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Het Begin 

53e jaargang nr. 2. 2017/2018 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaris Anita v.d. Vaart 840660 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Wobbe de Haan 352523  

 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 

 Alg. bestuurslid Halbe Rispens 352868 

  

BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 

 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 

 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  

  

E-MAIL DTS DTS.Surhuizum@knkv.nl 

 

WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  

 

KANTINE Jolanda Geertsma 0512-354004 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Thys Zwart, Harkema 

 vacant 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 vacant 

 

TRAINER Selectie: Jan Wagenaar 

 Telefoon: 06-29258362/0512-532864 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

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

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

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

Voor jullie de 2
e
 schakel van dit seizoen, hierin de verslagen van het 

veldseizoen en het 1
e
 deel van het zaalprogramma met zaalwacht let op teams 

wanneer jullie aan de beurt zijn en zorg dat je op tijd aanwezig bent. 

 

Wij van de Schakelcommissie wensen iedereen een sportief en gezellig 

veldseizoen toe. 

 

De Schakelcommissie. 

 

Verjaardagskalender 
 

 
November 16  Ronald Wassink 

1  Tseard Veenstra 17  Annemarie Postma 

3  Sytze Nauta 23  Aletta de Vries 

5  Jouke Spoelstra 29  Pietsje Talstra-Bouma 

7  Bettie Talstra-Geertsma   

10  Marleen Boersma  Januari 

14  Dionne Bosma 4  Gea van der Veen 

17  Esmee Schievink 5  Ynke Veenstra 

17  Sytse Atsma 5  Rommert Kats 

21  Martine Bosklopper 7  Nynke Bosma-Geertsma 

26  Rixt Pel 11  Lidia Postma 

29  Haye de Boer 14  Kristyn van der Veen 

30  Joost Posthumus 16  Tjalling Talstra 

  19  Nora van der Velde 

 December 23  Tjebbe Posthumus 

3  Arjan Veenstra 26  Rinze Kats 

4  Marijke Veenstra 27  Annie Boekema 

10  Rianne Mozes 27  Halbe Rispens 

12  Bauke Hoogsteen 28  Mirte Holthuis 

14  Hillie Sitenga 28  Aukje Rispens-Alma 

  29  Antoinette de Boer 

  29  Willeke van der Veen 
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Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en egankelijvoor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

Van het Bestuur 
 

Najaar competitie – zaal competitie 

We kijken met zijn allen alweer uit naar het 

zaalseizoen. De prachtige nazomer van 2016, 

heeft zich helaas niet weten te herhalen. We 

hebben een fantastisch nazomerse dag gehad 

met de georganiseerde barbecue, achteraf een 

perfecte timing van de activiteitencommissie. 

Helaas werd dit weekeind snel gevolgd door 

erg natte weekeinden. Ondanks de wisselde 

weersomstandigheden hebben we weer veel plezier en 

wisselende successen mogen beleven op ons 

sportcomplex.  

 

Parkeren 

Op 25/9 hebben we als bestuur aandacht gevraagd voor het parkeren bij ons 

sportcomplex. Onderstaand de oproep nogmaals onder jullie aandacht 

gebracht: 

 

We constateren meer en meer dat er geparkeerd wordt op de plaats van de 

fietsen en er zelfs af en toe auto's in het gras staan.  

Ons voorstel is om absoluut niet op het gras te parkeren 

en tijdens wedstrijden de ruimte te laten aan de fietsen. 

Laten we als senioren van DTS het goede voorbeeld geven 

en daar waar van toepassing, elkaar erop aanspreken.  

 

Fietsen en auto's mixen minder goed, laten we allen 

denken om onze veiligheid. 

 

Respecteer hierbij ook het parkeerverbod voor het hek dat toegang geeft tot 

het veld. In noodsituaties moet een ambulance de mogelijkheid krijgen het 

veld op te rijden. 

 

Facebook 

Als vereniging zijn wij trots op onze facebook pagina die we 

hebben en veelvuldig allerlei informatie bevat als foto’s en 

andere wetenswaardigheden. We hebben ook geconstateerd dat 

we op een bepaald moment zelfs 4 pagina’s hadden die DTS 

gerelateerd waren.  
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Mooie initiatieven, maar iets te veel van het goede. Inmiddels hebben we deze 

4 pagina’s weer terug kunnen brengen naar één hoofdpagina. We willen 

iedereen vragen om geen nieuwe pagina’s aan te maken zonder overleg met 

het bestuur. Het bestuur heeft als voorkeur om alle informatie via de reeds 

bestaande facebook pagina te delen. 

 

https://www.facebook.com/KVDTS/ 

 

Kangoeroes 

De toekomst ligt bij de jeugd wordt er wel eens 

gezegd; nou de jeugd meldt zich momenteel in 

grote getalen aan bij onze vereniging. We zijn 

trots te mogen melden dat er momenteel 14 

potentiële leden deelnemen bij de Kangoeroes. 

Als bestuur zijn we trots op deze positieve 

ontwikkeling en het enthousiasme die Berber, 

Martine en Janine inbrengen.  

 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

 

Webshop 

Het bestuur is in de afrondende gesprekken beland ter introductie van een 

eigen DTS-webshop. Besloten is om het merk 

Jako te gaan voeren in nauwe samenwerking met 

jakosportkleding.nl te Heerenveen.  

 

We verwachten om voor december de site live te hebben waar alle leden hun 

DTS accessoires, maar ook trainingspakken, jassen, etc. kunnen aanschaffen 

met het felbegeerde DTS-clublogo.  

 

Onze digitale ‘jeugd’ 

Voor iedereen is het inmiddels de 

normaalste zaak van de wereld om 

continue met een mobieltje rond te lopen 

of er mee bezig te zijn. Toch blijft het een 

meer dan fantastisch gezicht om dit ook 

terug te zien bij onze ‘jeugdige jeugd’. Op 

bijgaande foto zijn Jantsje en Pietsje druk 

in de weer met hun mobieltjes onder het 

genot van een heerlijk pilsje in de kantine. 
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Renovatie 

Nu we weer met zijn allen de zaal in gaan, zal de commissie zich buigen over 

de laatste fase van de renovatie. De kantine zal tussen de twee veldseizoenen 

onder handen worden genomen. We zijn erg benieuwd naar de ideeën en 

resultaten, waarbij de verwachtingen hoog gespannen zijn. 

