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Steun onze SponSorS… 

 

                                Onze sponsors steunen ons!!! 
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Het Begin 

50e jaargang nr. 3. 2014/2015 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaris Wobbe de Haan 352523 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Janette Talstra 351420 

 Alg. bestuurslid Jeroen Dijkstra 06-30320582  

 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 

  

BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 

 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 

 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  

 (Dit vindt u terug op uw bankafschrift) 

 

E-MAIL DTS DTS.Surhuizum@knkv.nl 

 

WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  

 

KANTINE Jolanda Geertsma 0512-785416 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Bakkerij Wouda, Surhuizum, Harkema en Rottevalle 

 Rijpma Sierhekken, Surhuizum 

 Hoekstra Westra bouw, Surhuizum 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 

TRAINER Selectie: Johan Boerema 

 Telefoon: 0516-522181 of 06-13150504 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

   

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

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

 

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

Alweer de 3e schakel van dit seizoen. We zijn inmiddels al weer over de helft 

van het zaalseizoen. In deze schakel dan ook een verscheidenheid aan 

verslagen het 2e deel van het wedstrijdschema met vervoer en scheidsrechters 

en de zaalwacht. Let erop of u/jij aan de beurt bent en laat mensen niet onnodig 

wachten. Het overzicht komt ook nog op de site te staan. 

 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten. 

De Redactie 

Jolanda Geertsma 

 

Verjaardagskalender 
 

  Januari  Februari   Maart 

            

04 Gea vd Veen 01 Frans Geertsma 02 Mirte v.d. Veen 

05 Rommert Kats 01 Marijke Brandsma 03 Anne Ytsma 

07 Nynke Bosma 06 Eeltsje Talstra 04 Reina Brouwer 

11 Lidia Postma 10 Jantje Luimstra 12 Tiny v.d Meer 

14 Kristyn v/d Veen 14 Johan Boerema 13 Pieter Sipke Loonstra 

16 Tjalling Talstra 15 Hille Veenstra 15 Marije Fokkinga 

26 Rinze Kats 16 Leanne Bosma 15 Wobbe de Haan 

27 Halbe Rispens 21 Janette Talstra 19 Jikke Wiersma 

28 Aukje Rispens 24 Berber v.d. Veen 20 Tiemen Brandsma 

28 Mirte Hothuis 26 Youri Meerstra 25 Jolanda Geertsma 

29 Antoinette de Boer   30 Xander Wiltjer 
    31 Gerard Gjaltema 

 

 

Grote schoonmaak 
De grote schoonmaak vindt plaats op zaterdag 21 maart vanaf 8.30 uur staat de 

koffie klaar. Wij rekenen erop dat er zoveel mogelijk leden/ouders aanwezig 

zullen zijn. 
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Van het Bestuur 
 
Van het bestuur 

 

Allereerst namens het gehele bestuur de 

beste wensen voor 2015. We wensen 

iedereen een gezond en sportief jaar toe met 

heel veel spelplezier. 

 

Afgelopen maand heeft een afvaardiging 

van het bestuur gesproken met de 

vertegenwoordigers van de gemeente 

Achtkarspelen. Op de agenda stond de geplande renovatie van onze 

accommodatie. Doelstelling was om vanuit de gemeente meer geld los te 

krijgen dan tot dat moment het geval was. De gemeente heeft op het gebied van 

ideeën en offreren een positieve bijdrage geleverd, toch zien we ook dat de 

gemeente een grote financiële bijdrage van ons als vereniging vraagt. Binnen 

de financiële kaders die nu beschikbaar zijn gekomen zal het bestuur in 

samenwerking met de bouwcommissie een voorstel uitwerken met als doel 

deze tijdens de ledenvergadering te presenteren. Concreet kunnen we stellen 

dat de beschikbare financiële middelen onvoldoende zijn om alle wensen uit te 

voeren. Gezamenlijk als vereniging hebben we hier nog een grote uitdaging om 

onze accommodatie op een hoger niveau te brengen. 

 

De komende algemene ledenvergadering staat gepland voor vrijdag 6 maart. In 

deze Schakel treffen jullie zowel de notulen aan van de vergadering van vorig 

jaar en de agenda voor dit jaar. Net zoals vorig jaar, staan er belangrijke en zeer 

relevante zaken op de agenda. Noteer alvast deze datum in de agenda en laat je 

ideeën en stem horen. 

 

We hopen dat ook jullie genoten hebben van de vorige Schakel. De 

Schakelcommissie mag trots zijn op het resultaat, wat te danken was aan de 

veelzijdige kopij die we hebben mogen terugvinden in de Schakel. Laten we 

met elkaar veel kopij blijven toesturen, zodat het een blad is voor, maar ook 

door elkaar.  

 

Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 
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Misschien dat iedereen zich nog de Schakel van precies één jaar geleden kan 

herinneren? We sloten ook toen het jaar af met de traditionele oliebollenactie. 

Aandachtspunt toen was de opkomst 

voor het venten en de vraag waarom we 

niet de gevraagde ondersteuning en 

verantwoordelijkheid konden nemen. 

Incidenten daargelaten, maar dit jaar is 

het positief verlopen. De bakploeg heeft 

een top prestatie geleverd en de 

vrijwilligers voor het venten hebben hun 

verantwoordelijkheid genomen. Als 

bestuur kunnen we trots zijn op deze 

samenwerking en ondersteuning richting 

de vereniging. De actie heeft € 350,- 

meer omzet opgeleverd dan vorig jaar. Allemaal bedankt hiervoor. 

 

Als vereniging hebben we de mogelijkheid gekregen om iets extra’s te doen, 

door de deelname aan de Poeiszactie. Het geluk is onze kant op gevallen en we 

zijn hiervoor ingeloot. We rekenen op ieders ondersteuning van deze actie. 

 

Vanuit de TC hebben we zeer positief nieuws te melden ten aanzien van onze 

hoofdtrainer Johan, meer hierover verderop in onze Schakel.  

Helaas brengen de persoonlijke omstandigheden van Johan met zich mee dat 

hij niet alle selectietrainingen kan leiden. We willen onze complimenten 

overbrengen aan de invallers en zonder anderen te kort te doen met name 

Menco Bruining. Menco is bereidt gevonden om veelvuldig tijdens de 

trainingen de plek in te nemen van Johan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Kijkende naar de huidige resultaten zien we dat de seniorenteams allemaal in 

de middenmoot hun plek hebben gevonden. Wanneer we kijken naar de 

jeugdteams zien we een ander beeld. Hier zien we zelfs dat bepaalde teams de 

eerste plaats innemen en diverse teams hier dicht op volgen. Met andere 

woorden; er zitten meerdere kampioenschappen in het vat. Prima resultaten aan 

deze kant en we vertrouwen erop ook dito speelplezier. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 

 

 

 

Officieel vrijwilligers bedankje. 
 
Vrijwilligers zijn zeer belangrijk om een succesvolle vereniging te bouwen en 

te onderhouden. Veel van onze leden zijn direct 

betrokken bij één of meerdere commissies, waarin 

ze zelfs jarenlang achtereen zitting hebben en hun 

bijdrage leveren. Zittingstijden van meerdere jaren 

zijn absoluut geen uitzondering en zijn bij 

korfbalvereinigng DTS meer regel dan 

uitzondering.  

 

We zien commissies ook jaarlijks met elkaar uit 

eten gaan of gezamenlijk leuke activiteiten 

ondernemen. We hebben zelfs vernomen dat er 

commissies zijn die hun vergaderingen in Kolkzicht 

houden! Laten we met zijn allen deze gezelligheid 

er in houden. Een periodieke vergadering voor 

afstemming van acties, nieuwe plannen en het zorgdragen voor gezonde 

feedback is cruciaal en kan hand-in-hand gaan met veel plezier en gezelligheid. 
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Zoals gezegd zijn vrijwilligers een uiterst belangrijke schakel voor onze 

vereniging. Het uiteindelijk afscheid nemen van een commissie valt menigmaal 

de persoon, maar ook de commissie zwaar. Traditioneel zien we vaak dat het 

vertrekkende commissielid in het zonnetje wordt gezet door de overige 

commissieleden en wordt bedankt voor de jarenlange inspanning. Als bestuur 

hebben we dit altijd ondersteund middels een bloemetje, waarbij ook andere 

invullingen mogelijk waren. Omdat het bestuur op diverse punten bezig is met 

het DTS beleidsplan, is besloten om de verenigingsbijdrage te formaliseren.  

