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Het Begin 
54e jaargang nr. 2. 2018/2019 

                                                             
REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 
 Annemarie Postma 
    
DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 
 
DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 
 Secretaresse 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 
 Alg. bestuurslid Berber v.d. Veen 
 
BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 
 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 
 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  
  
E-MAIL DTS info@kvdts.nl 
WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  
 
KANTINE Jolanda Geertsma 0512-354004 of 06-43149174 
 
SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 
 Thys Zwart, Harkema 
 Jako Sportkleding, Heerenveen 
 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. 

http://www.kvdts.nl/
mailto:schakel-dts@hotmail.com
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Van de redactietafel 
 
Voor jullie de 2e schakel van dit seizoen, hierin het zaalprogramma, de 
verslagen van het veldseizoen. Ook dit jaar zal de zaalwacht door ons moeten 
worden verzorgd Kees neemt de senioren en de A’s voor zijn rekening. Voor 
de overige teams zullen onze senioren en A’s dit verzorgen. 
 
Wij van de Schakelcommissie wensen iedereen een sportief en gezellig 
zaalseizoen toe. Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten. 
 
 

De Schakelcommissie. 
 

Verjaardagskalender 
 

1 Tseard V. 3 Arjan  4 Gea  

3 Sytze N. 4 Marijke V. 5 Ynke  

5 Jouke  12 Bauke  5 Rommert  

7 Bettie T. 14 Hillie  7 Nynke B. 

9 Sjoerd  16 Ronald  11 Lidia  

10 Marleen  17 Annemarie  14 Kristyn  

14 Dionne  23 Aletta  16 Tjalling  

17 Esmee k 29 Pietsje  19 Nora  

17 Sytse A. 29 Simon  20 Nastia  

21 Martine    23 Tjebbe  

26 Rixt    26 Rinze 

29 Haye    27 Annie  

30 Joost    27 Halbe  

    28 Mirte  

    28 Aukje  

    29 Antoinette  

    29 Willeke  
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Van het Bestuur 
 

We zijn inmiddels alweer aangeland aan het 
eind van de najaarscompetitie en het begin 
van de microcompetitie. We gaan ons 
fantastische sportcomplex verlaten om de 
thuiswedstrijden voort te zetten in de 
Surventohal te Surhuisterveen. De 
temperaturen over de afgelopen weken 
hebben de komende herfst bijna uit onze 
gedachten verbannen, maar samen met 
koning winter ligt hij toch echt in het verschiet. Het overdekt spelen van onze 
korfbalwedstrijden in een sporthal vraagt altijd om een omschakeling. 
Zaalkorfbal is voor spelers en supporters anders dan het veldkorfbal. Het 
korfbalspel is dynamischer en sneller en vraagt om andere competenties van 
de spelers. Een goede veldspeler maakt niet automatisch een goede zaalspeler 
en andersom.  
We nemen voor bijna een halfjaar afscheid van ons eigen vertrouwde 
sportcomplex, om de sporthal te Surhuisterveen ons ‘Thuis’ te noemen. Dit 
jaar zullen we een nieuwe uitbater aantreffen, onze vertrouwde Hermien is 
ermee gestopt en de gemeente heeft een nieuwe uitbater gevonden. We 
kijken er naar uit om nader kennis te maken en onze verenigingsgezelligheid 

te tonen. Nu maar hopen dat de bierprijzen niet teveel zijn gestegen 😊. 
 
Zaalwacht 
Ook dit jaar zullen de teams moeten ondersteunen bij het vervullen van de 
zaalwacht tijdens thuiswedstrijden. Een groot voordeel is dat Kees, daar waar 
mogelijk, de seniorenteams weer voor zijn rekening neemt wat toch een grote 
slok op de borrel is. Ik denk dat we als bestuur rustig kunnen zeggen dat we 
namens de vereniging spreken als we Kees hier op voorhand al erg voor willen 
bedanken. 
 
Nieuwe penningmeester en voorzitter 
Zoals jullie weten zijn we reeds meer dan een jaar opzoek naar een nieuwe 
penningmeester. Inmiddels is het bestuur in gesprek geraakt met een 
potentiele kandidaat. Met andere woorden het lijkt erop dat we mogelijk een 
invulling hebben gevonden. 
 

Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en egankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 
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Zoals aangegeven in diverse 
communicaties zal ik zelf ook aan het 
eind van dit seizoen aftredend zijn en 
zijn we opzoek naar een nieuwe 
voorzitter. Inmiddels heb ik meerder 
positieve geluiden ontvangen en begrijp 
dat velen het niet erg zouden vinden als 
ik het voorzitterschap zou verlengen, maar mijn oprechte mening is dat het 
moment is gekomen om het stokje over te dragen. We hebben een 
fantastische vereniging en dito bestuur en met elkaar over de afgelopen jaren 
erg veel bereikt. Met nieuw bloed komen ook nieuwe ideeën en nieuwe 
focussen wat goed is voor de continuïteit.  
Dit seizoen zijn jullie nog niet van mij af en zetten we de schouders onder en 
gaan we enthousiast opzoek naar een invulling. Mocht je geïnteresseerd zijn in 
de functie, meer info wensen of ideeën willen uitwisselen, spreek mij of 
iemand van het bestuur dan aan. Gezamenlijk in een team het reilen en zeilen 
van DTS begeleiden en richting geven is een fantastische job. 
 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

 
AVG / GDPR wetgeving.  
Zoals iedereen inmiddels wel heeft vernomen 
is de zogenaamde AVG-wetgeving van kracht 
geworden vanaf  
25 mei jl. en dienen allerlei bedrijven zich te 
conformeren aan deze wet en regelgeving. 
Ook onze vereniging heeft op dit gebied een 
aantal verplichtingen die ingevuld moeten worden. Buiten het feit dat DTS 
zich hierin altijd al heel kritisch en verantwoord heeft opgesteld, hebben we 
een aantal kleine punten geconstateerd die we moeten aanscherpen. Het 
meest in het oog springen zal de verandering op de website en de 
spelerskaarten voor onder de 16 jaar zijn. De website zal straks niet meer de 
volledige naam van een persoon bevatten, maar alleen zijn of haar voornaam 
aangevuld met de 1e letter van de achternaam, daar waar dat gewenst is voor 
de verduidelijking. Deze regel wordt ook van kracht voor alle schema’s die 
binnen de vereniging worden opgesteld (scheidsrechter- en 
zaalwachtschema’s, schoonmaakroosters, vervoersschema’s, etc.). Op alle 
digitale spelerskaarten van de spelers onder de 16 jaar zal de foto, met 
uitzondering voor de scheidsrechter, niet meer zichtbaar zijn.  
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Op de site zal binnen afzienbare tijd een privacypolicy worden gepubliceerd, 
deze zal beschrijven hoe onze vereniging omgaat met ieders privacy. Mocht je 
nog vragen hebben dan vernemen wij dit graag. 
 
