 Silke Schievink 
20 Tiemen Brandsma 5 Arnout de Haan 12 Jacob Laanstra 
23 Geanne Barwegen 5 Jakob de Haan 21 Minze van Dijk 
23 Jelle Hofman 5 Lammy de Boer 24 Wiebe van der Meer 
24 Marten Hartholt 18 Jeroen Dijkstra 24 Eline Brandsma 
29 Anton Postma 21 Hennie Kats 24 Hieke Bruining 
30 Wilma Veenstra 27 Binnie Rispens  

  29 Fenna Bouma  

  30 Niek Wassink  
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Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en egankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

Van het Bestuur 
 

Als deze Schakel bij jullie door de bus valt 

is dit gelijk ook de start voor de 

voorjaarscompetitie buiten op het veld. 

Natuurlijk hopen we weer leuke, 

spannende en sportieve momenten te 

mogen beleven op ons sportcomplex 

‘Woudlust’. 

 

Ledenvergadering 

De jaarlijkse ledenvergadering ligt weer achter ons. Als bestuur kijken we hier 

zeer positief op terug.  

Met bijna 40 aanwezige leden, hebben we altijd een relatief grote opkomst, 

een weerspiegeling van de betrokkenheid 

van onze vereniging. De financiële zaken 

hebben we als vereniging goed op orde en 

aan activiteiten ontbreekt het zeker niet. 

De afsluitende pub quiz is bij velen in 

goede aarde gevallen en was een 

werkelijke competitie tussen de 

verschillende teams, waarbij de discussies 

met de spelleider soms hoog opspeelde. 

Er ontstonden zelfs discussies tussen de scheidsrechters 

 t.a.v. de spelregels. Al met al een geslaagde afsluiting van de 

ledenvergadering. 

 

75-Jarig jubileum 

Het belooft natuurlijk een bijzonder jaar te worden waarin we als 

vereniging ons 75 jarig jubileum vieren. Inmiddels is de commissie druk 

in de weer met de voorbereidingen die noodzakelijk zijn voor het feest. 

Jullie hebben allemaal kennis kunnen nemen van de data (15/16 en 17 

juni) en het voorlopige programma. Als creatieve invulling is er op 18 

maart een lipdup georganiseerd. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat 

en verwacht van een bruisende club als DTS een fantastisch resultaat (op 

het moment van schrijven moest 18/3 nog komen). 
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Zeer ingenomen zijn we met de financiële toezeggingen welke we 

hebben mogen ontvangen ter ondersteuning van onze activiteiten.  

Met name zijn hier te noemen het 

Durk Pultrum Fonds dat ons in 

algemene zin ondersteund, de gemeente 

Achtkarspelen die de sportieve activiteit voor 

leerlingen van de JLS en jeugdleden DTS een 

warm hart toedraagt en ons eigen Plaatselijk 

Belang.  

Het Plaatselijk Belang heeft besloten het jubileum financieel te 

ondersteunen en met name om de dorps brede activiteit die DTS zal 

organiseren als aftrap van het jubileum. Een activiteit die voor alle 

bewoners van Surhuizum open staat qua deelname. 

Als DTS zijn we zeer content met deze brede financiële ondersteuning. 

Deze ondersteuning geeft ons de mogelijkheid om alle dorps brede 

activiteiten kosteloos, of tegen minimale kosten, te organiseren. 

Genoemde organisaties worden dan ook erg bedankt. 

 

 

 

 

 

 

Renovatie kantine 

De eerste stappen in de renovatie 

van de kantine zijn inmiddels al 

weer gezet. De openslaande 

deuren naar het terras zijn 

geplaatst door vakkundige 

mannen en geeft binnen en buiten 

een geheel ander gezicht. We 

denken dat hiermee, bij zomerse  

dagen, de interactie vanuit de 

kantine met het terras sterk 

verbeterd. Het terras wordt hiermee een verlengstuk van de kantine. Al 

met al een fantastische eerste stap. 
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De tweede stap zal het terras betreffen. Het is de bedoeling dat we deze 

gereed hebben voordat we ons 75-jarig jubileum vieren. Het 75-jarig 

jubileum zal zich grotendeels buiten afspelen en om deze reden is 

gekozen dit als tweede stap aan te pakken. De vervolgstap zal de kantine 

zelf betreffen, maar onduidelijk is wanneer dit exact zijn aanvang zal 

krijgen o.a. i.v.m. het startende veldseizoen.  

De commissie levert met veel vakkundige inhoud en enthousiasme een 

fantastische prestatie en verdient een groot compliment. 

 

Ook bij de renovatie heeft DTS twee financiële 

injecties mogen ontvangen. De renovatie wordt onder 

andere met een mooi bedrag ondersteund door het 

Fonds Coöperatief Dividend Rabobank. Wij zijn voor 

de financiële bijdrage de Rabobank zeer erkentelijk. 

