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Het Begin 

53e jaargang nr. 4. 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 4
e
 schakel van dit seizoen, hierin de agenda voor de 

ledenvergadering, de verslagen van de zaalcompetitie en het 

voorjaarsprogramma.  

Wij wensen alle teams een mooie competitie toe toe en veel succes. 

 

 

De Schakelcommissie. 

 

Verjaardagskalender 
 

 April  Mei  Juni 

      

4  Helene Nauta 2  Janko de Vries 3  Janet van der Veen  

4  Gerben Rispens 3  Sem van der Veen 7  Minke Bosma 

9  Jesse Meerstra 5  Arnout de Haan 9  Silke Schievink 

12  Henri de Vries 5  Lammy de Boer 12  Jacob Laanstra 

20  Anouk Geertsma 5  Jakob de Haan 21  Minze van Dijk 

20  Tiemen Brandsma 7  Sytze Kloosterman 24  Wiebe van der Meer 

23  Jelle Hofman 18  Jeroen Dijkstra 24  Eline Brandsma 

23  Geanne Barwegen 21  Hennie Kats 

24  Marten Hartholt 27  Binnie Rispens 

29  Anton Postma 29  Fenna Bouma 

30  Wilma Veenstra 30  Niek Wassink 

 

Klaverjassen 
Op de volgende datum is er voor de laatste keer dit seizoen klaverjassen 

in de PraetKoer: 

 Vrijdag 20 april 
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Een levendige 

sportvereniging, 

zichtbaar en 

toegankelijk voor 

Surhuizum en 

omstreken, waarbij 

prestatie en plezier 

Van het Bestuur 
 
In deze Schakel het programma voor de 

voorjaarscompetitie. Weer met zijn allen 

lekker naar buiten en genieten van ons 

fantastisch sportcomplex.  

 

Poiesz en Jumbo acties 

Ook dit jaar heeft DTS het geluk te zijn ingeloot 

voor de Poiesz supermarkt actie.  

Als vereniging zijn we hier altijd weer erg blij 

mee, een extraatje voor de vereniging is zeer 

welkom.  

Ook zal DTS deelnemen aan de Jumbo actie, een 

actie omgeven met allerlei aanvullende activiteiten 

voor de vereniging en haar leden. Ook met deze 

actie zijn we als vereniging zeer ingenomen 

 

DTS acties 

Een vereniging heeft diverse vormen van inkomsten. Elk jaar tijdens de 

ledenvergadering wordt hier door het bestuur uitgebreid over gerapporteerd en 

wordt ook aangegeven hoe de inkomsten tot stand komen. De eigen DTS acties 

zijn hierbij een belangrijke bron van inkomsten, om de contributie acceptabel 

te houden en diverse activiteiten te kunnen ondersteunen. 

DTS zelf kent inmiddels over het jaar drie deur-tot-deur acties, welke zijn de 

snert-, oliebollen- en potgrondactie. Deze acties worden door de 

activiteitencommissie georganiseerd met de nodige inspanning, tot aan het 

bakken van meer dan 3.000 oliebollen aan toe. Als bestuur realiseren wij ons 

het belang van deze acties, maar realiseren ons ook dat we hiermee een beroep 

doen op de leden. Wij willen jullie vragen de activiteitencommissie hierbij te 

steunen. Realiseer je bij het afzeggen en/of leveren van opmerkingen dat ook 

deze leden zich vrijwillig inspannen voor de vereniging en dus voor jou. 

Een succesvolle vereniging maken we met elkaar. 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

NAW gegevens 

Via deze weg de oproep om bij adreswijziging en/of e-mail wijziging dit te 

communiceren met de secretaris van onze vereniging. Als vereniging 

communiceren we steeds meer middels de e-mail en het zou vervelend zijn dat 

we hierbij leden missen. Mocht je niet zeker zijn dat we over de correcte 

gegevens beschikken, geef dan je gegevens door aan onze secretaris ter 

controle (dts.surhuizum@knkv.net). 

mailto:dts.surhuizum@knkv.net
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Webshop 

Inmiddels is het online gaan van de webshop 

(https://kvdts.clubwereld.nl/) jullie allemaal wel 

bekend. Als bestuur zijn we trots op het kunnen 

leveren van deze faciliteit aan de leden en hopen een antwoord te hebben 

gegeven op de wens van veel leden. Op 7/3 is er een succesvolle passessie 

geweest, waarbij iedereen kennis heeft kunnen maken met het merk Jako en de 

gekozen kledinglijn. De spelregels voor de webshop zijn opgenomen op onze 

site, waaronder de mogelijkheid om de goederen op te halen bij Het 

Broekenhuis te Surhuisterveen. 

 

Renovatie van de kantine 

Op het moment van het maken van het voorwoord is de renovatie in volle 

gang. De deadlines en afgeronde taken schieten voorbij en een aantal 

vrijwilligers is zeer druk ingenomen met alle activiteiten. Onze eigen 

projectleider ‘Wobbe de Haan’ is druk 

in de weer met de coördinatie, 

afstemming, aansturing en het continue 

maken van beslissingen. Onze dank 

voor al deze inspanningen die er 

verricht worden om alles in goede banen 

te leiden met een fantastisch resultaat in 

het verschiet. Verder op in deze Schakel 

een uitgebreider verhaal van de 

activiteiten en een kleine foto impressie. 

 

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

deelgenomen aan de NLdoet 2018 actie. Op zaterdag 17 maart is er een mega 

schoonmaak geweest om alles spik en span op te leveren voor het veldseizoen. 

We willen niet onbenoemd laten dat alle werkzaamheden mede mogelijk 

gemaakt zijn door subsidiering vanuit de Rabobank en het Iepen 

Mienskipsfûns Fryslân. 

 

Korte nieuws aspecten 

 Plaatselijk belang Surhuizum heeft voor 2018 de verenigingen SVS en DTS 

de zwerfvuil ronde gegund. De genoemde verenigingen zullen de rondes 

evenredig verdelen om hier een goede invulling aan te geven. Als bestuur 

zijn we zeer content met deze invulling. 

 Ons 2
e
 team speelt inmiddels in de nieuwe shirts 

en pakken van Thys Zwart. Het ziet er 

fantastische en fris uit. Onze dank aan deze 

nieuwe sponsor en complimenten aan de sponsorcommissie. 

https://kvdts.clubwereld.nl/
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 In de vorige Schakel heeft het bestuur zich nog positief uitgesproken over 

de presentatie van een nieuwe formatie qua bestuur. Helaas blijkt het 

invullen van de functie van penningmeester een grotere uitdaging dan in 1
e
 

instantie verondersteld. Na 12 kandidaten te hebben benaderd, waarvan het 

bestuur van mening was dat deze het zouden 

kunnen doen, zijn we nog niet succesvol 

gebleken en blijven onze oren en ogen 

openstaan. 

 

Resultaten 

Onze Broekenhuis formatie (DTS-1) is 1 punt NQL genaderd en heeft de 2
e
 

plaats weten te behalen in de competitie. 