 

Korfbalmasterz – spelregelbewijs. 

Het KNKV heeft besloten dat alle spelgerechtigden een spelregelbewijs 

moeten gaan halen. Vanaf 1 september 2018 zal dit als 1
e
 stap verplicht 

worden voor de senioren. Hierna zal stapsgewijs ook de jeugd volgen. Als 

bestuur zullen we gaan kijken wat nodig is om de leden te ondersteunen voor 

het behalen van dit spelregelbewijs. Hierover op een later tijdstip meer 

informatie. 

 

Resultaten 

Ons vlaggenschip heeft de 1
e
 helft van de veldcompetitie met een 5

e
 plaats 

afgesloten. Belangrijk blijft dat deze plaats minimaal gehandhaafd blijft 

tijdens de 2
e
 helft om de 3

e
 klasse veilig te stellen voor het volgende seizoen. 

Als bestuur zijn wij er van overtuigd dat dit mogelijk moet zijn. 

We hebben een aantal mooie kampioenschappen te vieren.  

 

 De A1 is gedeeld kampioen geworden.  

 De B1 heeft deze competitie 1 puntje laten 
liggen, anders waren ze ongeslagen kampioen 
geworden.  

 De E1 is ongeslagen kampioen geworden met een 

overweldigend doelpunten resultaat van 105 (115 

voor, 10 tegen).  

 De E2 is gedeeld kampioen geworden. 

 

Al met al een fantastisch resultaat waar we als vereniging trots op mogen zijn. 

 

Als bestuur willen we iedereen een succesvol en vooral sportief zaalseizoen 

toewensen. 

 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 
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DTS 1 
 

Na een reeks goede oefenwedstrijden startte DTS 1 met frisse moed aan de 

najaarscompetitie in de 3
e
 klasse C. De competitie ging op 9 september van 

start. Thrianta was deze zaterdagmiddag de tegenstander op sportpark 

Woudlust. Het werd een spannende strijd, waarin beide teams zeer aan elkaar 

gewaagd waren. Na een redelijk gelijkopgaand scoreverloop eindigde de 

wedstrijd in een 13-13 gelijkspel, waarmee het eerste punt werd 

binnengesleept.  

De week daarop werd op een druilerige dag gespeeld tegen DIO in 

Oosterwolde. In deze wedstrijd met twee gezichten ging het in de eerste helft 

gelijk op, maar wist DTS in de tweede helft door te drukken. De twee punten 

gingen verdiend mee naar Surhuizum na een 16-20 eindstand.  

De daaropvolgende woensdagavond stond de doordeweekse inhaalwedstrijd 

tegen Flamingo’s in Buitenpost gepland. Dit was een enerverende wedstrijd, 

waarin niet het beste korfbal werd gespeeld, maar er wel genoeg spanning was. 

Uiteindelijk waren het de Flamingo’s die aan het langste eind trokken en de 

eindstand op 17-15 zetten.  

Zaterdag 23 september stond wederom een pittige wedstrijd op het programma 

tegen EKC 2000. De gasten uit Emmen begonnen sterk aan de wedstrijd, maar 

het lukte DTS steeds weer om bij te blijven. Na een 16-16 stand drukte EKC 

definitief door, waardoor DTS deze wedstrijd met 17-20 verloor.  

De week daarna reisde DTS af naar Steenwijk voor de wedstrijd tegen 

hekkensluiter Noveas 1. DTS kreeg al redelijk snel een goed ritme te pakken, 

wat resulteerde in een redelijk eenvoudige 18-30 overwinning. Na enkele 

verloren wedstrijden had DTS nu weer punten te pakken, waardoor er weer 

omhoog kon worden gekeken op de ranglijst.  

Na de goede overwinning tegen Noveas, werd op dinsdagavond in de 

bekercompetitie tegen WSS gespeeld. DTS zakte deze avond even door de 

ondergrens heen met een 9-16 nederlaag, dus een wedstrijd om eigenlijk snel 

weer te vergeten.  

Op een regenachtige middag was het veld op Woudlust het decor voor de 

wedstrijd tegen Stadskanaal ’74. Echter was dit een zeer drassig decor, 

waardoor uiteindelijk de beslissing werd genomen om de wedstrijd bij een 4-2 

stand te staken. Wordt vervolgd… 

Eerst werd nog in Rinsumageest tegen Nij Quick Libben gespeeld. DTS bleek 

in het laatste deel van deze wedstrijd niet opgewassen tegen NQL, waardoor er 

helaas met 16-20 werd verloren.  

Als slot van deze najaarscompetitie was er de wedstrijd tegen Stadskanaal ’74 

die opnieuw moest worden gespeeld.  
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Op het Harkemase kunstgrasveld legde DTS een sterke wedstrijd op de mat, 

waarin er – na een 3-14 ruststand – met 27-11 overtuigend werd gewonnen. 

Deze verschillende uitslagen hebben er uiteindelijk toe geleid dat de 

Broekenhuisformatie momenteel een 5
e
 plaats inneemt op de ranglijst van de 

competitie die in het voorjaar weer hervat zal worden.  

Reservespelers en iedereen van DTS 2, heel erg bedankt voor jullie 

aanwezigheid, support en inzet. Ook dank aan de supporters voor de 

aanmoediging en we hopen jullie allemaal weer te zien bij de zaalwedstrijden. 

There we go!  

 

DTS 3 
 

Het 3
e
 team zit deze najaarscompetitie in een poule met DTL 3, MNenW 1 en 

NQL 2. We hebben leuke, pittige wedstrijden gespeeld. Het derde team is 

aangevuld met 2 dames waar we erg blij mee zijn, namelijk Geanne en Anna 

Margriet. We hopen dat ze zich snel thuis voelen in DTS 3.  

9 september startte voor ons de competitie en we moesten uit naar DTL te 

Hantum. 

Het had veel geregend en ook de voorspelling was niet erg mooi. We waren 

benieuwd hoe het veld er in Hantum bij lag. Maar het was uiteindelijk prachtig 

weer om te spelen, zelfs de zon was er nog bij. Nu genoeg over het weer, de 

wedstrijd was iets minder. We verloren met dikke cijfers: 20 - 8.  