 

Besloten is om in het beleidsplan onderstaande vergoeding op te nemen: 

 

 

Via deze weg willen we iedereen informeren over deze aanpassing. Ook willen 

we er natuurlijk op wijzen dat bovenstaande natuurlijk geen stimulans vanuit 

het bestuur is om massaal de commissies te gaan verlaten . 

 

Als bestuur hopen wij dat het DTS-gevoel bij iedereen hoog in het vaandel 

blijft, zodat we nog lang op ieders bijdrage kunnen blijven rekenen 

 

Namens het bestuur willen wij alle vrijwilligers en commissieleden bedanken 

voor al hun inzet en fantastisch werk! 

 

Ronald Wassink 

 
  

Wanneer een commissielid afscheid neemt, kan er  een bijdrage van 

€ 15,- gedeclareerd worden bij de penningmeester, wat ten goede 

dient te komen aan een afscheidskado voor het afscheid nemende 

commissielid. 
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Verslagen senioren 
 

Breaking news! DTS bezet middelste plaats na eerste helft zaalcompetitie! 

Broekenhuisformatie op vierde plaats in poule 3D. 

Van uw verslaggeefster 
 

Het vlaggenschip van DTS heeft een roerige periode achter de rug. Door ziekte, 

werk en blessures moest er vaak een beroep gedaan worden op de sterspelers van 

DTS 2. In de eerste wedstrijd tegen HHV ging DTS jammerlijk ten onder. Het 

hoge tempo van de tegenstander speelde de Surhuizumers parten. Met een ietwat 

geflatteerde eindstand van 20-10 bleven de punten in het verre Hollandscheveld.  

Na een vrije week trof DTS regiogenoot Invicta in wat nu al 'de thriller van 

Kollum' genoemd wordt. De voorbereiding naar deze wedstrijd gaf de nodige 

spanning aangezien Enne Jan 'de bikkel' Spoelstra op de training zijn nagel 

brak. Na een intensieve verzorging door zijn medisch onderlegde teamgenoot 

Sieuwke Veenema bleek hij echter fit genoeg om te kunnen starten. Het werd 

een spannende wedstrijd, waarbij het initiatief wisselde. In de laatste fase leek 

DTS enige seconden lang op de winst af te gaan, totdat een heer van Invicta 

vanaf de zijlijn de gelijkmaker scoorde. 18-18, eerste punt binnen. De spanning 

van deze wedstrijd werd de DTS'ers bijna teveel. In de wedstrijd tegen 

KIOS'45 moest dit dan ook koste wat kost voorkomen worden, om de tere 

zieltjes van de spelers een beetje te sparen. In de eerste helft kostte dit nog wat 

moeite, maar de tweede helft vielen de doelpunten als rijpe appels uit de boom. 

Met 22-12 de eerste winst voor DTS. Na de wedstrijd konden de spelers 

beginnen met inpakken, aangezien de zaterdag daarop de wereldreis naar 

Almelo op het programma stond. Jouke Spoelstra, bij wie het elke wedstrijd 

weer een verrassing is in wat voor auto hij voor komt rijden, verscheen in zijn 

Golf bij het vertrek. Annemarie Postma had voor de 

dames een slee van een auto geregeld (bij de niet bij 

naam te noemen J. van der Veen). De kontjes van de 

dames zweefden dus naar Almelo. De heren in de Golf 

kwamen goed mee, al hadden ze af en toe wat last van 

vertroebeld zicht. (zie de wist u dat verderop in deze 

krant). Hoewel DTS dus een eind van huis was, was de 

wedstrijd, die met 19-9 werd verloren niet om over naar 

huis te schrijven. Eerder genoemde Jouke Spoelstra 

overwoog zelfs zijn korfbalcarrière aan de wilgen te 

hangen, om verder te gaan als schoonmaker/ 

sportcomplexbeheerder (zie foto).  
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Zijn taak als chauffeur van de Golf maakte echter dat hij mee terug moest naar 

Surhuizum. Na het bezoek aan wereldstad Almelo, reisde DTS de week erop af 

naar de Greidhoeke in Easterein. Dat de Surhuizumers zich in deze landelijke 

omgeving meer thuis voelen, bleek uit de uitslag. DTS mocht met een uitslag 

van 16-20 de punten bijschrijven.  

 

De laatste wedstrijd van 2014 werd gespeeld tegen Altijd Kwiek. Altijd Kwiek 

thuis, altijd lastig (net als Altijd Kwiek uit trouwens). Gekeken naar de 

wedstrijd kunnen we stellen dat DTS 1 het jaar uitging met een knaller. In een 

spannende wedstrijd versloeg de Broekenhuisformatie Altijd Kwiek met 14-12. 

Om de feestvreugde nog wat te verhogen, zwaaide de scheidsrechter met 

vrolijk gekleurde kaarten.  

 

DTS 1 wil vanaf deze plaats alle wissels en het publiek bedanken voor hun 

steun en inspanningen. Zij wensen iedereen een vrolijk en sportief 2015! 

 

Verslag DTS 2 
 

Zo op de helft van het zaalseizoen staat het tweede op een derde plaats. Het 

team timmert aardig aan de goede weg, is zeker een geduchte tegenstander voor 

de overige leden uit de poule. 

Het zaalseizoen werd begonnen met winst op Pallas, in de Camminghahal werd 

in een spannende wedstrijd met 15-17 gewonnen van de Leeuwarders. Een 

beter begin kon eigenlijk niet worden gewenst, met goede moed werd 

vertrokken naar de wedstrijd tegen Harich.  En zie daar het resultaat van een 

steeds beter draaiend team: opnieuw overwinning! Opnieuw ook nipt: 11-10. 

Maar genoeg om de twee punten binnen te slepen. De wedstrijd tegen DTG 

was een pittige, er kon door beide ploegen geen gaatje worden geslagen, 

uiteindelijk moesten beide zich tevreden stellen met één puntje. Het werd een 

gelijkspel, 15-15.  Thuis moest DTS 2 voor het eerst helaas haar meerdere 

erkennen in ROG, er kon aanvallend niet mee worden gekomen. Er werd 

verloren met 9-12. De volgende wedstrijd tegen ROG is zeker meer mogelijk. 

Gelukkig kwam hierna weer een goede vibe in de Surhúster ploech, tegen TFS 

werd dik gewonnen. Met 9-14 werd in de Dúnoardhal weer winst behaald. Dit 

gevoel werd meegenomen naar de laatste wedstrijd van 2014, DTS 2 zorgde 

nog voor een knallend einde tegen de Flamingo’s. 24-21 Was de prachtige 

uitslag van deze wedstrijd.  
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Het is ietwat laat, maar misschien toch een goed idee om nog even voor te 

stellen uit wie DTS 2 op zaterdag kan bestaan : 

Anneke Mrs. Wist tot op heden alle functies binnen het team te bekleden. 

Hieke Mrs. Krijg je niet makkelijk op het dak, speelt met iedereen lekker in 

 een vak 

Janette Mrs. Eén van de ervaren spelers in dit stel, staat tussen al die 

 broekjes haar mannetje wel. 

Lidia Mrs. Door blessures soms bank als vaste stek, maar aan 

 strijdlust nooit gebrek  

Aletta Mrs. Weet schattige oude mensjes injecteren met korfballen te 

 combineren. 

Gerry Mrs. Door voorlopig iets minder te hoeven frituren, nu hopelijk meer 

 fanatieke korfbaluren 

Hinke Mrs. Tegenstander slank of stevig gebouwd, wordt van haar 

 tegenstander niet warm of koud 

Mirte Mrs. Regelen van spelers als dankbare taak, helaas ook met 

 verslagen schrijven nu de sjaak 

Tanja Mrs.Regelmatig voor DTS 2 en 3 aan de bak, maakt de meeste 

 kilometers in het vak 

Martine Mrs. Zet voor twee alles aan de kant of zij nu speelt of begint aan de 

 rand. 

Binnie Mrs. Weet naast drukke korfbaldagen ook haar schoolwerk te laten 

 slagen. 

Anna M. Mrs. Verdedigend een sterke partij, zet voor niemand een stap opzij 

Fenna Mrs. Krijgt voor inzet een dikke tien, met haar trouwe 

 supporters verzekerd van publiek bovendien 

Ronald Mr. Meest optimistische man tot het echt niet anders kan 

Anton Mr. Meest luidruchtige van de acht, grote mond klein…hartje;) 

Marten Mr. Sterke boerenzoon, om hem kom je niet heen gewoon 

Eppo Mr.Voor  mijn knieën is korfbal minne bak, maar ik tover stiekem 

 altijd een paar puntjes uit mijn broekzak. 