Geluidsabsorberende maatregelen kantine 

Op woensdag 24 oktober is de 
bouwcommissie bezig geweest 
met het aanbrengen van de 
geluidsabsorberende platen aan 
het plafond van de kantine. We 
kunnen concluderen dat het een 
groot succes is. De platen hebben 
een zeer positieve uitwerking op 
de geluidsweerkaatsing en 
absorberen conform verwachting 
het geluid. We vertrouwen erop 
hiermee een passende oplossing 

te hebben geboden voor alle leden. 
 
Kort nieuws 

• Misschien is het al opgevallen, maar alle bordsponsor plekken zijn inmiddels 
bezet en lopen de senioren teams 3 en 4 in nieuwe shirts. Een mooi resultaat 
wat door de sponsorcommissie en de kledingcommissie is weggezet, namens 
het bestuur onze complimenten. Natuurlijk kunnen er zich altijd nieuwe 
bordsponsoren melden, er wordt al hard nagedacht over een uitbreiding. 

• De A1 en A2 hebben we ook in 
nieuwe shirts mogen steken, namens 
de sponsor Gallagher. Fantastisch 
dat ook deze groep hiermee in 
nieuwe kleren is gestoken. 

• Iedereen die in aanmerking komt voor het halen van het spelregelbewijs 
heeft van Anita een e-mail mogen ontvangen met een inlogcode. Een redelijk 
aantal van onze leden heeft inmiddels met succes het spelregelbewijs gehaald, 
waaronder zelfs een DTS’er die tijdelijk in de USA verblijft. Via deze weg willen 
we iedereen oproepen om het spelregelbewijs te halen.  
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Resultaten 
Ons Broekenhuis vlaggenschip draait mee in de middenmoot van de 
competitie en bezet op het moment van schrijven een 5e plaats. Tijdens deze 
competitie worden we geplaagd door afwezigheid van spelers en blessures. 
Op dit laatste gebied laten de Spoelstra-broers weer van zich horen, waarbij 
we ook moeten stellen dat het echte bikkels zijn, die snel weer te vinden zijn 

op het veld 😊. Tijdens de voorjaarscompetitie moet e.e.a. nader worden 
‘uitgevochten’. 
Ons 2e staat op een 2e plaats in de competitie en ons 3e/ 4e en midweek team 
zijn geëindigd op een 3e plek, het lijkt als ze het erom doen! 
De A1 staan ongeslagen bovenaan, maar omdat ze sinds dit seizoen 
wedstrijdkorfbal spelen zal de beslissing pas in de voorjaarscompetitie vallen. 
Wel hebben we er al het vertrouwen in dat ze in ieder geval een belangrijke 
gooi doen naar het kampioenschap. Minder succesvol is onze A2, maar ik heb 
begrepen dat ze nog steeds erg veel plezier met elkaar beleven, wat in basis 
net zo belangrijk is.  
 
De C1 en D1 zijn ongeslagen kampioen geworden,  
 
De D2 neemt een 3e, de E1 een 2e en de F1 een 4e 
plek in op de ranglijst. 
 
Vanuit het bestuur willen we de C1 en D1 van harte 
feliciteren met hun kampioenschap en wensen alle 
teams tijdens de zaalcompetitie veel sportief succes 
en plezier toe.   
 
Namens het bestuur, 
Ronald Wassink 
 

Klaverjassen 
 

Op de volgende data is er klaverjassen in onze gezellige kantine aanvang 
19.30 uur. 

23 november 
21 december 
31 december 
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Verslagen veldcompetitie 
DTS 1 

 
In het afgelopen veldseizoen bestond DTS 1 uit Jouke, Enne Jan, Jakob, René, 
Marleen, Hinke, Binnie en Fenna. Hinke kwam weer terug van een 
knieblessure die zij voor de vakantie had opgelopen, maar helaas bleek dit een 
slepende blessure te zijn, waardoor zij een groot deel van de veldcompetitie 
niet kon spelen. Hinke, we hopen dat je snel weer mag herstellen!  
Aan de hand van alle verslagtitels nemen wij jullie mee door het afgelopen 
seizoen van de Broekenhuisformatie onder leiding van coach Jan Wagenaar.   
 
DTS beleeft ‘valse start’ tegen Spannum 
De aftrap van de veldcompetitie was niet erg florissant te noemen. De 
scherpte ontbrak en DTS liep gedurende de hele wedstrijd achter de feiten 
aan. Na een 8-4 ruststand, kon DTS ook in de tweede helft geen aansluiting 
meer vinden. Dit leidde tot een 14-8 nederlaag.  
 
DTS speelt gelijk tegen NQL en verliest van Harkema 
Tegen Nij Quick Libben nam DTS vanaf het begin het initiatief, maar liet NQL in 
de slotfase terug in de wedstrijd komen. In de laatste minuut maakte NQL de 
13-13, wat een jammerlijk gelijkspel voor DTS opleverde. Daarbij kwam nog 
dat Enne Jan in de tweede helft een enkelblessure opliep en de volgende 
wedstrijd zou moeten missen.  
In en tegen Harkema leed DTS wederom puntverlies. DTS kwam scorend 
tekort tegen Harkema en verloor met 13-7.   
 