 

 

Als tweede subsidiërende instantie van de renovatie hebben we weten 

binnen te halen het Iepen Mienskipsfûns met een zeer mooi bedrag. Ook 

de Provinsje Fryslân zijn we zeer erkentelijk voor de ondersteuning. 

 

 

 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

 

Resultaten 

Ons vlaggenschip draait in de zaalcompetitie in de onderste regionen 

mee en is met ’t Fean / B’laan en Harkema onderaan in de poule 

geëindigd. In een onderlinge driekamp is uitgevochten wie in de 3
e
 

klasse blijft helaas hebben wij hier aan kortste eind getrokken en zullen 

wij volgend jaar ons kunnen moeten laten zien in de 4
e
 klasse 

 

Ons tweede team is op een gedeelde tweede plaats geëindigd, een knap 

resultaat. Als kampioenen hebben we kunnen huldigen het 3
e
, 4

e
, de B1 

en de C1. Allemaal van harte gefeliciteerd.  
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Spelenderwijs verbeteren 

In samenwerking met kv ’t Fean / B’ Laan 

is er op 8 februari een interessante clinic 

georganiseerd, welke onder leiding stond 

van Jeroen Euser van PKC.  

De jeugdleden die deelnamen waren 

unaniem enthousiast over de training en 

van de toeschouwers hebben we lovende 

feedback mogen ontvangen. Vanuit de 

JTC wordt er enthousiast invulling 

gegeven aan de wijze van trainen en 

volgen zeker nog meer initiatieven op dit 

gebied. We willen iedere trainer / coach 

graag verwijzen naar al het materiaal dat 

op internet aanwezig is onder de titel 

‘Spelenderwijs verbeteren’. 
 

Gemeentelijke aspecten 
Inmiddels is er ook duidelijkheid vanuit de gemeente gekomen aangaande het 

zelf onderhouden van de velden. De gemeente heeft de verenigingen de keuze 

gelaten dit zelf op te gaan pakken of dit onder te brengen bij het MOA 

(Maatschappelijk ondernemen Achtkarspelen). Onze vereniging zal kiezen 

voor de MOA optie, waardoor er feitelijk voor ons niks veranderd. 

 
Ook over het aspect ‘Aansprakelijkheid’ heeft de gemeente inmiddels een 

besluit genomen, wat tevens neerkomt op een ongewijzigde situatie. 

 

Met beide besluiten en invullingen zijn wij als 

bestuur zeer ingenomen. Na een periode van drie 

jaar onduidelijkheid, veel vergaderingen en 

inspanningen kijken wij positief aan tegen het 

behaalde resultaat. 
 

Als bestuur rest het ons iedereen een sportief en succesvolle 

voorjaarscompetitie toe wensen. 

 
Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 
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DTS 3 Kampioen!!! 
Weer een geslaagd seizoen voor DTS 3. Met een gemiddelde van 20 

doelpunten per wedstrijd wisten we alle wedstrijden vrij gemakkelijk te 

winnen. Met uitzondering van Mid Fryslân. Uit, tegen 9 tegenstanders 

hebben we verloren met 22-17. Met nog twee wedstijden te spelen 

stonden we op dat moment gelijk met Mid Fryslân. Tegen Harkema en It 

Fean/Boelenslaan moest er nog gespeeld worden. Deze twee derby’s 

werden vrij gemakkelijk gewonnen. De vlag kon weer gehesen worden. 

Samen met DTS 4, die een wedstrijd voor ons moest spelen zijn we 

kampioen geworden. 

De laatste wedstrijd tegen It Fean/Boelenslaan hielden we allemaal weer 

even ons adem in. Minke scheurde helaas nu haar linker achillespees. 

Vorig jaar scheurde haar rechter achillespees en na een lange tijd van 

revalidatie begon ze net haar wedstrijden weer te spelen. Sterkte ermee 

Minke. 
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Sinds een aantal weken is Hillebrand ons team komen versterken, 

welkom Hillie. 

 
 

Boven: Minke Bosma, Sytse Atsma, Hillebrand Hartholt, Jelle Hofman, 

Aletta de Vries, Tsjebbe Posthumus. 

Onder: Nora van der Velde, Gerry Hartholt, Anita van der Vaart, Tanja 

Postma-Wassink. 

Op de Foto ontbreken: Jan Pool, Sytze Kloosterman en Janko de Vries. 

 

DTS 4:  KAMPIOENEN 
De uitwedstrijd tegen Noordenveld hadden wij in de slotfase met 14-18 

gewonnen. De week daarna gelijk de thuiswedstrijd tegen Noordenveld. 