De week daarna stond MNenW op het programma. We vertrokken weer in 

dezelfde richting en nu naar Hijum. Het was een mooie wedstrijd met veel 

doelpunten. In de pauze stonden wij voor met 3 - 10. Met doelpunten van Jelle, 

Tanja, Sytse A, Hillebrand en Anita. Het was zaak om dit in de tweede helft 

vast te houden. MNenW wist terug te komen tot 9 - 12. Maar kleiner werd het 

verschil niet. Jan was ook op schot en het laatste doelpunt kwam uit de handen 

van Nora. Gewonnen met 12 - 17. Prima wedstrijd! 

Gelijk de zaterdag daarna was de return en kwam MNenW naar Surhuizum. 

Hoe raar het balletje dan weer kan rollen; wij hadden onze dag niet. Want de 

wedstrijd verliep nu heel anders. In de eerste helft ging het nog enigzins gelijk 

op, maar de tweede helft lieten we het lopen en scoorden de gasten er flink op 

los. 10 - 18 werd de eindstand.  

Zo gaandeweg de competitie is er toch ook weer wat blessureleed. Tanja, 

Aletta en Jelle konden een tijdje niet meespelen en trainen. Op 30 september 

werd er gespeeld tegen NQL. Zelf kon ik er door ziekte ook niet bij zijn. Maar 

wat ik van Nora uit onze groepsapp begreep, zijn ze strijdend ten onder gegaan. 

Verloren met 10 - 16. Lammy en Helene nog bedankt dat jullie mee wilden 

spelen.  
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14 oktober de wedstrijd tegen NQL, die al kampioen was. Nou wij waren er 

nog wel op gebrand om hen de eerste verliespartij te geven. Na eerst de kunsten 

van ons eerste te hebben gezien, gingen we fanatiek van start. De doelpunten 

waren wat schaars, maar wij hadden steeds een kleine voorsprong. Overigens 

was de ruststand 5 - 5. We moesten rustig spelen en eerst de korf goed hebben 

staan, omdat NQL steeds aan het achter verdedigen was. Door een belangrijk 

doelpunt van Sytze K. kwamen we op 5 - 7. Even een gaatje van 2 doelpunten 

voor. Toch kwam NQL weer langszij en kwamen zelfs voor met 9 - 8. Maar wij 

wisten door te drukken en te scoren. Uiteindelijk wonnen we met 10 - 11. 

Prima wedstrijd.  

Er moet nog 1 wedstrijd worden gespeeld en we kunnen nog eindigen op een 

tweede plek. Daar gaan we dan maar voor. 

En dan weer lekker de zaal in! En we hopen dat ook Minke dan weer van de 

partij kan zijn. 

Groet DTS 3; Janko, Jelle, Sytse A., Jan, Hillebrand, Sytze K., Tanja, Nora, 

Aletta, Geanne, Anna Margriet en Anita. 

 

DTS 4 
 

Het afgelopen veldseizoen was DTS 4 pittig ingedeeld. Resultaten uit het 

verleden tellen mee en dus spelen wij hoog in de reserve 5
e
 klasse.  

Wij starten begin september tegen Noordenveld 4. Niet echt onze vrienden 

maar het haalt wel het beste in ons boven. Trea noteerde 1-0 en van haar 

zouden wij deze dag nog veel plezier hebben. DTS had in de 1
e
 helft het 

initiatief en we scoorden maar liefst 15 keer, tegen Noordenveld 9. Deze riante 

voorsprong gaf DTS niet meer uit handen ook al kwam Noordenveld 2x sterk 

terug. Maar via 18-15 werd de eindstand bepaald op 22-20. |Een goede 

wedstrijd met veel doelpunten. Onze Trea scoorde deze wedstrijd maar liefst 

9x. Top, de toon was gezet.  

Op een doordeweekse avond naar de Flamingo’s. Veel DTS 3’ers kwamen 

DTS 4 versterken. Helaas schooit Flamingo’s met scherp deze avond. Tot 3-3 

konden wij het bijhouden, daarna nam Flamingo’s steeds een voorsprong van 4 

punten. Na een ruststand van 7-11 scoorden beide teams er vrolijk oplos. 

Janette stond bij DTS op scherp met 7 doelpunten in één helft. Eindstand 28-

20!! 

De uitwedstrijd tegen Noordenveld (weer door de week) wederom veel DTS 

3’ers. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank voor het meespelen. Wij begonnen 

wat stroef aan de wedstrijd. Moesten wat wennen aan de scheidsrechter, maar 

toen Janko de beuk erin bracht kwam er toch wel een omslag. Bij rust redelijk 

in evenwicht 10-9.  
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De 2
e
 helft nam DTS het initiatief. Op alle fronten werd Noordenveld en de 

scheidsrechter overtroefd. Jan Pool had de kale in zijn broekzak (5 doelpunten) 

en daarmee pakten wij een hele mooie overwinning met 16-19. Top gedaan 

allemaal. 

Van uitwedstrijd tegen Sparta, met onze oude bekende Leo van der Leij in het 

veld, heb ik geen verslag. Wij liepen volgens mij vanaf het begin achter de 

feiten aan. Wij verloren de wedstrijd met 6-9. Onze Leo was het doelpunten 

maken nog niet verleerd. De thuiswedstrijd tegen Sparta, zonder Leo, werd 

overtuigend gewonnen. Sjoerd Kooistra heeft zich weer als lid bij DTS 

aangemeld. Na één keer trainen werd Sjoerd topschutter met 7 doelpunten. Ook 

Esmee (van Janette en Fokke) viel in en scoorde een mooi afstandsschot. 

Eindstand 15-11.  

De thuiswedstrijd tegen Flamingo’s ging nipt verloren. In de 1
e
 helft pakten 

wij een kleine voorsprong. Twee verse nieuwe ervaren krachten bij Flamingo’s  

werd ook net teveel in de 2
e
 helft. Eindstand 8-9. Met 3 gewonnen en 3 

verloren wedstrijden toch een mooi resultaat en veel doelpunten. Op naar de 

zaal.  