Sjoerd Mr. Meestal in gedachten erbij, misschien dit seizoen weer meer van 

 de partij 

Janko Mr. Willen mijn schoten er niet in klappen, maak ik gewoon extra 

 grappen 

Jakob Mr. Altijd bereid om mee met twee 

Arnout Mr. Werken tussen tomaten en prei, ook nog eens korfballen in 

 2 erbij 

René  Mr. Overdag een behulpzame kassameneer, ’s avonds een toffe 

 korfbalpeer 
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DTS 3 wenst iedereen een sportief en gezellig 

korfbaljaar!!!! 

 
 

We hopen dat iedereen een fijne 

 

 
 

heeft gehad. 

  

Afwezig foto: Heren 
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Maar na alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het weer  

 

 
 

om te  

  

en 
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Persoonlijk wens ik iedereen een blessure vrij jaar toe. Ons team heeft vorig 

jaar te kampen gehad met vele blessures. Te veel om op te noemen.  Wat 

belangrijk is, is dat iedereen binnenkort weer gaat trainen en nu maar hopen dat 

mijn persoonlijke wens in vervulling gaat. 

Zaterdag 13 december van het vorig jaar reisden we af richting Joure. De eerste 

stop was al op It Sud, waar we contactlenzen van Nora op moesten halen. Dit 

heeft wel zijn vruchten afgeworpen, want ze scoorde maar liefst 5 maal tijdens 

de wedstrijd. Manlief Sytze was ook mee en werd na de wedstrijd gehuldigd tot 

“Man of the match” door een speler van Joure. Die kun je in je zak steken 

Sytze. Met een eindstand van 13 20 reden we weer richting Surhuizum. 

Een week later tegen Olympia, de avond na het beruchte stutsjefeest. Moeten 

we het bier de schuld geven of de vele gemiste kansen. Het katertje kwam wat 

mij betreft door de uitslag, want we verloren met 11 14. Het verslag van 

Lammy van de eerste helft spreekt al boekdelen. Hieronder een aantal kreten 

die in het scorenboekje staan. 

 

Wat yn kansen foar it 2de doelpunt  allegjer mis, oeoeoeoe mooie kans Minke 

mis, jammer Nora knap skot, ohh a jammer Sytze. 

 

Groet Tanja. ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋ 

 
 

 

 

len 
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DTS 4 
DTS 4 heeft inmiddels 5 wedstrijden gespeeld. Uit tegen WIK had niets met 

spelen te maken maar wel verloren met 10-8. Daar kunnen wij verder geen 

woorden aan vuil maken.  

 

DTS 4 is weer vol goede moed gestart met een nieuwe zaalcompetitie. Op 

papier wordt het een stevig seizoen voor DTS 4. Wij begonnen thuis tegen de 

jeugdige selectie van CSL 5 uit Britsum. Tot de rust konden wij het redelijk 

bijbenen. Wel moest een 1-5 achterstand worden weggewerkt, maar bij rust 

hadden wij weer aansluiting met 4-6. Het gebrek aan thee in de pauze heeft ons 

in de 2e helft zwaar op de maag gelegen. De kopjes (in dit geval de hoofdjes) 

gingen meer en meer hangen en de doelpunten vlogen ons om de oren. 

Uiteindelijk een trieste eindbalans van 5-21. Niks balans, beschamend.  

Doelpunten: Minze 3 en Wobbe 2. 

 

Op zaterdagavond met Martha en Hilly (als taxichauffeurs) naar de middle of 

nowhere Ferwert om tegen NijQuikLibben (NQL) te spelen. Hier kwamen wij 

nog een jonge bekende tegen. Lisa Luimstra (van Tsjip en Sofia), opgeleid door 

DTS, speelde mee met NQL. Het werd een leuke en spannende wedstrijd. Weer 

moest een achterstand worden goedgemaakt (5 2) maar bij rust was de stand  

7-6. Ook in de 2e helft moest DTS weer opgang komen, in ieder geval de 

doelpunten. Wij bleven een beetje achter NQL aanlopen. Mooie kansen werden 

niet benut. Maar in de laatste minuut kwamen wij toch nog langszij. Eindstand 

11-11 en dat gaf weer moed na de zeperd tegen CSL. Doelpunten: Hilly,  

Jelle 2, Minze 1 en Wobbe 6.  

Wij maken er een gewoonte van. Ook thuis tegen Harkema waren wij weer bij 

de les na een achterstand van 1-4. Bij rust een kleine voorsprong van 5-4. De 2e 

helft werd er op zich niet slecht gespeeld maar de doelpunten waren schaars. 

DTS won ook de 2e helft met 3-2 zodat er een eindstand op het bord stond van 

8-6. Winnen kunnen wij dus ook. Doelpunten: Minze 3, Sytze en Pietsje 2 en 

Hilly 1. Sommigen met lood in de schoenen afgereisd naar Stiens voor de 

uitwedstrijd tegen CSL. Wij hadden ons als doel gesteld zelf meer dan 5 

doelpunten te maken en er minder om de oren te krijgen dan 21. En zowaar; wij 

bleven bij in de 1e helft en pakten bij rust zelfs een voorsprong van 6-7. Gea en 

Sytze hadden de smaak te pakken. In de 2e helft gingen de kopjes niet omlaag 

maar werd een tandje bijgeschakeld. Wij konden de voorsprong vasthouden tot 

één minuut voor tijd. Toen kwam CSL toch nog langszij, eindstand 12-12.  

Zo zie je maar: het kan alle kanten uit! Doelpunten: Gea 3, Wiebe 2, Pytsje en 

Hilly 1 en Sytze N 5. Wij zien jullie graag een keer op de tribune.  
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Playbackshow!!!! 

 

 
 

POIESZ Jeugdsponsoractie 
 
Hallo allemaal!  

Dit jaar doet korfbalclub DTS weer 

mee aan de “Jeugd Sponsor Actie” 

van de Poiesz supermarkten. We 

doen mee in het filiaal in Harkema.  

Tussen maandag 2 februari en 

zondag 29 maart 2015 kunnen er 

weer jeugdsponsormunten 

verzameld worden.  

Wij hopen u binnenkort nog wat extra informatie te kunnen geven. 

 

Wij hopen dat we ook dit jaar weer op uw hulp kunnen rekenen!! 

Met vriendelijke groet, 

Jeugdcommissie DTS 
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Oliebollenactie 
 
Dinsdag 30 december heeft de activiteitencommissie samen met een aantal 

vrijwilligers weer oliebollen gebakken. In totaal zijn er 2900 oliebollen 

gebakken en is er dit jaar goed verkocht. Alle vrijwilligers die mee hebben 

geholpen bedankt!!  

 

De activiteitencommissie 
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Klaverjassen 
Het klaverjasseizoen is inmiddels al wee tot de helft gevorderd. Dus zijn er nu 

vier avonden gespeeld. Wij geven jullie nu even een kort overzicht van deze 

avonden. In september is het altijd even afwachten wat de opkomst betreft maar 

dit was met 24 kaarters(ster) direct een voltreffer. De eerste prijs ging deze 

avond mee naar Blauverlaat nl. Jan A. Postma. De maand hierop was de 

opkomst wederom zeer goed. Ook melden zich nu 24 liefhebbers(ster) in de 

Praetkoer. Deze keer was het Jannes Brouwer die iedereen achter zich liet.en de 

mooie vleesprijs meenam naar zijn Lieske. De 21e november was het weer 

klaverjassen met nu 2 personen minder maar alsnog een goede opkomst. Ook 

nu werd er zeer sportief gespeeld maar iedereen wil het liefst eerste worden. 

Het was deze avond Reinder Tel die er met kop en schouders boven uit met 

maar liefst 700 punten meer dan de nr. 2. Misschien een beetje mazzel met een 

staand nummer. Op 19 december kwamen tot nu toe het minste aantal 

klaverjassers naar de kantine. Door vakantie en verjaardagen waren velen 

verhinderd. De 17 aanwezigen maakten er ook nu weer een gezellige avond 

van. Dat de oudjes ook nog wel goed kunnen kaarten bleek deze avond want 

het was Rommert Kats die met de eerste prijs naar huis ging. Pytsje en Jantsje 

hebben de bardiensten dit winterseizoen op zich genomen. De vleesprijzen 

komen ook dit jaar van keurslagerij Albert en Aukje uit Surhuisterveen. 