Als kampioen kunnen we ons 2
e
 en 3

e
 team feliciteren, waarbij op het moment 

van schrijven het 4
e
 team gedeeld 1

e
 staat met de Flamingo’s. Ons 

midweekteam zal eindigen in de middenmoot.  

We kunnen gerust stellen dat de DTS senioren een zeer succesvol zaalseizoen 

achter de rug hebben. 

 

Als we kijken naar de resultaten van onze jeugd valt 

natuurlijk gelijk het ongeslagen resultaat van de B’s op, die 

tezamen met de E2 het seizoen als kampioen afsluiten. Een 

fantastisch moment was de huldiging van deze teams 

voorafgaand aan de wedstrijd van ons 1
e
 team, misschien 

wel een invulling die navolging verdient.  

Ook hier zien we bij alle teams mooie resultaten, waar we als vereniging trots 

op mogen zijn.  

Waar we bijzonder trots op zijn is dat al deze jeugdresultaten niet mogelijk 

waren geweest zonder de wekelijkse inspanning van de trainers en coaches van 

onze vereniging. Via deze weg nog een extra pluim aan al deze vrijwilligers 

die dit mogelijk maken. Deze trainers en coaches, die veelal naast hun school- 

en werkactiviteiten, de tijd vinden om ’s middags en ’s avonds training te 

geven en veel al zelf ook nog moeten trainen. 

 

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

veldseizoen toe. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 
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Renovatie kantine 
 

Wat is de bouwcommissie met alle 

ondersteuning weer druk in de weer 

geweest. Op het moment van schrijven 

van dit stukje, is al het schilderwerk 

gereed en wordt de voorbereiding 

getroffen voor het leggen van de pvc 

vloer. Onze eigen schilders Wiebe en 

Frans hebben de entree en de wc’s 

geschilderd alsmede alle deuren. Een 

hele klus waar vele uren in zijn gestopt. De koof boven de bar is door 

de timmermannen Rinze, Wiebe en Aize verwijderd en vervangen door 

een verlaagd plafond. Alle draden zijn door de onder spanning 

werkende mannen Piet, Sytze, Enne-Jan en Ronald aangepast en in 

kokers gelegd. De TL-buizen zijn vervangen door dimbare inbouwspots 

en de laatste hand wordt door Wobbe gelegd aan de creatieve bar 

verlichting in de vorm van oude korven. Henk heeft een fantastische 

kast getimmerd voor de jassen alsmede het opbergen van de tassen. 

Ongetwijfeld dat ik nu nog personen en activiteiten vergeet, maar er is 

ook zoveel gebeurd . 9 Maart zijn de nieuwe stoelen geleverd en de 

tafels zullen op een later moment komen. Na het leggen van de vloer zal 

er worden gestart met de verdere aankleding, waaronder de plaatsing 

van de gordijnen, lampen, rolgordijnen en allerlei overige aspecten 

onder de bezielende leiding van Fransje en Jolanda.  

 

Hierna treffen jullie een impressie aan van de werkzaamheden en het 

behaalde resultaat tot 4/3/2018. 
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Inmiddels is er ook al weer op 10 maart het nodige gebeurd, onderstaand een 

korte impressie van deze activiteiten. 

 

  

  
 

 

Ronald Wassink 
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DTS 1 
 

DTS 1 speelde dit zaalseizoen 2017-2018 in de 4
e
 klasse A na de 

degradatie in seizoen 2016-2017. Het doel voor dit seizoen was dan ook 

om promotie af te dwingen door het kampioenschap binnen te halen. 

Met goede moed startte de Broekenhuisformatie de competitie op 11 

november in de Surventohal tegen SIM 1. DTS begon niet overtuigend 

en kwam in eerste instantie op achterstand, maar nadat er een tandje 

werd bijgezet kon de schade worden gerepareerd. De voorsprong werd 

uitgebreid met een 20-17 eindstand tot gevolg. De eerste overwinning 

was hiermee een feit. Duidelijk was dat de wedstrijd tegen NQL (een 

geduchte tegenstander uit de veldcompetitie) op de daaropvolgende 

zaterdag niet eenvoudig zou worden. Op 18 november om 20.35 floot de 

scheidsrechter voor het begin van NQL tegen DTS. In tegenstelling tot 

vorige week was DTS in de beginfase scherp in de afronding en nam een 

kleine voorsprong. NQL wist vervolgens de wedstrijd te controleren, 

waardoor DTS de voorsprong voor de rest van de wedstrijd uit handen 

moest geven. De eerste verliespunten waren geleden door de 18-16 

nederlaag. Op 25 november speelde DTS tegen Lemmer en wilde de 

draad weer oppakken na het verlies tegen NQL. DTS speelde een prima 

wedstrijd door enkele tactische aanpassingen te doen, wat uiteindelijk 

resulteerde in een 11-18 overwinning. W.I.K. ’34 was de volgende 

tegenstander op 2 december. W.I.K. was op dat moment nog ongeslagen 

door een goede reeks overwinningen. Het bleek al snel een moeizame 

wedstrijd te zullen worden, wat af te zien was aan de ruststand van 5-6. 

Vlak na rust wist DTS zich te herpakken tot een 8-6 tussenstand. DTS 

had duidelijk moeite met het spel van W.I.K. waardoor W.I.K. de regie 

terug in handen nam. De wedstrijd werd teleurstellend verloren met 14-

18. Een positief punt was dat Enne Jan tijdens deze wedstrijd zijn rentree 

maakte na een enkelblessure. Op 9 en 16 december werd gespeeld tegen 

Zunobri en Veenwouden. Beide wedstrijden werden overtuigend 

gewonnen met 11-25 en 28-11, wat vertrouwen gaf voor het resterende 

deel van het zaalseizoen in 2018.  

DTS was door de twee nederlagen enigszins van de ingezette 

‘kampioenskoers’ afgeweken. Daarom was het van belang om in de 

tweede helft van het zaalseizoen alle punten te gaan pakken.  



14 

 

Op 6 januari stond de wedstrijd tegen Spannum op het programma. Dit 

werd een boeiende wedstrijd, waarin DTS uiteindelijk een terechte 19-24 

overwinning behaalde. Marc en Janine maakten in deze wedstrijd ook 

hun minuten in DTS 1, super en dank jullie wel! De week daarop reisde 

DTS af naar SIM in Akkrum. Na een enerverende zestig minuten, kon 

DTS toch de winst over de streep trekken met een 13-15 eindstand. Op 

20 januari stonden er in de strijd om het kampioenschap twee punten op 

het spel bij het treffen tussen DTS en NQL in de Surventohal. In het 

begin naam NQL de leiding, maar DTS wist de regie over te nemen om 

deze vervolgens niet weer uit handen te geven. Na een zeer spannend 

wedstrijdverloop kon DTS de punten binnenhalen door 18-15 winst. 

