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6 DE BESTUURSTAFEL
Het zijn roerige tijden geweest waarbij het bestuur
het vizier vooral naar voren wil richten. Een aantal
belangrijke vraagstukken liggen op tafel.
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‘t Trefpunt is een uitgave van s.v. DTS

Als je 100 jaar bent geworden dan hoort daar uiteraard
een historische beschouwing bij. Arie Kaan duikt in de
DTS archieven, op zoek naar mooie verhalen, om dit
in een jubileumboek vast te leggen.
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Rene is in zijn 3e seizoen als trainer al twee keer door
Coronabeperkingen gehinderd. Toch staat hij iedere
week gepassioneerd voor de groep. Wat mogen wij
dit jaar van onze hoofdmacht verwachten.

27 MITCHEL KROP
Mitchel schopt niet alleen zelf tegen de bal, maar is ook
zeer actief als scheidsrechter. En zonder scheidsrechter
geen voetbal. Mitchel geeft inzicht in zijn drijfveren
om dat te doen.
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42 MAARTEN BENEKER
Al 71 jaar trekt Maarten Beneker wekelijks zijn
voetbalschoenen aan. Natuurlijk zijn er over die
71 jaren mooie verhalen te vertellen. Maarten deelt
ze met ons.

50 SANDER & DE MEIDEN
Als je drie dochters thuis hebt, dan moet je wel gek van
meiden zijn. Ga je dan ook nog eens een voetbalteam
coachen met nog meer meiden. Je kunt er gek van zijn,
maar ook gek van worden.
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56 OVERSTAPPEN
Ruim voordat de transfermarkt ging sluiten,
maakte Ben Wissink de overstap van LSVV naar DTS.
Naast een warm welkom, ervaart vader Leon het
vooral als thuis komen.

Bijzonder veel dank aan alle
personen die medewerking hebben
verleend aan het tot stand komen
en de verspreiding van dit magazine.
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60 DE KANTINE
Graag zien wij iedereen op ons gezellige complex
vertoeven. Een goed georganiseerde kantine zorgt
niet alleen voor de versterking van de innerlijke mens,
maar tevens voor de gezelligheid.
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BESTUURSTAFEL

Tekst: Bert Baron Foto’s: Get The Picture

5 PUNTEN OP DE
BESTUURSTAFEL
Het seizoen 2020/2021 had hét seizoen moeten worden waarin DTS haar 100 jarig
jubileum op een grootse wijze had kunnen vieren. Corona gooide roet in het eten. Ook
het bestuur van DTS moest lijdzaam toezien hoe competities en trainingen werden stil
gelegd, de accommodaties werden gesloten en alle mooie DTS evenementen werden
afgelast. Het was bijna een seizoen lang stil aan de Oeverzegge.

BESTUURSTAFEL

Hoewel Corona nog lang niet het land is uit, probeert het DTS bestuur
haar vizier weer scherp te krijgen. Want ook aan de bestuurstafel zijn
er een aantal veranderingen te zien. Jan Vaartjes heeft, zoals vooraf afgesproken, na 2 jaar zijn rol als voorzitter eind 2020 weer neergelegd.
Jan van der Ben, met reeds 23 jaar DTS voorzitterservaring, heeft de
voorzittershamer voor twee seizoenen weer opgepakt. Daarnaast heeft
Anja Slagmolen haar verantwoordelijkheid als penningmeester wegens
persoonlijke omstandigheden terug gegeven en is Kees Feller in de rol
van Penningmeester gestapt met de deskundige ondersteuning van
Dennis Kuiper, die de boekhouding voor zijn rekening neemt.

JAN VAN DER BEN
Voorzitter
Jan is eind 2020 wederom in het bestuur aangetreden. Op dat moment
was Jan in de rol van de voorzitter van de Jubileumcommissie. Toen
Jan Vaartjes aangaf zijn 2 jarige periode niet meer te verlengen, kon
Jan van der Ben DTS niet zonder voorzitter het jubileumjaar in laten gaan.
Jan heeft al een lange historie. Heeft zo’n 20 jaar gevoetbald, maar
zoals hij zelf zegt heeft hij het nooit verder geschopt dan het vierde.
Daarnaast is hij een lange periode aanvoerder geweest van het bestuur. Van 1981 tot 2004 was Jan 23 jaar lang voorzitter en is het hij
in 2004 ook benoemd tot ere-voorzitter van DTS. Hoe mooi is het dat
een erevoorzitter ook in het jubileumjaar, wederom aan het roer staat.

Het huidige bestuur bestaat dan ook uit Jan van der Ben, Rene Feller,
Kees Feller, Ron Verschoor en Marko Post. Dit vijftal heeft de afgelopen
ledenvergadering laten zien dat DTS de Corona periode goed heeft
doorstaan, ondanks het feit dat er her en der wel een paar financiële
tegenvallers zijn te noteren. Dat gezegd hebbende, kan de club vooral terugvallen op trouwe sponsoren die DTS ook in deze stugge tijd
zijn blijven steunen. Daarnaast hebben wij nog een aantal speciale
acties kunnen doen zoals de Winter Wunderland Lotterie, gedreven
door Ruud Duijs.
Daarmee is het ook weer tijd om vooruit te kijken. Want het gras lijkt
ook bij DTS groener dan ooit te zijn. Dat komt niet alleen door de goede zorgen van de Dinsdagochtend Ploeg en Jan Vaartjes, die iedere
week hun ziel en zaligheid op het mooie gazon storten, maar dat komt
ook omdat er een duidelijke agenda is, hoe DTS het aankomende jaar
wil aanvliegen. De volgende punten staan op de agenda

dat wij vanaf 2024 een oplossing moeten hebben voor deze uitdaging.
Hiervoor zijn 3 opties:
(a) Huidige kunstgrasvelden laten vervangen. De kosten van deze
optie zijn echter dermate groot, dat het niet binnen het
vermogen van de club ligt om dit te bekostigen.
(b) Op het A-veld het kunstgras vervangen door gras.
(c) Van het B-veld het A-veld maken (gras ligt er prachtig bij,
waarbij het A-veld als kunstgrasveld gebruikt kan blijven
worden voor de jeugd en trainingsveld.
Alles heeft zijn plussen en minnen, en daarvoor zullen zaken goed
afgewogen moeten worden.

1. 100 JAAR GROOTS VIEREN
Hoewel DTS vorig jaar niet in de gelegenheid is geweest om het 100
jarig jubileum op de beoogde wijze te vieren, zijn de plannen voor dit
seizoen niet minder groot. In de week van 11 tot en met 18 juni 2022,
gaan wij op het DTS terrein een week lang het jubileum vieren. Met
een officiële receptie, een reünie, een Feest van de Eeuw en niet te
vergeten ook heel veel voetbal. Wij bereiden een Langedijker jeugdtoernooi voor met alle clubs uit Langedijk en er staan ludieke voetbalwedstrijden op het programma. Bovenal wordt er een uniek DTS
jubileumboek geschreven door Arie Kaan. Hierin wordt de historie
van DTS nog eens tot in de finesses uitgelicht. De jubileumcommissie
staat onder leiding van voorzitter Bart Tuijnman.

4. NOOD AAN VRIJWILLIGERS
Om iedere week te kunnen voetballen en gezellig op de club te zijn,
hebben we wel handjes nodig. Dit geldt op vele vlakken zoals in de
kantinebezetting, bestuur, scheidsrechters, trainers, commissies etc.
Overal zijn vrijwilligers nodig. Nu zijn het vaak dezelfde handjes die
het vele werk moeten doen. De club is vooral op zoek naar nieuwe
handen. Als je iets wilt doen, meld je alsjeblieft aan!

2. GROEIEN OP DE ZATERDAG

5. FORMATIE VAN EEN NIEUW BESTUUR

Wij hebben nog niet ten volle kunnen profiteren van de overstap
naar de zaterdag. In beide seizoenen speelde Corona een verstorende
factor, los van het feit dat wij met z’n allen nog moeten wennen dat
het allemaal op zaterdag is. Het zit nog niet in onze routines, om
het zo maar te zeggen. Wij gaan van het zaterdagvoetbal een groot
succes maken! Dat begint natuurlijk met resultaat op het veld, maar
even zo belangrijk gaat het om gezelligheid op het complex. Houd
ook de Super Saturdays in de gaten, want deze zaterdagen worden
extra luister bij gezet door muziek en entertainment.

Het aantal dienstjaren van de huidige bestuursploeg zijn een direct
signaal dat het goed is om uit te kijken naar vers bloed. Een goede
mix van jonge mensen met frisse ideeën, in combinatie met enkele
mensen met bestuurlijke ervaring, zou het ideale plaatje schetsen.
Probleem is dat niemand een sticker op zijn voorhoofd heeft waarop
staat “ik wil in het bestuur”. Het goede nieuws lijkt te zijn, dat we al een
heel eind op weg zijn naar een nieuwe ploeg met enthousiaste DTSers, die een nieuw bestuur gaan vormen.
Iedereen hoopt dat wij de Corona periode achter ons kunnen laten.
Het bestuur wil er samen met alle betrokkenen van de club weer een
mooi seizoen van maken. Want naast alle uitdagingen gaat het vooral
om voetbalplezier en bovenal gezelligheid. Wij zien jullie graag op de
Oeverzegge en dan vooral op een levendige Oeverzegge.

3. BESLISSING RONDOM KUNSTGRAS
In dit seizoen moeten wij de beslissing gaan voorbereiden hoe om te
gaan met het kunstgras. Want de kans is meer dan groot dat de huidige
kunstgrasvelden niet meer door de keuring gaan komen, wat betekent
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ARIE!