Vanaf de 1
e
 minuut pakte DTS het initiatief. Maar na een voorsprong 

van 4-1 kwam Noordenveld terug in de wedstrijd op 5-5. Daarna scoorde 

DTS makkelijk en bouwde de voorsprong verder uit. Ruststand 15-9. Na 

de rust liep DTS verder uit naar 21-11 en pakte uiteindelijk overtuigend 

de overwinning met 25-15. Opmerkelijk was dat de heren van DTS 

slechts 4 doelpunten maakten, de dames waren TOP vandaag. Ook in de 

thuiswedstrijd tegen Mid Fryslân had DTS geen moeite met de 

tegenstander. Na een ruststand van 11-6 pakten wij de overwinning met 

20-9. In de thuiswedstrijd tegen Joure kwamen wij moeilijk opgang. 

Joure is een taai ploegje, wij moesten vol aan de bak.  
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Bij rust hadden wij een kleine voorsprong van 7-5. Ook in de 2
e
 helft 

waren de teams aan elkaar gewaagd, tussenstanden van 9-9 en 14-13. 

Lammy bracht met 2 mooie doorloopballen de volle buit binnen, 

eindstand 17-13. Tegen Nij Quick Libben stonden wij vanaf minuut 1 op 

voorsprong en dit hebben wij niet meer uit handen gegeven. Een mooie 

overwinning met 18-13. In de stand van de competitie stonden wij 2 

punten los van nummer twee Noordenveld. De uitwedstrijd tegen Joure 

werd gezien als ‘hobbel’ in de weg naar het kampioenschap. Wij hebben 

één keer op voorsprong gestaan: 0-1. Joure was in deze wedstrijd 

scherper en benutten de kansen veel beter dan wij. We liepen dan ook 

snel achter de feiten aan. Toen Joure met nog tien minuten te gaan de 17-

11 raak schoot, gingen de kopjes hangen en geloofden wij het wel. Voor 

ons doen een blamerende maar terechte nederlaag, eindstand 23-13. In 

de laatste wedstrijd van het seizoen kenden wij geen enkel moeite met 

WWC. De uitwedstrijd was al gewonnen met 24-4, dus deze wedstrijd 

mocht ons niet in de problemen brengen. Na een ruststand van 10-6 

stond er na 60 minuten een eindstand op het scorebord van 19-10.  

DTS 4 is KAMPIOEN 

Noordenveld moest nog een wedstrijd spelen tegen Sparta. Deze werd 

door Noordenveld verloren, zodat DTS 4 alleen kampioen werd. 

 

 
Wij willen onze vaste supporters bedanken voor de geweldige steun bij 

onze thuiswedstrijden.  

Tot ziens op het veld !   
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Notulen extra ledenvergadering 
Vrijdag 6 januari 2017, aanvang 20.00u in de DTS kantine 

 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
De voorzitter heet 21 leden van harte welkom op deze extra ingelaste 

ledenvergadering met aansluitend een nieuwjaarborrel. De volgende 

leden hadden zich voor deze avond afgemeld: Berber, Marleen, Aukje, 

Hieke, Menco, Jelle H., Nora, Sytse A., Lidia, Mirte, Enne Jan,  

Sytse H., Binnie, Tjebbe, Jouke, Martine, Fenna, Andries, Hilly en 

Kristyn. Ook ons bestuurslid Wobbe de Haan kon niet aanwezig zijn, hij 

had verplichtingen elders. 

 

2. Renovatie 
De voorzitter geeft een korte terugblik op datgene wat er is gerealiseerd. 

Een nieuw dak en alle kleedkamers zijn gerenoveerd. De geraamde 

kosten waren € 105.000,00 en € 42.820,00 subsidie verstrekking van de 

gemeente. Voor de eerste fase was er € 30.000,00 nodig en hier is op de 

ledenvergadering vorig jaar aan de leden toestemming voor gevraagd. 

Tot nu toe is er door DTS € 53.609,00 uitgegeven en we hebben een 

reservering van € 12.584,00 voor uitgaven in de toekomst. (CV ketel, 

boiler, etc.)  

Totaal een bedrag van € 66.193,00 waar we het allemaal voor gaan doen. 

Van de gemeente hebben we al €42.820,00 ontvangen, dan blijft er  

€ 23.373,00 over. Daar gaat dan nog het gereserveerde bedrag van af en 

dan komen we uit op € 10.789,00 wat er tot nu toe daadwerkelijk is 

onttrokken aan de geldelijke middelen van DTS.  

Terwijl we € 30.000,00 aan de leden hadden gevraagd. Ronald vraagt of 

deze berekening duidelijk is. En dit is het geval want er waren geen 

vragen en opmerkingen.  