DTS naderde hierdoor NQL op twee punten (met positief onderling 

resultaat), maar NQL had het kampioenschap nog steeds in eigen hand. 

Voor DTS was er maar één optie: de eigen wedstrijden blijven winnen. 

Met nieuwe – door evenementenservice Thijs Zwart gesponsorde – 

sporttassen (zie ook de foto) vertrok DTS op 27 januari richting 

Lemmer. Tegen Lemmer gaf DTS een goed vervolg aan de reeks 

overwinningen door een stabiele wedstrijd te spelen, waarin met 21-12 

werd gewonnen. Op 3 februari stond de cruciale return tegen W.I.K. ’34 

op het programma. DTS en W.I.K. deelden de tweede plaats 

voorafgaand aan deze wedstrijd. In de eerste helft gingen beide ploegen 

gelijk op, maar na rust wist DTS een 9-13 voorsprong te nemen. W.I.K. 

kwam keer op keer weer terug in de wedstrijd en na een zeer 

‘bijzondere’ slotfase van deze wedstrijd moest DTS genoegen nemen 

met een 23-23 gelijkspel. Opnieuw moest DTS een teleurstelling 

verwerken na puntverlies tegen W.I.K. en daarnaast waren de kansen op 

het kampioenschap én daarmee promotie na dit gelijkspel nihil 

geworden. Op donderdag 15 februari werd de inhaalwedstrijd tegen 

Zunobri gespeeld. Helaas moest DTS Jouke missen bij deze en de 

volgende wedstrijden door een vervelende polsblessure en hopen dat 

Jouke snel weer hersteld mag zijn. Op deze donderdagavond kon DTS 

de punten in eigen huis houden door met 25-18 de winst te pakken. 

Twee dagen later speelde DTS de één na laatste competitiewedstrijd 

tegen Veenwouden, waarin met name na rust het verschil werd gemaakt 

tot een 9-16 overwinning.  
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Op het moment van schrijven staat DTS op de 2
e
 plaats in de poule op 

één punt achterstand van koploper NQL. Voor DTS resteert op 10 maart 

nog de wedstrijd tegen Spannum in de Surventohal. NQL speelt dan 

tegen Veenwouden voor het kampioenschap. Theoretisch gezien kan 

DTS nog 1
e
 worden, maar deze kans lijkt in praktijk erg klein. De doelen 

voor dit zaalseizoen zijn in principe niet behaald en het zat op enkele 

beslissende momenten vaak niet mee. Desondanks zijn er ook mooie 

momenten en overwinningen geweest.  

Tot slot iedereen bedankt voor de support tijdens alle wedstrijden. 

Daarnaast willen we alle spelers en speelsters van DTS 2 bedanken – en 

natuurlijk feliciteren met het kampioenschap! – voor het meespelen en 

de aanmoediging en steun. Nog één wedstrijd in de zaal dus en dan op 

naar het veld.  Samen met coach Jan Wagenaar hopen we er we er een 

mooie en hopelijk stralende competitie van te maken, tot ziens!  
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DTS 2 
 

Dit team is in de zaal kampioen geworden maar hebben helaas geen verslag 

ingeleverd. 

 

 
 

 

Versterker gezocht 
 

 

Als vereniging DTS zijn we 

opzoek naar een geschikte 

versterker voor gebruik bij onze 

geluidsinstallatie.  

Wie heeft nog op zolder een 

ongebruikte, redelijk goede en 

zware versterker (groter dan 

100W) staan en zou hier kosteloos 

afscheid van willen nemen. 

Meldingen kunnen naar ronald@kvdts.nl of naar  

06-53868048. 

Namens de vereniging alvast bedankt  

mailto:ronald@kvdts.nl
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DTS 3 
A goeie. 

My is freeche om in stikje te skriuwen foar de skakel. (At us heit nog libbe hie 

dan soe hy grif sizze: Doch it mar yn,t Frysk).  

Hawar , Twa wedstriden foar de ein fan it seal seizoen koene we kampioen 

wurde, mar dan mast der perfoast wun wurde fan de Harrekieten. Dit is yn e 

regel  te dwaan mar it bliuwe Harrekieten wat yn de striid ek blike sil. 

Sels haw ik net spile. In pees untsteking sit my al in skoft dwers.It giet oan en 

we komme al rap op foarsprong troch in mooie ynrinner fan Jan Pool. Alleta  

lokket op fraaie wise in strafworp ut en wurd ek fersilfere. Tanja ,Sytse ,Anita , 

ja folgens my elke spiler scoort.  Dit is ek de kreft fan us team ,scorend 

fermogen yn de hiele ploeg. Mar it is en bliuwt Harkema. Se komme werom 

oant 14-13.   Nog in pear minuten op e klok en dan jout Geanne it nek 

skot,einstan 15-13.  Kampioen  yn e seal mei DTS 3. 

Dit wie myn leste kampioenskip, haw besluten om nei de seal te stopjen en wat 

oars by it ein te hawwen. Bin begong yn e pupillen mei mannen as Eppo , Bart 

skurer, de froulju kamen ut e Ham.  

Nei ferin fan tiid kaam ik yn,t twadde. Mar du namen de bongel jierren de 

oerhan en hie ik myn nocht.  Sa,n 15  jier der tusken ut west en wer balje mar 

no yn,t tredde. Dit wiene de mooiste kourbal jieren. In goeie mix fan karakters , 

persoonlijkheden en kwaliteiten. In ploeg ut it boekje. Ik siz :DTS bedankt en 

yn,t foarste plak DTS 3. 

 

Jelle Hofman. 
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DTS 4      KAMPIOENEN  
 

DTS 4 heeft het zaalseizoen als kampioenen afgesloten. Wel met een gelijk 

aantal punten met Flamingo’s, maar DTS heeft tegen NIEK een punt 

weggegeven dus wij wanen ons de echte kampioen! 

Door een misverstand ging de wedstrijd tegen NIEK de mist in (Andrieske nog 

bedankt dat je mee was). We speelden onze 1
e
 wedstrijd van 2018 pas op 27 

januari, uit tegen Invicta/Frigro. De eerste helft geen vuiltje aan de lucht, 

regelmatig scoren en bijna geen doelpunten tegen: een ruststand van 1-9. De 2
e
 

helft wilde het maar niet vlotten. Het duurde 20 minuten voordat onze 

aanvallers de stand op 1-11 brachten. Na de veldwisseling kreeg Wobbe zelf 

het verzoek de strafworp maar te missen, zodat wij nog wat langer konden 

aanvallen. Dat ging te ver natuurlijk. Lydia heeft deze wedstrijd veel kunnen 

oefenen maar in de laatste minuut scoorde zij haar eerste doelpunt, hé hé. 

Eindstand 5-13. 

Tegen NQL 2 is het meestal een stevig potje korfbal. Wij hadden deze 

wedstrijd ondersteuning van Haye de Boer, Mirte vd Veen en Janco. Haye 

verdiende onmiddellijk een strafworp en zo was de toon van de wedstrijd gezet. 

