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Het Begin 

51e jaargang nr. 5. 2015/2016 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaresse Anita van der Vaart 840660 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Wobbe de Haan 352523 

 Alg. bestuurslid Jeroen Dijkstra 06-30320582  

 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 

 Alg. bestuurslid Halbe Rispens 352868 

  

BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 

 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 

 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  

  

E-MAIL DTS DTS.Surhuizum@knkv.nl 

 

WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  

 

KANTINE Jolanda Geertsma 0512-785416 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Bakkerij Wouda, Surhuizum, Harkema en Rottevalle 

 Rijpma Sierhekken, Surhuizum 

 Hoekstra Westra bouw, Surhuizum 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 

TRAINER Selectie: Jan Wagenaar 

 Telefoon: 06-29258362/0512-532864 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

   

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

maand juni!) bij Wobbe de Haan, Deutechemstrjitte 19. 

 

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

Voor jullie alweer de 5
e
 en laatste schakel van dit seizoen hierin de 

verslagen van de afgelopen veldcompetitie, de nieuwe jeugdteams en 

trainers voor volgend seizoen. Allemaal een fijne vakantie gewenst. 

 

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 

 
 Juli  Augustus  

          

03 Eva Boersma 02 Hinke Helder 04 

08 Sytze Hansma 03 Jan Pool 14 

09 Tanja Postma 10 Andries Barwegen 15 

10 Arjen Bouma 10 Sieuwke Veenema 19 

14 Anneke Vonk 16 Patrick Hansma 19 

15 Teikje Veenstra 25 Piet Meerstra 20 

15 Jan A. Postma 25 Hilly Holthuis 22 

17 Marc Geertsma 25 Luuk Wassink 24 

17 Albert Veenstra 27 Jetze vd Veen 25 

21 Frederika Atsma 30 Jildau Talstra 27 

21 Jorrit Bosma    

21 Marrit Elzinga    

25  Martha Postma       
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Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

Van het Bestuur 
 

Er is weer een einde gekomen aan het 

korfbalseizoen 2015/2016. Wat is het een 

fantastisch seizoen geweest, waarin we veel 

sportief plezier hebben mogen beleven, maar 

ook de nodige tegenslagen te verwerken 

hebben gehad. Een seizoen waarin hard is 

gewerkt door onze teams op sportief gebied, 

maar er ook hard is gewerkt aan onze 

faciliteiten. We hebben bijzonder mooie 

kleedruimtes gekregen door de inspanning van velen en in het bijzonder 

de bouwcommissie. Het is ook een seizoen geweest waarin we invulling 

hebben gegeven aan onze visie qua zichtbaarheid en toegankelijkheid. 

Letterlijk hebben we meer zicht op ons complex gerealiseerd met het 

verwijderen van de bosjes. Al deze prestaties en resultaten hebben we 

gezamenlijk weten te realiseren.   
 

Onze vereniging is er voor en door de leden.  

Persoonlijk heb ik de tweede helft van de veldcompetitie als erg kort 

ervaren. Ik had veel meer willen genieten van ons complex, het mooie 

weer en de sportieve gezelligheid van jullie allemaal. Laten we hopen 

dat we hiermee het seizoen 2016/2017 kunnen starten en de weergoden 

ons dan goed gezind zijn.   

Als afsluiting heeft de activiteitencommissie een barbecue georganiseerd 

die altijd garant staat voor de nodige gezelligheid. Spijtig genoeg kon ik 

hierbij niet aanwezig zijn, ik vertrouw erop dat er volgend jaar meer 

rekening met de agenda van de voorzitter wordt gehouden.  

 

Midweek team  

Dit seizoen zijn we sinds jaren weer gestart met een midweek team. Een 

team dat uit zeer veel (oud)talent bestaat en zeker zijn 

mannetje/vrouwtje kan staan in de competitie. Ik heb begrepen dat elke 

wedstrijd, bij winst of verlies, tot in de late uurtjes gevierd wordt. Hier 

zien we dat prestatie en plezier prima hand in hand kunnen gaan.  
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Het midweek team zal volgend jaar ook in de zaal uitkomen en krijgt 

hiermee een continu karakter. Fantastisch resultaat en een dank aan de 

initiatiefnemers en dragers van dit team.  

 

Renovatie en zichtbaarheid  

Het clubgebouw is tijdens de afgelopen maanden klaar gemaakt om 

buitenom geheel geschilderd te worden. De schilderklus zal door een 

professionele schilder voor zijn rekening worden genomen. Hiermee is 

de eerste fase afgerond en zal bij de volgende fase de focus liggen op de 

kantine.    

Parallel aan alle werkzaamheden aan 

het complex, hebben we een gedeelte 

van de bosjes verwijderd. Deze 

aanpassing, om meer een zichtbare 

club voor het dorp te vormen, is in 

zeer nauwe samenwerking met de 

gemeente ingevuld. We kunnen 

stellen dat in dit project er sprak is 

geweest van een goede interactie en 

samenwerking met de gemeente. De gemeente heeft ons meerdere malen 

goed vertegenwoordigd en ondersteund in dit initiatief en is er blijk 

gegeven van de nodige inspanning van beide kanten om te komen tot het 

huidige resultaat. Onze dank gaat dan ook absoluut uit naar de 

vrijwilligers van DTS en de gemeente die dit gezamenlijk mogelijk 

hebben gemaakt.  