 

3. Kantine 
De voorzitter geeft een uiteenzetting van wat er met de kantine staat te 

gebeuren: een schuifpui, nieuwe vloeren, geluidsdemping is ook gewenst 

en schilderen. Verder nieuw meubilair, verlichting, medaillekast, 

gordijnen, meterkast en voor in de keuken een nieuwe diepvries, oven, 

koelkast, werkbank, etc. Buiten wordt de bestrating aangepakt.  
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De geraamde kosten hiervoor zijn € 31.000,00. De club van 25 euro 

heeft ons een toezegging van € 6.000,00 gedaan. Voor een financiële 

bijdrage worden er door de voorzitter nog verschillende fondsen 

aangeschreven, zoals het oranjefonds, NL doet en het “mienskip”fonds.  

 

4. Toestemming 
Het bestuur vraagt toestemming aan de leden voor € 31.000,00 ivm. de 

renovatie van de kantine. Jan Pool vraagt of het consequenties heeft voor 

de leden? Nee, niet rechtstreeks, er hoeft geen lening voor worden 

afgesloten, DTS heeft dit geld beschikbaar. Dus de renovatie op zich zal 

niet leiden tot bv. contributie verhoging. En hij vraagt of er ook een 

afdak kan komen boven het terras. Na de formele vraag kunnen de leden 

instemmen met het bedrag van € 31.000,00! De leden worden hiervoor 

bedankt! 

 

5. Rondvraag 

 Annemarie vraagt wanneer er wordt begonnen met de 

werkzaamheden. In februari. We verwachten niet alles klaar te 

hebben voor de start van de competitie. Maar op de zaterdagen zal 

de kantine wel open zijn. Misschien met een training niet.  

 Jan vraagt of de schuifpui onderhoudsvriendelijk wordt.  

Het wordt geen nieuwe maar wel een schuifpui/deuren van hout.  

 Lammy vraagt of een schuifpui ook inbraakgevoelig is.  

Hier wordt door de commissie naar gekeken.  

 Sieuwke vraagt nog naar het onderhoud van de sportvelden.  

Hier hoort het bestuur binnenkort meer over.  

 

We besluiten deze vergadering met een hapje en een nieuwjaarborrel. 

 

 

Voorzitter, Ronald Wassink,  secretaris, Anita van der Vaart  
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Programma 
 

 
 

  

zaterdag 1 april 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
DTS  1 - MN en W 1 15:30

DTS  2 - De Parabool 5 17:00

DTS  3 - ODIS 1 17:00 Janette

DTS  4 - NKC (N) 1 14:00 Renze

DTS  A1 - Quick '21 A1 9.15 10:00 Wobbe

DTS  B1 - Drachten B2 11.00 11:30 Rene

DTS  C1 - OKO/BIES C2 10.30 11:00 Hinke

DTS  D1 - Quick '21 D1 9.30 10:00 Sytze H.

DTS  E1 - De Granaet E1 10.30 11:00 Nynke G.

DTL E2 - DTS  E2 10.00 11:00 Femke en Melle Hantum Yn 'e Bedelte

DTS  E3 - TFS E2 9.30 10:00 Sieuwke

DTS  F1 - Quick '21 F1 9.45 10:00 Anneke

dinsdag 4 april 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
DTS  MW1 - DTG MW1 19:30 Anton

zaterdag 8 april 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
Blauw Zwart 1 - DTS  1 14:00 Wierden 't Lageveld

DTS  E2 - Oerterp/VKC E1 9.30 10:00 Berber

woensdag 12 april 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
Altijd Kwiek MW2 - DTS  MW1 19:30 De Veenhoop De Jister

zaterdag 15 april 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
DTS  1 - Invicta/Frigro 1 15:30

DTS  2 - SCO 4 17:00

SIM 2 - DTS  3 17:00 Haskerdijken

Noordenveld 4 - DTS  4 11:00 Sc Roden

Udiros A1 - DTS  A1 13.15 14:20 Coach en Wiebren Sc Nieuwehorne

De Pein B1 - DTS  B1 10.30 11:30 Coach en Nyne Opeinde Douwe-Kamp

Wordt Kwiek C1 - DTS  C1 8.30 9:30

Frederika, Sven 

en Anouschka Jubbeba

CSL D2 - DTS  D1 8.45 10:00

Sem, Patrick en 

Silke Britsum

NQL E1 - DTS  E1 8.50 9:45 Anouk en Eline Burdaard

It Fean E1 - DTS  E2 10.00 10:30 Luuk Surhuisterveen

VZK E1 - DTS  E3 9.30 10:15 Tiemen en Amber A. Haule

De Wâlden F3 - DTS  F1 8.40 9:30 Coach en Rixt Tytsjerk

dinsdag 18 april 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
DTS  MW1 - NQL MW1 19:30 Menco

zaterdag 22 april 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
Joure 2 - DTS  2 14:00 Joure Hoge Zomerdijk

vrijdag 5 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
V & V (G) E2 - DTS  E3 17.15 18:00 Coach en Rianne Garyp
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Vervolg programma 
 