Wij hebben de hele wedstrijd het initiatief gehad en pakten na een ruststand van 

8-5 de overwinning met 13-10.  

De thuiswedstrijd tegen Veenwouden 2 verliep niet zoals vooraf verwacht. Wij 

waren er niet bij en de tegendoelpunten vlogen ons om de oren, 1-6 achter. Bij 

rust waren wij terug bij 4-7 maar toch. Ook de 2
e
 helft liep stroef, m.n. de heren 

hadden veel snelheid en daar hadden wij moeite mee. Met nog een kwartier te 

spelen stonden wij achter met 8-12. Met veel kunst en vliegwerk pakten wij in 

de laatste minuut toch nog een gelijkspel, 12-12 (Sjoerd en Ynke bedankt !). 

Tegen NKC 1 uit Marum/Noordwijk moesten wij ook flink aan de bak, een 

goede tegenstander. Maar met hulp van Tanja, Hillebrand en Lucas hadden wij 

een paar schutters meegenomen die ons er door hebben gesleept. Wij speelden 

een mooie en goede wedstrijd, eindstand 15-20. De thuiswedstrijd tegen 

Flamingo’s 4 was cruciaal voor de koppositie. De uitwedstrijd hadden wij nipt 

verloren met 18-17 en dus waren wij erop gebrand nu de overwinning uit het 

vuur te slepen. Het werd een zeer spannende en meeslepende wedstrijd. De 

supporters stonden nog net niet op de banken maar hebben volop genoten. De 

eerste helft ging gelijk op en eindigde op 6-6. De 2
e
 helft was bloedstollend al 

wilden de doelpunten niet vallen. Maar DTS maakte in de laatste minuut het 

winnende doelpunt, eindstand 9-8. Lucas en Tjebbe speelden een berepartij. 

Ook Janine Vonk, die de laatste 10 minuten nog moest invallen, deed het erg 

goed. De bloemen die de Flamingo’s al klaar hadden staan moesten een weekje 

langer blijven staan.  
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De laatste wedstrijd van dit zaalseizoen moesten wij nog tegen Veenwouden 2 

en wij moesten winnen om gedeeld kampioen te worden. Net als in de 

thuiswedstrijd tegen Veenwouden moesten de doelpunten van de dames 

komen. Dat hebben zij met verve gedaan. DTS stond de hele wedstrijd aan de 

goede kant van de score, maar kon pas in de 2
e
 helft het verschil maken. Een 

goede overwinning met 13-17 (waarvan de dames er 13 voor hun rekening 

namen).  

Namens het bestuur kon Anneke de tulpen uitreiken. Proficiat allemaal.  

DTS 4 wil iedereen bedanken die meegespeeld heeft in de zaalcompetitie en 

natuurlijk onze trouwe supporters. Tot op het veld.  

 

 

 
 

 

 

 

. 
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IVA Taining 
 

In het kader van de naleving drank- en horecawet hebben een groot aantal 

barvrijwilligers van DTS deelgenomen aan de Instructie Verantwoord Alcohol 

schenken, kortweg de IVA genaamd. 

 

De gemeente Achtkarspelen heeft eind 2017 aangekondigd strenger te zullen 

toezien op de naleving van de drank en horeca vergunningen. Bij overtredingen 

zullen forse boetes worden uitgedeeld (1400 euro per overtreding). 

Daarom is het van belang hier extra aandacht aan te schenken. 

DTS, de Delfeart en de Spulwike hebben in samenwerking met de gemeente de 

IVA training georganiseerd. 

Er konden maar liefst twee avonden worden gehouden omdat de aanmelding 

van vrijwilligers groot was. 

 

Door middel van een quiz gingen we door de onderwerpen en vraagstukken 

heen. 

Het met elkaar van gedachten wisselen was goed en leerzaam. 

 

Aan het eind van de avond kregen de deelnemers een certificaat. 

 

De volgende barvrijwilligers hebben aan de training deelgenomen: 

Alletta de Vries, Klaas Holthuis, Erik Pel, Halbe Rispens, Jolanda Geertsma, 

Fransje Kinderman, Lammy de Boer, Haye de Boer, Jan Bosma, Brenda 

Sanderman, Dina Jager, Jantsje Luimstra, Pietsje Talstra, Jitske Schaafsma en 

Anita v.d. Vaart. 

 

Allemaal heel erg bedankt dat jullie er waren! 
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Programma 
 

 

  

Zaterdag 31 maart

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

DTS (S) 1 - Flamingo's 1 15:30

DTS (S) 2 - Flamingo's 3 17:00

DTS (S) 4 - CSL 4 14:00 Nora

DTS (S) 3 - WSS 4 17:00 Wobbe

It Fean/Boelenslaan A1 - DTS (S) A1 13:30 12.30 Fiets Sportpark De Ketting

DTS (S) B1 - KIOS (R) B1 11:00 10.30 KNKV

DTS (S) C1 - Harkema C1 10:00 9.30 Janette

Invicta D2 - DTS (S) D1 9:30 8.45
Silke, Jildau en 

Leanne
Sportpark Baensein

Flamingo's E1 - DTS (S) E1 11:00 10.30 Coach en Rianne Sportpark De Swadde

De Wâlden E2 - DTS E2 9.00 8.00 Amber en Tiemen Sportcomplex Kaetsjemolen

DTS (S) F1 - Boelenslaan F1 10:00 9.45 Annemarie

Woensdag 4 april 2018

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

MN en W MW1 - DTS (S) MW1 19:45

Woensdag 11 april

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

DTS (S) MW1 - Pallas '08 MW3 19:30 Lammy

Zaterdag 14 april

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

DTS (S) 1 - DIO 1 15:30

DTS (S) 2 - De Granaet 3 17:00

DTS (S) 4 - Invicta/Frigro 3 14:00 Rinze

DTS (S) 3 - NKC (N) 1 17:00 Anneke

DTS (S) A1 - NKC (N) A1 10:00 9.15 Wiebe

Hoogkerk/Nic. B2 - DTS (S) B1 12:10 11.00
Coach, Sven en 

Geertje
Sportpark Hoogkerk

DTS (S) C1 - Leonidas/Forward/De Hoeve C2 10:00 9.30 Sytse H.

CSL D1 - DTS (S) D1 10:00 8.45
Anouk, Eline en 

Mirte
Sportcomplex Britsenburgh

DTS (S) E1 - Drachten E1 10:00 9.30 Sieuwke

DTS E2 - Deinum E1 11.00 10.30 Nynke G.