De titel doet de naam van een ‘glossy’ vermoeden. Maar niets is minder waar,
we hebben hier te maken met historicus Arie Kaan. Dat we hier te maken
hebben met een historicus is meteen duidelijk. Ik belde Arie voor het maken
van een afspraak. Hij woont aan de Karel Doormanstraat en op mijn vraag
wie dat ook al weer was, begint Arie meteen levendig en gedetailleerd te
vertellen. Het is wel een triest verhaal: in de nacht van 27 op 28 februari 1942
is Karel Doorman omgekomen tijdens de Slag in de Javazee. Voor de liefhebbers onder ons verwijs ik graag naar Wiki- of Ariepedia voor nadere info. ,,Het
moet akelig precies kloppen, je moet altijd bij de bron blijven”, aldus Arie. Dit
zichtbare ambt van Arie zweeft ook de hele avond boven tafel.
Ik word vriendelijk welkom geheten door achtereenvolgens Angelie
en Arie. En net als eerdere interviews ontbreekt het mij aan ruimte om
alle onderwerpen te behandelen die ter sprake zijn gekomen. Zoals u
van mij gewend bent, volgt hierna een lijstje met deze onderwerpen:
De meteoorinslag die een einde bracht aan het dino tijdperk.
De vulkaanuitbarsting bij Krakatau.
Amsterdam eind jaren 60 en wat studeren in de hoofdstad zoal aan
levenswijsheid met zich meebrengt; hier heeft Arie voor het eerst
bier leren drinken (in het Olympisch Stadion werd een kleedkamer
voor de gelegenheid omgebouwd tot sociëteit).
De soms weinig complimenteuze oudere generatie.
De film ,,As it is in haven” en ,,Gabriella’s song” (prachtige film aldus
Angelie).
De Keppelsloot in Oudkarspel.
De diverse foto’s die ik deze avond onder ogen krijg, met als
klapstuk Arie op de hoge brug met gelijke leggers.
Geschiedenis van de sporthallen: hoewel nu gemeengoed, was er
eind jaren 60 nog geen sporthal te bekennen, dat kwam later. ,,We
speelden eerst zaalvoetbal in de veilinghallen in Alkmaar. Pas later
werden er sporthallen gerealiseerd” (sporthal ‘Geestmerambacht’
dateert bijvoorbeeld van 1971).
De pikante details bewaart Arie natuurlijk voor het jubileumboek van
onze vereniging.

Arie laat me zijn kantoor zien; daar gebeurt het allemaal. Het bureau is
omringd met een gezellige potpourri van boeken. Een opvallend
groot deel handelt over de Langedijker dorpen. Logisch ook, want
Arie houdt o.a. lezingen in Het Behouden Huis en in het Regthuis te
Oudkarspel, waar nu een expositie over ruilverkaveling is neergestreken.

•
•
•

OP ZOEK NAAR WONING IN LANGEDIJK
Arie is geboren aan de 1e Lage Hoekstraat in Noord-Scharwoude,
maar heeft jarenlang (vanaf zijn 25e) in Heiloo gewoond. Hij is sinds
4 jaar gepensioneerd (hij heeft jarenlang met veel plezier gymnastiek
en geschiedenis gedoceerd), maar verveelt zich geenszins. Arie vult
zijn tijd met ‘hobby-dingen’ zoals het jubileumboek van DTS, het
geven van lezingen en de historie van Langedijk in de breedste zin des
woords. Zijn hart ligt dan ook in Langedijk en deze inborst voert hem
op latere leeftijd ook weer terug naar zijn roots. Thans is hij in alle rust
op zoek naar een woning in Langedijk.

•
•
•
•
•

ARIE DRUK MET JUBILEUMBOEK DTS

Arie heeft zijn jeugd grotendeels (vanaf zijn 3e jaar) doorgebracht
aan het Zijperpad in Noord-Scharwoude en heeft zijn lagere school
doorlopen aan de Kerklaan (later de Kloet). Op het schoolplein en
het grasveld daartegenover was het altijd voetballen geblazen, voor
en na school. Arie heeft twee broers en één zus: IJsbrand, Willem en
Manja (tweeling). Arie heeft in dienst gezeten van september 1972 tot
1 maart 1974 en was de laatste 14 maanden gestationeerd in Duitsland.
,,Tijdens mijn verlof kon ik gelukkig voetballen bij DTS”.

Op 21 februari 2021 was het een eeuw terug dat DTS werd opgericht.
Vanwege Covid zijn de festiviteiten een jaar uitgesteld en zoals een
deel van de lezers ongetwijfeld zal weten, ontfermt Arie Kaan zich
over het schrijven van het jubileumboek in verband met het 100-jarig
bestaan van onze vereniging. Arie vaart daarbij zijn eigen koers en
heeft alle vrijheid om het boek in te richten. Hij heeft ook veel
ervaring op dit punt. Zo zijn eerder zijn van zijn hand verschenen: het
jubileumboek van Museum BroekerVeiling en het jubileumboek van
gymnastiekclub Hercules en Hygiéa.
Historici en auteurs als Arie schaar ik onder de categorie artiesten,
architecten; ze hebben iets creatiefs, laten zich niet snel vangen en
varen hun eigen koers.

Harry Vermeegen had vroeger een item dat luisterde naar de naam:
‘de cirkel is rond’. Daar moest ik aan denken toen Arie vertelde dat
zijn opa één van de langstzittende voorzitters van DTS is geweest. Het
komt allemaal mooi bij elkaar. Zijn opa was één van de eerste voorzitters van DTS en kleinzoon Arie (die ook nog eens vernoemd is naar
zijn opa) schrijft nu het jubileumboek in verband met het 100-jarig
bestaan van DTS. Hoewel in een eerdere jubileumeditie staat vermeld
dat Arie Ootjers voorzitter is geweest van 1921 tot 1942, komt hier
historicus Arie weer om de hoek kijken (immers: ,,altijd bij de bron
blijven”): hij is voorzitter geweest van 1924 tot 1942.
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ARIE!

Ook van een andere kant bestaat er een familiaire verwevenheid met
één van de eerdere voorzitters van DTS. Een zus van opa Ootjers (Anna
Ootjers) was de overgrootmoeder van voormalig voorzitter Rick Tauber.

Egmondse club) en dwongen ze ook nog eens promotie af naar de
2e Klasse KNVB. Arie schetst zichzelf als voetballer met een korte en
felle sprint, die goed kan organiseren.

GROTE VERDIENSTEN BIJ ZOWEL VELD- ALS ZAALVOETBAL

Ook met zaalvoetbal, een tak die vroeger niet weg te denken viel uit
het Nederlandse voetballandschap, liet Arie zich niet onbetuigd. Hij
speelde onder de vlag van Karrewiel Boys in het District (dat was de
hoogste klasse van Noord-Holland boven het IJ). Ze speelden dan
tegen teams als Scagha ‘66, Hovocubo, Hink Sport en Intervent. Het
was een leuke mix tussen spelers van DTS en LSVV, met spelers als Jan
Sneekes, Nees en Tinus Duys en Hein Kramer (broer van kastelein Jenne)
op het doel. Het was een schitterende tijd voor Arie. Hij memoreert
hierbij nog de beslissingswedstrijd in de kampioensronde van het
Rayon Alkmaar (daarvandaan kon je promoveren naar het hiervoor
genoemde District). Die wedstrijd werd met 3-1 gewonnen en Arie
scoorde alle 3 de goals. ,,De voorbereiding was goed”, aldus Arie
,,omdat ik die middag een paar wijntjes had gedronken tijdens de
viering van het 40-jarig huwelijksfeest van mijn schoonouders”.
Tot slot nog even dit: Arie blijft nog altijd een link houden met DTS. Hij
maakt namelijk deel uit van De Dinsdag Ochtend Klus Ploeg (DDOKP).
Arie vindt het erg gezellig om met die groep mensen het terrein
schoon te houden. Naast de DDOKP is Arie volop bezig met zijn kroonjuweel. Wij kijken erg uit naar het jubileumboek 100 jaar DTS en met dit
artikel hoop ik dat u een beeld heeft kunnen krijgen van wie de auteur
is. Houd de berichtgeving de komende maanden goed in de gaten!

Hoewel Arie in Noord-Scharwoude woonde werd het DTS; ,,Wij waren
niet katholiek, dan ging je naar DTS, dat was vaste prik”. Vroeger startte
je wat later met voetbal dan nu het geval is, dat was toen rond je 9e
of 10e. Arie speelde eerst bij de welpen, later bij de aspiranten en
toen als junior en uiteindelijk als senior. Dat van die aspiranten wist
ik wel; net als Arie hoor ik mijn vader ook wel eens over een speldje
dat je kreeg tijdens de Aspirantendag in Alkmaar als je daar als eerste
eindigde. Ik kom natuurlijk nog maar net kijken en weet totaal niet
wat Arie allemaal heeft gepresteerd op sportief vlak. Naast een nietonverdienstelijk turner, geeft Arie aan in het historische elftal van
DTS te hebben gespeeld dat begin jaren ‘80 na beslissingswedstrijden
promoveerde naar de 2e Klasse KNVB.
Hij stond jarenlang achterste man door een blessure van Theo Schut.
Een jaar na de promotie (waarin de tweede klasse werd gehandhaafd)
vertrok Arie bij DTS. ,,Door het onnavolgbare wisselbeleid van trainer
Nico Wagemaker, leek het mij verstandig om te gaan bij DTS”, aldus Arie.
Daarna heeft Arie nog in het eerste gespeeld bij Foresters in Heiloo
(1 jaar) en bij Zeevogels in Egmond (3 jaar). Bij die laatste club was Arie
aanvoerder (dat was uniek: iemand van ‘buiten’ aanvoerder bij een
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RENE DUIJS

Tekst: Jimmy Tuijnman Foto’s: Get the picture

RENE DUIJS EN
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RENE DUIJS

Na twee seizoenen van trainen, zonder het spelen van alle wedstrijden is de
DTS-selectie meer dan ooit gebrand om promotie naar de derde klasse af te
dwingen. Samen met hoofdtrainer René Duijs, die zijn contract wederom met
een jaar verlengde, kijk ik terug op zijn eerste twee seizoenen, praten we over
zijn ontwikkelingen als coach en kijken we vooruit naar de tweede seizoenshelft.
ONGELUKKIGE START

Op de wedstrijddagen nemen Jan Bruin, Stefan de Groot, Nick de Jong
en Mitchell Krop afwisselend de rol van assistent-scheidsrechter op
zich. René benadrukt nog maar eens hoe content hij met de hulp en
betrokkenheid van de mensen is.
Op moment van schrijven staat de ploeg van René op 5 punten achterstand van de koploper en dus ligt alles nog open: ‘Ondanks dat we
de afgelopen tijd te veel belangrijke spelers misten, ben ik tevreden
over de plek waar we nu staan. Dit zal ik overigens nooit als een
excuus gebruiken, ik heb namelijk altijd een goed elftal. De spelers die
je op de wedstrijddag tot je beschikking hebt zijn op dat moment de
sterkste spelers en met hen moet je de wedstrijd winnen.’