 

Vrijwilligers voor diverse posities  

De JTC heeft het initiatief genomen om een vrijwilligersinventarisatie / 

oproep te houden onder de spelende senioren leden. Inmiddels zijn de 

resultaten bekend en hebben we de balans kunnen opmaken qua nieuwe 

aanmeldingen  

Kijkende naar de resultaten, zien we dat 35% van de enquête 

formulieren niet zijn geretourneerd ondanks de vele verzoeken. Er 

hebben zich geen nieuwe verenigings- of wedstrijdscheidsrechters 

aangemeld, er is één aanmelding voor trainer/coach en één aanmelding 

als JWL’er. Positief is dat er 6 nieuwe barvrijwilligers zich hebben 

gemeld.  
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We zijn als bestuur teleurgesteld in de resultaten, 

ondanks de vele inspanningen en de aandacht 

blijven we worstelen met bezettingen op diverse 

posities. Voor het volgend seizoen zullen we 

moeten afwachten of we alle posities voldoende 

bezet kunnen krijgen. Vanzelfsprekend is 

aanmelding voor de genoemde functies nog 

mogelijk. Wil je een klein steentje bijdragen op de 

genoemde gebieden, meld je dan via één van de 

bestuursleden of andere vrijwilligers aan.   
 

Resultaten  

Ook dit seizoen mogen we weer een aantal kampioenen huldigen. Bij de 

senioren is ons 4e team kampioen geworden en bij de jeugd de C2. 

Allebei van harte gefeliciteerd met deze top prestatie. De overige teams 

laten wisselende resultaten zien waarbij ons vlaggenschip is geëindigd 

op een 6e plaats.   

 

Hoofdtrainer  

Volgend jaar zullen we met Jan Wagenaar als hoofdtrainer van de 

selectie starten, Jan zal zich nader voorstellen in deze schakel en 

vanzelfsprekend is hij terug te vinden langs de lijn tijdens het volgende 

seizoen. We wensen Jan veel succes toe en tevens de nodige wijsheid bij 

de samenstelling van de selectie. Dit laatste is altijd een puzzel waarbij 

zowel vreugde als teleurstelling een rol spelen, allebei onlosmakende 

aspecten gekoppeld aan onze teamsport. Diegene die voor een 

selectieplaats strijden wensen wij veel succes toe en we rekenen volgend 

seizoen op diverse sportieve successen vanuit onze selectie.   

 

Namens het bestuur wil ik iedereen een 

bijzonder mooie zomer wensen en voor 

diegene die op vakantie gaan heel veel 

plezier. Tot ziens op het veld.  

 

 

Namens het bestuur,  

Ronald Wassink 



 8 

 

  
 

 

 
 

 

 

  



 9 

Verslag DTS 1 

 

De tweede helft van het veldseizoen verliep grillig voor DTS. Tegen de goede 

ploegen leverde de Broekenhuisformatie over het algemeen goede wedstrijden 

af, terwijl de op papier mindere tegenstanders veel kansen kregen. 

De eerste wedstrijd tegen V&V was één van de betere van DTS. Hoewel de 

Garypsters steeds een lichte voorsprong hadden, lukte het DTS toch om de 

score gelijk te trekken. In de laatste fase was V&V echter scorend de sterkere, 

waardoor de eindstand 12-16 werd. De wedstrijd daarna tegen DWA zou op 

papier meer perspectief bieden. DTS miste echter drie basisspelers, en naar 

later bleek ook de nodige scherpte. Een wedstrijd om weinig woorden aan vuil 

te maken: verloren met 24-7. Tegen de latere kampioen Noordenveld liet DTS 

weer het allerbeste van zichzelf zien. Lange aanvallen, veel geduld en een 

scherpe verdediging leidden tot een spannende, aantrekkelijke wedstrijd. Na 

zeventig minuten werd deze beslist in het voordeel van Noordenveld, met een 

eindstand van 17-15.Tegen koploper Invicta en tegen Harich lukte het DTS 

allesbehalve om een vuist te maken. Twee verliespartijen, waardoor de plek in 

de derde klasse ineens niet zo zeker meer bleek. Om opnieuw spanning en 

eventueel een beslissingswedstrijd te voorkomen, moest gewonnen worden van 

MN en W. Dit moest gebeuren op een woensdagavond, aangezien MN en W op 

de geplande datum feestweek had. De wedstrijd had net zo'n grillig verloop als 

het gehele seizoen. DTS had het initiatief in de wedstrijd, maar liet  

MN en W af en toe gevaarlijk dichtbij komen. De Broekenhuisformatie hield 

het hoofd echter koel deze avond en sloot de wedstrijd winnend af met een 

eindstand van 18-14. Dit betekende lijfsbehoud voor DTS. Dat de spanning 

eraf was bleek in de laatste wedstrijd in en tegen Joure. De thuisploeg won met 

19-16. DTS 1 en 2 willen vanaf hier nogmaals Leo bedanken voor zijn interim-

trainer/coach-zijn. Hoewel de prestaties grillig waren, waren de sfeer en inzet 

stabiel en zeer positief.  

Met Jan Wagenaar hopen we dit laatste in stand te houden en de prestaties te 

kunnen verbeteren.  

De selectie heeft een paar jaren achter de rug waarin trainers steeds slechts 

relatief kort voor de groep stonden en is nu toe aan meer stabiliteit en opbouw. 

Ook de dank van DTS 1 aan de trouwe wissels en supporters van DTS 2, die 

vanaf de bank, lijn en vanuit het veld altijd de nodige steun en relativering 

brengen. 

En tenslotte dank aan jullie allemaal als supporters. Met positiviteit en humor 

hopen we volgend jaar een eind te komen. 