 

Het jaar 2014 werd ook nu besloten met het oudejaarskaarten. Was de opkomst 

de vorige jaren nog boven de 30 dit jaar bleef de teller stilstaan op 26. Er waren 

drie hoofdprijzen en verder ging iedereen met een lekkere rollade naar huis.  

De winnaars van deze middag:  

1. Haye de Boer, 2. Fré van der Veen, 3. Willem Hansma. 

 

De volgende kaartavonden zijn op: 

30 januari 

27 februari 

27 maart 

24 april 
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Programma 
 

 
  

Zaterdag 24 januari

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

DTS (S) 1 - Invicta 1 19:50 DTS A1 (2*) Surventohal

DTS (S) 2 - DTG 2 18:40 DTS A1 Surventohal

DTS (S) 3 - NKC (N) 2 17:30 Henk DTS A1 Surventohal

DTS (S) 4 - NQL 2 16:20 Sytze N. DTS A1 Surventohal

DTS (S) A1 - Lintjo A1 9.15 10:00 Anneke fiets DTS 3 Surventohal

De Wâlden A2 - DTS (S) A2 12.50 13:55

Coach, 

Anna en 

Kristyn

De Hege Walden 

Oentsjerk

EKC 2000 B2 - DTS (S) B1 16.00 17:40

Wiebren, 

Nicole en 

Ilse

Bargeres Emmen

Noordenveld C2 - DTS (S) C1 14.15 15:15
Coach en 

Marijke 
De Hullen Roden

DTS (S) E1 - It Fean E3 8.30 9:00 Aletta
Coach en 

JWL
DTS 3 Surventohal

DTS (S) E2 - Drachten E3 8.30 9:00 Nynke B. JWL DTS 3 Surventohal

DTS (S) F1 - Drachten F2 9.45 10:00 Annemarie Gymzaal Surhuizum

DTS (S) F2 - Frigro F1 10.45 11:00 Pietsje Gymzaal Surhuizum

Zaterdag 31 januari

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

KIOS '45 1 - DTS (S) 1 17:00
Möllincksslag 

Bergentheim

ROG 4 - DTS (S) 2 20:10 Beyum Groningen

Mid-Fryslân 6 - DTS (S) 3 19:40 De Twine Grou

Harkema 4 - DTS (S) 4 19:50
De Fugelkamp 

Harkema

Lintjo A1 - DTS (S) A1 16.45 18:00

Coach, 

Fenna en 

Andries

MFA Oldeberkoop

DTS (S) B1 - Roda '70 B1 10.15 11:00 Nynke. G. fiets DTS 3 Surventohal

De Pein C2 - DTS (S) C1 9.15 10:00

Coach, 

Nyne en 

Viktoria

Dunoard Houtigehage

DTS (S) D1 - Quick '21 D1 9.20 10:00 Janette

Coach, 

Marc en 

JWL

DTS 3 Surventohal

Noordenveld E3 - DTS (S) E1 9.30 10:30
Coach en 

Dyonne
De Hullen Roden

Mid-Fryslân F1 - DTS (S) F1 9.00 10:00
Femke en 

Xander
De Twine Grou

DOW F1 - DTS (S) F2 10.15 11:00
Luuk en 

Meike
Gymlokaal Eastermar
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Vervolg programma 
 

 
 
  

Zaterdag 7 februari

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

DTS (S) 1 - Achilles (A) 1 19:50 DTS A1 (2*) Surventohal

DTS (S) 2 - DTL 3 17:30 DTS 4 Surventohal

Olympia (T) 2 - DTS (S) 3 19:40
De Houtmoune 

Buitenpost

DTS (S) 4 - Pallas '08 4 16:20 Lammy DTS 3 Surventohal

DTS (S) A1 - Leeuwarden A1 17.55 18:40 Ronald V. fiets DTS 4 Surventohal

DOW B1 - DTS (S) B1 9.00 10:00

Theunis, 

Jesse en 

Eva

Westermar Burgum

DTS (S) C1 - Tietjerk C1 9.15 10:00 Sieuwke fiets DTS 3 Surventohal

DTS (S) E1 - Boelenslaan E1 8.30 9:00 Berber
Coach, 

Silke 
DTS 3 Surventohal

DTS (S) E2 - DWA/Argo E1 8.30 9:00 Mirte Anouk DTS 3 Surventohal

Vlug & Vaardig (G) F1 - DTS (S) F1 11.45 12:30
Eline en 

Johannes
Sportzaal Garyp

DTS (S) F2 - CSL F3 9.45 10:00 Gea Gymzaal Surhuizum

Zaterdag 14 februari

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

DTS (S) 1 - Spannum 1 18:40 DTS 4 (2*) Surventohal

DTS (S) 2 - TFS 3 17:30 DTS A1 Surventohal

DTS (S) 3 - Joure 2 16:20 Rinze DTS A1 Surventohal

DTS (S) 4 - WIK '34 2 15:10 Eeltsje DTS A1 Surventohal

DTS (S) A2 - VKC A1 13.15 14:00 Janette fiets DTS 4 Surventohal

DWA/Argo B2 - DTS (S) B1 10.10 11:25

Jolanda, 

Wiebren 

en Thea

De Beemden Bedum

DTS (S) C1 - It Fean C2 12.15 13:00 Sjoerd fiets DTS 4 Surventohal

DTS (S) D1 - De Pein D1 11.20 12:00 Anneke

Coach, 

Jikke en 

Marijke

DTS 4 Surventohal

DTS (S) E1 - Nic. E2 10.30 11:00 Hieke
Coach en 

Mirte
DTS 4 Surventohal

DTS (S) E2 - Frigro E1 10.30 11:00 Lammy JWL DTS 4 Surventohal

DTS (S) F1 - Invicta F2 9.45 10:00 Nynke Gymzaal Surhuizum

Zaterdag 28 februari

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

ROG 5 - DTS (S) 3 14:10 Beyum Groningen

Westergo A1 - DTS (S) A2 13.15 14:30

Coach, 

Reina en 

Eke

De Middelzee 

Bolsward

Invicta F2 - DTS (S) F1 9.30 10:00
Leanne en 

Patrick

Van der Bijhal 

Kollum
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Agenda ledenvergadering kv D.T.S. 

 
 

Vrijdag 6 maart 2015, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine. 

 

 

01.) Opening en mededelingen door de voorzitter. 

 

02.) Ingekomen stukken. 

 

03.) Notulen ledenvergadering 7 3 2014. 

(opgenomen in Schakel) 

 

04.) Jaarverslag 2014 

Reacties, vragen, opmerkingen etc. voor: 

a. technische commissies, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters,  

    vervoer en kader.  

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

 

05.) Jaarrekening 2014, begroting 2015 (zie toelichting). 

 

06.) Verslag kascommissie aan de leden (Berber van der Veen en Marten 

Hartholt, reserve is Sytze Atsma). 

 

07.) Benoeming nieuwe kascommissie (Marten Hartholt en Sytze Atsma). 

 

08.) Bestuursverkiezing (zie toelichting). 

 
09.) Presentatie (oa.a. beleidsplan, renovatie en groenonderhoud). 

 

10.) Rondvraag. 

 

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

 

12.) Sluiting. 
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Toelichting 1: 

Ook donateurs en ouders van onze korfbaljeugd zijn van harte welkom op de 

vergadering. Zij hebben alleen spreekrecht, maar geen stemrecht. 

 

Toelichting 5: 

Het bestuur licht de prijzen van de consumpties in de kantine door. De uitkomst 

hiervan kan zijn dat wij in de ledenvergadering een voorstel presenteren de 

prijzen aan te passen.  

 

Toelichting 8: 

Bestuursverkiezing:  

Penningmeester Janet van der Veen Postma is aftredend en stelt zich niet meer 

beschikbaar als bestuurslid. Janet wil wel de administratie voor DTS blijven 

verzorgen. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuw bestuurslid. Janet heeft de 

administratie keurig op orde, daarom gaan wij niet specifiek zoeken naar een 

nieuwe penningmeester. Ook op andere onderdelen kan het bestuur versterkt 

worden. Door de beschikbare (korte) tijd hebben wij nog geen kandidaat, wij 

hopen deze in de ledenvergadering wel te kunnen presenteren.  

Indien Janet de administratie blijft verzorgen zal een van de bestuursleden 

formeel als penningmeester worden aangewezen.  