 

Klaverjassen 
 

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

 Vrijdag 24 november 

 Vrijdag 22 december 

 Zaterdag 30 december (oudjaarskaarten) 
 

Kledingcommissie 
 

De kledingcommissie heeft een kleine wijziging ondergaan, Hieke is gestopt en 

haar plaats zal door Fenna Schaafsma worden ingenomen. 

De verdeling van taken is als volgt: 

 

Senioren 1 en 2 Ennejan 

Senioren 3,4 en midweek Fenna 

Jeugd Jantsje en Jolanda 
 

Mochten er vragen zijn met betrekking tot kleding schiet ons gerust aan. 

 

De kledingcommissie 
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10 vragen op de man af! 

 
1. Wie ben je en wat doe je bij DTS 

Ik ben Sytze Kloosterman en speel sinds vorig jaar in het 3e team van 

DTS. 

 

2. Martine vraagt aan jou: ‘Hoe ben je bij DTS gekomen?’ 

Ik werd gebeld, naar aanleiding van het stratenkorfbaltoernooi, door 

Eeltje Talstra met de vraag of ik een keer mee wilde trainen. En nu zijn 

we inmiddels een jaar verder... 

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs. 

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

In mijn vrije tijd game ik, zoek ik met mijn metaaldetector in en rond 

Surhuizum en rijd ik op een oude Zundapp. 

 

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

De gezellige en open sfeer van de vereniging waarin je snel wordt 

opgenomen en het spelen van wedstrijden 

 

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

Een rondreis maken door de Verenigde Staten. 

 

7. Wat weten we nog niet van jou? 

Dat ik pas op mijn 28e ben begonnen met korfbal. Hiervoor heb ik 

geen andere teamsport beoefend. 

 

8. Wat is je favoriete eten? 

Döner kebab met extra knoflooksaus. 

 

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

waarom? 

Met niemand, ik ben tevreden met wie ik ben. 

 

10. Anna Margriet Loonstra staat in de volgende tien vragen, wat zou 

je aan haar willen vragen?  

Hoe lang speel je al bij DTS? 
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Wist u dat… 

 
- de heren van de selectie geacht worden een goede conditie te hebben? 

- Er echter 2 heren zijn die er een bijzondere kwaal op nahouden? 

- We geen namen zullen noemen? 

- Het echter om een zekere tweeling gaat? 

- Deze kwaal vaak pas optreedt in de derde helft of na de training? 

- De barkruk hierbij een zeer nadelige invloed heeft? 

- De heren namelijk last hebben van 'krukkramp'? 

- Zij tijdens het nuttigen van hun (alcoholische) versnapering af en toe 

ineens een kreet slaken? 

- De kuitspieren dan even gerekt moeten worden omdat de krukkramp 

heeft toegeslagen? 

- De rest van de selectie het een bijzonder fenomeen blijft vinden? 

- Het een genetisch dingetje lijkt te zijn? 

- We daarom in het kader van onderzoek willen verzoeken om dhr. W. 

de H. ook goed in de gaten te houden in de derde helft? 

- De jongste dame in de selectie ook haar kwaaltjes heeft? 

- Zij hiervoor hulp inroept uit wel heel bijzondere hoek? 

- U moet weten dat de dame in kwestie mooie poezelige voetjes heeft? 

- Zij deze echter volgens eigen zeggen laat bewerken door de hoefsmid? 

- Wij dit wel eens zouden willen zien? 

- Eppo, Enne Jan, Jouke en René een zeer geslaagd feestje hebben 

gegeven? 

- Hier echter af en toe een bijzondere lucht hing? 

- Één van de heren van de selectie aangaf nog nooit zo'n lucht te hebben 

geroken? 

- Hij er daarom van overtuigd was dat het om een vrouwelijke scheet 

ging? 

- Volgens zijn theorie vrouwen namelijk nooit scheten laten? 

- Hij dat daarom nog nooit eerder had geroken? 

- De dames zijn theorie maar niet weerlegd hebben?  
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Programma 
 

 
 

  

Vrijdag 10 november Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) MW1 - Flamingo's MW1 20:00 Eeltsje 1 Surventohal

Zaterdag 11 november Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) 1 - SIM 1 18:40 Kees + 4 (2 p) Surventohal

DTS (S) 2 - Lintjo 2 17:30 Kees + 4 (2 p) Surventohal

DTS (S) 4 - Niek 1 15:10 Rinze Kees (1) Surventohal

DTS (S) 3 - WIK '34 2 16:20 Wiebe Kees (2) Surventohal

It Fean/Boelenslaan A1 - DTS (S) A1 12:00 11.15 fiets Surventohal

It Fean/Boelenslaan B1 - DTS (S) B1 14:10 13.20 fiets Surventohal

DTS (S) C1 - Wez Handich C1 10:00 9.15 Sytze H. 2 fiets Surventohal

Boelenslaan E1 - DTS (S) E1 9:30 9.00 Coach en Meike Gymzaal Boelenslaan

DTS (S) E2 - Flamingo's E3 9:00 8.30 Sieuwke 2 Amber A. en Rixt Surventohal

DTS (S) F1 - It Fean F1 10:00 9.30 Gymzaal Surhuizum

Donderdag 16 november Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

OKO/BIES MW1 - DTS (S) MW1 20:30 De Veste

Zaterdag 18 november Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

NQL 1 - DTS (S) 1 20:35 Heechfinne

Hoogkerk 4 - DTS (S) 2 21:20 Hoogkerk

DTS (S) 4 - NKC (N) 1 14:00 Eeltsje Kees (2) Surventohal

DTS (S) 3 - It Fean/Boelenslaan 4 15:10 Lammy Kees (2) Surventohal

Leeuwarden A1 - DTS (S) A1 15:40 14.30 Coach, Wiebren en Nyne Camminghahal

DTS (S) B1 - Rodenburg/Sparta (Ze)/OWK B1 13:00 12.15 Jeroen 3 fiets Surventohal

De Wâlden C2 - DTS (S) C1 12:00 11.00 Dionne, Wilma en Jacob De Hege Walden Oentsjerk

Harkema D1 - DTS (S) D1 10:30 9.45 Anouk en Femke De Fugelkamp

DTS (S) E1 - V & V (G) E1 9:00 8.30 Nynke G. 1 Coach en Benthe Surventohal

De Lauwers E1 - DTS (S) E2 10:00 9.15 Patrick en Tiemen Van der Bijhal Kollum

Vrijdag 24 november Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) MW1 - Nic. MW1 20:00 Anton 2 Surventohal