DTS pakt ruime overwinning op SIM 
Tegen SIM speelde DTS een goede wedstrijd. Enne Jan was weer inzetbaar na 
een enkelblessure.   DTS liet zich aanvallend en verdedigend van zijn beste 
kant zien. Na een 1-10 voorsprong halverwege, werd uiteindelijk met 6-20 
gewonnen. Dit was een wedstrijd die vertrouwen geeft voor het vervolg van 
de competitie.  
  

http://kvdts.nl/index.php/2013-11-09-18-48-56/2014-03-13-19-10-33/dts-1/verslagen/394-dts-beleeft-valse-start-tegen-spannum
http://kvdts.nl/index.php/2013-11-09-18-48-56/2014-03-13-19-10-33/dts-1/verslagen/401-dts-speelt-gelijk-tegen-nql-en-verliest-van-harkema
http://kvdts.nl/index.php/2013-11-09-18-48-56/2014-03-13-19-10-33/dts-1/verslagen/407-dts-pakt-ruime-overwinning-op-sim
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DTS 1 en 2 slaan dubbelslag tegen DWA/Argo 1 en 2 
Op 6 oktober kreeg de selectie van DTS koploper DWA/Argo op bezoek. DTS 
begon sterk aan deze wedstrijd en hield grip op de wedstrijd. Deze 
teamprestatie leidde tot een mooie 15-8 overwinning. Ook DTS 2 wist een 17-
10 overwinning te behalen tegen DWA/Argo 2. Een ‘dubbelslag’ dus. Jouke 
viel geblesseerd uit, maar was gelukkig de week daarna weer van de partij.  
 
DTS weet niet te winnen van DTL 
Tegen DTL stond aansluiting bij de bovenste regionen van de poule op het 
spel. DTS was niet opgewassen tegen het spel van DTL. Nadat DTS met een 5-7 
achterstand de rust in ging, consolideerde DTL de wedstrijd. Dit betekende 
een teleurstellende 9-14 nederlaag voor DTS. 
 
DTS wint na spannende strijd van Invicta/Frigro 
In Kollum speelde DTS tegen Invicta/Frigro een spannende derby, waarin 
beide teams aan elkaar gewaagd waren. Na de eerste helft stond het 7-7, 
waarna DTS na rust een 7-11 voorsprong nam. DTS liet Invicta/Frigro weer 
terug komen tot 11-11, maar trok aan het langste eind door met 11-13 te 
winnen.  
 
DTS sluit de najaarscompetitie af met nederlaag tegen Spannum 
De laatste wedstrijd was de return tegen Spannum. Op Sportpark Woudlust 
kreeg DTS evenals in de eerste wedstrijd geen grip op Spannum. Spannum was 
efficiënter in de afronding, waardoor DTS met 6-11 verloor.  
 
Al met al kan dit veldseizoen bestempeld worden als een wisselvallig seizoen. 
Dit kwam mede doordat DTS verschillende keren niet in de vertrouwde 
basisopstelling kon spelen. Hierdoor moest regelmatig een beroep gedaan 
worden op andere spelers uit de selectie en de junioren. Wij zijn iedereen 
dankbaar – junioren en spelers van DTS 2 – voor jullie wedstrijdinzet en 
support! Ook voor de trouwe toeschouwers, dank jullie wel voor de steun. In 
het voorjaar hervat DTS de veldcompetitie op een 5e plaats in de 3e klasse. Op 
24 november start de zaalcompetitie in de 4e klasse voor DTS met een 
uitwedstrijd tegen het bekende Spannum. Op naar een goed zaalseizoen!   

  

http://kvdts.nl/index.php/2013-11-09-18-48-56/2014-03-13-19-10-33/dts-1/verslagen/410-dts-1-en-2-slaan-dubbelslag-tegen-dwa-argo-1-en-2
http://kvdts.nl/index.php/2013-11-09-18-48-56/2014-03-13-19-10-33/dts-1/verslagen/413-dts-weet-niet-te-winnen-van-dtl
http://kvdts.nl/index.php/2013-11-09-18-48-56/2014-03-13-19-10-33/dts-1/verslagen/415-dts-wint-na-spannende-strijd-van-invicta-frigro
http://kvdts.nl/index.php/2013-11-09-18-48-56/2014-03-13-19-10-33/dts-1/verslagen/417-dts-sluit-de-najaarscompetitie-af-met-nederlaag-tegen-spannum
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DTS 3 

 
We spelen dit seizoen in ons nieuwe shirts, gesponsord door Jako.  
‘Tige moai plaatsje of net’. 

 
(Sytse. Aletta en Minke ontbreken op de foto). 

 
‘Spytig genôch’ hoeven we maar één keer onze talenten te laten zien aan onze 
tegenstanders in deze najaarscompetitie. Tegenover MNenW hadden we dan 
nog wel een keer willen staan. Dat was namelijk een ‘poer minne’ wedstrijd. 
Tegen CSL en DTL wisten we erg vaak te scoren en speelden we vlot en goed 
samen. Tegen MNenW lukte dat helaas niet. Er werd niet gescoord en ballen 
plaatsen en vangen bleek ineens erg moeilijk. Tegen de kampioenen van deze 
poule, namelijk Drachten, wisten we nipt te winnen. Kwaliteit genoeg dacht ik 
zo. ‘It kin soms frjemd gean’.  
Zaterdag 12 oktober bezocht CSL ons mooie sportpark Woudlust. De 
gemiddelde temperatuur half oktober is rond de 15 ℃, maar deze korfbal dag 
liep het kwik op naar 26 ℃. De warmte heeft ons vast goed gedaan, want we 
wisten het gat van de korf 20 maal te vinden.  
Uiteindelijk zijn we derde in de poule geworden. Mooi resultaat. Nu kunnen 
de proppers in het vet en op ‘nei de seal’. 

Tanja. 
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DTS 4 

 
Voor de start van de competitie was het nog even spannend: kan DTS 4 wel 
een team op de been brengen? Treja is in blijde verwachting, Lydia (zwaar) 
geblesseerd aan de knie en Lammy heeft veel last van de schouder. Maar we 
hebben het gered. Anna Margriet is terug van even weggeweest en Minke 
speelt deze competitie met het 4e (ingehuurd vanuit het 3e) en wij kunnen een 
beroep doen op Berber. Met de vertrouwde mannen Minze, Piet, Wiebe en 
Wobbe moest het toch lukken. Omdat de mannen al wat ouder worden moest 
er eigenlijk wel een vijfde heer bij. Gelukkig wilde Andries (bijna) alle 
wedstrijden met ons mee doen.  
 
Wij begonnen vol goede moed in een zeer winderig Burdaard tegen NQL 2. 
Wij moesten erg aan de weersomstandigheden en aan elkaar wennen want 
het werd geen beste wedstrijd. Bij rust een magere 4-2 op het scorebord. 
Eindstand 9-4, niets meer over zeggen.  
 