De eerste twee seizoenen als hoofdtrainer waren niet de seizoenen
waar hij op gehoopt had: ‘Het was frustrerend dat we een lange periode
geen wedstrijden mochten spelen, daar train je namelijk twee keer
per week met de jongens voor. Het voelde nu alsof we voor niks trainden
en dan is het lastig om de jongens constant maar te blijven motiveren
en ook om mijzelf te motiveren.’ Toch is dit René gelukt, de spelers
wilden immers graag een seizoen met hem door en ook hijzelf wilde
graag een jaar met de hechte spelersgroep verder: ‘Doordat ik zelf ook
op niveau heb gevoetbald weet ik dat het heel belangrijk is om continue
afwisselende trainingen te geven, omdat je ziet dat jongens gemakkelijker afzeggen als de trainingen saai beginnen worden. Ik denk wel
dat dat mij goed gelukt is, omdat de opkomst altijd hoog gebleven is.’
Als ik René vraag naar hetgeen waar hij het meest tevreden over is na
zijn eerste twee seizoenen, zegt hij, ‘als je de jongens ziet voetballen,
dan zie je de hand van René Duijs. Ik ben een voetbal-voetballer.
Natuurlijk wil ik altijd winnen, maar ik wil ook dat de mensen na de
wedstrijd naar mij toekomen en zeggen dat ze leuk voetbal gezien
hebben. Afgelopen week kwam er zelfs een ras LSVV’er naar me toe
die zei: ‘René, ik heb echt leuk voetbal van je gezien afgelopen zaterdag,
het was echt leuk om naar te kijken.’ Dan denk ik bij mezelf toch kijk
nou Duijs, dat heb je toch maar mooi voor elkaar gebokst!’

NIEUWE GENERATIE, MEERDERE PRIORITEITEN
Toch liep René ook wel tegen enkele dingen aan in zijn eerste seizoenen
als hoofdtrainer. Hij spreekt over een nieuwe generatie waarbij
voetballen in het eerste voor de jongens niet op nummer één staat.
Dat was in zijn tijd anders: ‘Wanneer spelers tegenwoordig een
weekendje weg willen, dan doen ze dat wanneer ze dat zelf willen en
houden geen rekening met het voetbalschema van DTS. Dit is echt wel
veranderd in de afgelopen jaren, ik snap het wel, maar moet er wel aan
wennen. Dat is gewoon de nieuwe generatie en daar probeer ik me zo
goed mogelijk op aan te passen.’

PROMOTIE IS DE AMBITIE
Tot slot vraag ik aan René wanneer hij nou echt tevreden is en wat hij
nog moet bereiken om met een trots gevoel te kunnen terugkijken:
‘Eigenlijk ben ik al tevreden met wat ik gedaan heb, aangezien ik echt
het gevoel gekregen heb dat spelers voor mij bereid zijn om zowel op
als buiten het veld, voor de volle honderd procent hun best doen om zo
tot mooie resultaten te komen. Dat geeft mij echt wel een goed gevoel.
Maar, het belangrijkste blijft toch promoveren. Pas als me dat gelukt is
denk ik “Nú heb ik echt het maximale eruit weten te halen” en ben ik
echt trots op wat we bereikt hebben.’

Doordat zijn eerste twee seizoenen vroegtijdig zijn stilgelegd, is er aan
de doelstelling niks veranderd: DTS zal dit jaar weer volop meedoen
in de strijd om promotie naar de derde klasse. Met een technische
staf bestaande uit Erik-Jan Kistemaker, fysiotherapeut Niels Apeldoorn,
vader Nees Duijs als trainer op de dinsdag en donderdag en coach van
het tweede elftal, zal het de spelers ook dit jaar aan niets ontbreken.

DTS MAGAZINE

19

2021 - 2022

Brood en Banketbakkerij Frank Rood

Dorpsstraat 716
Oudkarspel
0226 312621
www.bakkerijfrankrood.nl

Heeft u interesse in een
vrijblijvend adviesgesprek?
Mail dan naar info@dehondsdraf.nl of neem telefonisch contact met ons op: 06 - 250 40 908

De mooiste tuinen en projecten

Creatieve ontwerpen

Kleurrijke tuinen

Altijd op maat

www.dehondsdraf.nl

Onderhoud

TEAMS
JO12-1

JO12-2
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• Metal-Stud wanden

• Systeemplafonds

• Voorzetwanden

• Gipsplafonds

• Systeemwanden

• Houten plafonds

• Estrich-vloeren

• AkoesƟsche
plafondeilanden

VWHUNHQFRPSOHHW
LQGURJHDIERXZ
0226 320 401 www.demossel.nl

Nieuwe Advertentie
Dé Chocoladefabriek

WIJ MAKEN
CHOCOLADE…
VOOR JOU!
dechocoladefabriek.nl

TEAMS
JO13-1

JO14-1
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Traditioneel vakmanschap
Waterscheerling 7

T 0226 75 56 91

1724 XC Oudkarspel

M 06 83 65 86 11

www.wdekkerschilderwerken.nl

DTS BESTAAT 100 JAAR
Dat is een bijzondere gebeurtenis dat wij groots willen
vieren. Hiervoor hebben wij een prachtig programma klaar
staan. Met een Langedijker jeugdvoetbaltoernooi, een sporten spelmiddag, een gezellige reünie en niet te vergeten
“Het feest van de eeuw”.
ZET ALVAST IN JOUW AGENDA: 11 -18 JUNI 2022
Begin maart sturen wij
het programma uit.
Wil jij ook het Feestweek
Programma ontvangen,
stuur dan nu al een email naar:
DTS100JAAR@svdts.nl
en zet in de onderwerpregel:
“programma”

FEESTWEEK
11 - 18
JUNI 2022

Tekst: Erik-Jan Kistemaker Foto: Dennis Gouda Fotografie

MITCHEL KROP, EEN
SCHEIDSRECHTER MET PASSIE
Wat maakt het nu zo leuk om iedere week naast het trappen van een balletje, zelf als
scheidsrechter de fluit ter hand te nemen. Zo stelden wij wat vragen aan Mitchel Krop,
die wekelijks ontzettend veel plezier haalt uit zijn scheidsrechterrol. Eigenlijk is scheidsrechter zijn ook topsport. Je moet namelijk mentaal en fysiek behoorlijk fit zijn.
WIE BEN JE EN WAT DOE JE IN DE VOETBALWERELD?

WAAROM RAAD JE ANDEREN AAN OM SCHEIDSRECHTER
TE WORDEN?

Mijn naam is Mitchel Krop (27) en ik woon in Heerhugowaard. Ik voetbal
in DTS 3 op zaterdag. Ik ben actief als KNVB scheidsrechter bij de senioren
in de 3e divisie en de hoofdklasse. Daarnaast word ik regelmatig ingezet
als 4e official in de 2e divisie.

Scheidsrechter is een geweldige hobby. Een scheidsrechter moet
behoorlijk fit zijn. Want een geoefend scheidsrechter loopt ongeveer
8 tot 11 kilometer per wedstrijd om de verschillende situaties goed te
kunnen beoordelen. En tijdens dit lopen mag hij niet zo buiten adem
raken dat hij niets meer ziet. Kortom, een wedstrijd fluiten is fysiek nog
best uitdagend. Hou je dus van sporten, dan kan je als scheidsrechter je
training ook nog eens erg functioneel inzetten.

WANNEER BEN JE GESTART MET FLUITEN?
Ik ben begonnen met fluiten op 13-jarige leeftijd bij SV Koedijk. Op mijn
17e ben ik overgestapt naar de KNVB, waar ik 2 jaar actief ben geweest
in het jeugdvoetbal. Inmiddels wordt dit mijn 9e seizoen bij de senioren.

Als scheidsrechter kan je jezelf ook op persoonlijk vlak sterk ontwikkelen.
Je leert namelijk snel beslissingen te nemen en vervolgens deze beslissing
ook te verkopen. Je kan immers niet 20 seconden wachten totdat je
besluit een hoekschop of doeltrap te geven. En als je de beslissing niet
overtuigend verkoopt, dan zullen spelers je altijd proberen te overtuigen
van de onjuistheid van je beslissing. En dan maakt het niet zoveel uit of je
de goede of verkeerde beslissing genomen hebt.

WAT VIND JE LEUK AAN DE ROL VAN SCHEIDSRECHTER?
Scheidsrechter zijn is mijn passie. Niet omdat ik zo graag de leiding wil
pakken of het allemaal zo goed weet. Nee, de interactie die je met spelers
en trainers hebt tijdens zo’n wedstrijd maken het geweldig. Daarnaast is
het een functionele manier van sporten.