 

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden voorgedragen 

bij de secretaris of voorzitter. 
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Notulen ledenvergadering  
 

Vrijdag 7 maart 2014, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine. 

 

01.) Opening en mededelingen door de voorzitter. 

Voorzitter Ronald Wassink verwelkomt 44 leden. Bestuurslid Sytze 

Nauta zal iets later aanschuiven. Een bijzonder welkom aan ons erelid 

Rommert Kats. Erelid Jelle de Vries heeft zich afgemeld (winkel open) 

en daarnaast ook de leden: Jouke Spoelstra, Rinze Kats, Eeltsje Talstra, 

Minke Bosma, Haije de Boer, Henri de Vries, Arjan Veenstra. De 

voorzitter is zeer verheugd dat hij zoveel DTS’ers op deze 

ledenvergadering mag verwelkomen.  

 

02.) Ingekomen stukken. 

Geen  

 

03.) Notulen ledenvergadering van 8 maart 2013. 

De notulen zijn opgenomen in de Schakel van januari 2014, alle leden 

hebben kennis kunnen nemen van de notulen. Deze worden ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

04.) Jaarverslag 2013. 

Het uitgebreide jaarverslag over 2013 (verslag van het bestuur en alle 

commissies) wordt door de secretaris in 2 gedeelten voorgelezen. Het 

verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

De volgende DTS’ers hebben hun K2 trainersdiploma gehaald: Aletta de 

Vries, Lydia Postma, Janet van der Veen Postma, Gea Meerstra 

Kooistra, Binnie Rispens, Rene de Boer, Arnout de Haan en Jakob de 

Haan. Zij krijgen allen een bakkerspakketje van bakkerij Wouda.  

  

05.) Jaarrekening 2013, begroting 2014. 

De penningmeester Janet van der Veen geeft een toelichting op het 

financieel verslag 2013 en de begroting 2014. De jaarrekening en de 

begroting worden ongewijzigd vastgesteld. DTS is financieel gezond 

ondanks een nadelig saldo van € 1.419 over 2013. Het nadelig saldo is 

m.n. veroorzaakt door lagere opbrengsten uit de kantine en de 

afrekeningen van de gemeente voor de huur sporthallen en veld vanaf 

2011 2012.  
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Om voor 2014 weer met een sluitende begroting te kunnen werken wordt 

besloten de contributie iets te verhogen (vanaf 2008 was de contributie 

niet aangepast). De contributie wordt vanaf 1 juli 2014: pupillen en 

aspiranten € 6,50 junioren € 9,00 en voor senioren € 15,00.   

  

06.) Verslag kascommissie. 
In de kascommissie zaten Hieke Bruining en Berber van der Veen. 

Namens de kascommissie brengt Hieke verslag uit. De administratie ziet 

er keurig verzorgd uit. De kascommissie heeft een opmerking gemaakt 

over de opbrengst van de snertactie, deze was ten onrechte 2x als 

opbrengst opgenomen, dit had een keer ten gunste van de kantine moeten 

komen. Dit is in de voorliggende jaarrekening aangepast. Aan de 

penningmeester en bestuur wordt decharge verleend. De kascommissie 

wordt bedankt voor haar werkzaamheden.  

 

07.) Benoeming nieuwe kascommissie. 

Berber van der Veen zal volgend jaar samen met Marten Hartholt in de 

commissie zitting nemen. Als reserve voor de kascommissie meldt Sytze 

Atsma zich spontaan aan en wordt prompt benoemd als reserve.  

 

08.) Bestuursverkiezing. 

Janette Talstra en Wobbe de Haan worden herbenoemd voor een periode 

van 3 jaar. Sytze Nauta heeft aangegeven dat hij wil stoppen als 

bestuurslid. Sytze blijft binnen het bestuur actief tot het moment er een 

opvolger voor hem is gevonden.  

 

09.) Presentatie.  

De voorzitter heeft een power point presentatie samengesteld met de 

volgende onderwerpen: Besturen met een Visie, de internetsite, renovatie 

kleedaccommodatie en het onderhoud veld. Ronald en Wobbe geven een 

toelichting op de genoemde onderwerpen.  

 

10.) Rondvraag. 

   Jelle Hofman: Korfbal is een teamsport, Jelle vraagt zich af of iedereen 

zich dat wel voldoende realiseert. Afzeggen heeft consequenties voor je 

eigen team maar zeker ook voor de andere teams die weer een speler 

moeten afstaan.  

Antwoord: is een juiste constatering, teamsport vraagt 

verantwoordelijkheid van iedereen.  
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Als aanvulling geeft Sytze Nauta aan dat keuzes ook gevolgen kunnen 

hebben voor komend seizoen, ook voor de teamindeling.  

Gea Meerstra geeft aan dat dit soms ook speelt bij de jeugdteams. Ook 

daar wordt soms ‘makkelijk’ afgezegd voor de wedstrijd of het vervoer.  

  Anneke Vonk: De afsluiting van het seizoen zal plaatsvinden op 

zaterdag 14 juni. ‘s morgens zijn er activiteiten voor de basisschool 

jeugd, ’s middags wordt een straatkorfbal toernooi georganiseerd. Houdt 

deze datum vrij. Gevolg is wel dat wij dit jaar niet mee doen aan de 

series in Opeinde.  

  Gea Meerstra: Sommige teams moeten wel heel ver reizen naar de 

uitwedstrijden. Wordt hier wel voldoende aandacht aan gegeven 

Antwoord: Wobbe legt uit hoe het proces van voorlopige indeling naar 

definitieve indeling verloopt. De JTC en Wobbe zitten hier bovenop, 

maar uiteindelijk beslist het KNKV.   

  

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

Dit jaar gaat het bakkerspakket van Wouda naar de aanvoerders van 

DTS 1 tot en met DTS 5 en de coaches van DTS 1 en DTS 2 : Berber 

van der Veen; Sytze Hansma; Anton Postma; Anneke Vonk; Wiebe van 

der Meer en de coaches Menco en Hieke Bruining en Nora Nauta vd 

Velde.  

Zij hebben m.n. het afgelopen zaal seizoen vele uren gemaakt om de 

teams volledig in het veld te krijgen.  

 

12.) Sluiting. 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng op deze 

ledenvergadering.  
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Laatste deel programma 

 
 

Jeugd op de fiets: graag met elkaar heen  en terug fietsen. 

Wij gaan uit van 3/4 kinderen in 1 auto; ze moeten allemaal in de gordel 

kunnen zitten. 

Chauffeurs en jwl'ers welke op de aangegeven tijden zijn verhinderd, 

dienen zelf en tijdig voor vervanging te zorgen. 

 

Dit is het tweede deel van de zaalcompetitie. Succes!!! 

  

Zaterdag 7 maart

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

Altijd Kwiek 1 - DTS (S) 1 16:15
Kortezwaag 

Gorredijk

Flamingo's 3 - DTS (S) 2 18:25
De Houtmoune 

Buitenpost

ODIS 2 - DTS (S) 4 15:20
Boekhorst 

Oosterwolde

DTS (S) A1 - Wez Handich/DOW A2 9.15 10:00 Wiebe fiets DTS A1 Surventohal

DTS (S) B1 - ROG B1 10.25 11:10 Enne Jan fiets DTS A1 Surventohal

It Fean D2 - DTS (S) D1 11.25 12:10

Coach, 

Hille en 

Anouschka

Surventohal

De Granaet E2 - DTS (S) E1 9.00 10:00
Coach en 

Silke
De Trimmer Dokkum

Nic. E4 - DTS (S) E2 11.00 12:00
Jildau en 

Joost
De Wijert Groningen

Boelenslaan F2 - DTS (S) F2 9.00 9:30
Luuk en 

Hanne
Gymzaal Boelenslaan

Zaterdag 14 maart

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

DFD D2 - DTS (S) D1 10.45 12:00

Teikje, 

Elmer en 

Marten

De Hege Walden 

Oentsjerk
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10 vragen op de man af!!! 
 

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

Ik ben Anita v.d. Vaart, speler van het altijd gezellige DTS 3 en 

fanatiek supporter van de F1, waar mijn zoon Xander in speelt. 

 

2. Tsjebbe vraagt aan jou in de vorige schakel hoe het je bevalt om 

naast de snelweg van Surhuizum te wonen. 