In de eerste thuiswedstrijd, met stralend mooi weer, kwam Invicta/Frigro op 
bezoek. Wij zijn duidelijk mooi-weer korfballers want we hadden de geest 
weer te pakken. Bij de rust een stand van 8-6, maar in de 2e helft kwamen wij 
goed op stoom. Invicta kwam er niet meer aan te pas: eindstand 21-11. 
Janette en Annemarie scoorden beide 5 keer, maar volgens Janette klopte hier 
niets van: zij had minstens 7 doelpunten gemaakt. Helaas hebben wij geen 
beelden. 
 
Hierna speelden we 2x achterelkaar tegen de Flamingo’s. Voor ons altijd een 
lastige tegenstander. De punten werden deze keer eerlijk verdeeld, DTS won 
de thuiswedstrijd met 12-8 en Flamingo’s won thuis met 12-9.  
 
In de return wedstrijd tegen NQL speelden wij stukken beter dan in de 
uitwedstrijd. NQL begon sterk aan de wedstrijd en pakte een voorsprong van 
3-7. In de loop van de wedstrijd kwamen we terug tot 2 doelpunten maar 
konden het gat niet dichten. Eén heer bij NQL had vrijdagavond drie speciaal 
biertjes gehad, dat hebben wij geweten. Hij schoot uit alle standen raak! 
Eindstand 15-20.  
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De afsluiting van de veldcompetitie naar Kollum tegen Invicta. DTS moest flink 
aan de bak tegen een stug verdedigend Invicta. De doelpunten waren duur. 
Gelukkig hadden we Esmee mee (zij verving haar moeder), zij scoorde 4x. De 
wedstrijd ging wel verloren met 13-10.  
 
Wij scoorden totaal 71 doelpunten, maar kregen er ook 73 tegen. Beide de 
hoogste score in onze poule. De verdediging verdient dus nog enige aandacht! 
Tot ziens in de zaal.  
 
Dank aan alle medespelers: Esmée, Janine, Lucas, Janco, Marten, Jesse, Ynke, 
Tanja, Berber en Sytze A.  
 

10 vragen op de man af!! 
 
1. Wie ben je en wat doe je bij DTS? 

Dag leden en vrienden van DTS, mijn naam is Arnout, ja.. zoon van, en ik 
ben speler van DTS 2. Daarnaast was ik ook trainer/coach van verschillende 
jeugdteams. 

2. Geanne vraagt aan jou in de vorige schakel, wat ga je het meest missen 
als je in Amerika bent? 
Natuurlijk moet ik hier korfbal antwoorden, en ja dat ga ik ook zeker 
missen, in Amerika maar veel naar basketbal kijken. Daarnaast natuurlijk 
mijn vriendin, familie en de Defqon.1 uitjes met de heren van de DTS-
selectie. 

3. Natuurlijk zijn we benieuwd wat je nu precies daar doet en hoe het met 
je gaat? 
Ik zit inmiddels in mijn derde jaar van de opleiding Spatial Planning & 
Design (‘Technische Planologie’). Het eerste halfjaar bestaat uit een vrije 
keuze, waarbij ik gekozen heb voor een uitwisselingsprogramma met de 
University of Nebraska, Omaha in Amerika. Ik studeer hier dus voor een 
aantal maanden. Voordat het collegejaar begon heb ik eerst nog met een 
vriend een roadtrip langs de westkust gemaakt, en ook tijdens dit halfjaar 
maak ik verschillende reisjes in Amerika. Het gaat dus harstikke goed en 
heb het enorm naar m’n zin, vanaf januari zal ik waarschijnlijk weer te 
vinden zijn in de sporthal! 

4. Wat zijn je hobby’s (behalve lange toespraken houden op feestjes)? 
De associatie met deze toespraak stemt mij niet helemaal tevreden, maar 
vooruit. Behalve dit houd ik van feestjes vieren, waaronder hardstyle 
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feestjes met de heren van de DTS-selectie. Daarnaast speel ik graag een 
potje FIFA op de PlayStation 4 (wat ik vaak win van mijn kleine broeder) en 
zit ik midden in de Netflix serie La Casa De Papel (een aanrader!).  

5. Wat vind je leuk aan het spelen bij DTS? 
Behalve kampioen worden, wat we de afgelopen 2 seizoenen zijn 
geworden vind ik de sfeer erg belangrijk. We hebben een hartstikke leuk 
team en ook met de aankomende jeugdspelers kunnen we goed overweg. 
Daarnaast vind ik het lache dat ik nu met spelers samen speel die mij 
vroeger training gaven, iets wat binnenkort ook met mezelf zal gebeuren 
haha.  

6. Wat zou je graag nog een keer willen doen? 
De Grand Canyon bezoeken heb ik net gedaan.. Dat is namelijk hetgeen 
wat ik hier normaal zou invullen. Nu zou ik graag nog een keer naar China 
willen om de Chinese muur te bezoeken (en ik zou Anton P. graag nog eens 
flink willen blokken tijdens trainen). 

7. Wat is je favoriete avondje uit? 
Er is voor mij niet per se een favoriete avond uit, maar er moeten altijd een 
paar dingen aanwezig zijn. Dat begint natuurlijk met de nodige alcoholische 
versnaperingen. Daarnaast moet er goeie muziek (inclusief slechte 
feestmuziek) gedraaid worden, zou een enkel frituur hapje richting het 
einde va de avond niet overbodige luxe zijn en zou eindigen met het 
neerzetten van enkele haksporen de avond afmaken.  

8. Wat weten we nog niet van jou? 
Ik heb zo’n vermoeden dat er al veel van me bekend is. Misschien weten 
sommige nog niet dat mijn bijnaam binnen de selectie voor velen 
‘stagerinner’ of ‘bolle’ is? 

9. Een precaire vraag (mag overgeslagen worden ), ook wel eens een 
beetje jaloers geweest dat je broer in het eerste speelt? 
Haha, deze vraag is natuurlijk niet te vermijden. Maar eigenlijk, en eerlijk, 
niet echt. Ik heb ooit al een tijdje wedstrijden gespeeld in DTS 1, mag ook 
nu nog vaak invallen en in DTS 2 heb ik het erg naar m’n zin met 2x op rij 
een kampioenschap!! 