HEB JE WEL EENS PROBLEMEN OP HET VELD MET SPELERS
OF TRAINERS, WANT EEN SCHEIDSRECHTER IS NIET ALTIJD
DE MEEST GELIEFDE PERSOON OP HET VELD?

HOE BELANGRIJK IS GOEDE COMMUNICATIE VOOR EEN
SCHEIDSRECHTER?

Hoe gek het misschien ook klinkt, ik heb daar nog nooit mee te maken
gehad. Tuurlijk is er wel eens een woordenwisseling of is iemand het niet
eens met een beslissing, maar het blijft altijd bij momenten en emotie. Na
de wedstrijd is het bijna altijd alweer vergeten. Natuurlijk is dat ook na de
wedstrijd nog niet weggeëbd, wees dan verstandig, pak je spullen en zeg
gedag. De volgende keer dat je er bent zijn ze het vaak alweer vergeten.

Als scheidsrechter ben je constant met spelers aan het communiceren.
Je spreekt een speler vermanend toe, je legt uit waarom je een beslissing
hebt genomen, je biedt je excuses aan voor een fout, of je maakt gewoon
eens een geintje met een speler. Het hoort er allemaal bij. Daarnaast is
vooral ook je non-verbale communicatie van belang. Wat straal je uit?
Hoe geef je jezelf een houding ten opzichte van spelers? Kijk je mensen
aan als je ze toespreekt? Kom je overtuigend over? Of juist niet? Allemaal
zaken die voor een scheidsrechter van belang zijn, maar ook naast het
veld goed van pas komen.

WAT IS JE LEUKSTE WEDSTRIJD DIE JE OOIT HEBT MOGEN
LEIDEN?
Hmmm, die is heel lastig. Als ik moet kiezen springt de wedstrijd tussen
Sint George en Hauwert’65 in mei 2016 er boven uit. Dit was een rechtstreekse wedstrijd om het kampioenschap van de 4e klasse. De wedstrijd
werd gespeeld op neutraal terrein in Hoorn en trok ruim 1600 toeschouwers. Ik floot een geweldige wedstrijd, die na een spannende verlenging,
werd gewonnen door Sint-George.
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Vind jij het ook leuk om iedere week een wedstrijd te fluiten en word
je enthousiast van Mitchel zijn ervaringen? Meld je dan snel aan
bij Johan Beemsterboer (wedstrijdsecretaris@svdts.nl ) Hij helpt je
graag op weg.
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de Rooij Metselwerken

DAAR KAN JE OP

BOUWEN
06-53991108
ronderooij1968@gmail.com
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ARCHITECTUUR EN BOUW

16 APPARTEMENTEN HEILOO
25 APPARTEMENTEN SCHAGEN

WWW.BOUWBURO-TAUBER.NL

12 VILLA’S HEERHUGOWAARD
VILLA ZUID-SCHARWOUDE

ELMER, JESSE EN
LUUK MOSCH

Tekst: Bert Baron Foto’s: Get the picture

VADER & KIND

Vaders en kinderen
gaan iedere week
naar DTS. Goed om
dit voor het nageslacht mooi vast te
leggen. We hebben
weer een paar vaders
gevonden die veel
voor de club doen
en soms nog bij DTS
voetballen.
FAMILIE
WISCHMEIJER
FIMME
Fimme is al vanaf zijn 7e actief als voetballer.
Hij speelt voorin als een hangende spits op
de nummer 10 positie bij JO16-1. Hoewel
zijn vader grapt dat Fimme een luie spits
is, blijkt al snel dat “het fanatieke” de rode
draad in de familie is. Dat geldt dus ook voor
Fimme. Daar waar Jesper Karlsson van AZ
zijn lichtende voorbeeld is, probeert hij vooral
op de juiste plek te staan. Want een goede
spits moet vooral scoren, is zijn credo.
SENNE
Ook Senne is vroeg begonnen met voetbal.
Maar in tegenstelling tot Fimme, is hij in de
achterhoede terecht gekomen. Met reden,
want hij heeft als laatste man een goed
overzicht en is daarbij nu al in staat om het
team aanwijzingen te geven en de spelers
“goed neer te zetten”. Tijdens het gesprek is er
een willekeurige voorbijganger, die aangeeft
dat Senne het talent van de toekomst is,
overigens vindt deze voorbijganger dat ook
van Fimme. Deze twee broers kunnen wij
dus hoogstwaarschijnlijk terug zien in DTS 1
over enkele jaren.
PETER
Vader Peter onderstreept vooral de werklust
van de mannen. Hij ziet dat ze er telkens
100% voor gaan en dat ze dus fanatiek zijn.
Overigens herkent hij dat ook bij zichzelf,
toen hij nog zijn voetbalschoenen aan had.
Dat heeft maar enkele jaren geduurd, in de
periode dat hij het groen-witte tenue van
BOL mocht dragen. Ook Peter belandde in
de achterhoede. Hoewel hij bij zichzelf het
harde werken naadloos laat overvloeien in
ruw spel. Ik denk dat er best wat tegenstanders
waren die het een zege vonden dat Peter
stopte. Hij zag het overigens zelf ook niet
zitten en stapte over naar de roeisport, wat
hij met verve heeft gedaan. Tja, zo roeien
wij allemaal met de riemen die wij hebben.
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VADER & KIND

FAMILIE
DUIJS
JAN
Jan is misschien wel één van de jongste leden
van DTS op dit moment. Met zijn 4 jaar, maakt
hij de eerste stappen op het kabouter voetbalveld.
Niet alleen vader Ruud maar ook Opa Tinus
geven kleine duwtjes in de rug om aan het
groene kunstgras te ruiken. “Best spannend”,
zegt Jan dan. Hij vindt voetbal vooral leuk.
Lekker een beetje dribbelen, vindt hij op dit
moment het leukste. Zijn vader vindt vooral dat
hij al heel hard kan schieten, waarbij het opvalt
dat hij dat vooral met zijn linkerbeen doet! Jan
is begin oktober gestart met de voetbaltraining
om vertrouwd te raken met het spel. Ik denk dat
wij nog veel van Jan gaan horen!
RUUD
Ruud heeft een hele lange historie bij DTS.
Daar het voetbal er bij hem van huis uit met de
paplepel is ingegoten, kan het ook niet anders
dan dat Ruud al veel uren bij het DTS clubhuis
heeft doorgebracht. Ruud startte zijn voetballoopbaan op zijn 6e en geeft aan dat hij van
de voorlinie in de jeugd steeds verder naar de
achterlinie bij de senioren belande.
Bij de senioren heeft Ruud veel elftallen doorlopen van het 1e, via het 2e naar het 4e en het
veteranen team. “Bij gelegenheid mocht ik wel
eens bij het 1e spelen, mijmert Ruud.” Maar hij
geeft ook aan dat het 1e toch niet helemaal
zijn ding was. “Het leuke van het 1e was ook
dat ik op zaterdagavond nog een uurtje langer
kon doorstappen, omdat het 1e elftal altijd
later in de middag speelde”. Ruud geniet van
het voetbal, maar nog meer van de gein en de
ongein in de kleedkamer. Als geen ander kan
hij de verhalen herbeleven en navertellen.
Ook is Ruud altijd actief geweest rondom de
vereniging. Hij is één van de grondleggers van
het unieke Winterwunderland Turnier en niet te
vergeten de bedenker van de Lotterie variant in
2021. Nu stapt hij weer met gemak in de rol van
trainer als zijn zoon ook de voetbalschoenen
aantrekt. Een DTS man in hart en nieren.

FAMILIE
WEVER
SKY EN ZANE
Zane en Sky zijn tweeling. Een twee-eiige
tweeling wel te verstaan, want Zane voetbalt
bij JO12-2 en Sky voetbalt bij MO11-1. Het is
niet alleen dat Zane bij de jongens voetbalt en
Sky bij de meiden, het is ook nog eens zo dat
Zane op doel staat en Sky op het middelveld
speelt. Op de vraag waarom Zane heeft gekozen voor een rol als keeper geeft hij aan “als je
hele mooie reddingen hebt, dan krijg je complimentjes!”. En dat is precies wat het keepen
zo leuk maakt. Voor Zane was het logisch
om voor keeper te gaan “op school stond ik
meestal op doel en dat vond ik gewoon leuk”.
Voor Sky is het middenveld haar plek. Ze
vindt heerlijk om veel meters te maken op
het veld. “Lekker rennen”, zoals ze zelf zegt.
Haar specialiteit is het geven van lobjes. Als
haar gevraagd wordt of ze dat ook veel doet,
dan moet ze dat ontkennen. Misschien een
mooi moment om daar toch eens mee te
starten. Maar voorlopig nog niet. Want op
het moment dat we dit gesprek hebben,
zit ze met haar arm in het gips. Over een
bal gestruikeld, terwijl ze niet eens aan het
voetballen was. Hopen dat ze snel weer fit is.
DICK
Bij het Waarlandse Conzelo is Dick zijn
voetbalcarrière gestart. Vanaf zijn 6e was hij
al op de voetbalvelden te zien. Dick genoot
van zijn voetbalcarrière in Waarland, waar
hij helaas net niet het eerste gehaald heeft,
doordat er veel goeie keepers waren. Hij kijkt
wel terug op een mooie periode. Vervolgens
is hij in de rol van coach aan het voetbal
verbonden gebleven. Bij DTS is Dick niet
alleen de coach van het team van zijn zoon,
maar is daarbij ook trainer en keeperstrainer.
Hij wordt vooral gewaardeerd om zijn goede
tips, volgens Sky. We moeten het interview
afronden, de warm-up moet beginnen. Ik zie
dat Dick er de wind er flink onder heeft, het
hele team gaat snel aan de slag.
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FAMILIE
ZUURBIER
JORT
Al 2 jaar is Jort op het DTS terrein te vinden.
Samen met zijn vader is hij met het voetballen
gestart op straat. Net zoals vele grote
voetballers vóór hem. Jort leeft wel in een
dilemma namelijk dat hij door zijn coach
(nota bene zijn vader) in de achterhoede
wordt gezet, terwijl hij graag voorin wil
voetballen. Jort wil namelijk heel veel
doelpunten maken.
Maar ook Jort weet dat je samen moet spelen
om te kunnen winnen. Dus het is niet alleen
belangrijk om te scoren, er zijn ook andere
belangrijke taken op het veld. Hij is goed in
het afpakken van de bal, vindt hij zelf. Maar
bovenal heeft hij een hard schot. Dat is ook
waarom zijn vader wel degelijk de waarde
van Jort goed in schat. En wat doet Jort in het
veld? Gewoon lekker vaak naar voren rennen.
ANNE
Anne is natuurlijk een bekend gezicht. Hij
is jarenlang een hele actieve voetballer bij
DTS geweest. Gestart in de F-jes is hij door
gegroeid naar de selectie en daar is hij 5 jaar
onderdeel van geweest. Hij geeft aan dat hij
fanatiek was: “Je moest mij altijd drie keer
voorbij”, zegt hij zelf. Hij heeft nooit in lagere
teams willen voetballen, ook omdat hij bang
was om die scherpte kwijt te raken.
Nu kijkt hij als coach langs de lijn naar zijn
zoon. Als coach en trainer probeert hij de
jongste jeugd mee te nemen in het voetbalspel.
“Je wil snel te veel voor die jonge mannen”,
zegt hij. Ook daar komt het fanatieke weer
naar boven. Bovenal constateert hij naar
tevredenheid dat er een goede sfeer is op
dit moment. Met een leuke groep wordt de
jongste jeugd getraind en gecoacht. “Je moet
het samen doen en dat geeft voldoening!”.