Drachten/Van der Wiel F1 - DTS (S) F1 11:05 10.30 Coach en Finke Sportcomplex Sportlaan

Woensdag 18 april 

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

Invicta/Frigro MW1 - DTS (S) MW1 19:30

Zaterdag 21 april

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

EKC 2000 1 - DTS (S) 1 15:30 Gem. sportpark

DTL 2 - DTS (S) 2 14:00 Sportveld Yn 'e Bedelte

Sparta (Ze) 3 - DTS (S) 4 18:30 Sportpark Molenweg Clubhuis 't Sierd

Roda '70 1 - DTS (S) 3 16:00 Sportcomplex Delfzijl

OKO/BIES A1 - DTS (S) A1 15:30 14.30 Fiets

DTS (S) B1 - EKC 2000 B1 10:30 9.45 KNKV

DTS (S) D1 - Flamingo's D1 10:00 9.30 Nynke G.

Heerenveen E2 - DTS (S) E1 10:00 9.00 Coach en Benthe Heerenveen

Boelenslaan E1 - DTS (S) E2 10.30 10.00 Rixt en Jorrit Sportcomplex Boelenslaan

DTS (S) F1 - Hoogkerk/Nic. F1 10:00 9.45 Hinke
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Vervolg programma 
 

 
 

 

 

  

Woensdag 25 april

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

DTS (S) MW1 - Invicta/Frigro MW1 19:30 Rinze

Zaterdag 28 april

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

Thrianta 1 - DTS (S) 1 15:30 Sportcomplex (naast Tennishal MAXX)

Boelenslaan/It Fean 3 - DTS (S) 2 13:30 Sportcomplex Boelenslaan

Flamingo's 4 - DTS (S) 4 12:30 Sportpark De Swadde

De Parabool 7 - DTS (S) 3 11:00 ACLO sportcentrum Paddepoel

LDODK C3 - DTS (S) C1 10:30 10.00
Dionne, Sem en 

Patrick
Sportpark Kortezwaag

DTS (S) D1 - LDODK D4 10:00 9.30 Sytse H.

Zaterdag 12 mei

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

DTS (S) 1 - Noveas 1 15:30

DTS (S) 2 - WWC 2 17:00

DTS (S) A1 - OKO/BIES A1 10:00 Lammy

KIOS (R) B1 - DTS (S) B1 11:00 9.15
Coach, Hille en 

Gerben
Sportpark De Kiosk

Heerenveen C2 - DTS (S) C1 9:45 8.45
Teikje, Wilma en 

Patrick
Heerenveen

Quick '21 D1 - DTS (S) D1 9:15 8.45 Gea, Femke en Joost Sportpark De Kamp

DTS (S) E1 - Heerenveen E2 11:00 10.30 Hinke

DTS E2 - Boelenslaan E1 10.00 9.30 Sieuwke

Hoogkerk/Nic. F1 - DTS (S) F1 10:00 9.00 Dycke en Sander

Woensdag 16 mei

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

DTS (S) MW1 - MN en W MW1 19:30 Wobbe

Woensdag 23 mei

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

Pallas '08 MW3 - DTS (S) MW1 19:30 Sportcomplex Nylan

Zaterdag 26 mei

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

Stadskanaal '74 1 - DTS (S) 1 15:30 Sportcomplex Pagedal

De Parabool 6 - DTS (S) 2 17:00 ACLO sportcentrum Paddepoel

Noordenveld 4 - DTS (S) 4 11:00 Sportcomplex Roden

DWA/Argo 3 - DTS (S) 3 14:00 Kunstgrasveld, Winsum

DTS (S) A1 - It Fean/Boelenslaan A1 10:00 9.00 Eeltsje

DTS (S) B1 - Hoogkerk/Nic. B2 11:00 10.30 KNKV

DTS (S) C1 - Mid-Fryslân C3 9:30 9.00 Nora

DTS (S) E1 - Flamingo's E1 11:00 10.30 Jakob

DTS (S) E2 - De Wâlden E2 10:00 9.30 Annemarie

Boelenslaan F1 - DTS (S) F1 9:30 9.00 Coach en Samuel Sportcomplex Boelenslaan
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Vervolg programma 
 

 
 

Schoonmaakschema kantine 
Vloer vegen, dweilen, wc's, afvalbakken legen, bar en keuken  

   WEEK 14 1 t/m 8 april 
 ouder van  Frederika Atsma (Vera) 
 ouder van  Dionne en Leanne Bosma (Minke) 
 

   
WEEK 15 7 t/m 14 april 

 
ouder van  Jakob Laanstra 

 
ouder van  Sem van der Veen 

 

   WEEK 16 15 t/m 21 april 
 ouder van  Gea van der Veen (Simone) 

 ouder van  Femke Nicolai (Baukje) 

 

   WEEK 17 22 t/m 28 april 
 ouder van  Eline Brandsma (Herma) 

 ouder van  Hanne en Meike Wiersma (Brenda) 

 

   WEEK 18/19 1 mei t/m 12 mei 
 ouder van  Rianne Mozes (Anja) 

 ouder van  Benthe de Vries (Tineke) 

 

Zaterdag 2 juni

Wedstrijd Starttijd 
Vertrek/ 

aanwezig
Vervoer Scheidsrechter Accommodatie 

DTS (S) 1 - NQL 1 15:30

DTS (S) 2 - Hoogkerk 4 14:00

DTS (S) 4 - NQL 2 14:00 Rinze

DTS (S) 3 - Stadskanaal '74 2 15:30 Lammy

NKC (N) A1 - DTS (S) A1 13:30 12.30
Wiebren, Antoinette 

en Hester
Sportpark de Holten, Marum

EKC 2000 B1 - DTS (S) B1 11:00 9.00
Coach, Esmee en 

Marc
Gem. sportpark

Drachten C2 - DTS (S) C1 11:05 10.15
Coach, Frederika en 

Jacob
Sportcomplex Sportlaan

DTS (S) D1 - Drachten D1 10:00 9.30 Rene

Drachten E1 - DTS (S) E1 10:00 9.15 Coach en Melle Sportcomplex Sportlaan

Deinum E1 - DTS (S) E2 9:05 8.00 Amber en Patrick Sportcomplex Deinum

DTS (S) F1 - Drachten F1 10:00 9.45 Fenna B.
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Vervolg schoonmaak kantine 
 

WEEK 20 13 t/m 19 mei 
 ouder van  Jorrit en Mirte Bosma (Nynke) 

 ouder van  Tiemen Brandsma 
 

   Week 21 20 t/m 26 mei 
 ouder van  Rixt enDycke Pel (Anke) 
 ouder van  Finke van der Veen 
 

   WEEK 22 27 mei t/m 2 juni 
 ouder van  Sander van dellen (Dinie) 
 ouder van  Samuel Lode (Lucie) 
 

   WEEK 23 3 t/m 9 juni 
 ouder van  Jesse Meerstra (Gea) 
 ouder van  Wiebren en Hille Veenstra (Anja) 
 

   Bedankt voor jullie medewerking hebben jullie vragen neem contact op met 

Jolanda Geertsma 06-43149174 
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10 vragen op de man af! 

 
1. Wie ben je en wat doe je bij DTS 

Mijn naam is Fenna Schaafsma en speel in de midweek van DTS 

 

2. Anna Margriet vraagt aan jou: ‘Wat doe je voor werk?’ 

Ik ben momenteel werkzaam als gastouder. 