  

zaterdag 6 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
Rood-Wit 1 - DTS  1 15:30 Wezup de Brink

De Granaet 3 - DTS  2 12:30 DokkumTolhuispark

Udiros 3 - DTS  3 19:00 Sc Nieuwehorne

WIK '34 2 - DTS  4 17:00 Damwoude

Mid-Fryslân A2 - DTS  A1 12.50 14:00

Coach en Anna 

Margriet Meinga (Grou)

OKO/BIES B1 - DTS  B1 13.15 14:15 Fiets Opende

DIO C1 - DTS  C1 9.30 10:35

Wilma, Marrit en 

Marc Oosterwolde sp Oostenburg

Donkerbroek D1 - DTS  D1 14.15 15:15

Tyme, Jakob en 

Gea Donkerbroek sp Ontwijk

Flamingo's E1 - DTS  E1 10.45 11:30 Hanne en Joost Buitenpost

DTS  E2 - LDODK E4 9.30 10:00 Tanja

DTL F1 - DTS  F1 9.05 10:00 Coach en Patrick Hantum

woensdag 10 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
NQL MW1 - DTS  MW1 19:30 De Swellen (Burdaard)

zaterdag 13 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
DTS  1 - V & V (G) 1 15:30

DTS  2 - Bln/It Fean 3 17:00

DTS  3 - Udiros 3 17:00 Wobbe

DTS  4 - WIK '34 2 14:00 Nora

DTS  A1 - Mid-Fryslân A2 10.30 11:00 Lammy

DTS  B1 - OKO/BIES B1 9.00 9:30 Wiebe

DTS  C1 - DIO C1 9.00 9:30 Rene

DTS  D1 - Donkerbroek D1 10.00 10:30 Mirte

DTS  E1 - Flamingo's E1 10.30 11:00 Anneke

DTS  E2 - Udiros E2 10.30 11:00 Hinke

DTS  E3 - V & V (G) E2 9.30 10:00 Tanja

DTS  F1 - DTL F1 9.30 10:00 Arnout

woensdag 17 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
DTG MW1 - DTS  MW1 19:30 Wijckel

zaterdag 20 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
DTS  1 - DWA/Argo 1 15:30

DTS  2 - TFS 3 17:00

DTS  3 - SIM 2 17:00 Sytze N.

DTS  4 - Noordenveld 4 14:00 Renze

DTS  A1 - Udiros A1 10.30 11:00 Janette

DTS  B1 - De Pein B1 9.00 9:30 Lammy

DTS  C1 - Wordt Kwiek C1 9.00 9:30 Nora

DTS  D1 - CSL D2 10.00 10:30 Nynke G.

DTS  E1 - NQL E1 9.30 10:00 Tanja

Sparta (Ze) E1 - DTS  E2 11.30 12:30 Meike en Femke Zevenhuizen sp. Molenweg 

DTS  E3 - VZK E1 10.00 11:00 Berber

DTS  F1 - De Wâlden F3 9.30 10:00 Sieuwke
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Vervolg programma 
 

 
 

Schoonmaakrooster kantine 
 

 

  

vrijdag 26 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
TFS E2 - DTS  E3 17.30 18:00 Coach en Benthe DRACHTSTERCOMPAGNIE

zaterdag 27 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
Pallas '08 1 - DTS  1 15:30 Leeuwarden Nylan

ODIS 1 - DTS  3 14:00 Elsloo Elzenhagen

NKC (N) 1 - DTS  4 15:30 Marum

Quick '21 A1 - DTS  A1 13.45 14:45 Coach en Geanne Oudega

Drachten B2 - DTS  B1 12.00 13:00 Coach en Hester Drachten

OKO/BIES C2 - DTS  C1 13.30 14:30 fiets Opende

Quick '21 D1 - DTS  D1 9.00 10:00

Marije, Mirte en 

Niek Oudega

De Granaet E1 - DTS  E1 9.00 10:00 Leanne en Eline Dokkum Tolhuispark

Quick '21 F1 - DTS  F1 8.15 9:00 Coach en Sander Oudega

dinsdag 30 mei 2017 V/A Aanvangstijd

Scheids-

rechter Vervoer Accomodatie
DTS  MW1 - Altijd Kwiek MW2 19:30 Wobbe

SCHOONMAKEN: Vloer vegen, dweilen, wc's, afvalbak legen 

keukenkastjes en bar afnemen 

WEEK 14 2 t/m 8 april

WEEK 15 9 t/m 15 april

WEEK 16 16 t/m 22 april

WEEK 19 7 mei t/m 13 mei

WEEK 20 14 t/m 20 mei

Week 21 21 t/m 27 mei

WEEK 22 na 30 mei

BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING!!!!!