Heinis Logistics BV

Bij Heinis Logistics kunt u terecht voor:
Geconditioneerd vervoer
Distributie nationaal en internationaal
Stadsdistributie in Amsterdam
Dedicated transport
Koeriersdiensten nationaal en internationaal
Opslagloods van 2000 m 2
De transporteur die met u meedenkt. www.heinislogistics.nl
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• GRATIS LEENAUTO!
• Ook schade’s aan uw
auto lossen wij van
A t/m Z voor u op
• Vooraf wordt er
altijd een prijs met
u afgesproken
• RDW - erkend
GRAAG TOT ZIENS!
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De Heining 12, 1161 PA Zwanenburg
Telefoon: (020) 497 47 57
Fax: (020) 497 70 53
E-mail: info@heinislogistics.nl
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Zakelijk

Feesten

Beleef Zee & Zo!

Vergaderingen

Bruiloften
Jubilea

Zee & Zo de plek voor heerlijk eten in een ontspannen sfeer, zakelijke
meetings, feesten en partijen en al het moois wat er te vieren valt!

Verjaardagen

Voor alle leuke momenten creëren wij de juiste tafel. Wij bieden een
compleet aanbod met ouderwetse gastvrijheid.

Workshops
Teambuilding
Bedrijfsfeest
Jubilea

Familiediners

Strandafslag 2 Centrum Telefoon: 0226-381712

info@strandpaviljoenzeeenzo.nl

HET
ADRES VOOR UW
JONG GEBRUIKTE
PERSONENWAGEN
WWW.VAD E R AUTOMOTIV E . N L
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MAARTEN BENEKER

Tekst: Hugo Baron Foto’s: Michel Bes / Bert Baron

EEN KIJKJE IN HET
VERLEDEN MET ONS
OUDST VOETBALLENDE
LID, MAARTEN BENEKER
Op een grijze maandagmiddag heb ik afgesproken met Maarten Beneker.
Ik bel aan en er wordt snel open gedaan. Ik word op afstand warm welkom
geheten en we verplaatsen ons snel naar de woonkamer. Ik ken Maarten, net
zoals veel anderen hem kennen, van DTS. Mijzelf voorstellen was niet nodig.
Ik zag Maarten regelmatig. Vaak op het complex aan de Oeverzegge,
waar Maarten op wedstrijddagen vaste supporter is, maar daarnaast
zag ik hem ook met regelmaat in de sportschool, om de fitheid van ons
83-jarige lid maar eens aan te geven. Daar bespraken wij dan altijd de
wedstrijd. Eenmaal zittend op de bank kostte het zoals gewoonlijk weinig moeite om in gesprek te raken en was ik als relatief jong lid van de
club nieuwsgierig om meer over zowel de clubhistorie als de clubicoon
Maarten te weten te komen.

EEN VOETBALCARRIÈRE VAN 71 JAAR
In de wetenschap dat Maarten nog steeds een actief voetballend lid is
van DTS, vraag ik naar het verhaal achter zijn voetbalcarrière. “Ik ben begonnen toen ik 12 jaar oud was. Ik speelde in Den Helder bij HRC”, begint
Maarten. “Daar heb ik gespeeld totdat ik 18 werd en vervolgens in dienst
moest. Toen ik na mijn dienstperiode weer verder ging met voetballen
was ik 21. Ik besloot toen om bij DTS te beginnen, want in Langedijk was
een wekelijkse dansavond en mijn zwager speelde al bij DTS.”
“Ik startte in het 2e elftal dat net naar de KNVB 3e klas gepromoveerd
was”, vervolgt hij monter en opgetogen denkt hij terug aan die tijd.
“Hier is een enorm hecht en gezellig team ontstaan. 10 Jaar lang heeft
Maarten in de selectie van DTS gespeeld en werd veelal in het tweede
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elftal opgesteld.” De jaren daaropvolgend is (bijna) het hele team bij
elkaar gebleven en werd dit vervolgens het 3e en 4e elftal.
Op 65 jarige leeftijd moest Maarten de transfer naar de veteranen maken, dat op dat moment bij DTS niet actief was. Noodgedwongen maakte hij de overstap naar onze geel-blauwe rivalen, waar hij 10 jaar later
weer het omgekeerde pad bewandelde naar zijn echte “cluppie”.
Vandaag de dag speelt Maarten nog steeds in het “Trimmers”-team.
Een fit vriendenteam van mannen met een gemiddelde leeftijd van 65.
Elke maandagavond wordt er door deze senioren nog fanatiek getraind,
waarbij na afloop van de training de werking van de biertapinstallatie in
de kantine grondig wordt gecontroleerd.

EVEN TERUG IN DE TIJD
Nieuwsgierig naar de historie van de club vraag ik Maarten naar het
verleden. Ik vraag hoe het vroeger was en hoe de club er destijds uit
zag. “Ja, het was gewoon een heel mooi complex met een enorm gezellige kantine”, begint Maarten met vertellen. “Het oude complex had
gewoon iets bijzonders. De kantine was voorheen een kleuterschool.
Deze is door hele goede vrienden Willem en Ciska Flutsch omgetoverd
tot prachtige kantine”.
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MAARTEN BENEKER

“Wat maakte dat complex nu zo bijzonder?”, vraag ik hem. “De hele
sfeer en het verhaal maakte het zo mooi. Op het moment dat DTS van
het vroegere complex naar het stuk grond achter Pontmeyer aan de
Dorpstraat ging, werd de grond toen voor een symbolisch bedrag van 1
gulden gehuurd van de firma Eecen. In het schuurtje naast de Heerlijkheid waren vroeger de kleedkamers”, verteld hij met zijn kenmerkende
lach, en gaat verder “het was een ervaring op zich om het bruggetje
over te moeten alvorens je het complex kon betreden. Vanaf hier keek
je over het complex.”

en memorabele avonden. Allemaal even leuk, maar kampioen worden
blijft toch wel bijzonder”. Bij de senioren is Maarten 5 keer op de eerste
plek geëindigd. Vanaf de linksbuiten positie droeg Maarten zijn steentje
bij aan deze kampioenschappen, waarbij hij met enige regelmaat wel
eens een corner in 1 keer tegen de touwen wist te krijgen. “wel met een
windje mee”, voegt Maarten hier met een knipoog nog aan toe.

GELUKKIG BLIJFT MAARTEN NOG WEL EVEN ACTIEF
Afsluitend vraag ik Maarten hoe lang hij nog wilt blijven voetballen.
“Nou, ik heb net nieuwe voetbalschoenen gekocht, dus ik ben voorlopig nog niet van plan om te stoppen”, zegt Maarten lachend, terwijl het
vervolgens vanuit de keukentafel klinkt “Oh, wordt dat tegenwoordig
niet meer overlegd”? “Oeps, dat had ik niet moeten zeggen, ik was van
plan deze schoenen met kerst aan mezelf te geven.” Lachend staan wij
beiden op terwijl Maarten besluit “ zo lang dat ik kan voetballen, zul jij
mij op het veld terug zien.”

MOOIE HERINNERINGEN
Je ziet dat Maarten even terug denkt aan vroeger. Met veel enthousiasme deelt hij zijn ervaringen met mij. “In 1991 verplaatste de activiteiten van DTS zich naar de huidige locatie aan de Oeverzegge. Ook het
huidige sportpark vindt Maarten prachtig. Hij draagt daarom graag bij
aan het onderhouden ervan. Met een vaste ploeg (de dinsdagmorgen
klusploeg) wordt op de dinsdagmorgen het terrein onderhouden. Dit
doet Maarten overigens met veel plezier. In het verleden heeft Maarten
meerdere taken op zich genomen. Zo was Maarten trainer, coach, barman en bestuurslid. Om maar wat te noemen.
Als ik Maarten vraag naar zijn absolute hoogtepunt uit zijn DTS tijd en of
hij dat met mij kan delen, dan geeft hij aan “Nee, om er 1 moment uit te
kiezen vind ik erg lastig”, besluit hij na kort nadenken. “Ik heb zo’n goede
tijd gehad met veel verschillende dingen. Feesten, reizen naar Duitsland
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Terwijl ik terugloop naar de auto voel ik even aan mijn knie. Net een
operatie achter de rug en dat is nog voelbaar. Hoe bijzonder is het als je
als 83 jarige nog zo fit bent, denk ik bij mijzelf. Twee jaar geleden kon hij
zich nog meten met het DTS gelegenheidsteam met grote voetballers
als Sjakie Swart van Lucky Ajax. Ach, die Maarten is niet alleen een fitte
kerel maar ook een prachtig bescheiden man. Ik hoop hem inderdaad
nog jaren op het veld te mogen zien.
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Hypotheek
binnen een
week?
Of liever zekerheid
dezelfde dag?