We wensen jullie allemaal een fijne zomer en hopen jullie in september weer 

langs de lijn te zien! 
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DTS 2 
 

DTS 2 begon deze voorjaarscompetitie op de 2
e
 plaats en we wilden er dus 

alles aan doen om deze plaats minimaal te verdedigen. Helaas liep Aletta 

tijdens de eerste veldtraining een enkelblessure op, waardoor ze enkele 

wedstrijden moest missen, gelukkig is ze weer helemaal hersteld en kon ze de 

laatste wedstrijden weer meespelen.  

We begonnen de competitie op de zonnige zaterdagmiddag van 2 april tegen 

Flamingo’s 3. In deze wedstrijd ging het spel zo nu en dan wel wat moeizaam, 

maar er werd uiteindelijk toch redelijk overtuigend gewonnen met 13-10. 

Twee weken later stond de wedstrijd tegen nummer één Noordenveld 3 op het 

programma. Voor Noordenveld was het hun kampioenswedstrijd. We 

begonnen sterk en konden tot halverwege de eerste helft steeds een kleine 

voorsprong vasthouden. Gedurende de rest van de wedstrijd kwam 

Noordenveld steeds beter in de wedstrijd. Met name in de tweede helft maakten 

zij het verschil en hadden wij niet veel meer in te brengen. De eindstand was 

22-10. 

Op 23 april werd de wedstrijd tegen ‘tweede-plaats-concurrent’ Invicta 2 

gespeeld. In deze wedstrijd werd er van onze kant zeer goed gespeeld. In de 

tweede helft hadden we een kleine dip, maar de voorsprong was groot genoeg 

om de punten in Surhuizum te houden door de 14-10 winst. 

Onder zeer warme omstandigheden werd er op 7 mei in Drachten gespeeld. 

Met tonnen water naast het kunstgrasveld werd er gestart aan de wedstrijd 

tegen Drachten/Van der Wiel 8.  

Ondanks de warmte konden we toch het hoofd ‘koel’ houden en wisten we er 

een ruime overwinning uit te halen, 2-13.  

De laatste thuiswedstrijd was tegen De Granaet 3 op 21 mei. Er werd weer een 

goede wedstrijd neergezet en aan doelpunten geen tekort. Dit leidde tot een 

eindstand van 21-9.  

Vol goede moed door de positieve resultaten van de afgelopen weken startten 

we op 28 mei tegen It Fean 3. Bij winst of een gelijkspel was promotie naar de 

3
e
 klasse voor DTS 2 een feit. Maar… op één of andere manier zat het deze 

keer niet mee. Kansen werden niet afgerond, waar It Fean deze wel benutte. 

Met een teleurstellende 13-7 nederlaag had It Fean de punten binnen en 

schoven wij op naar de 3
e
 plaats. Dit was de laatste wedstrijd van Anton, die na 

vele jaren stopt bij de selectie. Anton, erg bedankt voor alles en ook veel succes 

met je scheidsrechterscarrière! Daarnaast konden we Gerry weer verwelkomen 

binnen DTS 2, zij heeft ook alweer aardig wat minuten gemaakt dit seizoen. 

Tot slot, alle supporters wederom hartelijk bedankt voor alle steun en support 

tijdens onze wedstrijden, geweldig! 
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Nieuwe trainer stelt zich voor 
 

Hallo aan iedereen bij KV DTS! 

Vanuit het bestuur is mij gevraagd een stukje te schrijven over mijzelf en 

mijn korfbal verleden. Ik ben 59 jaar, getrouwd met Trieneke en we 

hebben 3 kinderen en 8 kleinkinderen en wonen al 36 jaar in Drachten. 

Korfbal is voor mij begonnen als kind bij KC Boelenslaan, daar hebben 

we enkele jaren in de 1
e
 klasse gespeeld. Daarna ben ik op 29 jarige 

leeftijd overgestapt naar KV Drachten, waar ook onze kinderen zijn gaan 

korfballen. Bij KV Drachten ben ik begonnen als trainer/coach bij de 

tweede selectie. Na KV Drachten heb ik mijn trainers loopbaan 

voortgezet bij KC Boelenslaan, KV It Fean, KV TFS, KV Olympia, KV 

Harkema, KV Leeuwarden, KC De pein en KV DIO. Vorig jaar had ik 

besloten een jaartje niks te gaan doen. 

Doordat er te weinig trainers/coaches rondlopen ben ik weer benaderd 

door diverse verenigingen en toegegeven, ik miste de drive als trainer en 

de gezelligheid van de verenigingen. Toen KV DTS mij benaderde zijn 

we om tafel gaan zitten. 

Surhuizum is vanuit het verleden een echt korfbaldorp en nog steeds 

heeft DTS in alle leeftijd groepen jeugdteams. Bij de senioren veel 

(oud)korfballers in bijvoorbeeld het 3
e
/4

e
 team. De selectie heeft een 

mooie mix van ervaren en veelal jonge korfballers. Gelukkig hebben ze 

zich gehandhaafd in zowel de zaal als op het veld in de 3
e
 klasse. Ook 

vanuit het bestuur is de mening toegedaan dat er meer inzit dan alleen 

maar handhaven. We willen meedoen!!     

Een ieder heeft mij de afgelopen maanden al kunnen zien op het 

korfbalveld in Surhuizum en ik kan jullie vertellen enorm veel zin te 

hebben in het avontuur bij KV DTS! 

Tot ziens op de velden! 

Jan Wagenaar 
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DTS 3 
 

Hier een verslag van het derde team van DTS. 