 

3. Hoe ziet jouw korfbalcarriere eruit? 

Van de F’s tot de A’s heb ik gespeeld bij DTS. Na een stop van 2 à 3 jaar 

ben ik weer begonnen met spelen bij de midweek. 

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Naast korfballen vind ik het ook leuk om te lezen en om te handwerken. 

 

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

De Team spirit. Iedereen helpt iedereen. 

 

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

Ik zou nog wel eens mee willen varen op de cruise. 
 

7. Wat weten we nog niet van jou? 

Ik heb geen idee wat jullie nog niet van me weten, anders mogen jullie 

gerust vragen! 
 

8. Wat is je favoriete eten? 

Zelf gemaakt pizza vind ik heerlijk. 

 

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

waarom? 

Ik denk met Koningin Maxima, om te ervaren hoe het is om koningin te 

zijn. En je ziet veel van de wereld. 

 

10. Geanne Barwegen staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan 

haar willen vragen?  

Wat zijn jou talenten op korfbal gebied? 
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Jeugdhoek 
 

Verslag zaalseizoen A1 2017-2018  
 

Het seizoen begon met een pittige wedstrijd tegen It Fean A1. Ons team was er 

nog niet op voorbereid om meteen de eerste wedstrijd tegen een goede 

tegenstander te spelen daarom werd de uitslag ook 17-3 voor It Fean. Na deze 

nederlaag begon het seizoen niet goed, dus moesten we het goed maken tegen 

Leeuwarden A1 maar ook dat ging helaas helemaal mis. Deze wedstrijd 

verloren we met 22-3. De derde wedstrijd was ook weer tegen een moeilijke 

tegenstander OKO/BIES A1. We hadden al 2 keer verloren dus deze moesten 

we echt proberen te winnen om toch nog wat punten binnen te krijgen maar 

helaas lukte dat alweer niet met een stand van 11-5 won OKO/BIES A1. 

Ondanks dat we niet gewonnen hadden was dit al een betere prestatie. Dus 

daarom wouden we dit de volgende wedstrijd meteen doorzetten. Deze 

wedstrijd was alweer tegen OKO/BIES A1. Door goede prestaties van het hele 

team werden dit de eerste punten van het seizoen. DTS won met 12-10. Na 

deze overwinning verwachten we een makkelijke wedstrijd tegen De Granaet 

A2. Maar daar hadden we ons flink op verkeken en het werd een gelijkspel van 

9-9. De volgende wedstrijd werd ook weer een moeilijke want we moesten 

tegen De Walden A2 maar dankzij de goede prestatie het team en met wat hulp 

van de B1 wonnen we deze wedstrijd met 18-9. De week daarna kon De 

Walden ons meteen terug pakken maar deden dit niet. DTS won met 12-16. 

Hierna kwamen we tegen Veenwouden A1 deze tegenstander hadden we nog 

niet gehad dit seizoen dus we wisten niet wat we verwachten konden maar we 

wonnen met 13-8. Hierna moesten we weer tegen It Fean A1 nu konden we 

revanche krijgen. Met een uitslag van 9-9 waren wij tevreden. Hierna konden 

we weer revanche krijgen tegen Leeuwarden A1 jammer genoeg lukte dit niet. 

DTS verloor met 7-12. De laatste wedstrijden moeten nog gespeeld worden 

eerst tegen De Granaet en dan tegen Veenwouden. Hopelijk winnen we die 

beide dan kunnen we nog 4
de

 worden. 

 

 

 



29 

Verslag B1 
 

We zijn de zaal begonnen met een oefenwedstrijd tegen OKO B1. OKO 

speelt een klasse hoger, dus dat was een mooie uitdaging. De wedstrijd 

werd gewonnen met 18-15. Een goed begin is het halve werk zeggen ze 

dan wel eens. Zaterdag 11-09-2017 was de 1
e
 competitie wedstrijd. We 

moesten tegen it Fean aantreden. Bekend team voor hun en voor ons. Op 

het veld twee keer dik van gewonnen. Deze keer liet it Fean zich niet zo 

snel aftroeven. DTS was niet goed en it Fean wel. Gelukkig pakte DTS 

de punten 7-14 werd er gewonnen. Zaterdag 18-11-2017 moesten we 

tegen Rodenburg/Sparta. Ook deze wedstijd was DTS niet echt in hun 

doen, maar er werd gewonnen met 14-10. Op 2-12-2017 mochten we 

weer tegen it Fean. Nu was It Fean natuurlijk nog meer gebrand om te 

winnen. Het werd een erg spannende wedstrijd. Eindstand 10-7 voor 

DTS.  

Op zaterdag 9 December speelden we thuis tegen Noordenveld B1, een 

tegenstander waar we nog nooit eerder tegen gespeeld hadden. Deze 

wedstrijd moest gewonnen worden om in de race te blijven voor het 

kampioenschap, dat gebeurde ook. De uitslag werd 26-4. 

 

Zaterdag 16-12-2017 moesten we tegen de Graneat B2. We wisten van 

te voren al dat dit niet een moeilijke tegenstander zou worden. En dat 

bleek tijdens de pauze al, want toen stonden we al voor met 0-9. En dit 

ook nog met een heleboel kansen gemist te hebben. Eind uitslag 1-19.  

 

De Wâlden B1 - DTS B1 

Dit was de eerste wedstrijd tegen De Wâlden  in het zaalseizoen, we 

hadden al vaker tegen de Wâlden gespeelt dus het was geen verassent 

team! We wisten dus ook dat het niet een super moeilijk team was maar 

je weet het maar nooit we zetten ons voor 100% in! Het begon goed door 

meteen 2 strafworpen te maken door janine, later nog 1 van esmee en 

toen begonnen de Walden te scoren met twee doelpunten. Voor de pauze 

was het 9-2 een goeie stand dus! Na de pauze ging het nog steeds goed! 

De Walden scoorden nog 2x en wij nog veel vaker, de eindstand was 

uiteindelijk 14-4 een goeie wedstrijd!  

 

 

 



30 

Hoogkerk B3 - DTS B1 

 

Over de wedstrijd tegen Hoogkerk is niet veel te zeggen. Wij waren veel 

beter dan Hoogkerk en gingen met 3-11 voorsprong de rust in. In de 

eerste helft gebeurde iets grappigs waar nog lang over werd gesproken in 

de kleedkamer van de heren. DTS kreeg een vrijebal tegen en Gerben 

zijn heer nam de vrijebal. De scheids vloot en het jongentje speelde na 

zijn teamgenoot en Gerben bedacht zich net liep zo snel hij kon naar het 

jongetje en sprong om het jongetje te blokken maar Gerben sprong over 

hem heen, iedereen moest enorm lachen door die actie van Gerben. De 

2de helft was voor DTS de wedstrijd uit te spelen en geen tegendoelpunt 

meer te krijgen en dat lukte. DTS B1 wint met 21-3 van Hoogkerk B2. 