Je hebt je hypotheek namelijk niet binnen
een week nodig. Wat je wel wilt is 100%
zekerheid of je de hypotheek rond krijgt
en daarmee je droomhuis kunt kopen. Na
1 gesprek met mij krijg je een Zekerheidscertiﬁcaat*. Hiermee krijg je van mij de
garantie dat je hypotheek rondkomt.

Dorpsstraat 535
Noord Scharwoude

0226 318180
www.hypotheekcentrumlangedijk.nl

* Zekerheidscertiﬁcaat krijg je alleen na het meenemen van de juiste benodigde stukken

TEAMS
Dames 1

DTS-4
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raamdecoratie | buitenzonwering | kleur- en interieuradvies
Alles voor uw interieur in één keer geregeld. Bij ons is dat geen probleem.
Wij hebben alles onder één dak. Een enorme keus met nieuwste trends
en een groot assortiment met producten voor ieder budget. Alles om
van uw huis een waar paradijs te maken. Wij adviseren u daarbij graag
welke stijl en producten het beste bij u passen.

“Wij hebben ruim 50 jaar ervaring!”

Op zoek naar uw
droombadkamer?
Kom langs bij Sanisale Heerhugowaard,
wij helpen u graag.

Sanisale.com • M. de Klerkweg 4,
1703 DK Heerhugowaard • tel: 072 73 70 100
4.7 uit 5

TEAMS
DTS-2

DTS-3
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“ Lekker samen met mijn
vriendjes voetballen, dat doe
ik het liefst. Meestal zijn we
met z’n zessen, Rob, Matthijs,
Stefan, Danny, Bo en ik.
Ik doe altijd alsof ik
Van Dijk ben en Rob is
altijd Blind. En Matthijs?
Die speelt natuurlijk altijd
als Matthijs de Ligt.”

Klantt ev r e d e n
heid

MARCO

9,1
Onbezorgd met elkaar voetballen
verzekeren doen we samen
Kinderen denken niet aan gevaar. Zeker niet als ze lekker aan het
voetballen zijn. Schade zit dan in een klein hoekje. Goed verzekerd
zijn, geeft een onbezorgd gevoel.

Nh1816 Verzekeringen staat midden in de maatschappij en biedt via
de adviseur de beste producten en diensten. Dit mag rekenen op
hoge klanttevredenheid. Daar zijn we trots op. Daar werken we hard
voor en dat doen we samen.
Samen met u, met onze medewerkers en met onze adviseurs.

Ga voor een Nh1816-verzekering naar een adviseur bij u in de buurt.

nh1816.nl
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SANDER HEIDSMA

Tekst: Hugo Baron Foto’s: Get the picture

SANDER HEIDSMA,
DE MAN VAN
DE MEIDEN
Het is vrijdagavond en ik stap uit mijn auto. Ik heb afgesproken met Sander Heidsma.
Het regent en het is koud. Ik zet een korte looppas in naar de voordeur en bel aan. Er
wordt snel opengedaan. Sander heet mij welkom in huize Heidsma en we bewegen
ons naar de keukentafel. Ik kon gelijk merken dat ik een voetbalhuis in was gestapt.
AZ staat namelijk op de televisie aan en Sander vraagt gelijk “je vindt het vast niet erg
als dit even op blijft staan?”. Al snel raken wij in gesprek over voetbal, DTS en andere
zaken. In een uur tijd vertelt Sander mij uitgebreid over zijn eigen voetbalcarrière, de
4 belangrijkste dames in zijn leven en wat voor hem het spelletje nou zo leuk maakt.
VOETBALCARRIÈRE

heel goed dat wij naar de Ardennen zijn geweest. Wij moesten daar
met 35 man paardrijden. Dit ging alleen niet geheel volgens plan.” Begint Sander lachend. “Wat gebeurde er nu? Piet de Geus was tijdens
het rijden van zijn paard gevallen, maar bleef met zijn voet vastzitten. Uitgerekend over het enige stukje asfalt wat in de omgeving te
bekennen was, werd hij over de grond mee gesleurd. Nou, bij terugkomst zagen de mannen met de grootste praatjes Nees Duys en John
Wijman lijkbleek. De praatjes kwamen de volgende dag pas terug.”
Zo kreeg ik nog meer vermakelijke verhalen te horen, waaronder een
aantal die de redactie niet helemaal geschikt achtte voor publicatie in
het magazine.

Sander, hoe ben je begonnen met voetballen? “Ik kom uit een DTS
familie. Vader, broers, opa en ooms hebben vroeger ook bij DTS gespeeld of waren bij de club betrokken. De familietraditie moest voortgezet worden, dus toen ik een jaar of 6 was, ben ik ook begonnen bij
DTS. Vervolgens ook altijd bij DTS gebleven en met een ontzettend
leuke groep de jeugd doorlopen. In de jeugd altijd in de selectie teams
gespeeld en met bekende jongens als Maarten de Waard, Barry Rootjes,
Dave van de Molen en Arjo Groot naar de senioren toe gegroeid”.
In de jeugd speelde Sander altijd op een vrij hoog niveau en werden
de jonge mannen bijna altijd kampioen. Het goede spel kon Sander
op jonge leeftijd al laten zien bij de senioren. Op 17 jarige leeftijd
maakte Sander namelijk zijn debuut bij de hoofdmacht van DTS. “In
totaal heb ik zo’n 8 jaar in de selectie gespeeld. We hadden ook een
ontzettend goed team. We speelden op een hoog niveau en het was
een leuke groep. Ik heb een aantal goeie jaren gehad zodat ik bij
het eerste kon spelen, maar vervolgens zakte ik af naar het 2e elftal.”

HOOGTEPUNTEN EN DE ARDENNEN
Met plezier vertelt Sander zijn verhaal. Heb je een aantal absolute
hoogte punten uit die tijd? “Nou, ik zou het niet tot 1 punt kunnen
beperken. Het was vooral de combinatie van zaken, wat het zo leuk
maakte” concludeert Sander. “We hadden enorm gezellige avonden in
de kantine, maar ook veel sportieve hoogtepunten. Zo was het bijna
gebruikelijk dat wij met DTS de Zuurkoolcup wonnen en ik kan mij
nog herinneren dat wij kampioen werden in de 3e klasse en in die
promotiewedstrijd maakte ik de winnende goal.
Vervolgens word ik meegenomen in mooie anekdotes. “Ik weet nog
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DE OPLOSSING VOOR ALLE MULTITOOLS

DE KEUS VAN DE VAKMAN

SANDER HEIDSMA

DE DAMES

MOOIE MOMENTEN

Naast dat Sander zelf als voetballer veel voor DTS heeft betekent, is hij
nu ook hofleverancier met 3 getalenteerde dochters voor het blauwwitte tenue. Dochters Fee (13), Bloem (14) en Sammy (18) hebben
allen de voetbalschoenen aangetrokken. Ik vraag aan Sander of hij
meer over zijn meiden kan vertellen. Met trots steekt hij van wal. “alle
meiden zijn begonnen toen ze 6 jaar waren. Ze hebben allemaal ook
op hoog niveau gespeeld. Sammy kwam ook terecht in een heel goed
team toen ze begon. Tot haar 14e heeft ze bij DTS gespeeld en hele
mooie seizoenen gehad. Daarna is ze bij Kolping Boys gaan spelen.
Hier heeft ze zo’n 3 jaar in de 4e divisie MO-17 gespeeld wat op dat
moment zo’n beetje het hoogste meiden niveau was. Ze speelde altijd
mid-mid en had een ontzettend goede pass in haar benen.”
En hoe zit het met de jongste twee dames? Ik hoor dat er een boeiende concurrentiestrijd gaande is. “Fee en Bloem spelen samen in de
MO-15. Fee speelt vaak linksvoor en Bloem speelt vaak rechtsvoor.
Samen zitten zij in een race voor de topscorerstitel. Fee is vooral heel
snel en sterk aan de bal en scoort makkelijk. Bloem is juist heel technisch en kan verbazingwekkend goed trucjes.” Van haar vader krijgt
zij dan ook de Braziliaanse bijnaam “Bloeminho”. De meiden onder 15
kennen al veel succesvolle seizoenen en spelen momenteel in de eerste klasse. Hierboven is alleen nog de hoofdklasse.

Sander brengt zijn voetbalkennis graag over op de jongere generatie. Hoe bevalt het coachen? “Ja, het is ontzettend leuk om te doen.
10 Jaar geleden ben ik begonnen met het coachen van Sammy’s team.
Dit heb ik een aantal jaren gedaan, totdat ik zo’n jaar of 6 geleden ben
begonnen met het coachen van het team van Fee en Bloem. Het is een
ontzettend leuke groep meiden die samen hartstikke goed kunnen
voetballen. Je ziet elk jaar het niveau weer omhoog gaan.” Ik vraag
of Sander het gehele meidenvoetbal ziet ontwikkelen. “Ja, het wordt
overal beter en beter en je ziet het al bij de allerjongste groepen. Het
is gewoon leuk om te zien dat oude DTS spelers de jongste teams
beginnen te trainen, omdat ze het leuk vinden of omdat hun eigen
kinderen starten met voetballen. Door een goede training en begeleiding, zie je het meiden voetbal groeien.”