Door blessures van Arjen Bouma (halve duim eraf door bedrijfs-

ongeval), Minke Bosma (Achilles ruptuur tijdens een zaalwedstrijd), 

Nora Nauta (zo nu en dan pijntjes. maar zij is dan momenteel ook de 

oudst spelende dame van DTS inmiddels en doet het verder zeer (goed 

voor haar leeftijd), Ronald Veninga(andere baan en een nieuw huis en 

kinderen) waren we afhankelijk van spelers van andere teams.  

 

En zelfs van spelers die de proppers al half in de wilgen hadden 

gehangen (Eppo). Dankzij hun konden we iedere wedstrijd weer een 

team neerzetten. Al moest Bundy soms helemaal vanuit Verweggiestan  

(Winschoten ofzo) komen hij was er dan de tweede helft! 

Net als in de zaal hadden we weer pittige tegenstanders (sommige teams 

met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar). Tegen Rog 5 speelden we 1x 

gelijk en 1x met winst. Verlies tegen Parabool 19-11 en 14-17 (de 

terechte poolwinnaars). Winst tegen Stadskanaal met 13-14 en verlies 

met 10-13. De laatste wedstrijd speelden we uit tegen Rog 5 en was 

Xander onze verslaggever en mocht hij als enige man bij de vrouwen 

aanwezig zijn tijdens het douchen. Dit was een turbulente wedstrijd. Niet 

alleen door de hitte van de zon maar ook door een teveel aan testosteron! 

Er raakte een van de tegenstanders dusdanig oververhit dat hij Jelle H. te 

lijf wilde gaan na een door hem vermeende overtreding van Jelle. 

Volgens ons en de tegenstanders vloog hij door eigen toedoen over het 

kunstgras. Gelukkig koos deze heer de juiste beslissing door van het veld 

af te stappen en konden we doorspelen. Kort daarna blesseerde een 

tegenstandster zich dusdanig dat ook zij het veld moest verlaten.  

Het was niet onze beste wedstrijd maar wel de laatste van het veld en 

helemaal de laatste van Fernanda H. Zij had te kennen gegeven dat ze 

ermee ging stoppen.  

Na de wedstrijd zijn we naar de kantine geracet en hebben we met zijn 

allen officieel afscheid van Fernanda genomen met de hoop dat deze 

stop haar zo slecht bevalt dat ze alsnog weer bij ons komt spelen. 

Fernanda je bent altijd welkom net als Aukje R. die er in zaal mee is 

gestopt.  
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Haye zien we alleen nog langs de kant want die heeft te wrakke 

knibbels. Na de zomerstop hopen we Minke weer terug te zien en 

misschien Ronald als hij gesetteld is en Arjen als alles weer is 

aangegroeid.  

Alle mensen die met ons mee hebben gedaan BEDANKT en hopelijk 

zien we iedereen weer op het veld. 

 

Groet Nora.  

 

En ook al zijn we het soms niet eens met de scheidsrechters toch aan alle 

scheidsrechters bedankt voor het fluiten. Jullie staan er toch iedere keer 

weer. Super!  

 

DTS 4 
 
DTS 4; KAMPIOENEN !!!! 

Deze voorjaarscompetitie speelde DTS 4 met Martha, Hilly, Anneke, Pietsje, 

Wiebe, Piet, Sytze en Wobbe als basisspelers. Lydia speelde deze 

voorjaarscompetitie bij de midweek en lammy en Minze waren geblesseerd. 

Wij hebben zo links en rechts wat aanvulling ingehuurd: Reina, Hillebrand, 

Nora, Tanja, Andries (sorry als ik iemand vergeet).  

Wij begonnen uit tegen Veenwouden 3. Vooraf als moeilijke wedstrijd 

ingeschat. Hier speelt oud DTS’er Henk de Vries mee. Tot 3-3 ging de 

wedstrijd gelijk op maar toen kende DTS een goede periode, wat een ruststand 

opleverde van 4-9. Deze voorsprong werd in de 2
e
 helft niet meer uithanden 

gegeven. Een mooie overwinning met 7-14.  

De eerste thuiswedstrijd speelden wij tegen Oerterp/VKC. In de 1
e
 helft liepen 

wij een beetje achter de feiten aan. Wij hadden moeite met scoren maar bleven 

wel steeds aangehaakt bij Oerterp, ruststand 6-6.  

In de 2
e
 helft liep het allemaal wat beter en konden wij uitlopen naar  

12-7. Onze scheidsrechter Henk had de handen vol aan een vervelende heer bij 

Oerterp, die hij na veel waarschuwing buiten de lijnen stuurde. DTS kon de 

opgebouwde voorsprong tot het einde toe vasthouden, eindstand 15-10. 

Op het kunstgrasveld tegen Pallas in Leeuwarden kwamen wij er niet aan te 

pas. Het was onaangenaam koud en eigenlijk ook te vroeg voor ons. Kansloos 

verloren met 14-7.  

Over de thuiswedstrijd tegen Olympia 2 kan ik een heel epistel schrijven maar 

ik doe het af met de eindstand, wij wonnen met 12-10.  
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Over de uitwedstrijd tegen Boelenslaan kan ik ook een heel verhaal schrijven 

omdat Lammy nog al wat commentaar bij de doelpunten heeft genoteerd. Deze 

heb ik niet allemaal overgenomen omdat ik dan niet heel goed uit de bus kom. 