DE KANTINECOMMISSIE

Jolanda Geertsma 785416

Ov Anouschka Elzinga (Joke) en Frederika Atsma (Vera)

Ov Anna-M. Loonstra (Greetje) en Geanne Barwegen (Greetje)

Ov Marrit Elzinga (Janet) en Gea van der Veen (Simone)

Ov Tiemen Brandsma en Rianne Mozes (Anja)

Ov Amber alma (Gooitske) en Rixt Pel (Anke)

Ov Nyne Kinderman (Fransje) en Wiktoria Blinda (Ania)

Ov Femke Nicolai (Baukje) en Jorrit en Mirte Bosma (Nynke)
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Schoonmaakrooster kantine 
 

Het is bij onze vereniging gebruikelijke dat de ouders van de jeugdleden 

zorgdragen voor het schoonmaken van de kantine, hiervoor wordt een schema 

opgesteld per week, indien mogelijk kunt u onderling ruilen.  

Heeft u hier problemen mee laat het ons weten. 

Zolang wij niets van u horen gaan wij ervan uit dat u ons hiermee helpt. 

 

Het schema zal worden gepubliceerd in de schakel en op de website en via de 

app’s van de teams. 

 

Met vriendelijke groet Jolanda Geertsma 

 

 

Kledingcommissie 
 

Wij als kledingcommissie van DTS vragen jullie aandacht voor het volgende, 

willen jullie nog eens in de kasten/tassen thuis kijken of je nog een DTS-shirt 

(nieuwe model) hebt liggen wij missen een aantal.  

Graag inleveren in de kantine of bij Jolanda. 

 

De volgende personen zijn lid van de kledingcommissie: 

Jantsje en Jolanda (Jeugd) 

Enne-Jan en Fenna (Senioren) 
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10 vragen op de man af! 

 

1. Wie ben je en wat doe je bij DTS 

Ik ben Treja Boersma, 24 jaar en woon samen met Han Zwart in 

Surhuizum sinds augustus 2016. Ik speel sinds september 2016 

mee met het 4
e
 en sinds de zaal ook met de midweek.  

2. Jakob vraagt aan jou: “Je bent net weer begonnen met 

korfballen, waar moest je weer het meest aan wennen”? 

Mijn conditie! Ik heb nooit problemen gehad met mijn conditie 

toen ik nog korfbalde, maar helaas viel dat even tegen toen ik 

weer begon, haha. Inmiddels is dat weer redelijk op peil. Qua 

verandering in regels viel het me ontzettend mee. Dat heb je zo 

weer onder de knie.  

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Ik werk sinds januari bij het UWV als medewerker invorderen. 

Daarvoor werkte ik bij een deurwaarderskantoor in Groningen.  

4. Wat zijn je hobby’s? 

Ik vind het heel leuk om dingen te veranderen in ons nieuwe 

huis. Daarnaast uiteraard korfballen en ik hou heel erg van 

gezelligheid. Dus regelmatig wat leuks doen met vrienden vind 

ik erg leuk! 

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

De sfeer onderling. Ik ben ontzettend snel opgenomen als clublid 

en dat kan ik heel erg waarderen. Ik vind DTS een fijne club en 

heb alles tot nu toe als heel positief mogen ervaren. 

6. Wat is je leukste korfbal herinnering? 

De eerste keer in de selectie spelen bij Olympia. Ik was toen rond 

de 15 jaar en vond het ontzettend spannend!  

7. Wat is je favoriete avondje uit? 

Lekker uit eten en daarna gezellig wat drinken. Zo nu en dan 

lekker op stap vind ik ook leuk  
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8. Wat zou je graag nog een keer willen doen? 

Parachutespringen! Het lijkt me ontzettend eng, maar wil het zo 

graag nog eens doen. Misschien komt het er ooit nog eens van.  

9. Wat weten we nog niet van jou? 

Dat ik heel erg fanatiek ben, maar dat wisten een aantal van jullie 

misschien al. Als het even tegenzit dan kan ik mezelf helemaal 

opvreten. Ik kan het daarna gelukkig wel weer goed loslaten. 

Maar in het heetst van de strijd dan kan ik me nog wel eens druk 

maken.  

10. Martine Bosklopper staat in de volgende tien vragen, wat zou 

je aan haar willen vragen? Wat kan jij het beste, als het 

korfballen betreft?  