Nou Tsjebbe en andere lezers; het bevalt ons “poerbest”. Ondanks het 

vele verkeer wat de hele dag (vlak) voor ons huis voorbij raast, ervaren 

wij hier een gevoel van vrijheid, blijheid. Al is en blijft het vooral met 

de kinderen erg oppassen.  

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

In het dagelijks leven werk ik 4 ochtenden in de week op de 

broodafdeling van Albert Heijn. Eerst heel wat jaren in Marum en nu 

sinds de zomervakantie in Drachten. Bevalt me prima, en ik houd 

genoeg tijd over voor de zorg voor partner en zonen, het huishouden, 

taken binnen de kerk, hobby’s, korfballen, etc. 

 

4. Hoe lang korfbal je al en hoe ben je erop gekomen? 

Ik denk dat ik wel meer dan 30 jaar korfbal. Van de pupillen, 

aspiranten naar de junioren. En daarna jaren in de selectie gespeeld, 

eerste en tweede. Begonnen met trainer Piet Bos en “mijn” laatste 

hoofdtrainer was Henk Berkenbosch. Ben er rond mijn achtste via een 

vriendinnetje opgekomen en heb een paar jaar niet gekorfbald. Maar ik 

kan er niet zonder. Het zit in mijn systeem en hoort er gewoon bij! 

 

5. Wat zijn je hobby’s? 

Korfbal dus, maar ik mag ook graag lezen en op z’n tijd naar de sauna. 

 

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

Extreme of bijzondere wensen heb ik niet. Dan zit ik meer te denken 

aan: nog eens een drumles volgen en/of met het gezin naar Euro 

Disney. 
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7. Wat is je leukste korfbal herinnering? 

Ja, dat is toch echt de junioren periode! Wat een ongelofelijk mooie tijd 

hebben we gehad. Ontzettend veel geleerd van onze trainer Sytze 

Nauta. Leuke feestjes met elkaar georganiseerd wanneer we weer  

kampioen waren geworden. We gingen wel eens met elkaar naar een 

wedstrijd van SCO (waar Sytze in die tijd trainde en speelde), hebben 

een clublied geschreven en vaak luidkeels gezongen onder de douche! 

We leerden veel “balletjes” als: koen, gil, tol, jaap en…ik geloof dat ik 

toch een aantal namen ben vergeten. Maar het was een hecht groepje 

wat het leuk had op de trainingen, fanatiek was en wel wat wilde leren. 

Daar kijk ik met veel plezier op terug. 

Maar zeker ook de hoogtepunten die we hebben beleefd met het eerste: 

kampioenschappen, het Fries kampioenschap en daarna de reis naar 

Hoek van Holland voor de Nederlandse kampioenschappen.  

 

8. Wat is je favoriete avondje uit? 

Een avondje lekker uit eten met m’n vrienden; ontspannen kletsen en 

borrelen. Maar natuurlijk ook een avondje Kolkzicht met DTS 3! 

 

9. Wat is je grootste wens? 

Gezond blijven met elkaar! 

 

10. Johan Boerema staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan 

hem willen vragen? 

Johan, je bent nu een half jaar bij DTS, hoe bevalt het jou tot nu toe? 
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Jeugdhoek 

 

En dan zijn we zomaar alweer ongeveer op de helft van het zaalseizoen. 

Natuurlijk zijn de goede voornemens van 2015 weer gemaakt en heeft iedereen 

zich voorgenomen om er nog een heel leuk korfbalseizoen van te maken(?) Bij 

de teams is het met de gezelligheid in ieder geval goed gesteld, dit is terug te 

zien is in de standen tot nu toe. De A1 staat op dit moment op een gedeelde 

eerste plaats, met één wedstrijd meer dan de andere lijsttrekker wisten zij uit 

zeven wedstrijden 12 punten te halen. Keep up the good work !  

Het tweede juniorenteam van DTS doet het ook goed, de A2 staat op een derde 

plaats, maar heeft 1 à 2 wedstrijden minder gespeeld dan de overige teams. Dit 

belooft dus nog wat… 

DTS B1 treft een zware poule, zij staan net niet onderaan. Wel wisten ze een 

keer gelijk te spelen en een keer te winnen, maar het wordt nog een pittige 

tweede helft dit zaalseizoen. Veel succes ! 

Over de DTS C1 ben ik gauw uitgesproken, zij staan ongeslagen boven aan, 

met vijf punten verschil in vergelijking met de nummer twee. Er werden maar 

liefst 77 doelpunten gemaakt in 7 wedstrijden. En eigenlijk gaat het met de D1 

van DTS net zo goed, ook zij staan ruim bovenaan. Uit 6 wedstrijden 73 

doelpunten. Ook al zulke toppers !  

DTS E1 is op dit moment nog hard aan het werk, zij staan op een mooie 

tweede plaats. Met één wedstrijd minder gespeeld dan de nummer één, dus ook 

dit wordt nog spannend de rest van het seizoen. De E2 heeft het wat moeilijker, 

zij staan net niet onderaan. Ze hebben gelukkig wel het overwinningsgevoel 

meegemaakt want ze hebben een wedstrijd gewonnen de eerste helft van dit 

seizoen. Misschien lukt het straks nog een keer…?  

Dan hebben we nog de jongste teams van DTS, de F pupillen. De F1 staat op 

een tot nu toe verdiende derde plaats, maar hebben 1 of 2 wedstrijden minder 

gespeeld, ook hier kan nog van alles gebeuren dus! De F2 maakt het nog heel 

spannend, want zij staan tweede op de lijst!  Zij hebben in 6 wedstrijden 48 

keer de korf weten te vinden. Knap ! Tot slot natuurlijk nog de 

strafworpencompetitie: DTS E1 staat boven aan, zij maken in deze competitie 

gemiddeld 3 strafworpen per wedstrijd, in totaal al 18 doelpunten gemaakt. 

DTS E2 draait mooi mee, maakten 9 doelpunten in totaal. 

DTS F1 doet dit ongeveer net zo goed, maakten 11 doelpunten in totaal. En met 

DTS F2 sluit ik dit rijtje mooi af, ook zij staan bovenaan met 12 doelpunten, 

gemiddeld twee per wedstrijd! 

Voor iedereen nog een heel fijn zaalseizoen gewenst, met hopelijk veel publiek 

om de spelers en speelsters van DTS aan te moedigen !  

Mirte van der Veen. 
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Uitnodiging trainersbijeenkomst 
 
Hierbij willen we alle jeugdtrainers en coaches uitnodigen voor een 

trainersbijeenkomst. Deze staat gepland op vrijdag 13 februari om 19.30 u in 

onze eigen korfbalkantine.  

 

Tot dan! 

 

De jeugdtechnische commissie  

 

Activiteiten Jeugdcommissie 2015 
 
Maandag 2 februari tot zondag 29 maart: Jeugd Sponsor Aktie, Poiesz. 

 

Vrijdag 20 februari: Schaatsen naar Thialf. 

 

Vrijdag 13 maart: Playbackshow voor alle teams en commissies. 

 

Vrijdag 3 april: aaisykjen 

 

Overige informatie volgt t.z.t via de DTS site of de trainers. 

 

Verslag kerstactiviteit 
Afgelopen kerstvakantie hebben we een kerstactiviteit gehad. Jikke en ik 

mochten helpen bij de jongere jeugdleden ze waren allemaal heel mooi gekleed 

we begonnen met een spandoek voor het 1ste te maken ze hebben er allemaal 

leuke dingen op geschreven en ze hebben ook nog een spandoek gemaakt waar 

allemaal voetjes van de kinderen op kwamen. We hebben daarna nog keek 

versierd. Toen hebben we even gedanst en daarna hebben we de stoelendans 

gedaan. Op het laatst deden we ook nog polonaise. ’s Avonds kwam de oudere  

jeugd wij hebben ook een spandoek gemaakt voor het 1ste.Iedereen had bij ons 

ook leuke kleren aan wij hebben een spel gedaan dat heet ik hou van Holland. 

We hadden twee teams en twee teamcaptains die mochten zeggen wie wat deed 

we deden verschillende opdrachten we moesten ook woorden omschrijven dat 

was wel moeilijk we kregen ondertussen ook wat drinken en nog wat chips. We 

hebben een gezellige kerstactiviteit gehad! 

                              Groetjes: Janine 
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Maandag 22 december zijn we ‘s middags naar de kantine geweest. 

Toen iedereen er was moesten we onze voeten overtrekken op een spandoek. 

Die hebben we mooi ingekleurd, geschreven en geverfd. 

Daarna kregen we een plak cake die we hebben versierd en opgegeten. 