In de warming-up gingen er veel doelpunten in, dat beloofde veel goeds. Om 

zes uur s’avonds was het nog stralend weer en daar houden wij wel van. De 

wedstrijd was bij de rust al gespeeld. Alle variaties staan genoteerd: afstand, 

koenbal, ½ kansjes, doorbraak, strafworpen. Ruststand 4-12. Na rust duurde het 

even voordat het 13
e
 doelpunt viel. Lammy schrijft: Oh Oh Oh , Oei, oei, Oei, 

wat in misser, saaaa jammer (Wobbe !!, Janette docht Wobbe nei en Pietsje 

tinkt ek dat it sa heard en ek Piet en Sytze ha wat lêst). Anneke hat har nocht en 

smyt him der dan mar fan afstân yn. Maar tussendoor scoren wij er vrolijk op 

los. Uiteindelijk staat er een eindstand op het digitale scorebord in Boelenslaan 

van 7-23, Joehoe 2 punten !! 

 

Dan de laatste wedstrijd van dit seizoen, thuis tegen WWC. Een hele 

bijzondere wedstrijd want onze PIETSJE en HILLY spelen hun laatste 

wedstrijd en wij kunnen ook nog KAMPIOEN worden. In deze laatste 

wedstrijd zijn alle basisspelers aanwezig, ook Minze speelt weer mee en 

Lammy inspireert ons vanaf de zijkant. Pietsje had eigenlijk in de 1
e
 seconde 

van de wedstrijd moeten scoren maar helaas, wel krijgt zij even later de 

strafworp 1-1. Vlak voor rust pakken wij een voorsprong van  

7-5. De constatering van lammy dat wij de 1
e
 helft gewonnen hebben klopt! In 

de 2
e
 helft blijft de voorsprong steeds minimaal 2 doelpunten. Hilly krijgt een 

afscheidswissel en wordt vervangen door Esmee Schievink (van Janette en 

Fokke). Kan beppe Pietsje in haar laatste wedstrijd toch nog even met haar 

oudste beppesizzer spelen. Vlak voor tijd krijgt ook Pietsje haar verdiende 

afscheidswissel onder applaus van haar familie en vrienden en haar team.  

Wij winnen de wedstrijd met 14-10 en zijn daarmee kampioen geworden omdat 

Pallas later op die dag gelijkspeelde tegen Oerterp.  

Met het afscheid van Pietsje als speelster bij DTS wordt een tijdperk 

afgesloten. DTS 4 zal haar enorm missen. Pietsje heeft bijna 55 jaar gespeeld, 

alleen tijdens de zwangerschappen stond zij naast het veld. Op de website van 

DTS staan enkele foto’s en een filmpje van deze laatste wedstrijd en haar 

afscheid. Pietsje blijft wel lid bij DTS en zal ons nu vanaf de zijlijn blijven 

volgen. Pietsje, dank voor de mooie jaren samen.  
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Bedankt DTS 4   
 

Ook via de Schakel wil ik jullie bedanken voor de fijne tijd die we met 

zijn allen mochten hebben als teamgenoten van DTS 4. Het was 

fantastisch en ik zal het vast missen, maar er is een tijd van komen en 

een tijd van gaan. In het komende seizoen wens ik jullie heel veel succes 

en als ik kan, sta ik vast met de anderen (oudjes) langs de lijn om jullie 

aan te moedigen. En natuurlijk tijdens de 3e helft zijn we er ook weer 

bij. 

 

Bedankt voor de bloemen, cadeaus etc. bij mijn allerlaatste wedstrijd, 

waarbij wij ook nog kampioen zijn geworden. Vooral ook bedankt voor 

het idee dat ik nog even met mijn oudste kleindochter Esmee in een vak 

mocht spelen. Dat is wel iets bijzonders, dat niet veel gebeurd. Toekomst 

verzekerd!!! 

 

Bedankt familie, vrienden en andere supporters, dat jullie er waren bij de 

laatste wedstrijd. 
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Midweek 
 
Midweek net geen kampioen… 

DTS heeft een nieuw team mogen verwelkomen, een team waar nieuwe en 

oude bekenden samenspelen, de midweek. We hebben een gezellig maar 

fanatiek team bij elkaar gekregen en hebben het vrij goed gedaan, een mooie 2
e
 

plaats. De eerste wedstrijd was dan ook uit tegen WK waar we nog even aan 

elkaar moesten wennen. We gingen met een kleine voorsprong de rust in maar 

uiteindelijk trok WK aan het langste eind en verloren we net met 1 doelpunt 

verschil, 13-11. Vol goede moed startten we met de 2
e
 wedstrijd tegen 

Westergo. Dankzij ontzettend veel publiek langs de lijn wisten we de korf beter 

te vinden dan de tegenstander en waren de eerste 2 punten een feit, 16-5 winst 

voor DTS. Daarna reisden we af naar Sim en daar zijn we afgetroefd. DTS kon 

maar moeilijk tot scoren komen en daar had Sim totaal geen moeite mee. Alles 

ballen vlogen door de korf en verloren we dik met 21-12. Week later de 

revanche… vol overtuigingskracht en wederom veel publiek van DTS waren de 

rollen nu omgedraaid. DTS scoorde en zat verdedigend er sterk bij. Dit 

resulteerde in een mooie winst 11-6.Westergo stond daarna weer op het 

programma. Met mooi weer en een kunstveld wist DTS eerst makkelijk tot 

scoren te komen maar daarna was er ff een dip. Veel kansen maar de afronding 

bleef daar. DTS wist zich te herpakken en kon met een dikke winst weer 

huiswaarts keren 11-19. Kampioen worden zat er helaas niet meer in maar om 

op een mooie  

2
e
 plek te eindigen moest er de laatste wedstrijd wel gewonnen worden. WK 

kwam op bezoek en daar hadden we nog een appeltje mee te schillen. Onder 

prachtige weersomstandigheden speelde DTS een mooie pot korfbal. Er werden 

vele mooie doelpunten gescoord en liet de midweek zien dat ze de betere waren 

deze avond en konden het seizoen afsluiten met een mooie winst 16-12. 