“Kun je zeggen dat zij het talent van jou hebben of kun je niet met die
eer strijken?” vraag ik. “Nee, dat is lastig om te zeggen”, begint Sander,
“mijn vrouw Eline heeft vroeger ook bij DTS gespeeld tot haar 16e,
en ook zij is naar Kolping Boys en later LSVV gegaan. Hier heeft zij tot
haar 33ste in het eerste gevoetbald. Daarnaast heeft Eline ook nog
een lange tijd in de zaal bij LZVV gespeeld.” Het is dus geen toeval dat
de meiden allemaal zijn gaan voetballen. Van wie ze het talent hebben, laten we voor nu even in het midden.
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Wat maakt voor jou het coachen nou zo leuk? “Het leukste is dat je een
hele hechte groep ziet ontstaan. Dat is ook het doel dat ik zelf voor
ogen heb. Een groep vriendinnen die het samen hartstikke leuk vinden
om te voetballen en later het vrouwen 1 team wordt. Zo kwamen een
tijd geleden alle meiden hier bij mij thuis om samen naar het Nederlands elftal te kijken. En iedereen moest verplicht in oranje komen. Dan
zie je dat iedereen het leuk heeft samen en dat zijn mooie momenten.
Ik hoop dat deze groep bij elkaar blijft en later na een wedstrijdje voetballen gezellig met elkaar in de kantine een biertje blijft drinken.”
We hadden nog wel de hele avond vol kunnen praten, maar wij moesten allebei weer verder. AZ heeft ondertussen gewonnen. Ik bedank
Sander en ik loop weer terug naar mijn auto. Geen regen deze keer. Ik
denk aan de toekomst en vraag me af of het mij later ook gaat lukken
om mijn kinderen allemaal aan het voetballen te krijgen. Misschien
wordt er over 20 jaar wel zo’n stukje geschreven over mijn gezin. Wie
zal het zeggen. De tijd zal het ons moeten leren.
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Hier in Langedijk
je zaken regelen
of liever 072 bellen?

Bezoekadres

Postadres

0226 340920

Dorpsstraat 535

Postbus 200

info@fellerverzekeringen.nl

1723 HA Noord Scharwoude

1723 ZH Noord Scharwoude

www.fellerverzekeringen.nl

Aanleg
Ontwerp
Onderhoud
Is uw tuin toe aan vernieuwing
of wordt het onderhoud u te veel?
Wij nemen het graag van u over!

TELEFOON

0646 01 74 05
E-MAIL

tim@fellerhoveniers.nl
WEBSITE

www.fellerhoveniers.nl
FACEBOOK

facebook.com/fellerhoveniers

ELMA
MEDIA

Exclusief mediapartner voor
branche- en beroepsverenigingen

Ledenbinding

Communicatiestrategie

Mediacreatie

Wij zijn mediaprofessionals met focus op branche- en
beroepsverenigingen in Nederland en België. Wij helpen
met (leden-)strategie, conceptontwikkeling en succesvolle
exploitatie van de crossmediale communicatieve mix. Zo kan
de vereniging haar leden optimaal bereiken en bedienen.

Meer weten? T. 0226 331 600
of kijk op www.elma.nl

Exploitatie

BLIJ MET OVERSTAP NAAR DTS

BLIJ MET
OVERSTAP NAAR DTS
Tekst: Richard Ooijevaar Foto’s: Get the picture

Vader Leon en zoon Ben hebben het naar hun zin aan de Oeverzegge
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BLIJ MET OVERSTAP NAAR DTS

De seizoenstart was eigenlijk net als normaal. Het was gewoonweg heerlijk om het DTS-terrein
op te kunnen lopen en voetbal te kijken zonder looplijnen en verdere restricties. Het zonnetje
scheen, wat oude bekenden gesproken aan de picknicktafel voor de kantine. Iedereen was
goed geluimd, het praatgeluid zat al snel op het niveau van een dozijn biertjes achter de bar.
Inmiddels ligt de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 vers achter ons en is nu de
vraag in hoeverre de duimschroeven verder worden aangedraaid.
KONINKLIJKE EREPENNING

Overstap van LSVV naar DTS
We schakelen terug naar de overstappen die volkomen logisch zijn; die
van LSVV naar DTS. Voorbeelden genoeg: Pinkel van Schuffelen, diverse
Duysen, Rogier Bekker, Sander Langedijk, etc. etc. Ook zijn er overstappen van DTS naar LSVV, maar daar snap ik persoonlijk niets van. Zelf zou
ik geen enkele reden kunnen bedenken om over te stappen naar LSVV. Ik
ben overigens ook nooit gevraagd door LSVV en dat is natuurlijk wel gek
omdat ik toch beschikte over een paar unieke voetbalkwaliteiten.
Ook in de jongere regionen komen we dergelijke overstappen tegen.
Zo hebben we eind vorig jaar Ben Wissink mogen begroeten als nieuw
lid van DTS. Samen met een tweetal teamgenoten, Maikel en Kenji (zijn
vader is Redo, heeft jarenlang gekeept bij DTS) heeft hij de overstap
gewaagd naar DTS. De jongens zijn naar verluid erg goed opgenomen
door hun teamgenoten.
Leuk te vermelden, is dat de vader (en trouwens ook de moeder) van
Ben, Leon Wissink, een historie heeft bij DTS. Ben (vernoemd naar zijn
opa en onze voormalige voetbalcoach) is in allerlei opzichten een veel
betere speler dan zijn vader. Als u Leon ooit heeft zien voetballen, weet
u ook wel waarom.

Wist u overigens dat we als DTS de Koninklijke Erepenning gaan krijgen.
Erg leuk om dit aanvraagtraject te doen namens de vereniging. Eerst via
de gemeente, dan de provincie en tot slot zet het Koninklijk Huis -na
goedkeuring- haar stempel. Niet alle clubs krijgen een dergelijke penning, het moet echt wel een bijzonder verhaal zijn en bovendien moesten
we met stokoude bewijsstukken aan kunnen tonen dat onze vereniging
ook echt 100 jaar bestaat. En dat hebben we met DTS gelukkig over de
bühne weten te brengen. We zijn er natuurlijk apetrots op dat we als relatief kleine maar oh zo fijne vereniging zo’n onderscheiding in ontvangst
mogen nemen. In verband met Covid hebben we de uitreiking hiervan
helaas moeten doorschuiven naar een later moment. De uitreiking wordt
verwerkt in het feestprogramma, daarover zal nog de nodige berichtgeving verschijnen.
Nu over naar iets anders; overstappen van de ene club naar de andere
club. Ik bouw het gradueel op; we beginnen in het buitenland, dan binnenland en sluiten af met de club waar het in het universum allemaal
echt om draait. Dé club van Langedijk: DTS.

GERUCHTMAKENDE TRANSFERS (BRON: VOETBALPRIMEUR)

Leon heeft samen met tweelingbroer Niels vanaf de pupillen bij DTS gevoetbald en is abrupt gestopt, omdat hij zijn knieschijf brak tijdens een
wedstrijd van DTS 3. Einde carrière door een blessure, zo kan het helaas
ook verlopen. Leon heeft altijd veel vrijwilligerswerk verricht, samen
hebben we bijvoorbeeld nog kantinedienst gedraaid in ‘team De Rijcke’.
Omdat Leon met het gezin in Noord-Scharwoude ging wonen, is oorspronkelijk voor LSVV gekozen; de club waar ook de klasgenootjes van
Ben speelden.

Overstappen buitenland
Mario Götze en Robert Lewandowski (Dortmund-Bayern)
Luis Enrique (Real Madrid – Barcelona)
Carlos Tevez (Man Utd-Man City)
Luis Figo (Barça-Real Madrid)
De absolute winnaar is Luis Figo. De Portugees maakte in 2000 de overstap
van Barcelona naar Real Madrid. Dit op het moment dat hij zeer populair
was bij Barcelona. Real Madrid hield Figo aan zijn eerder ondertekende
contract. Supporters van Barcelona waren laaiend, ze gooiden tijdens een
wedstrijd tegen Real Madrid een echte varkenskop op het veld.

Nu is Leon via Ben weer terug op het oude nest. Hij voelt zich ook meteen
thuis; zo wordt hij regelmatig gespot in de kantine, bijvoorbeeld tijdens
Super Saturday (de editie van november was ook wel erg gezellig moet
ik zeggen). En omdat hij de vereniging van binnenuit goed kent, kunnen
we hem ook meteen vragen als vrijwilliger. Terreindienst, de kantine met
Marja Bes en later misschien een plekje bij Dinsdagmorgen Klus Ploeg. Ik
zie het carrièreverloop de komende 30 jaar al helemaal voor me.
Een warm welkom dus voor Ben, Maikel en Kenji, de families en alle andere nieuwe leden die we dit seizoen bij DTS hebben mogen begroeten.
Maak er een mooie tijd van!

Overstappen binnenland (met name die van Feyenoord naar Ajax)
De meest recente overstap van Feyenoord naar Ajax is natuurlijk Steven
Berghuis. In de historie gingen slecht drie spelers Berghuis voor Henk
Groot, Jan Everse en Arnold Scholten. De Witte Socrates verhuisde in
1995 van Rotterdam naar Amsterdam.