10. Andrieske Nicolai staat in de volgende 10 vragen, wat zou je aan haar 
willen vragen? 
De laatste tijd zie ik je vaak spelen met de midweek en maak je ook veel 
doelpunten, mijn vraag aan jou is waarom ben je vroeger ooit gestopt met 
korfballen en waarom heb je besloten nu weer te gaan spelen bij DTS? 
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Programma 
 

 

  

Donderdag 22 november Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Accommodatie

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

Zaterdag 24 november Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer Accommodatie

Spannum 1 DTS (S) 1 14:00 De Greidhoeke Easterein

Flamingo's 3 DTS (S) 2 17:10 Buitenpost

Sparta (Ze) 3 DTS (S) 3 20:40 Rodenburghal Leek

Pallas '08 A1 DTS (S) A1 15:40 14.30

Coach, Geertje 

en Wiebren Camminghahal Leeuwarden

Harkema D1 DTS (S) D2 13:00 12.30

Coach, Hanne en 

Tiemen Harkema

Harkema E1 DTS (S) E1 11:00 10.30 Finke en Rixt Harkema

DES (N) F1 DTS (S) F1 09:30 8.30 Jasper en Ruben De Brinkhof Norg

Vrijdag 30 november Aanvang

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) MW1 Nic./Hoogkerk MW1 20:00 Sytze N. Kees Surhuisterveen

Zaterdag 1 december Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) 1 WIK '34 1 18:50 Kees + DTS 3 (lootjes) Surhuisterveen

DTS (S) 2 Noordenveld 3 17:40 Kees + DTS 3 (lootjes) Surhuisterveen

DTS (S) 3 De Hoeve 4 16:30 Lammy Kees Surhuisterveen

DTS (S) 4 SIM 2 15:20 Rinze Kees Surhuisterveen

DTS (S) A1 De Granaet A1 14:10 13.25 Fiets KNKV kees Surhuisterveen

DTS (S) A2 De Wâlden A3 13:00 12.15 Fiets Rene kees Surhuisterveen

DTS (S) C1 Olympia (T) C1 12:00 11.15 Fiets Mirte DTS 1 Surhuisterveen

DTS (S) D1

Rodenburg/OWK/

Sparta (Ze) D1 11:00 10.30 Coach en JWL Janette DTS 1 Surhuisterveen

DTS (S) D2 Udiros D1 10:00 9.30 Bente en Patrick Tanja DTS 1 Surhuisterveen

DTS (S) E1 Harkema E1 09:00 8.30 Mirte en Sander Nynke G. DTS 1 Surhuisterveen

DTS (S) F1 DWA/Argo F1 11:00 10.30 Annemarie SURHUIZUM

Zaterdag 8 december Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DWA/Argo 1 DTS (S) 1 13:05 Ripperdahal Winsum

DWA/Argo 2 DTS (S) 2 11:50 Ripperdahal Winsum

DTS (S) 3 De Parabool 7 14:10 Rinze Kees Surhuisterveen

NQL 2 DTS (S) 4 19:00 Heechfinne Ferwert

De Wâlden A1 DTS (S) A1 14:05 13.00

Coach, Esmee en 

Gerben De Hege Walden Oentsjerk

DTS (S) A2 Zunobri A1 13:00 12.15 Fiets Wobbe Kees Surhuisterveen

NQL C1 DTS (S) C1 11:05 10.00

Coach, Frederika 

en Sem De Boppeslach Damwoude

Heerenveen D2 DTS (S) D1 12:00 11.00 Leanne en Melle Hoekstra hal Heerenveen

Westergo D1 DTS (S) D2 14:00 13.00 Jorrit en Tiemen De Middelzee Bolsward

DTS (S) E1 Quick '21 E1 09:00 8.30 Coach en Sander Sieuwke DTS 3 Surhuisterveen

Dinsdag 11 december Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Accommodatie

Noordenveld MW1 DTS (S) MW1 19:15 De Hullen Roden
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Vervolg programma 
 

 
 

Zaterdag 15 december Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) 1 Zunobri 1 18:50 Kees + DTS 4 (lootjes) Surhuisterveen

DTS (S) 2 ROG 4 17:40 Kees + DTS 4 (lootjes) Surhuisterveen

NKC (N) 1 DTS (S) 3 16:20 De Holten Marum

DTS (S) A1 CSL A1 16:30 15.45 Kees Surhuisterveen

Flamingo's A2 DTS (S) A2 16:10 15.15 Fiets Buitenpost

DTS (S) C1 Heerenveen C3 15:30 14.45 Fiets Rene DTS 2 Surhuisterveen

DTS (S) D1 Pallas '08 D1 14:30 14.00 Coach en Leanne Marleen DTS 2 Surhuisterveen

DTS (S) D2 Vlug & Vaardig (G) D113:30 13.00 Jorrit en Bente Sytse H. DTS 2 Surhuisterveen

Vrijdag 21 december Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) MW1 Ritola MW1 20:00 Wiebe Kees surhuisterveen

Zaterdag 22 december Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Accommodatie

De Pein A2 DTS (S) A2 18:00 17.15

Coach, Jesse en 

Antoinette Houtigehage

Zaterdag 5 januari Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Accommodatie

Udiros D1 DTS (S) D2 12:00 11.00

Amber, Simon en 

Bente Sporthal Nieuwehorne

Zaterdag 12 januari Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) 1 Veenwouden 1 18:50 Kees + DTS A1 (lootjes) Surhuisterveen

DTS (S) 2 De Granaet 3 17:40 Kees + DTS A1 (lootjes) Surhuisterveen

DTS (S) 3 Niek 1 16:30 Lammy Kees  Surhuisterveen

DTS (S) 4 DTL 3 15:20 Sytze N. Kees Surhuisterveen

DTS (S) A1 It Fean/Boelenslaan A114:10 13.25 Fiets Kees Surhuisterveen

DTS (S) A2 Olympia (T) A1 13:00 12.15 Fiets Wobbe kees Surhuisterveen

DTS (S) C1 LDODK C4 12:00 11.15 Fiets Anneke DTS 3 Surhuisterveen

DTS (S) D1 DTL D1 11:00 10.30

Coach, Anouk en 

Luuk Jeroen DTS 3 Surhuisterveen

DTS (S) D2 It Fean/Boelenslaan D110:00 9.30 Meike en Patrick Janette DTS 3 Surhuisterveen

DTS (S) E1 Drachten E2 09:00 8.30 Finke en Rixt Hinke DTS 3 Surhuisterveen

DTS (S) F1 Zunobri F1 11:00 10.30 Nynke G. Gymzaal Surhuizum

Donderdag 17 januari Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer Accommodatie

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

Zaterdag 19 januari Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer Accommodatie