Daarna hebben we gedanst en de stoelendans gedaan. 

Daarna hebben de vaders en moeders ons opgehaald. 

 

11 januari hebben we de spandoeken opgehangen bij de eerste thuiswedstrijd 

vh eerste van DTS. Alle kinderen waren daarvoor uitgenodigd. Dionne en 

Leanne Bosma waren toen ook pupil van de week. In de pauze van de wedstrijd 

kregen we ranja. 

 

groeten Hanne en Meike Wiersma 
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10 Vragen op een jeugdlid af! 
 
1. Wie ben je, hoe oud ben je en in welk team zit je?  

Ik ben Marijke Veenstra en ben 12 jaar en zit in de D1 

 

2. Wat vind je het leukst aan korfbal?  

Het samen werken met mijn teamgenoten 

 

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

René en Aletta zijn mijn trainers en dit zijn mijn team genoten Marten, 

Elmer, Marc, Hille,Teikje, Wilma, Anna, Anouschka, Frederika en 

Jikke. 

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Gym/turnen, dansen en korfbal 

 

5. Wat is je lievelingseten?  

Pff ja wel veel kibbeling, appelflappen, chinees, macaroni en chicken 

tonight 

 

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

Annemarie en meer weet ik niet  

 

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

Ik vind zelf dat ik wel goed ben in inloopballen 

 

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

Mijn familie 

 

9. Wat wil je later worden? En waarom?  

Iets met dieren omdat ik dieren lief vind 

 

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen?  

Mijn zusje Wilma 
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RECLAMEBORD SPONSOREN 

 
Abiant Uitzendburo 

Broekenhuis 

Van Wieren adviseurs 

Wouda bakkerij 

Rijpma Sierhekken 

De Vries & De Vlieger makelaardij 

Metalis metaalbewerking 

Autorijschool Sije Veenstra 

Hoekstra Westra Bouw 

SLS Lijmwerken 

De Vries zonwering 

Fysiotherapie Buitenpost 

Janijko 

Hypotheekshop 

Autoschade van Kammen 

Zuivelhandel Atsma 

Kits reclame 

S. Alma 

Mts. Hartholt 

Vebouw 

Van Kammen administratie 

Beerstra installatietechniek 

Talbouw 

Klussenbedrijf Menno Nicolai 
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Verslag A1 

 

Eindelijk mogen we met de A1 in de 3e klasse spelen in de zaalcompetitie. En 

op het veld ging het afgelopen najaar zeker niet slecht, dus dat beloofde al wat 

voor in de zaal. Nu hebben we al weer zeven wedstrijden gespeeld, hieronder 

even een korte terugblik. 

 

We begonnen op 8 november thuis tegen SCO A2… 

In deze wedstrijd konden we steeds een kleine voorsprong houden, de ruststand 

was dan ook 9-6. Na rust konden we dit uitbreiden tot 12-7, maar daarna ging 

de scherpte ‘een beetje’ weg en kwam SCO op gelijke hoogte tot 13-13. 

Uiteindelijk hielden we het hoofd koel en kon de overwinning met 17-15 over 

de streep gehaald worden. 

Daarna ging de reis naar Holwerd voor de wedstrijd tegen DTL A1… 

Hier werd het zo nu en dan ook spannend, DTL wist steeds weer dichtbij te 

komen. De ruststand was 4-6. Aan beide kanten werd kans na kans gemist, 

maar toch wisten we nog twee goals te maken. De verdedigingen van beide 

teams stonden goed, dus daarom bleven de vele doelpunten uit, maar met 4-8 

konden we tevreden zijn. 

Er werd twee keer tegen Oerterp gespeeld… 

In de eerste wedstrijd kwamen we wat langzaam op gang, maar hadden 

eigenlijk de hele wedstrijd het overwicht, de eindstand in deze eerste wedstrijd 

van 6-14. De week daarop was de return. In deze wedstrijd nam Oerterp zelfs 

de leiding met 4-2. Daarna wisten we de wedstrijd naar ons toe te trekken en 

werd het toch nog 15-5. 

Op bezoek bij Leeuwarden A1… 

Deze wedstrijd gingen wij in als koploper. Toch werden we verrast door de 1-0 

van Leeuwarden. Maar we bleven rustig en we maakten er weer 1-6 van. Na 

nog vele doelpunten gingen we met de 6-18 overwinning naar huis. 

De return tegen DTL A2… 

We wisten, kijkend naar de eerste wedstrijd, dat dit niet een makkelijke 

wedstrijd zou worden. We konden toch een voorsprong van 4-1 pakken, maar 

daarna ging het steeds gelijk op. DTL kwam zelfs op voorsprong, maar Youri 

maakte dé goal van de wedstrijd (hij draaide namelijk drie rondjes om de korf) 

en het was weer gelijk. In een spannende slotfase stonden we 12-11 voor, DTL 

kreeg nog veel kansen op een gelijkspel, maar benutte die niet. Daarmee waren 

de punten weer binnen en stonden we nog steeds op de eerste plaats. 

En toen ging het mis tegen Wêz Handich/DOW A2… 
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Waar we vorige week door het oog van de naald waren gegaan, zat het deze 

wedstrijd niet mee. Er ging veel mis en we konden steeds nèt niet genoeg 

terugkomen. Omdat het niet goed liep, kwamen we na 60 minuten spelen maar 

tot 7 doelpunten, maar Wêz Handich had er 10 gescoord. En dus was de eerste 

nederlaag een feit, 10-7. 

Al met al een goede eerste helft van het zaalseizoen, alleen erg jammer dat we 

de laatste wedstrijd hebben verloren. Hierdoor staan we nu op plaats 2 met 

Lintjo A1 nog boven ons, die tot nu toe alles hebben gewonnen. Lintjo krijgen 

we 24 januari nog op bezoek en de week daarop is de return in Olderberkoop. 

Als we voor het kampioenschap willen gaan, moeten we de komende 

wedstrijden gaan winnen. Het wordt dus nog een spannende tweede helft van 

het seizoen. Voor wie op de hoogte wil blijven, de verslagen komen elke week 

op de kvdts site! 

Tenslotte willen we nog even bedankt zeggen aan alle speelsters van de A2, die 

ons alle keren maar weer helpen om vier dames in het veld te krijgen: Geanne, 

Binnie, Reina, Anna Margriet, Hélène en Kristyn. 

 

Iedereen een heel gezond en sportief 2015 toegewenst van de hele A1! 

Groetjes Fenna 

 

Verslag A2 

 

Wij A2 zijn deze zaalcompetitie met vol vertrouwen begonnen, want wij zijn 

op het veld kampioen geworden. Wij moeten in deze poule tegen KVH 

Hoogkerk (A3), WIK’34 (A2), De walden (A2), VKC (A1) en Westergo (A1). 

Zaterdag 8 november was onze eerste officiële wedstrijd in de zaal. Wij 

verloren jammer genoeg met 15-12 tegen KVH Hoogkerk. De week daarna 

moesten we thuis tegen De Walden toen hebben we 9-5 gewonnen. 29 

november moesten we weer tegen VKC Hoogkerk. De eerste helft stonden we 

net achter, maar in de 2e helft ging het stukken beter en we wonnen met 8-9. 20 

december was onze laatste wedstrijd van dit jaar we moesten tegen Westergo. 

Aan het begin van de 1e helft hielden we de stand nog goed bij, maar daarna 

ging het minder. We hebben toen helaas verloren met 8-17. Dit seizoen trainen 

we ook hard met onze trainers Haye en Sytze. We hebben nieuwe trucjes 

geleerd die we in de wedstrijd kunnen gaan gebruiken. Wij willen graag de A1 

bedanken die ingevallen hebben bij onze wedstrijden. We hopen dat we dit jaar 

nog veel wedstrijden winnen! We hebben er vertrouwen in! 

 

Groetjes Anna Margriet en namens de A2  
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Verslag DTS B1 

 

De B1 is dit jaar gestart met het 1e jaar in de B’s. Dit is een hele stap vanaf de 

C’s. Dat was ook meteen te merken in de eerste wedstrijden. De tegenstanders 

waren al veel meer aan het korfballen, en al een paar stappen verder. Er moest 

dus hard worden gewerkt om dit verschil aan te pakken. Na veel trainen, zijn de 

eerste stappen gezet, en is er een stijgende lijn te zien in het spel. Helaas drukt 

die stijgende lijn zich nog niet uit in resultaten. Er is nog veel te doen, maar als 

de stijgende lijn zich doorzet dan komen de resultaten er wel. Aan de inzet ligt 

het niet. 