Zaterdag 25 november Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Lemmer 1 - DTS (S) 1 13:45 De Hege Fonnen

ROG 4 - DTS (S) 2 19:15 Lewenborg

Flamingo's 4 - DTS (S) 4 18:20 De Houtmoune

De Granaet 5 - DTS (S) 3 15:20 De Trimmer

Mid-Fryslân C5 - DTS (S) C1 12:30 11.20 Marije, Patrick en Sem Utingeradeelhal Akkrum

Flamingo's D1 - DTS (S) D1 11:00 10.15 Silke, Gea en Joost De Houtmoune Buitenpost

NQL E1 - DTS (S) E1 9:00 8.00 Coach en Rianne De Boppeslach Damwoude

Mid-Fryslân  E4 - DTS (S) E2 10:30 9.30 Coach en Amber A. Utingeradeelhal Akkrum

Mid-Fryslân F1 - DTS (S) F1 9:30 8.30 Coach en Finke Utingeradeelhal Akkrum

Donderdag 30 november Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DWA/Argo/ROG MW1 - DTS (S) MW1 20:45 Ripperdahal

Zaterdag 2 december Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) 1 - WIK '34 1 19:40 Kees + 4 (2 p) Surventohal

DTS (S) 2 - Quick '21 3 18:30 Kees + 4 (2 p) Surventohal

DTS (S) 4 - Invicta/Frigro 3 17:20 Rinze Kees (1) Surventohal

OKO/BIES A1 - DTS (S) A1 12:50 12.00 fiets De Veste Opende

DTS (S) B1 - It Fean/Boelenslaan B1 12:00 11.15 Nora 3 fiets Surventohal

DTS (S) C1 - It Fean/Boelenslaan C2 11:00 10.15 Janette 3 fiets Surventohal

DTS (S) D1 - DTL D1 10:00 9.15 Hinke 3 Eline en Leanne Surventohal

DTS (S) E2 - Mid-Fryslân E4 9:00 8.30 Annemarie 3 Patrick en Tiemen Surventohal

DTS (S) F1 - Flamingo's F1 10:00 9.30 Marleen Gymzaal Surhuizum
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Vervolg Programma 

 

  

Vrijdag 8 december Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) MW1 - Wordt Kwiek MW1 20:00 Wiebe 3 Surventohal

Zaterdag 9 december Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Zunobri 1 - DTS (S) 1 13:00 Quicksilver S

It Fean/Boelenslaan 3 - DTS (S) 2 16:40 Surventohal

DTS (S) 3 - Oerterp/VKC 3 14:20 Sytze N Kees (A1) Surventohal

DTS (S) A1 - OKO/BIES A1 12:10 11.20 Wobbe MW fiets Surventohal

DTS (S) B1 - Noordenveld B1 13:20 12.30 Sytse H. MW fiets Surventohal

Quick '21 C1 - DTS (S) C1 15:00 14.00 Frederika, Teikje en Niek Wetterstins Burgum

Invicta D1 - DTS (S) D1 14:15 13.30 Jildau, Mirte en Silke Van der Bijhal Kollum

DTS (S) E1 - Heerenveen E2 9:00 9.30 Berber MW Coach en Meike Surventohal

Heerenveen E6 - DTS (S) E2 10:30 9.30 Amber P. en Tiemen Hoekstra hal Heerenveen

De Pein F1 - DTS (S) F1 10:00 9.15 Dycke en Halbe Gymzaal Opeinde

Dinsdag 12 december Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Wordt Kwiek MW1 - DTS (S) MW1 20:30 MFC De Kompenije

Zaterdag 16 december Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

DTS (S) 1 - Veenwouden 1 17:20 Kees + A1 (2 p) Surventohal

DTS (S) 2 - Ritola 4 16:10 Kees + A1 (2 p) Surventohal

NQL 2 - DTS (S) 4 19:15 Heechfinne

Harkema 3 - DTS (S) 3 19:50 De Fugelkamp

DTS (S) A1 - De Granaet A2 15:00 14.15 Janette 2 fiets Surventohal

De Granaet B2 - DTS (S) B1 18:30 17.30 Coach, Sven en Marc De Trimmer

It Fean/Boelenslaan C2 - DTS (S) C1 11:00 10.15 fiets Surventohal

DTS (S) D1 - Pallas '08 D1 10:00 9.15 Nynke G. A1 Femke en Leanne Surventohal

DTS (S) E1 - NQL E1 9:00 8.30 Sieuwke A1 Coach en Rianne Surventohal

It Fean F1 - DTS (S) F1 9:00 8.30 Coach en Samuel Surventohal

Zaterdag 23 december Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

De Wâlden B1 - DTS (S) B1 17:00 16.00 De Hege Walden Oentsjerk

Zaterdag 6 januari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Spannum 1 - DTS (S) 1 16:10 De Greidhoeke

Thrianta 2 - DTS (S) 2 17:15 Activum

Niek 1 - DTS (S) 4 14:00 De Marse

DTS (S) 3 - OKO/BIES 5 15:20 Rinze Kees (A1) Surventohal

DTS (S) A1 - De Wâlden A2 14:10 13.20 Nora 2 fiets Surventohal

OKO/BIES D2 - DTS (S) D1 12:00 11.15 Mirte en Eline De Veste Opende

DTS (S) E1 - Drachten E1 9:00 8.30 Hinke A1 Coach en Benthe Surventohal

DTS (S) F1 - De Wâlden F1 10:00 9.30 Annemarie Gymzaal Surhuizum

Donderdag 11 januari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

Ritola MW1 - DTS (S) MW1 19:30 De Zwet

Zaterdag 13 januari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

SIM 1 - DTS (S) 1 15:00 Utingeradeelhal

Lintjo 2 - DTS (S) 2 18:10 MFA Oldeberkoop

De Wâlden A2 - DTS (S) A1 16:00 15.00 Jesse, Hester en Antoinette De Hege Fiif Oentsjerk

Hoogkerk/Nic. B3 - DTS (S) B1 11:00 10.00 Coach en Gerben Hoogkerk

NQL C1 - DTS (S) C1 10:50 9.45 Dionne, Jacob en Sem De Boppeslach Damwoude

LDODK E2 - DTS (S) E1 9:00 8.15 Coach en Rianne Kortezwaag Gorredijk

Flamingo's E3 - DTS (S) E2 9:00 8.30 Jorrit en Amber A. De Houtmoune Buitenpost

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

Zaterdag 20 januari Starttijd V/A Scheidsrechter Zaalwacht Vervoer Accommodatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trainingstijden jeugd zaal 

 

Vanuit de JTC 
 

De JTC is een commissie die zich bezig houdt met de jeugdteams. Gedurende 

het jaar komen we een aantal keren bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze 

vergaderingen bespreken we hoe het gaat met de teams en wat er speelt. Ook 

organiseren we korfbalactiviteiten voor de jeugd, zoals een clinic of 

looptraining.  