 

We hebben veel plezier gehad en 

gaan voor volgend seizoen vol 

goede moed weer door! 

 

Fijne vakantie!  
 

 
 

 



 19 

10 vragen op de man af! 
 

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

Ik ben Fenna Bouma en speel in DTS 2. De afgelopen maanden heb 

ik met veel plezier samen met Anna-Margriet de F1 getraind en 

gecoacht 

2. Rene de Boer vraagt aan jou: Hoe ben je vroeger bij DTS 

gekomen? Je ouders korfbalden volgens mij niet! 

Ik deed eigenlijk aan alle sporten die er in Surhuizum te doen waren, 

dus ook korfbal.  

Toen ik ongeveer 6 jaar was ben ik begonnen in de E’s. En even een 

misverstand uit de weg helpen… mijn moeder was ook altijd fanatiek 

korfbalster en ze heeft (net als ik overigens) een práchtige 

juniorentijd gehad bij DTS met Sytze Nauta als trainer en coach, er 

zijn vele mooie verhalen bekend;). Zelfs pake Tseard, nu altijd nog 

enthousiast supporter, heeft vele jaren gekorfbald. 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?  

Ik doe de opleiding Verpleegkunde aan de Hanzehogeschool in 

Groningen en ik vind dit een erg leuke studie. Daarnaast ben ik ook 

‘streetdance juf’ bij SVS.  

4. Wat zijn je hobby’s?  

Mijn hobby’s zijn korfballen en dansen. 

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

DTS is een echte dorpsvereniging en ik heb het van jongs af aan 

altijd al erg leuk gevonden om te spelen met allemaal bekenden en 

oud-klasgenoten. 

6. Wat is je leukste korfbal herinnering?  

Ik weet nog dat we een paar jaar geleden met wat jeugd vanuit DTS 

naar een korfbalwedstrijd van het Nederlands team in Leeuwarden 

gingen kijken. We gingen daar op de foto met enkele spelers en dit 

was echt een hele ervaring! 

7. Wat is je favoriete avondje uit?  

Een gezellige film, een leuke musical of een mooi concert. Gewoon 

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

Ik zou graag naar een Champions League finale willen om de 

ambiance in zo’n prachtig stadion mee te maken.  

Of iets heel anders… een rondreis maken door (één van de) 

Scandinavische landen.  

9. Wat is je favoriete eten?  

Lasagnette vind ik heerlijk! 

10. Andries Barwegen staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan 
hem willen vragen? 
Andries, stel dat je een rol in een tv-serie zou mogen spelen, wat kies 

je dan en waarom? 
 

 

Klaverjassen 

In april werd de laatste klaverjasavond van het seizoen 2015-2016 

gehouden. Van de eerste vier avonden hebben jullie de uitslagen al 

kunnen lezen in een van de vorige DTS-schakels. In de maanden januari 

tot april was de belangstelling wat minder dan de eerste vier maand, in 

de eerste drie maanden konden we met 16 personen nog vier tafels 

vullen maar in april was een diepte punt met slechts 12 deelnemers, 

ondanks dat werd het alsnog een goed klaverjasseizoen met gemiddeld 

20 personen. Hieronder volgen de uitslagen van deze maanden. 
 

Januari  Februari 

1 Tjebbe Hansma 6955  1 Tjalling Talstra 6192 

2. Jan de Boer 5938  2. Jannes Brouwer 6165 

3. Willem Hansma 5841  3. Jan de Boer 6157 

4. Sipke Scheepsma 5784  4. Albert Alma 6014 

5. Sipke Bouma 5705  5. Bouwe Kinderman 5892 

6. Hielke Atsma 5565  6. Willem Hansma 5805 

7. Jannes Brouwer 5478  7. Melle Holthuis 5589 

8. Bouwe Kinderman 5441  8. Frans Geertsma 5551 

9. Eeuwe Spinder 5404  9. Rommert Kats 5502 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Frans Geertsma 4441   Jan A. Postma 4104 
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Maart  April 

1 Bouwe Kinderman 6015  1 Willem Hansma 6450 

2. Reinder Tel 6000  2. Jannes Brouwer 5955 

3. Jan A. Postma 5902  3. Hielke Atsma 5915 

4. Melle Holthuis 5770  4. Jan. A. Postma 5821 

5. Tjalling Talstra 5760  5. Tjebbe Hansma 5678 

6. Frans Geertsma 5758  6. Henk Schaafsma 5667 

7. Haye de Boer 5529  7. Frans Geertsma 5564 

8. Sipke Bouma 5416  8. Rommert Kats 5290 

9. Rommert Kats 5395  9. Sipke Bouma 5139 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Hielke Atsma 4612   Tjalling Talstra 4581 

 

De prijzen over het hele seizoen gingen naar Willem Hansma,  

Bouwe Kinderman en Jannes Brouwer. 

 

Jeugdhoek 

Teamindeling jeugd seizoen 2016-2017 
 

Het is voor het komende seizoen weer gelukt om de jeugdteams rond te 

krijgen. Hieronder vinden jullie de indeling voor na de zomervakantie. 