Schoonmaak kleedkamers 
 

 

SCHOONMAKEN: 

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

putjes en het scheidsrechterhok meenemen

WEEK 14 2 t/m 8 april

DTS 1 Marleen

WEEK 15 9 t/m 15 april

DTS 2 Martine

WEEK 16 16 t/m 22 april

DTS 3 Anita

WEEK 19 7 mei t/m 13 mei

DTS 4 Anneke

WEEK 20 14 t/m 20 mei

Midweek Annemarie

Week 21 21 t/m 27 mei

DTS 1 Sieuwke

WEEK 22 na 30 mei

DTS 2 Binnie

BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING!!!!!
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Jeugdhoek 
 

TtRAININGSTIJDEN VELD 

 

Junioren A1 Maandag 19.45 - 21.00 
Donderdag 19.00 – 20.30 

met selectie 
Haye en Sytze N. 

Aspiranten B1 
 

Maandag 18.30 - 19.30  
(met C1) 
Woensdag 18.30 - 19-30 

Sytse H. en Anne 
Maaike 
Anneke 

Aspiranten C1 Maandag 18.30 - 19.30  
(met B1) 
Woensdag 18.30 - 19.30 

Sytse H. en Anne 
Maaike 
Anton 

Pupillen D1 Maandag 18.30 - 19.30  
Woensdag 18.30 - 19.30 

Rene en Helene 
Jakob en Hillie 

Pupillen E1 en E2 Maandag 16.00 - 17.00 
Donderdag 18.00 – 19.00 

Lidia en Tanja 
Arnout en Fenna 

Pupillen E3 en F1 Donderdag 16.30 – 18.00 Binnie, Anna M., 
Marc, Esmee en 
Janine 

 

Privacywet 
 

Foto's jeugdactiviteiten DTS. 

Van de jeugdactiviteit worden vaak foto's gemaakt, deze worden op de 

facebookpagina van DTS geplaatst. 

Mocht u hier als ouder/jeugdlid bezwaar tegen hebben, laat dit dan 

gerust weten via mirvdveen@hotmail.com. 
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Diverse foto’s van activiteiten 
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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 Luuk Wassink, ben 8 jaar oud en zit in de E2. 
 

2. Wat vind je het leukst aan korfbal? 

Een wedstrijd spelen vind ik het leukste. 
 

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

team? 

Mijn trainers en coaches zijn Arnout, Fenna, Nyne, soms Marc, tante 

Lidia en Tanja.  

En Melle, Meike, Femke en Jildau spelen bij mij in de E2. 
 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Op de boerderij spelen en hutten bouwen. 
 

5. Wat is je lievelingseten? 

Lasagne, zelfgemaakte pizza van Heit, pannenkoeken en wraps. 
 

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

(Na tante Annemarie, tante Lidia, mem en Piet van Gea) Jeroen, 

René en Berber. 
 

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

Ik ben goed in afstand schieten en in kansjes bij de korf en minder 

goed in de strafworp. 
 

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

Agje, onze dwerghamster, Melle en heel veel pizza. 
 

9. Wat wil je later worden? En waarom? 

Ik wil graag dierenverzorger in dierentuin Wildlands worden, omdat 

ik van dieren erg leuk vind. 
 

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 

Melle Veenstra, want dat ik mijn grote vriend. 
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DTS A1 
 

Wij de A1 hebben weer een spannend zaalseizoen achter de rug.  

Het was een seizoen met pieken en dalen, van een bittere nederlaag 

tegen Mid-Fryslân A2 tot een dikke, overtuigende winst thuis tegen 

AVO. 

Niet elke wedstrijd was te winnen, maar de vreugde was groot wanneer 

wij wel een wedstrijd wonnen. Dat was echt fantastisch en wij konden er 

weer even tegenaan! 

Bij de laatste wedstrijd werd het nog spannend of we de plaats konden 

houden, gelukkig net in de laatste minuut werd er nog een doelpunt 

gescoord door DTS A1 en gingen wij met 8-9 winst tegen De Walden 

A3 naar huis. 

Er had misschien soms meer ingezeten dan een vijfde plek, maar we 

hadden helaas ook te maken met veel blessures waardoor we niet vaak 

compleet konden zijn als team. 

Uit verscheidene gebeurtenissen van dit zaalseizoen hebben we veel 

kunnen leren zodat we het volgende seizoen gaan vlammen op het veld. 

We hopen dat er meer inzit dan een 5e plaats, daarom geven wij dit 

seizoen volle 200% inzet met ons allen. We gaan natuurlijk uiterst ons 

best doen om hoger te belanden en onze coaches/trainers nog trotser te 

maken!  