 

Op zaterdag 20-01-2018 gingen we richting Roden om weer tegen 

Rodenburg/Sparta te spelen. In de pauze stonden met 1-10 voor. Het was 

nu de opdracht om de tweede helft hetzelfde te scoren dan de eerste 

helft. Helaas net niet gelukt. Het werd 3-19. 

 

De 9de wedstrijd van het seizoen moesten we thuis tegen nic/hoogkerk 

B3. Deze wedstrijd zijn er de meeste doelpunten van het hele seizoen 

gescoord maar liefst 35! We scoorden bijna elke aanval die we hadden 

een doelpunt. En in de verdediging was er dus niet heel veel te doen we 

zaten goed op de bal lijn dus we onderschepten de bal best snel zodat we 

weer konden aanvallen. In deze wedstrijd heeft iedereen een doelpunt 

gemaakt dus het was een wedstrijd waar je tevreden over kunt zijn. Er 

was denk ik niet zoveel aan om naar te kijken voor het publiek alleen dat 

er heel veel goals vielen. Er is ook niet veel bijzonders gebeurd verder in 

de wedstrijd dus op naar volgende week tegen de wâlden b1. 

 

De wedstrijd tegen de Walden begon spannend want de goals bleven 

bijna gelijk. Later in de eerste helft kwamen we meer op gang. Aan het 

einde van de eerste helft was het 8-4 voor DTS. De tweede helft begon 

en we bleven op gang, maar toen we rond de helft van de tijd waren 

begon de Walden terug te komen. De wedstrijd eindigde met een winst 

voor DTS met een score van 17-8 
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Zaterdag 10 februari stonden we om 18:00 klaar in Roden om een 

wedstrijd te spelen tegen Noordenveld B1.  Vorige keer hadden we dik  

gewonnen (26-4), daardoor gingen we makkelijk spelen. We kwamen op 

de 0-1 voorsprong door een afstand schot van Marc. Daarna kwamen we 

achter te staan met 2-1, Gerben maakte de stand gelijk en Esmee zorgde 

voor een voorsprong van 2-4 met een doorbraak en een koen bal. 

Vervolgens werd het weer gelijk gemaakt door Noordenveld. Daarna 

zorgden  Marc, Marijke, Janine en Gerben voor een 4-8 ruststand. Na de 

rust scoorde Hille en Esmee een afstand. Geertje een koen bal, dat het 

200
ste

 doelpunt van de zaalcompetitie is geworden, en een doorbraak. 

Daarna scoorde Marc een afstand en Esmee een kansje bij de korf. Al 

met al werd 14-4 de eindstand. 

Zaterdag 18 februari moesten wij onze laatste wedstrijd in de zaal spelen 

tegen de Graneat B2, we waren al kampioen dus erg spannend vonden 

we het niet. We stonden eerst met 11-0 voor en in de pauze stond het 16-

2. We hebben deze wedstrijd uiteindelijk ook met 25-7 gewonnen en zijn 

ongeslagen kampioen. 
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Verslag C1 
 

Hallo ik ben Niek. Ik zit op korfbal en in 

mijn team zitten: Teikje, Jakob, Wilma, 

Sem, Frederika, Patrick en Tyme. Mijn 

trainers zijn Arnout en Anton en dat zijn 

mijn coaches ook. Marije heeft ook in 

ons team gezeten. De laatste wedstrijd 

van haar was op 27 januari, die hebben 

we gewonnen met 5-4 tegen Mid-Fryslân. Marije had ook nog een strafworp 

genomen en ze maakte de strafworp ook nog, daar waren we heel blij mee. Nu 

woont ze in Duitsland, we 

wensen je daar veel plezier 

Marije. Verder hebben we een 

heel mooi seizoen gehad in de 

zaal, we zijn 4
de

 geworden 

Maar wel jammer dat we één 

keer trainen in de week hadden. 

Ik heb nu al zin in het volgende 

seizoen, buiten.  

Groeten Niek. 
 

Verslag D1 
 

In een weer lekkere warme zaal stond ook voor de D1 een nieuw seizoen 

voor de deur. Op papier een competitie waarin de teams redelijk aan 

elkaar gewaagd zijn. Dat bleek ook uit de uitslagen. Tyme is aan het 

begin van de zaal doorgeschoven naar de C’s, maar gelukkig kwam 

Hanne ons halverwege het seizoen weer versterken. Ze wilde toch graag 

weer korfballen, nadat ze vorig jaar gestopt was. Ook Melle en Luuk 

hebben verscheidene keren meegedaan en deze toppers maakten daarbij 

het ene na het andere doelpunt. Helaas brak Femke haar pols tijdens een 

training. Gelukkig verliep het herstel redelijk snel en speelt ze weer 

gewoon haar wedstrijden. 

Hoewel de eerste wedstrijd tegen Harkema een mindere wedstrijd was, 

werden er in de volgende wedstrijden de nodige punten gepakt. 
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In bijna alle wedstrijden was het tot het eind spannend. Er is dan ook 

maar liefst vier keer gelijk gespeeld. Andere wedstrijden eindigden vaak 

in een verschil van één of twee doelpunten. Alleen in de wedstrijden 

tegen Invicta zat geen spanning, maar zij zijn dan ook terecht kampioen 

geworden. Met 10 punten zijn we mooi in de middenmoot geëindigd. 

Het is mooi om te zien dat dingen uit trainingen ook echt uitgevoerd 

worden in de wedstrijd. Zo is de “Henk” al meerdere keren voorbij 

gekomen. Het wachten is nog op een vrije bal, want met de “Piet” moet 

dat wel doelpunten gaan opleveren. 

Inmiddels hebben we de eerste koude training op het veld alweer gehad. 

De competitie lijkt op het eerste oog weer een spannende te worden. Er 

wordt tegen bijna alleen maar onbekende ploegen gespeeld. Misschien 

kunnen we zelfs wel meespelen om het kampioenschap…  

Genoeg reden dus om deze toppers naar de overwinning te supporteren! 
 

 

Verslag E1 
 

Ik zit samen met Luuk, Melle, Benthe en Rianne in de E1 van DTS. 

Het is allemaal heel leuk en als we verliezen maakt het me niet uit. 

Toen we naar binnen gingen voor de wedstrijden begonnen we heel goed en 

wonnen we veel wedstrijden. We verloren er ook een paar. Dat was niet leuk. 

We zijn volgens mij 2
e
 geworden, maar dat weet ik niet zeker.  

De E1 is een heel leuk team en je kan er veel mee lachen. We trainen 2x per 

week. Samen met de E2.  

Nu is het weer buiten. Daar gaan we ook 2 keer in de week trainen. Ook weer 

samen met de E2. Tanja en Mirte trainen ons. 

Als we heel goed hebben getraind krijgen we wat lekkers, maar niet altijd.  