Voor ieder team is een contactpersoon vanuit de JTC, die zo nu en dan komt 

kijken bij de trainingen/wedstrijden en die je kan aanschieten wanneer je een 

vraag hebt of wanneer er iets speelt in het team.  

Team Trainers/coach Contactpersoon JTC 

DTS A1 Rene, Halbe en Jan Sytze Hansma 

DTS B1 Rene, Halbe, Jan en Anneke Anneke 

DTS C1 Arnout en Anton Aukje 

DTS D1 Anneke, Jakob en Treja Jakob 

DTS E1 en 2 Mirte, Tanja, Antoinette en Marc Minke 

DTS F1 Anne Margriet, Janine en  

Nynke Bosma 

Janette 

Kangoeroes Berber en Martine Anneke 

 

Team Dag Tijd Trainers Waar? 

A1/B1 Dinsdag 18.30-20.00 
René de Boer, Halbe 

Rispens 

Sportzaal 

Surhuizum 

A1/B1 Donderdag 19.00-20.00 Jan Wagenaar Surventohal 

C1 Donderdag 18.30-20.00 
Anton Postma, Arnout de 

Haan 

Sportzaal 

Surhuizum 

D1 Dinsdag 17.30-18.30 
Anneke Vonk, Jakob de 

Haan 

Sportzaal 

Surhuizum 

E1/E2 Maandag 16.30-17.30 Mirte van der Veen 
Sportzaal 

Surhuizum 

E1/E2 Donderdag 17.30-18.30 Tanja Postma 
Sportzaal 

Surhuizum 

F1 Donderdag 16.30-17.30 
Anna-Margriet Loonstra, 

Janine Vonk 

Sportzaal 

Surhuizum 
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DTS B1 ongeslagen herfst kampioen!! 
 

 
Dit seizoen is de B1 in een nieuwe samenstelling begonnen. Vorig 

seizoen bestonden we nog uit 8 dames, maar nu hebben we versterking 

gekregen van 4 heren. De andere 4 dames zijn naar de junioren gegaan. 

Het was een leuk eerst seizoen waar we onder leiding en training van 

René, Halbe, Jan en Anneke weer veel geleerd hebben.  

Hierbij dan ook een eigen verslagje dat door het hele team is gemaakt. 

Iedereen heeft om de beurt zijn/haar beleving van dit veldseizoen op 

geschreven(geappt). 

Zaterdag 9 september moesten we onze eerste wedstrijd spelen als nieuw 

team tegen De Wâlden. Bij het inschieten en tijdens de wedstrijd 

moesten we nog wel een beetje wennen aan de manier waarop iedereen 

speelde. Maar kort daarna speelden we al prima rond. De wedstrijd was 

spannend en de eindstand was 12-18 voor DTS. 

Na de wedstrijd van De Wâlden moesten we tegen It Fean op zaterdag 

30 september. Eerst kregen we nieuwe inschiet/inloop shirts, gesponsord 

door Fysio therapie Buitenpost(Eeltsje Talstra). En konden de shirts 

mooi aanhouden. Ondanks dat we de eerste helft dik voor stonden, 

speelden we de eerste helft niet super goed. Dit kwam misschien ook wel 

doordat we de tegenstanders een beetje goed kenden. Maar na de pauze 

ging het goed. We kwamen uiteindelijk op een eindstand van 3-18 voor 

DTS. 
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Op 30 september moesten wij tegen LDODK, die toen ook alles 

gewonnen had. We mochten deze wedstrijd niet verliezen. De wedstrijd 

begon niet super, we kwamen wel voor, maar LDODK maakte snel weer 

gelijk….We gingen met een kleine voorsprong de rust in. Met nog 10 

minuten te spelen stonden we 3 doelpunten voor, maar kregen de bal niet 

meer door de korf. Wij maakten onze kansen niet af en daar maakte 

LDODK gebruik van. Met nog 3 minuten te spelen stond het 9-9 en 

beide teams kregen nog een paar kansjes, maar gingen er niet in. De 

eindstand was 9-9. Ons team baalde echt enorm want er had meer 

ingezeten dan een gelijkspel. Wij staan naar dit gelijkspel nog steeds 

bovenaan omdat wij een beter doelsaldo hebben dan LDODK. 

De volgende wedstrijd  was thuis tegen De Wâlden waar we voor de 3
e
 

keer(bekerwedstrijd) tegen gingen spelen. We hadden al 2x gewonnen 

en hoopten dat dat deze keer ook weer zou lukken. We kwamen direct 

dik voor en stonden in de rust 10-3 voor. Aan het begin van de 2
e
 helft 

gingen de kansen er niet in, mar we hebben gewonnen met 14-4. 

Op 11 oktober moesten we weer tegen it Fean. Door slechte 

omstandigheden van ons eigen veld hebben we de wedstrijd weer in it 

Fean gespeeld. Anneke kon er zelf niet bij zijn, dus heeft Halbe 

gecoacht. Het was een leuke wedstrijd om te spelen want er werd heel 

veel gewisseld  met de vakken , dus iedereen heeft wel met elkaar samen 

gespeeld. De wedstrijd verliep ook goed want we wonnen met 18-6. 