De Parabool 4 DTS (S) 2 10:05 ACLO/Paddepoel Groningen

Flamingo's 4 DTS (S) 4 17:20 Buitenpost

OKO/BIES A1 DTS (S) A1 17:50 17.00 Fiets De Veste Opende

NQL A1 DTS (S) A2 18:50 17.40

Coach, Nyne en 

Albert Heechfinne Ferwert

Mid-Fryslân C2 DTS (S) C1 12:00 11.00

Coach, Mirte en 

Patrick Utingeradeelhal Akkrum

Mid-Fryslân D1 DTS (S) D1 11:00 10.00

Anouk, Eline en 

Luuk Utingeradeelhal Akkrum

Quick '21 E1 DTS (S) E1 10:00 9.15

Finke, Rixt en 

Sophie De Gearrin Oudega

VZK/Donkerbroek F1 DTS (S) F1 13:00 12.10 Halbe en Jasper De Bongerd Haulerwijk
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Jeugdteams 
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 Anneke en Aukje Aukje 

DTS A2 Sytze en Jakob Sytze 

DTS C1 Tanja Minke 

DTS D1 Renee Jakob 

DTS D2 Marleen, Jakob, Kristyn Jakob 

DTS E1  Geanne en Annamargriet  Anneke 

DTS F1 Berber, Mirte en Fenna Janette 

Kangoeroes Berber en Martine Janette 

 
 

Ouders graag jullie aandacht!! 

 

Het valt ons op dat als ouders op het schema staan om te rijden er ook 

broertjes/zusjes meegaan. Hier is bij de samenstelling van het schema geen 

rekening mee gehouden wilt u hier rekening mee houden zodat we niet 

voor verrassingen komen te staan. 
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DTS A1 

 
 
DTS A1 – Hoogkerk/Nic. A2 
De eerste wedstrijd van het seizoen met het nieuwe samengevoegde team 
was tegen Hoogkerk/Nic A2. Dit seizoen speelt DTS A1 voor het eerst in lange 
tijd in de 2de klas. Het team was erg gefocust op de eerste wedstrijd want ze 
hadden nog nooit samen gespeeld dus het was eerst spannend maar iedereen 
wou een goede prestatie neer zetten om te zien hoe goed het team eigenlijk 
zou zijn. DTS won met 21-12 van Hoogkerk/Nic. Zo begint het seizoen van de 
nieuwe A1 goed. 
 
DTS A1 - Rodenburg/OWK/Sparta(Ze)/Zunobri A1 
De 2de wedstrijd van het seizoen was tegen het combinatieteam 
Rodenburg/OWK/Sparta (Ze)/Zunobri A1. De wedstrijd begon goed met 
meteen een doelpunt voor DTS vlak daarna kwam Rodenburg terug en werd 
het 1-1. Daarna ging het gelijk op tot 2-3 toen ging DTS veel scoren en beter 
verdedigen tot aan de pauze daardoor werd de pauzestand 2-10. Ondanks dat 
het veel waaide gooide DTS er veel in vanaf afstand ook Rodenburg wist er 
nog 2 in te gooien van afstand dus was de stand 4-13.  
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Toen DTS een paar slechte ballen gooide moest er even iets aan gedaan 
worden het draaide even niet lekker maar gelukkig loste DTS dit snel op en 
begon weer te scoren ondanks dat Rodenburg nog 2 doelpunten maakten, 
maakte DTS in die periode nog 8 goals wat de uitslag 6-21 maakte. DTS wint 
dus ook de 2de wedstrijd en zo begint het seizoen goed voor DTS A1. 
 
DTS A1 - Drachten/Van der Wiel A2 
Zaterdag 29 september moest DTS A1 tegen Drachten/van der wiel A2. DTS 
heeft tot nu toe een foutloos seizoen met nog geen verloren wedstrijd en alle 
wedstrijden boven de 20 doelpunten. Dat hopen ze ook met deze wedstrijd te 
halen. DTS begint sterk en het ene na het andere doelpunt valt zo en komt 
DTS met 0-7 op voorsprong. De pauze stand 5-10. DTS wil graag meer 
proberen te scoren na de pauze en doet dat ook. Eerst scoort Drachten nog 
een doelpunt en komt Drachten toch wel dichtbij met 6-10 maar dan scoort 
DTS weer. Eerst Esmee met een doelpunt daarna Lucas dan ook nog Wiebren 
die zelfs 3 maakt. DTS blijft door scoren en komt uiteindelijk bij 22 uit dus 
werd de eindstand 8-22.  
 
DTS A1 – OKO/BIES A1 
Op zaterdag 6 oktober was het zover de eerste belangrijke wedstrijd 
tegen OKO/BIES A1. OKO zou op papier de eerste echte moeilijke 
tegenstander worden omdat DTS , It Fean en OKO/Bies in de top 3 staan en 
allemaal dichtbij elkaar zitten met de punten. DTS moest deze wedstrijd 
winnen om een voorsprong te krijgen. En dat deden we. Eigenlijk veel 
makkelijker dan we hadden gedacht. Zo werd de eindstand 17-6 winst. 
DTS pakt met deze wedstrijd belangrijke punten op dit moment 
staat DTS gelijk aan It Fean. 
 
DTS A1 – AVO A3 
Op zaterdag 13 oktober speelde DTS A1 tegen AVO A3 in Surhuizum. DTS A1 is 
op dit moment koploper samen met It Fean A1. Beide teams hebben 10 
punten. AVO A3 daarentegen heeft maar 1 punt en staat één na laatste dus 
moest dit geen moeilijke partij worden voor DTS. Maar je moet de laagste 
teams nooit onderschatten. Gelukkig deed de A1 dit niet en de eindstand 
wordt 23-7. Met deze mooie winst gaat DTS goed de laatste wedstrijd van het 
seizoen in. De laatste wedstrijd van het seizoen word ook meteen de 
moeilijkste wedstrijd. De wedstrijd is tegen medekoploper It Fean A1 dat ook 
nog geen wedstrijd verloren heeft, dus het belooft een spannende wedstrijd 
te worden. 
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It Fean A1- DTS A1 
De laatste wedstrijd voor dat we de zaal weer in mogen. De wedstrijd tegen it 
Fean. Iedereen had last van gezonde spanning. Je kon zien dat it Fean en DTS 
aardig aan elkaar gewaagd waren. De scores gingen om en om. DTS ging de 
pauze in met een voorsprong van 2 doelpunten. Het was 5-7. Na de pauze wat 
het it Fean die als eerste scoorde. Gelukkig had DTS haar antwoord klaar en 
scoorde direct weer 2 doelpunten van Marc en Gerben. Nog 1x kwam it Fean 
op 2 doelpunten verschil. Het was nu een kwestie van DTS om de wedstrijd 
lekker uit te spelen en de voorsprong van 3-4 doelpunten vast te houden. En 
dat deden we. Eindstand: 9-12. DTS A1 staat ongeslagen bovenaan in de 2e 
klasse. Nu gaan we de zaal weer in en zullen natuurlijk onze uiterste best weer 
gaan doen om ook hier zo hoog mogelijk te eindigen. 