DTS MAGAZINE

57

2021 - 2022

Professionele ICT
oplossingen
De Ruiter Network Company B.V. - Kokkel 10 - 1723 HX
Noord-Scharwoude - +31 (0)226-820 840
www.networkcompany.nl - info@networkcompany.nl

<ILU[]HUOHY[L^LSRVT
^^^YPL[NHUZUSÇ 

Tekst: Jimmy Tuijnman Foto’s: Bert Baron

DE DTS KANTINE: DE VERBINDENDE
FACTOR VAN DE CLUB
Na anderhalf jaar van stilte draait de kantine van DTS
weer op volle toeren. Wij kennen de kantine allemaal
als een gezellige plek waar het prettig en vooral
gezellig napraten is. Deze ontmoetingsplek lijkt een
vanzelfsprekendheid. Ik praat met René Feller, die
namens het bestuur meedenkt met de Kantinecommissie over het reilen en zeilen van de kantine.
Want achter de schermen moeten er het nodige
gebeuren om ieder z’n natje en z’n droogje te geven.
En niet te vergeten, het moet vooral gezellig zijn.
HET HART VAN DE CLUB
De kantine is de verbindende factor binnen de club. In de kantine verzamelen de teams zich, drinken de supporters in de rust een kopje
koffie of een biertje en zitten de teams na de wedstrijd gezellig na.
Mensen die elkaar een tijd niet gezien hebben, komen elkaar in de
kantine weer tegen. Toch ís volgens René de laatste jaren iets aan de
hand: ‘Vroeger waren er veel meer mensen die vrijwillig bardiensten
draaiden, die dat leuk vonden om te doen en daar onderdeel van die
kantinegezelligheid te zijn. Dat was vanzelfsprekend’.
Dat was uiteraard ook in een tijd dat voetbal een heel andere plek had
in het leven van mensen, want daar waar voetbal vroeger het enige
uitje van de week in het werkzame leven van de mensen was, moet
men tegenwoordig tijd proberen te vinden om een paar uur voetbal
per week in de agenda te proppen. En dan vergeten de mensen dat
daar ook nog kantinediensten bij horen. De bereidheid van mensen
om een aantal uurtjes in de kantine te staan om de mensen te vermaken door koffie te zetten, een biertje te tappen is een stuk lager dan
vroeger.’ Dit is duidelijk een zorg, niet alleen voor René, maar ook voor
Marja Vaartjes, die als voorzitter van de Kantinecommissie, zorg draagt
voor de barbezetting. Het is voor René overigens niet alleen een zorg,
het zit hem, als een echte verenigingsman, ook een beetje dwars. Maar
goed, het is duidelijk dat de huidige tijd om een nieuwe aanpak vraagt.

Marja Vaartjes

Rene Feller

diensten hebben wij sinds dit jaar betaalde kantinekrachten achter de
bar staan. Dit vaste team, dat op dit moment bestaat uit 1 jongen en 3
meiden, geeft de kantine veel rust; nooit hoeft er gevraagd te worden
wie er wil komen werken op de zaterdag want zij staan altijd voor de
club klaar stelt René; “het verzorgen van de drankjes en hapjes gaat
beter dan ooit! Bovendien kunnen wij dankzij hen de leuke evenementen zoals de Super Saturdays en het honderd jarig bestaan van de
club organiseren.’

CORONA ZORGEN
Ook de kantine van DTS heeft, door de coronaperikelen, aanpassingen
in de kantine moeten doen om ervoor te zorgen dat iedereen op een
verantwoorde en veilige manier een kopje koffie kon drinken. Zo werden er stickers op de deuren en vloer aangebracht die de bezoekers
attendeerden op de maatregelen, en er werden spatschermen op de
bar geplaatst om het personeel te beschermen. In november zijn er
bij de deur van de kantine coronapassen gescand. En zo zullen wij
mogelijk ook nog andere maatregelen moeten nemen om ons aan de
gestelde regels te houden.
Tegelijkertijd stelt René weinig moeite te hebben gehad met deze
maatregelen omdat er gedurende periode van strenge maatregelen,
nauwelijks nog wedstrijden werden gespeeld.

VASTE PLOEG, VASTE GEZICHTEN, ALTIJD GEZELLIG.

UITDAGINGEN EN AMBITIES

Sinds een aantal jaar heeft DTS de bardiensten verplicht gesteld voor
ouders van jeugdspelers en alleen de senioren kunnen deze bardienst
afkopen. Met het geld dat binnenkomt uit de afkoop van deze kantine-

Iedere kantine heeft ook elk jaar weer uitdagingen die overwonnen
moeten worden om alles gedraaid te krijgen: ‘aan het begin van het
seizoen organiseren wij twee zaterdagen waar ouders vrij kunnen in-
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maar het echte plezier komt als je gezellig met elkaar kunt nazitten.
Uiteraard met de typische, cynische voetbalhumor die erbij hoort.
Daar hoort uiteraard een gezellig biertje bij. En dan creëer je mooie
herinneringen met jouw voetbalteam bij jouw voetbalclub.. Daarom
is het zo goed en bovenal zo belangrijk dat de oudere jeugd zich met
de kantine en de activiteiten in de kantine, gaat bemoeien, door bijvoorbeeld eens iets te organiseren zoals ook de jongens van Super
Saturday dat doen. Alle ideeën voor leuke evenementen in de kantine
zijn bij ons meer dan welkom!’
Als ik René vraag naar de ambitie die hij nog heeft met de kantine,
begint hij gelijk over het terras buiten. Voor de laatste editie van de
Zuurkoolcup heeft DTS een aantal picknicktafels gekocht, zodat het
terrein wat aangekleed kon worden. ‘In de zomer merk je dat die tafels
altijd heel goed bezet zijn, daar zouden wij misschien nog wel meer
mee kunnen doen! We zouden graag een terras creëren waar het gezellig is en waar mensen op mooie zonnige dagen wat langer blijven
hangen. Wij als kantineteam blijven ons best doen om het voor iedereen gezellig te maken en te houden.

lopen om zich in te schrijven voor de kantinedienst. Daar waar de helft
van de ouders spontaan langs komt, zich inschrijft en enthousiast is,
hebben wij moeite om de andere helft te bereiken’.
‘Het directe contact met de ouders moeten wij vooral via de email
onderhouden. Meer en meer wordt het emailadres van de ouders vervangen door het emailadres van het kind. En kinderen zijn zich niet
zo bewust van het doorspelen van de belangrijke informatie naar de
ouders. Hier ligt voor DTS dan de grootste uitdaging, want als wij deze
groep ouders ook goed weten te bereiken dan vullen wij moeiteloos
het kantineschema van het hele seizoen in. ’Dus ouders zorg dat jullie
ook goed aangesloten zijn op vragen vanuit DTS ook als jullie zoon of
dochter zijn of haar emailadres wordt gebruikt!

Na afloop van het gesprek laat ik alle punten nog eens de revue passeren. Rene is gepassioneerd over het échte clubgevoel. Niet alleen dat
je samen voetbalt, maar vooral dat je samen een mooie tijd hebt met
gezelligheid, mooie gesprekken en prachtige vriendschappen. Dat is
op het veld, in de kleedkamer en uiteraard in de kantine. Want daar
komt daar komt uiteindelijk alles te samen.

HET GAAT OM DE GEZELLIGHEID!
Een tweede uitdaging voor de kantine is om vooral de gezelligheid
erin te houden. Uiteraard doen wij dat met elkaar. Er zijn op dit moment vier seniorenteams op de zaterdag, welke voor veel gezelligheid zorgen na de wedstrijd. Eigenlijk zou je willen dat het op iedere
wedstrijddag een feestje is. Uiteraard is dat een samenspel tussen de
spelers en het kantineteam. ‘Je kunt overal met je team voetballen,
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LET OP
Als je je nog niet hebt opgegeven voor de kantinedienst, stuur
dan alsnog een mailtje naar kantine@svdts.nl en meld je aan!
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TELECOM

pbt.nl

HIGH RISK PROTECTION

pbt opvallend onzichtbaar

(088) 1300300

BEVEILIGING

Expert Woldhuis
staat altijd voor je klaar!
met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige
installatie. Maar ook voor vragen na je aankoop!

Met onze eigen Expert monteurs
kunnen wij ook alles repareren
Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

expert.nl
Bestel je op expert.nl,
dan bestel je bij Expert Woldhuis
Dat is toch een mooie zekerheid?
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Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!
[plaats]

Elke week nieuwe aanbiedingen in
onze folder aan huis of op expert.nl

En we meten het ook eerst voor je in! Want dan
weet je zeker dat het past. Kom voor advies naar
de winkel of kijk op expert.nl/inbouw

Een belangrijke speler die zich nooit te groot voelt.
Al generaties lang zijn we bij De Geus Bouw gepassioneerde voetballers. En net zoals we ons op het veld vooral
doen gelden door onze daden en onze inzet, doen we dat ook op de bouwplaats. Daardoor is ons bedrijf inmiddels
een belangrijke speler in de markt en worden we vaak gevraagd voor omvangrijke bouwprojecten. Maar dit betekent
niet dat we ons nu te groot voelen voor een verbouwing aan uw huis of het realiseren van uw nieuwe bedrijfspand.
Kortom: of u ons nu belt voor een klus van 10 of 10.000 m2, u krijgt altijd onze volle aandacht. Want als er één ding
is waar we bij De Geus Bouw wars van zijn, dan is het vedettegedrag.

Ga voor de beste kwaliteit én mentaliteit per m².
Bel 0226 - 316 244 of kijk op www.geusbouw.nl

Wij zoeken.

Timmerlieden (m/v)

Ben je geïnteresseerd?
Neem contact met ons op!

Je werkt in teamverband aan diverse projecten. Tot je taken behoren het zelfstandig

De Geus Bouw
Je kunt bellen naar 0226-316244 en vragen naar

uitvoeren van de projecten vanaf tekening en omschrijving, in overleg met de

Aart Soemers of mailen naar info@geusbouw.nl

uitvoerder en/of projectleider. Heb jij een opleiding Timmeren niveau 2 of hoger of
ben je hier mee bezig? Heb je een praktische en ﬂexibele instelling? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