Doordat we de vorige keer tegen LDODK gelijk hadden gespeeld, was 

het nu tijd om de beslissende wedstrijd te spelen wie er kampioen zou 

worden. LDODK had genoeg aan winst of gelijk spel en wij ook. Aan 

het begin van de wedstrijd begonnen we direct sterk waardoor we al 

gauw 3-0 voor kwamen te staan. Maar er werd al veel geduwd en 

gedurende de wedstrijd gebeurde dat steeds meer. Maar we wisten ons 

sterk te houden en in de pauze stonden we 4-2 voor. Na de pauze 

begonnen wij wat meer te scoren en werd LDODK steeds meer 

gefrustreerd, waardoor ze veel minder goed opletten en ze dus in onze 

trucjes trapten. We hebben uiteindelijk gewonnen met 10-5 en dat 

betekend dus dat wij kampioen zijn geworden!! 

De wedstrijd was afgelopen.  Eerst  gaven we de tegenstanders nog een 

hand en toen kon het feest beginnen. We kregen de medailles aangereikt 

en we maakten de kampioensfoto. We bleven nog een tijdje op het veld 

feest vieren, terwijl de tegenstanders vanaf hun kleedkamer ons na-

ijverig toekeken.  
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Daarna gingen we gezamenlijk 

douchen, ja jullie lezen het goed, 

gezamenlijk als team en vierden het 

feest verder onder de douche. 

Tenslotte gingen we naar huis met 

goede moed voor het komende 

zaalseizoen. 

Hierbij willen wij Hester , Lucas, 

Frederika en Wilma nog bedanken 

voor het wissel zitten en meespelen 

als reserves. We hopen dat we in het 

zaalseizoen weer op jullie mogen 

rekenen en dat wij als team nog meer 

mogen leren van Jan, René en Halbe. 

Waardoor wij misschien dan aan het 

eind van het zaalseizoen wel weer 

een kampioenschap kunnen vieren.  

Groetjes Hille, Marijke, Gerben, Geertje, Marc, Esmée, Sven en Janine. 

 

C1 
 

Dit nieuwe seizoen, zijn we begonnen met een vernieuwde C1. De 

dames zijn in de C’s gebleven, en vanuit de D’s hebben we er 1 dame en 

5 heren bijgekregen (luxe!).  

Dit eerste seizoen samen was een moeilijk seizoen. Onze eerste 

wedstrijd was tegen OKO-Bies, we stonden in de pauze 12-1 achter 

maar in de tweede helft hebben we ons sterk gehouden tot 17-1. Het 

enige doelpunt werd gemaakt door Sem. De week daarna moesten we 

thuis tegen It Fean, ook deze verloren we, 1-7. De week erop moesten 

we weer tegen It Fean, maar dan uit. We speelden niet slecht, maar 

verloren weer met 17-3. Onze mooiste wedstrijd was tegen LDODK, die 

verloren we uiteindelijk 9-3. Toen moesten we tegen OKO-Bies, de 

stand werd 0-14. En dan de laatste wedstrijd moesten we thuis tegen 

LDODK de stand werd 4-11.  

We hebben veel plezier gehad en we hopen dat het volgende seizoen wat 

beter gaat.  

Groetjes Wilma, Teikje en Dionne.  
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10 Vragen op een jeugdlid af! 

 

1. Wie ben je, hoe oud ben je en in welk team zit je? 
Melle Veenstra en ik wordt 23 oktober 10 jaar ik speel in het team  E1. 

 

2. Wat vind je het leukst aan korfbal? 
Ik vind korfbal  heel erg leuk maar het leukste is het winnen en scoren en 

met mijn vriend Luuk korfballen. 

 

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

team? 

Trainers zijn Tanja en Mirte en onze coache is Tanja Bij mij in het team 

zitten Luuk, Meike, Rianne en Benthe. 
 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Korfbal, Heit helpen. 
 

5. Wat is je lievelingseten? 

Patat en poffertjes. 
 

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

Fenna, Binnie verder weet ik het niet. 
 

7. Waar ben je goed in met korfbal en waar minder goed in? 
Goed in het struikelen, goed in scoren, niet goed in strafworpen. 

 

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

Luuk, Daisy eten en drinken. 
 

9. Wat wil je later worden? En waarom? 
Een soort van boer ,bij een boer aan het werk. 

 

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 

Dionne. 
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E1 Kampioen!!! 
Jawel, deze toppers zijn ongeslagen 

kampioen. Ze hebben maar liefst 115 maal 

gescoord. En 10 punten tegen gekregen. En 

dit in 6 wedstrijden, waarvan er 2 maar voor 

een helft gespeeld zijn. Dat is wel een 

applausje waard.  

Spelers van de E1? 

1 Wat vinden jullie leuk aan korfbal? 

2 Wat zijn jullie hobby’s? 

3 Wat is jullie favoriete eten? 

Benthe vindt alles leuk aan korfbal, rennen, schieten balletje afpakken.. 

Haar hobby’s zijn korfbal, streetdance, tekenen en knutselen. Haar 

favoriete eten is boerenkool (vast met spekjes en een rookworst).  

Rianne mag graag een kansje bij de korf maken, wat ze ook goed kan. In 

haar vrije tijd doet ze veel aan sport namelijk korfbal gymen en turnen. 

Vandaar de goede conditie. En patat staat boven aan haar menu.  

Meike vindt het winnen het leukst aan korfbal. Haar 

hobby’s zijn korfbal, turnen en streetdance en haar 

laatste grote bezigheid, zowel overdag als ‘s nachts is 

slijm maken. Het liefst hele dikke slijmerige 

snotslijm. En ze is dol op lasagne eten, tijdens het 

slijm maken. 

Melle vindt winnen ook leuk aan korfbal en dit het 

liefst samen met zijn vriend (wie zou dit toch zijn). 

Hij mag dus graag korfballen en daarnaast helpt hij 

zijn Heit graag op de boerderij.We kunnen Melle 

wakker maken voor poffertjes en patat. 