Ik hoop dat we buiten ook veel wedstrijden gaan winnen, want dat is heel leuk. 

 

Groetjes, Meike Wiersma 
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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 Mirte Bosma, ik ben 7 jaar oud en speel in de F1. 

 

2. Wat vind je het leukst aan korfbal? 

Verdedigen 

 

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

Mijn trainers zijn Anne Margriet en Janine. Mijn coach is mem. Verder 

speel ik met: Finke, Dycke, Sander, Samuel en Halbe. 

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Korfbal. 

 

5. Wat is je lievelingseten? 

Poffertjes. 

 

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

Berber. 

 

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

Ik ben goed in doelpunten maken en ik ben nergens minder goed in.. 

 

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

Mijn knuffelbeer, de Tablet. En verder heit, mem, Jorrit en Jasper. 

 

9. Wat wil je later worden? En waarom? 

Dierenverzorgster, omdat dat leuk is. 

 

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 
Tiemen Brandsma uit de E2. 
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Verslag E2 
 

HOERAAAA! 

Voor de tweede keer zijn deze toppers kampioen ! De sfeer in het team is 

hartstikke goed, we begrijpen steeds beter dat we iedereen in de wedstrijd 

nodig hebben om een doelpunt te kunnen maken. En dat hierin iedereen weer 

iets anders goed kan. 

 Nou... En of ze het goed kunnen! Overspelen gaat steeds beter, ballen belanden 

vaker en strakker in de handen van de medespelers. Ook het schieten gaat 

steeds beter.. Leuk feitje: alle kinderen hebben in de zaal weten te scoren, hoe 

knap is dat! We leren meer met een systeem te spelen maar laten ook graag 

zien dat we het nog heel goed zonder dit systeem kunnen... 

 

In getallen zag onze zaalcompetitie er als volgt uit: 

Gewonnen wedstrijden: 11 

Verloren wedstrijden: 1 

Aantaal doelpunten gemaakt: 113 

Aantal doelpunten tegen: 34 

 

Op het veld gaan we oefenen met het verdedigen van inloopballen en het 

verdedigen op de ballijnen. Heel benieuwd hoe dit zal gaan. 

 

Groeten van een super trotse coach! 

 

P.s. Dank aan de fanatieke en lieve ouders ! Behalve jullie eigen kind moedigen 

jullie ook de rest aan. Plus dat we dit seizoen een paar keer teams tegen zijn 

gekomen waar er vrij negatief werd gedaan vanaf de kant... Maar hier hoef ik 

mij nooit zorgen over te maken ! Hopelijk tot op het veld ( wel weer wat 

kouder voor jullie helaas ..) 

 

Verslag F1 
 

Nadat we in het veldseizoen als laatste waren geëindigd wilden we dit in de 

zaal natuurlijk beter gaan doen . En dat hebben we zeker gedaan!!  Want van de 

12 wedstrijden hebben we er maar 2 verloren. We hebben 162 doelpunten 

gemaakt en kregen er 86 tegen. Al met al goed voor een tweede plaats. 

Er werd alleen verloren van De Walden en van Spannum. 
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De laatste wedstrijd tegen de Walden (de uiteindelijke kampioen) werd zelfs 

nog gewonnen met 11-14 dus eigenlijk kunnen we ons zelf ook wel als 

kampioen beschouwen ;-) 

We spelen en trainen nog steeds met veel plezier en gaan ook in het komende 

veldseizoen weer ons stinkende best doen! 

 

Groetjes van de F1; Sander, Samuel, Halbe, Mirte, Dycke, Finke. 

Anna Margriet, Janine en Nynke. 

 

 

Kangoeroeklup 
 

In de zaal is de afgelopen periode weer dapper getraind door de 

Kangoeroes. Omdat er nu best veel oudere kinderen bij zitten, deden we 

een groot deel van de training apart. De oudere kinderen zijn weer veel 

bezig geweest met de partijvorm en ook met schieten en overgooien. De 

jongeren kinderen doen veel andere balspelletjes en spelletjes waarin de 

aandacht ligt bij samenwerken en samen plezier maken. In januari zijn 

we met zijn allen naar het Kangoeroe evenement in Drachten geweest. 

Het thema was dit jaar circus en de spelletjes waren weer erg leuk. 

Ook hadden we in de zaal gelukkig veel hulp van Lucas en Janine. Op 

het veld moeten we kijken of dit weer gaat lukken, maar tot nu toe in elk 

geval heel erg bedankt! 

Op het veld gaan we weer vrolijk verder en wel op de volgende dagen: 

31 maart 

14 april 

28 april 

19 mei 

26 mei 

2 juni 

 

De trainingen beginnen om 11 uur. 
 

Groeten, 

Martine, Janine en Berber 
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Agenda ledenvergadering kv D.T.S. 

 

Vrijdag 6 april 2018, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine. 
 
1.) Opening en mededelingen door de voorzitter. 

 

2.) Ingekomen stukken. 

 

3.) Notulen ledenvergadering 10-3-2017. 

(opgenomen in Schakel) 

 

4.) Jaarverslag 2017. 

Reacties, vragen, opmerkingen etc. voor: 

a. technische commissies, jeugd, competitiezaken, scheidsrechters,  

    vervoer en kader.  

b. activiteiten, sponsor, schakel/website, kantine, kleding, onderhoud. 

 

5.) Jaarrekening 2017, begroting 2018. 

 

6.) Verslag kascommissie aan de leden (Nora van der Velde en Jelle 

Hofman, reserve is Jouke Spoelstra). 

 

7.) Benoeming nieuwe kascommissie (Jelle Hofman en Jouke Spoelstra). 

 

8.) Bestuursverkiezing (zie toelichting). 

 
9.) Overige zaken: renovatie kantine en het spelregelbewijs. 

 

10.) Rondvraag. 

 

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

 

12.) Sluiting. 
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Toelichting 1: 
Ook donateurs en ouders van onze korfbaljeugd zijn van harte welkom op de 

vergadering. Zij hebben alleen spreekrecht, maar geen stemrecht. 

 

Toelichting 8: 
Bestuursverkiezing:  

Wobbe de Haan, Anneke Vonk en Halbe Rispens zijn aftredend. Wobbe en 

Anneke stellen zich voor 2 jaar herkiesbaar en Halbe voor de periode van 3 jaar. 

Met de genoemde verlenging is er ook sprake van een andere focus van Wobbe 

en Anneke, genoemde personen zullen zich op de TC respectievelijk op de 

competitie zaken senioren gaan richten. 

 

* Voor de vacature van algemeen bestuurslid wordt Berber v.d. Veen 

voorgedragen.  

* De vacature van penningmeester is vacant.  

Ondanks de grote inspanning van het bestuur hebben we nog geen kandidaat 

kunnen vinden die deze functie kan en wil vervullen. We willen tijdens de 

vergadering dit punt met de leden nader bespreken. 

 

Kandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden voorgedragen bij de 

secretaris of voorzitter. 
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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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