Allereerst willen we onze trainers, hulptrainers en coaches van harte 

bedanken dat ze komend seizoen (weer) een team zullen gaan 

begeleiden. Deze betrokken DTS’ers staan heel wat uurtjes vrijwillig en 

dus in hun eigen tijd voor onze jeugdspelers klaar, daar mogen we weer 

heel trots op zijn. Dit betekent dus eigenlijk ook dat we niet zomaar een 

training of een wedstrijd af kunnen zeggen. Wij willen de ouders vragen 

om hier rekening mee te houden. 

 

Als laatste nog een dankwoord aan Janet van der Veen, Hinke Helder en 

Marten Hartholt. Alle drie hebben ze de afgelopen jaren een jeugdteam 

gecoacht en/of getraind. Om verschillende redenen hebben ze er dit jaar 

voor gekozen om het even aan iemand anders over te laten. 

Superbedankt voor alles wat jullie voor onze jeugd hebben gedaan! 
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Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij de Jeugdtechnische 

commissie (JTC) van DTS. Deze commissie bestaat uit de volgende 

leden: 

Lammy de Boer 

Anneke Vonk 

Minke Bosma 

Aukje Rispens 

Janette Talstra 
 

Junioren A1 

Trainer/coach : Sytze Nauta en Haye de Boer 

Trainen twee keer per week: 

- 1 keer met de selectie (op maandag) 

- 1 keer met Sytze en Haye 

Hélène Nauta, Anna-Margriet Loonstra, Geanne Barwegen en Kristyn van der 

Veen starten met de voorbereiding van de seniorenselectie.  

De trainer geeft vooraf aan hoeveel heren en dames er nodig zijn voor de 

selectie. De keuze is uiteindelijk aan de trainer in overleg met de Technische 

Commissie. Wie niet wordt geselecteerd gaat terug naar de junioren. We gaan 

er vanuit dat de A1 uit ongeveer 8 á 9 spelers zal bestaan. 

 

Junioren A1 

 

Thea Brandsma Jesse Meerstra 
Antoinette de Boer Lucas Vonk 
Hélène Nauta Albert Veenstra 
Anna-Margriet Loonstra Wiebren Veenstra 
Geanne Barwegen Kristyn van der Veen 
 

Aspiranten B1 (Trainen twee keer per week) 

Trainer : Anne-Maaike Triemstra 

Trainer/coach : Anneke Vonk 

 

Geertje Bijlsma Esmee Schievink 
Marijke Veenstra Nyne Kinderman 
Wiktoria Blinda Janine Vonk 
Hester v/d Veen Thirza Postma 
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Aspiranten C1 (Trainen twee keer per week) 

Trainers : Sytse Hansma en Anton Postma  

Coach : Sytse Hansma                                       

 

Anouschka Elzinga Hille Veenstra  
Frederika Atsma Sven Hiemstra 
Wilma Veenstra Marten Posthumus 
Teikje Veenstra Marc Geertsma 
Marrit Elzinga Dionne Bosma 
 

Pupillen D1 (Trainen twee keer per week) 

Trainers : René de Boer en Jakob de Haan 

Hulptrainers : Hélène Nauta en Hillie Sitenga 

Coach : René de Boer  

Trainen twee keer per week. 

 

Marije Fokkinga Sem v/d Veen 
Silke Schievink Niek Wassink 
Mirte Holthuis Patrick Hansma 
Gea van der Veen Jakob Laanstra 
 Tyme Talstra 
 

Pupillen E1 en E2 (4-tallen, trainen gezamenlijk en 2 keer per week) 

Trainers:  : Arnout de Haan, Antoinette de Boer en Nyne 

Kinderman (1 keer trainen) 

 Lidia Postma en Fenna Bouma (1 keer trainen) 

Coach E1 : Minke Bosma 

Coach E2 : Arnout de Haan en Fenna Bouma 

 

E1 4-tal 

Anouk Geertsma Joost Posthumus 
Leanne Bosma   
Hanne Wiersma  
Eline Brandsma  
 

E2 4-tal 

Femke Nicolai Melle Veenstra 
Jildau Talstra Luuk Wassink   
Meike Wiersma    
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Pupillen F1 4-tal, trainen 1 keer per week) 

Trainers  : Binnie Rispens en Anna-Margriet Loonstra  

Coach : Anna-Margriet Loonstra, Nynke Bosma en    

Aukje Rispens 

 

Rianne Mozes Tiemen Brandsma 
Amber Alma Jorrit Bosma 
Mirte Bosma  
Amber Posthumus  
Rixt Pel  
 

Kangoeroeklup 

Trainers : Berber van der Veen en Annemarie Postma  

 

Start training en start competitie 
De trainingen voor onze jeugdteams starten in de week van 29 augustus 

(de seniorenselectie begint eerder met de voorbereiding). De A1 tot en 

met E2 traint twee keer per week op het veld. De F1 traint 1 keer per 

week. De trainingsdata van de Kangoeroeklup worden via de site 

kenbaar gemaakt.  

De officiële competitie start direct al op zaterdag 3 september. Houdt 

ook de DTS-site in de gaten voor dag en tijdstip training veld. 

 

De C1 van A-Z 

 

De A is van: Anne-Maaike en Anton, die ons dit hele jaar hebben 

getraind. 

De B is van: Belangstelling, ons team had dat veel. 

De C is van: Competitie, dat hebben we goed gedaan. 

De D is van: DTS, de club waar wij spelen. 

De E is van: Enthousiast, dat waren we allemaal 

De F is van: Fit, daar zorgt Anne-Maaike wel voor. 

De G is van: Goals, we hebben er het veldseizoen 35 gemaakt. 