Luuk vindt winnen erg leuk aan korfballen en om 

samen met zijn vriend te spelen. Elkaar lekker uitdagen en leren van 

elkaar (goh en wie zou dit zijn). Naast korfbal mag Luuk graag 

drummen. Dat gaat er vaak om wei. Hij vindt lasagne (eigen gemaakt 

door mem) en pizza (eigen gemaakt door Heit) met extra salami lekker. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3yevn0_zWAhXLJVAKHYlWDUEQjRwIBw&url=http://www.harpersbazaar.nl/cultuur-reizen/news/a1923/interview-zij-doet-onderzoek-naar-emoji/&psig=AOvVaw3NVHcvIgmg5klxcicHgwfy&ust=1508501351727605
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Zaterdag 14 oktober werd de laatste wedstrijd 

tegen Boelenslaan gespeeld, op ons mooie 

sportpark Woudlust. 

Deze wedstrijd werd met 10-4 gewonnen. 

Iedereen kreeg een welverdiende medaille. 

Daarna hebben we het kampioenschap gevierd 

in de Preatkoer met poffertjes (met heel veel 

poedersuiker) en ranja. 

Groeten Tanja. 

 

E2 
De E2 heeft een goed seizoen achter de rug. Op de trainingen wordt hard 

gewerkt, iets dat in de wedstrijden meestal ook naar voren komt. Van de 

zes gespeelde wedstrijden wisten wij er 5 te winnen! Dit leverde behalve 

een supertrotse coach ook superveel punten op, waardoor wij eindigden 

op een gedeelde eerste plek! Het allerleukst in de wedstrijd is natuurlijk 

het schieten op de korf, maar omdat wij hierbij ook goed ons best doen 

met het verdedigen nemen wij vaak de punten mee naar huis. In de zaal 

gaan we proberen om wat meer ‘systeem’ in het korfballen te krijgen. 

Dit kan bijvoorbeeld door meer inloopballen te gaan nemen. Wij zijn 

benieuwd hoe dit zal gaan. U ook? Dan bent u van harte uitgenodigd om 

een keertje te komen kijken!  

 

Groeten van de E2. 
 

Het spookt bij de training van de E’s… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Het was een dag als alle andere.  
 De E’s waren fanatiek aan de slag, 

want ze konden beide kampioen 
worden. Er werd druk getraind 
met ballen, korven en pionnen. 
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2. Als je zo hard aan het trainen 

bent, moet er even bijgetankt 
worden. Dus de E’s vertrokken 
naar de kantine voor een beker 
ranja. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Maar… WAT IS DAT NOU!  
 De E’s komen weer op het veld, 

maar zien geen ballen, geen 
pionnen…. Zelfs de korf mist !  

 

4. Ojee, Wat een schrik! 
Wat is hier gebeurd?  

 Waar kunnen al die spullen nu zijn 
gebleven? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. We gaan op zoek !  

Als iedereen meehelpt, lukt het  
ons vast de spullen weer 
 terug te vinden! 
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6. Het eerste onderdeel werd als snel 
gevonden. In de koelcel werd  
(een hele koude!) korf gevonden . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
7. Het duurde wat langer totdat de 

bal werd gevonden. 
Maar uiteindelijk… In de meisjes 
wc!! 
(Gelukkig was deze wel schoon…) 
 

 
8.De pion was misschien nog wel het 

moeilijkst om te vinden. 
 Hij was heel slecht te zien, maar 

dankzij het uitmuntende 
speurwerk van de E’s werd ook  
deze gevonden.. In de bosjes! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Blijft het Raadsel..Wie heeft dit gedaan? 

De kinderen hadden zo hun idee. De trainster ook  

(De selectie is vast jaloers op deze 

talenten in de dop…?) 

 

Guess we’ll never know… 

 

 

 

Henkie 

(.?.) 

Ús mem 

miskien? Wobbe ? 
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Verslag DTS F1. 
Het jongste team is aan het begin van het veldseizoen gestart met een 

nieuwe samenstelling: 3 jongens en 3 meisjes. Onze stoere jongens zijn: 

Samuel Lode, Sander van Dellen en Halbe Hartholt en de stoere meiden 

zijn: Dycke Pel, Finke van der Veen en Mirte Bosma. Samuel, Sander en 

Mirte hadden al eerder echte wedstrijden gekorfbald maar voor Halbe, 

Dycke en Finke zou dit de eerste keer worden. Best wel spannend dus 

maar ze hebben het super gedaan! 

Alleen helaas waren we iets te sterk ingedeeld. De wedstrijden tegen 

Quick’21 gingen nog wel en werd er verloren met 7-2 en 2-13. Maar 

tegen Drachten en Nic/Hoogkerk hadden we helaas geen schijn van kans 

en werd er heel dik verloren. Toch hebben we toch nog 17 doelpunten 

gemaakt in alle wedstrijden en ondanks dat we alle wedstrijden verloren 

hebben hebben we wel heel veel plezier gehad tijdens de wedstrijden en 

dat is natuurlijk ook heel belangrijk. 

Nu in de zaal gaan we er weer met frisse moed tegen aan! 

 

Groetjes van Nynke, Anne Margriet en Janine. 
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Kangoeroeklup 
 

Toen de Kangoeroe Klup na de zomervakantie weer van start ging, 

sprongen er heel veel Kangoeroetjes over het veld! Prachtig om te zien 

dat zoveel kinderen het leuk vinden om op zaterdagochtend met elkaar 

spelletjes te doen en veel te bewegen. Vooral spelletjes waarbij veel 

gerend moet worden zijn favoriet en bij spelletjes met de bal zijn alle 

Kangoeroes superfanatiek. We oefenen ook veel om dingen samen of om 

de beurt te doen. Met de oudste kinderen zijn we begonnen met het 

aanleren van het korfbalspel. Zij leren nu om de bal over te gooien tot ze 

bij de korf zijn en dan te schieten en dat gaat al heel goed! 

In het zaalseizoen is de Kangoeroe Klup voorlopig op onderstaande data 

van 11.00 uur tot 12.00 uur in de gymzaal in Surhuizum te vinden: 

 

11 november, 18 november, 2 december (pietentraining), 16 december, 

23 december(kersttraining), 13 januari, 27 januari. 
 

 

11 november 

18 november 

2 december (pietentraining) 

16 december 

23 december (kersttraining) 

13 januari 

27 januari 

 

 

De trainingen beginnen om 11.00 uur. Een keer komen kijken mag natuurlijk 

ook altijd. 

Hopelijk tot ziens op één van de bovenstaande dagen! 

 

Groeten, 

Martine, Janine en Berber 
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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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