 

DTS A2 
 
Een nieuw seizoen, dus nieuwe kansen.  
De eerste wedstrijd is altijd weer even wennen zo vlak na de zomerstop, 
vooral nadat ook de teams iets veranderd zijn ivm selectie voor de A1. In de 
uitslag is dit ook zeker te zien. 12-5 verlies van Spannum A1. Ondanks de wat 
vertekende uitslag, werd er niet heel slecht gespeeld. 
 

Vertekende uitslagen zijn een beetje de trend dit veldseizoen. Op papier zijn 
het dikke nederlagen, maar het wedstrijdbeeld laat vaak iets anders zien. Er 
zijn veel kansen, maar helaas mist de nodige scherpte op de afronding. 
Hierdoor worden er te weinig doelpunten gemaakt. En als er te weinig 
doelpunten komen, is het erg moeilijk om het een tegenstander lastig te 
maken. 
Al met al is het zeker geen slecht seizoen geweest, ook al zijn er geen punten 
gepakt. Er word elke wedstrijd progressie geboekt, en door het hele team 
hard gewerkt. De afronding nog even extra opscherpen en dan komen de 
overwinningen in de zaal vanzelf! 
 

Op naar een spannende en leerzame zaalcompetitie! 
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DTS C1 Kampioen! 
 
De C1 van dit seizoen bestaat uit: Dionne, Silke, Frederika, Teikje, Mirte, 
Patrick, Tyme, Niek, Joost, Jakob en Sem. Onze coach/trainer is Tanja en Treja 
maar wegens Treja’s zwangerschap heeft Eeltsje de laatste trainingen 
overgenomen.  
De eerste wedstrijd was tegen Mid-Fryslân dat was wel een goeie ploeg. We 
hadden 7-4 gewonnen. De tweede wedstrijd moesten we tegen V&V. Wat een 
spannende wedstrijd was dat! We stonden telkens achter en uiteindelijk 
hebben we er een mooie eindstand van gemaakt; 6-6. De derde wedstrijd 
moesten we tegen LDODK. Voor de pauze stonden we 12 -0 voor! De 
eindstand was uiteindelijk 5-16. De volgende wedstrijd moesten we weer 
tegen LDODK. De eindstand was 11-3. De 5de wedstrijd moesten we weer 
tegen Mid-Fryslân. Dit was een spannende wedstrijd maar uiteindelijk hebben 
we toch gewonnen met 7-6. En dan nog de kampioens wedstrijd. Wat een 
leuke wedstrijd was dat! Iedereen deed zijn allerbest om kampioen te worden. 
Helaas zetten onze tegenstanders en wel drie mensen uit de B’s in, Maar wat 
kan ons dat schelen! Wij zijn wel sportief. Uiteindelijk hebben wij Wilma er 
nog in de laatste paar minuten ingezet. De eindstand werd alweer 6-6; 
gedeeltelijk kampioen dus. Wij hadden wel een hoger doelsaldo. Onze 
kampioenschap hebben we gevierd met champagne en taart. 

 
Groetjes, de C1 

DTS D1 
 
Een nieuw seizoen, een nieuw team en nieuwe trainers, zo begon een op het 
oog lastig veldseizoen, met allemaal tegenstanders van ver hiervandaan. 
De eerste wedstrijd, thuis tegen Ritola D1, werd direct een heuse thriller. Na 
de gehele wedstrijd achter hebben gestaan uiteindelijk toch de winst! 
Eindstand 9-8. De eerste wedstrijd was voor iedereen even zoeken, spelers en 
coach. Maar wedstrijd twee en drie werden met uitstekend korfbal gewonnen 
met 4-8 en 5-8.  
 
De D1 lijkt in thuiswedstrijden een patent te hebben op spannende 
wedstrijden, want in de thuiswedstrijd tegen NIC D1 werd het opnieuw 
spannend. Na een zinderende slotfase wist de D1 toch één doelpunt meer te 
maken als de tegenstander, opnieuw winst! Deze keer 8-7! 
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De week daarop moest het gebeuren, bij winst op nr. 2 Ritola zou de D1 al na 
5 wedstrijden kampioen zijn! Een lange autorit naar Zuidlaren, zichtbaar 
gespannen koppies, maar met één doel: Winnen!  
Ritola kwam al snel op voorsprong, “het zal nu toch niet misgaan” zag je 
iedereen denken. Maar de jeugd herpakte zichzelf snel en ging de rust in met 
een 3-5 voorsprong, en dus de spanning nog steeds aanwezig, maar verliezen? 
Dat nooit! Dit was terug te zien in het spel van DTS, Ritola wist in de tweede 
helft slechts 1 keer te scoren, eindstand: 4-11.. DTS D1 KAMPIOEN!  
 
De laatste wedstrijd was thuis tegen AVO D1, en eigenlijk slechts een 
formaliteit. Maar motivatie genoeg om ongeslagen kampioen te worden! 
Uiteindelijk werd gemakkelijk gewonnen met 9-2! Een superknappe prestatie 
van de D1, dit belooft nog wat voor het zaalseizoen!  Namens spelers en 
trainers iedereen bedankt voor de support! 
 