De H is van: Hoogte, alle ballen gingen de hoogte in. 

De I is van: Idee, op de training hebben we de gekste ideeën. 

De J is van: Jeugd, Anton zegt altijd tegen ons:”Ah jeugd!” 

De K is van: Kom op,  dat roepen de supporters altijd tegen ons. 
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De L is van: LDODK, waarvan we 2x net hebben verloren. 

De M is van: Moeilijk, dat hadden we het dit seizoen wel. 

De N is van: Nadelen, maar dat hebben we niet. 

De O is van: Overwinning, daar houden we van. 

De P is van: Publiek, die hielp ons met aanmoedigen! 

De Q is van: Qwaliteit, we zijn niet zo goed in spellen maar kwaliteit 

hebben we wel. 

De R is van: Razendsnel, dat zijn we allemaal. 

De S is van: Samen spel, dat deden wij als de beste! 

De T is van: Team uitje, we gaan lekker barbequen! 

De U is van: Uiterlijk, de looks hebben we mee. 

De V is van: Vonk, maar dat is voor volgend jaar. 

De W is van: Winnen, daar gaan we elke X weer voor. 

De X is van: X-factor, dat hebben we zowiezo! 

De Y is van: Yahoo, dat wordt er geroepen na een doelpunt 

De Z is van: Zo zo, dit verslag is weer klaar. 

 

Groetjes de C1👋 

 

10 Vragen op een jeugdlid af! 

 

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

Ik ben Marc Geertsma ik ben 12 jaar oud bijna 13 en ik zit in de C2 

2. Wat vind je het leukst aan korfbal? 

Dat het een teamsport is dat je veel moet bewegen  

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

team? 

Sytze en Marten zijn mijn trainers en in het team zitten Marrit, Jikke, 

Wilma, Anouschka, Hille, Sven, Marten, Teikje, Frederika en Anna. 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn korfbal en soms voetbal. 

5. Wat is je lievelingseten? 

Mijn lievelingseten is shoarma. 

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

Jeroen, Enne-Jan, Hinke, Berber, Marleen en Jouke.  
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7. Waar ben je goed in met korfbal en waar minder goed in? 

Ik ben goed in schieten, afvangen en vrije ballen en ik ben minder 

goed in inloopballen  

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

Gerben Rispens want hij is mijn maat. 

9. Wat wil je later worden? En waarom? 

Ik weet nog niet wat ik wil worden maar het word wel iets met sport 

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 

ESMEE 
 

DTS E1 
Het was een mooi seizoen samen met Joost, Anouk, Hanne, Leanne en 

Tyme en trainers Jakob, Arnout en Hinke we zijn jammer genoeg niet 

eerste geworden. Wel hebben we onze groepsband versterk. In de eerste 

wedstrijd tegen Boelenslaan hebben we met 10-4 gewonnen. in de 

tweede verloren met 8-6 tegen drachten. In de derde gewonnen met 10-7  

tegen Hoogkerk. In de vierde gewonnen met 8-17 tegen Hoogkerk. In de 

vijfde 6-11 verloren tegen drachten. En de laatste gewonnen met 5-9 

tegen Boelenslaan. Ik vond het een mooi seizoen!! 

Groeten tyme 

 

DTS F1 SCOORT 59 X 
 

Hallo, wij zijn Melle Veenstra en Luuk Wassink. Wij zitten in de F1 

samen met Meike, Jildau en Jorrit. Wij zijn derde deze 

voorjaarscompetitie geworden. We moesten tegen OKO/BIES, ROG en 

Ritola spelen. Wij hebben 6 wedstrijden gespeeld en maar liefst 59X 

gescoord. Dat is wel een applausje waard dachten wij zo. 

 

Ik (Melle) vind alles leuk aan korfbal, vooral het op de korf schieten en 

doelpunten maken. Het leukste wat ik met korfbal meegemaakt heb is 

het schoolkorfbal. We mochten naar de Friese kampioenschappen in 

Oldeberkoop. Het was erg warm en daarom hebben we met kleren aan 

lekker gedoucht. 
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En ik (Luuk) vind ook alles leuk aan korfbal, vooral de inloopbal, van 

veraf schieten, doelpunten maken en er balletjes tussen uitpakken. Ook 

ik vond het schoolkorfbal het leukst. We hebben een mooie beker en een 

vaantje gekregen.  

 

Op de foto staat de stand van onze laatste wedstrijd. Deze was heel 

spannend. In de pauze stonden we met 7-4 achter. Ik (Melle) scoorde op 

het eind een mooi doelpunt en toen was de stand 11-12. Daarna scoorde 

ROG de gelijkmaker en ik (Luuk) scoorde twee minuten voor het 

eindsignaal en gingen we blij met de winst naar huis. Dat vinden wij wel 

weer een applausje waard (Bedankt). 

 

Groetjes Melle en Luuk. 

 

 

 

 

 

 

 

Kangoeroeklup kv DTS! 
 

Op het veld hebben we op ons korfbalveld heerlijk 

op het veld gespeeld met onze kleinste jeugd,  

de kangoeroes. Eén van onze kangoeroes was al zo 

groot dat ze al mee mag trainen met het echte 

korfbal, de rest waren allemaal bekende 

kangoeroekopjes en de laatste 2 trainingen hadden 

we er een nieuw kangoeroetje bij, daar zijn we 

heel blij mee!  
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Hieronder een impressie van de afsluiting van de kangoeroetjes in 

Stadspark Groningen en voor de jeugd zwemmen in Buitenpost. 
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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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