Wij bedanken de B1 die ons heel erg heeft geholpen dit zaalseizoen 

tijdens de wedstrijden. Een dikke pluim voor jullie inzet en dat jullie 

altijd met ons mee willen naar onze wedstrijden als wissel. Zijn wij héél 

erg blij mee!  

 

 

 

 

 

 



 30 

DTS B1 
Zaterdag 18 maart was een hele leuke, maar vooral een spannende dag, 

omdat we tegen DWA ARGO B1 onze kampioenswedstrijd moesten 

spelen. In de ochtend gingen we eerst een lipdub maken met heel DTS 

daarna gingen we lekker met zijn allen pannenkoeken eten.  

 

   
 

Toen we aankwamen bij de zaal hadden we ruim een uur om even warm 

te worden van de koude morgen. We waren natuurlijk super 

zenuwachtig! Maar dat viel allemaal reuze mee we stonden meteen al 

voor met 2-0! Maar DWA scoorde ook nog 2 waardoor het 2-2 stond en 

het dus gelijk was en toen werd de wedstrijd heel spannend want het 

ging de hele tijd gelijk op. Met in de pauze de stand 5-5 was de wedstrijd 

nog niet beslist. Met weer een goede motivatie van onze coach Anneke 

gingen we de tweede helft weer goed in. Na de rust bleef het lang gelijk 

maar toen scoorde DWA en moesten wij weer aan de bak… dat lukte en 

toen stonden we 7-6 voor! We stonden gelukkig weer voor dit moesten 

we alleen ook nog zo laten, groot en deels door de spanning werden er 

foutjes gemaakt en deze werden door de spelers van DWA meteen 

afgestraft gelukkig bleven wij steeds wel voorstaan en hadden we het 

doorgezet tot 9-7. Tenslotte hebben we gelijk gespeeld met 10-10,  

DWA ARGO B1 en wij zijn nu allebei kampioen!  
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We kregen allemaal een medaille en zijn met onze kleren onder de 

douche gegaan! Het was een super leuke middag! 

Met sportieve groet:  DTS B1 

PS: dit verslag is in app vorm gemaakt dus iedereen heeft een stukje 

geschreven. 
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DTS E1 
 

De E1 bestaat uit Joost, Hanne, Leanne, Eline en Anouk, zij hebben een 

wisselend seizoen maar zijn zeker vooruit gegaan. Zij zaten in een poule 

waar iedereen van iedereen kon winnen afhankelijk van de vorm van de 

dag. Uiteindelijk hebben wij tegen de nummer 1 NQL twee keer gelijk 

gespeeld, tegen de nummer 2 en 3 Mid Fryslân en Heerenveen een keer 

gelijk en een keer verloren. Tegen Quick en Spannum een keer gelijk en  

een keer verloren waren wel spannende wedstrijden. Uiteindelijk van 

DTL een keer GEWONNEN en een keer verloren. Als coache en ouders 

zijn wij zeer tevreden over de getoonde inzet en het spel. Op het veld 

weer nieuwe/oude tegenstanders en proberen we onze punten te pakken. 

 

DTS E2 
 

We zijn 4
de

 van de 7 geworden, mooi in het midden. Met de strafworpen 

hebben we het ook goed gedaan. Hoeveelste we zijn geworden weet ik 

niet, mijn mem ook. We gaan nu weer buiten spelen, daar heb ik zin in. 

Groeten Luuk. 

 

DTS F1 
 

De toppers van de F1 

Dit enthousiaste team startte de zaalcompetitie enigszins moeizaam. We 

stonden mee onderaan op de ranglijst. Maar door hun goede inzet en 

enthousiasme zijn we toch nog geëindigd op een derde plaats.  

 

Hieronder een kleine impressie van de trainingen. De toppers van de F1 

vinden de trainingen altijd super leuk en gezellig. Doordat er veel 

nieuwe kinderen op de training kwamen, heeft Pietsje ons geholpen. 

Bedankt hiervoor. 
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Dit zaalseizoen hebben we afgesloten met een broodje knakworst bij 

Aukje thuis. Hier hebben ze met veel enthousiasme een bijdrage 

geschreven en gemaakt voor de  

Schakel. 

We zien jullie weer op het veld! 

 

De toppers van de F1 

 



 34 

 

 
 

Kangoeroeklup kv DTS! 
 

De zaaltrainingen van onze kleinste koters van de kangarouklup zit er 

weer op. Wat een opkomst elke Training!! Daar zijn we super trots op! 

We gaan daarom op het veld weer verder met de trainingen en zullen nu 

meer spelletjes met de korfbalkorf erbij doen.  

Ben je 3 tot 6 jaar kom dan gezellig meedoen op het korfbalveld1 

 

De datums op het veld zijn: 

1 april 

15 april 

6 mei 

13 mei  

27 mei 
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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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