  
 

DTS D2 
Hallo. 
Wij zijn Hanne en Meike Wiersma, en samen zitten we dit jaar in de D2. 
Samen met Benthe, Amber, Jorrit, Tiemen, Patrick en Simon. 
We worden getraind door Marleen, Jacob en Kristyn.  
De trainingen buiten waren wel leuk, maar we hebben alles buiten verloren op 
2 wedstrijden na. 
We worden wel steeds beter en gaan steeds meer samen spelen. 
We hopen dat we binnen meer wedstrijden gaan spelen. 
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DTS E1 
Wij zijn Samuel, Mirte, Sander, Sophie, Kris, Rixt en Finke en wij zitten in de 
E1. Onze coaches en trainsters zijn Esmée, Janine, Geanne en Anna-Margriet.  
Wij vonden dat de wedstrijden erg goed gingen vergeleken met het vorige 
seizoen in de F1. We scoorden veel meer, liepen héél erg hard en het 
verdedigden ging een stuk beter! Maar we vonden zelf dat er toch wel een 
aantal verbeterpuntjes waren zoals het inlopen tijdens de wedstrijden en nog 
meer verdedigen dan dat we al deden. Als we zo doorgaan, wordt het het 
volgende seizoen vast ook zo’n succes! 
Het leukste aan dit seizoen vonden we het kampioenschap, het 
kampioensuitje, de wedstrijden en de trainingen. Eigenlijk was alles erg leuk 
aan dit seizoen, daarom  geven we ons zelf en de trainsters een hele dikke 
duim! 
De reden waarom dit seizoen zo leuk was is, omdat we natuurlijk kampioen 
zijn geworden! We hebben één wedstrijd gelijk gespeeld, één  verloren en vier 
gewonnen. Dit vinden wij erg knap, omdat we net uit de F1 komen. Onze 
trainsters hebben ons erg veel geholpen om kampioen te worden en daar zijn 
wij heel blij mee.   
Wij zijn als kampioensuitje naar de Skihal in Drachten geweest. Daar gingen 
we sleeën op de bobsleebaan. Wij dachten dat daar veel nepsneeuw zou 
liggen, maar dit was helaas niet zo. De dikke winterjassen konden dus uit! Het 
sleeën was wel heel erg leuk met z’n allen, ook onze trainsters deden met ons 
mee! Het was vooral leuk toen er allemaal water op de baan werd gespoten, 
daardoor gleden we nog harder naar beneden. 
Dit kun je wel zien op de foto. Na het sleeën kregen we patat met een 
frikandel of kroket, super lekker natuurlijk.  
Wij hebben erg veel zin in het nieuwe korfbalseizoen, in de zaal, en hopen dat 
we dan weer super veel wedstrijden mogen winnen! 
 
Groetjes van Samuel, Mirte, Sander, Sophie, Kris, Rixt en Finke 
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F1 

 
Sinds september bestaat de F1 uit Dycke, Halbe, Jasper, Danil en Ruben. Graag 
stellen we deze jongste DTS- spelers even aan u voor. 
De F1 is: 

• Enthousiast: misschien wel het belangrijkste kenmerk van deze groep. Wat 
ze ook moeten doen, alles is leuk: trainen, wedstrijden spelen, veld 
klaarzetten, veld opruimen, de trainers plagen. 

• Leergierig: als een stel sponsjes zuigen ze alles op wat ze tijdens de 
trainingen en wedstrijden leren. Het is dan ook niet voor niets dat ze 
tussen de eerste en de laatste wedstrijd al een hele mooie groei hebben 
laten zien. Sommige dingen blijven echter wat moeilijk, want wat zeg je 
ook alweer tegen de scheidsrechter? Soms komt het ineens weer (bijna) 
boven en wordt de scheidsrechter een ‘prettige verleiding’ gewenst. 

• Sportief: ze kennen de regels heel goed, met name die rond het begrip 
‘voetbal’. In combinatie met hun eerlijkheid leverde dit echter een situatie 
op waarin Jasper de bal mee kreeg, maar dit niet accepteerde, ‘want de bal 
kaam echt op myn foet hear’.  

• Atletisch: ze rennen, springen, gooien, vangen en duiken als het nodig is op 
de bal. Danil kan dit laatste zelfs met een echte koprol erachteraan. Hier 
was het hele team zo van onder de indruk dat ze eerst even een minuutje 
heel hard moesten lachen, voordat ze zich herinnerden dat ze een 
korfbalwedstrijd aan het spelen waren.  

• Een groot gevoel voor teamspirit: high fives na de doelpunten, 
aanmoedigingen en veel grapjes. Niet alleen de doelpunten worden geteld, 
maar ook de bijdragen daaraan. Halbe: ‘no ha ik alwer in hoe hjit dat ek 
alwer in assist jûn!’.  

• Een tikje bijgelovig: doelpunten kunnen echt overal in zitten. Volgens 
Jasper zat er op een goede zaterdag in elk stukje mandarijn een doelpunt 
en bij Dycke zitten ze in de plakjes kaas. Als ze echt op zijn, heeft de papa 
van Danil er altijd nog een paar in zijn broekzak.  

• Positiviteit: een wedstrijd is pas verloren als hij afgelopen is. Ruben bij een 
achterstand van 2-9 met nog 1 minuut te spelen: ‘hup jongens, als we ons 
best doen, kunnen we best nog winnen!’ En als we verliezen: ‘dan geeft het 
ook niks, als we maar ons best hebben gedaan en plezier hebben gehad’.  
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Het moge duidelijk zijn: de F1 is een echt topteam! Van de 6 wedstrijden 
hebben ze er 3 gewonnen, 1 gelijkgespeeld en ze hebben maar liefst 33 
doelpunten gemaakt. Hiermee zijn ze 4e van de 7 geworden. Een hele mooie 
prestatie, zeker gezien het feit dat het voor 3 van de 5 spelers hun eerste 
wedstrijdseizoen is!  

   
Groeten van de kinderen van de F1 en hun hele trotse trainers, 

       Fenna, Mirte en Berber 
 

Kangoeroeklup 
 

Doe jij ook mee!!??  

 
Ook de Kangoeroeklup is het nieuwe seizoen vol enthousiasme begonnen. 
Met een paar ‘ervaren’ kangoeroes en een paar nieuwe is het groepje weer 
mooi gevuld. We hebben op het veld steeds mooi weer gehad en lekker veel 
gelopen, geschoten, achter de bal aangerend en spelletjes met de parachute 
gedaan. Ook hebben we de warming up samen met de A1 geoefend en lekker 
gedanst op hun muziek! 
 
In de zaal gaan we weer vrolijk verder en wel op de volgende dagen: 

24 november 
1 december 

15 december en 
12 januari. 

 
Verdere data volgen later. De trainingen zijn in de gymzaal in Surhuizum en 
beginnen om 10.00 uur. 
     Groeten, Martine en Berber 
 
Wist u dat: 
De trainer van de selectie zegt dat wij de 3e helft altijd winnen. 
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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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