Sytze en Marten. 

 Verslag C1 
Dames C1 

Het zaalseizoen begint voor de dames van de C1 wel heel lekker. Nu ze 

op het veld onverslagen kampioen zijn geworden, hebben de dames de 

smaak te pakken. Al de eerste wedstrijd lieten de dames zien wat ze op 

het veld bijgeleerd hadden. Ze wonnen het 16 4 tegen noorderveld. Zo 

gaat het hele zaal seizoen tot nu toe. (zie alle uitslagen eind dit verslag) 

Met af en toe een uitslag die net gewonnen is. Helaas moesten we 

halverwege het seizoen het zonder Nyne doen. Omdat ze al vrij veel last 

heeft van haar (jonge vrouwen) knie, moet zij het tot januari rustig aan 

doen. Gelukkig krijgen we verstrekking van uit het D team. Marc 

Geertsma en Marijke Veenstra hebben ons meermalen uit de brand 

geholpen. Daarvoor ons dank. De laatste wedstrijd voor de kerstvakantie 

wilde Nyne het weer proberen. En dit ging gelukkig erg goed. We hopen 

dat ze vanaf nu weer (pijn vrij) mee kan ballen. Nu nog 5 wedstrijden te 

gaan. En hopen dat we wederom kampioen worden en het liefst weer  

onverslagen. 

 

DTS Noorderveld 16-4 Tietsjerk  DTS 2-15 

DTS Invicta 11-4 Boelenslaan  DTS 1-6  

Invicta  DTS 6-8 It fean  DTS 6-8 

DTS  Boelenslaan  13-2 

 

Gea Meerstra 
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Verslag D1 
8 november hadden we onze eerste zaal wedstrijd. Dit was een uitwedstrijd 

tegen Hoogkerk d3. We moesten eerst aan de zaal wennen. Het scoren verliep 

de eerste helft nog niet vlot, we gingen de rust in met 1- 3 voorsprong. Na een 

peptalk van coache Sytse werd er in de 2dehelft maar liefst 12 doelpunten bij 

gescoord met als eindresultaat 2- 15. 

 

Die week erop kwam Hoogkerk bij ons op bezoek. 

Nu begonnen we gelijk al in de eerste helft met scoren. In de rust stond het 8-0 

voor. Alle kansen die we kregen werden ook benut, helaas voor Hoogkerk 

wonnen we vandaag ook dik tegen ze met een uitslag van 13-2 

 

22 november: DTS tegen DFD D2. 

Omdat we de vorige wedstrijden hadden gewonnen, stapten ze nu het veld in: 

deze winnen we ook wel. Maar we kwamen op een achterstand van 0- 1. Dat 

schudde ons even wakker en wisten we dat dit zwaarder zou worden dan dat we 

gewend waren. gelukkig wist DTS ook de korf te vinden en wonnen we met 

10- 4. 

 

29 november Quick '21 d1   DTS D1. 

Na eerst 10 minuten in de kou te hebben gestaan, mochten we uiteindelijk van 

de beheerster naar binnen. Gelukkig was het in de zaal al lekker warm en 

hadden we nog tijd om even in te schieten. We wisten niet wat we verwachten 

konden. Maar ook deze wedstrijd werd met gemak gewonnen 0- 12 

 

13 december 

De Pein D1  DTS D1: 

Helaas geen verslaglegging in het boekje. Maar we wisten de winstpunten wel 

mee naar Surhuizum mee te nemen. We wonnen met 6-14 

 

En de laatste wedstrijd van het jaar werd op gespeeld op 20 dec. Een thuis 

wedstrijd tegen ut fean D1. Zoals we inmiddels wel gewent zijn weet DTS D1 

de korf wel te vinden en vallen er veel doelpunten in de wedstrijden. Het fean 

kon niet tegen ons op en de winstpunten bleven bij de thuis ploeg: 9-1 

gewonnen. 

Hopelijk houden we dit in 2015 ook vol, en gaat het zo door!! 

Iedereen bedankt die een keer met ons meegespeeld heeft van andere teams. 

Ook willen wij de coachen Sytse en Bart bedanken voor het coachen! 

 

Groetjes de D1!! 
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Verslag E1 

 

Hallo, ik ben Niek en ik ga  

jullie wat vertellen over het team 

waar ik in zit. 

We staan op de tweede plek. Dat 

vind ik leuk, maar ik vind op de 

eerste plek leuker. We hebben 

alleen van Hoogkerk verloren. Ik 

hoop dat we de volgende keer van 

hun winnen. Dan ga ik goed mijn 

best doen. Jacob heeft ook een paar 

wedstrijden met ons gespeelt, hij is 

nieuw. Ik vind dit een leuk team. Ik 

vind het leuk dat mensen naar ons 

wedstrijd komen om te kijken. Ik 

vind het niet leuk als ik uit de 

wedstrijd moet. Ik wil graag spelen. 

Ik vind het leuk om te scoren. 

Groeten Niek. 

 

 

 

 

Verslag E2 

 

Hallo wij zijn de E2 in ons ploegje spelen Tyme, Joost en Pieter Sipke en wij 

Gea, Jildau en Anouk. Wij hebben een heel leuk en goed team en hebben altijd 

veel plezier onze trainer en coach is Hinke van haar leren we heel veel. We 

hebben tot nu toe twee wedstrijden gewonnen en dat vinden we heel leuk, we 

hopen op nog meer. Dit waren de uitslagen van onze wedstrijden: 

DTS Zunobri 5-3 DTS Hoogkerk 3-8 

Drachten DTS 8-2 DWA DTS 7-4 

Frigro DTS 13-4 DTS NIC 4-7 

Zunbri DTS 0-4  
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Verslag F1 
De eerste helft van de zaal zit er alweer op voor de F1. De eerste wedstrijd 

tegen Nic. werd met 3-7 gewonnen. De tweede wedstrijd moest de F1 tegen 

Hoogkerk. Er werden maar liefst 13 doelpunten gemaakt!! Ook de 3e en 4e 

wedstrijd werd gewonnen met weer veel doelpunten (12-3) en (6-10). Helaas 

werd er ook één wedstrijd verloren maar hier kunnen we alleen maar weer van 

leren. Het gaat super goed en ook de tweede helft van het zaalseizoen gaan we 

er weer met zijn allen tegenaan! Ook willen we de supporters bedanken die 

mee waren. Hopelijk zien we jullie in de tweede helft van de zaal weer! 

 

Groetjes van de F1 toppers en Mirte en Marleen.  

 

Verslag F2 
Wij zijn de F2. Hanne, Meike, Luuk, Tiemen, Jorrit en Melle. Wij gaan 

vertellen over ons topteam. De leukste wedstrijd vonden we tegen Boelenslaan. 

Wij wonnen met 22-3. Het trainen en de wedstrijden gaan super goed. We zijn 

allemaal topscoorders. De andere uitslagen volgen. De eerste zaal wedstrijd 

moesten we tegen WWC F1, toen hebben we helaas verloren met 9-1. De 

tweede wedstrijd hebben we dik gewonnen met 7-1 tegen Flamingo’s F3. Dit 

was ook de eerste officiële wedstrijd dat Tiemen met ons meedeed. De derde 

wedstrijd in de zaal hebben we weer gewonnen met 8-1 tegen Frigro F2. De 

vierde wedstrijd moesten we tegen DOW F1 daar hebben we weer dik van 

gewonnen met 7-13. De vijfde wedstrijd hebben we weer gewonnen met 2-3 

tegen CSL. We hebben dan ook 2014 mooi afgesloten met een fantastische 

wedstrijd. We hebben toen met 22-3 gewonnen! We moesten toen tegen 

Boelenslaan. De kerstactiviteit vonden we heel leuk. We deden de polonaise en 

aten veel snoep. Ook moesten we mooie kleding aan doen. De trainingen zijn 

erg leuk. Het leukste vonden we de Sinterklaas en zwarte pieten training. 

Zwarte piet had allemaal cadeautjes aan Binnie gegeven, want Binnie was 

onderweg zwarte piet tegengekomen en Binnie kwam later op de training 

aangezet met allemaal cadeau’s. Het was grappig, want de cadeautjes waren 

allemaal de letter M. Anna Margriet en Binnie zijn leuke trainsters. Tiemen is 

bij ons in het team gekomen. Dat vinden we heel erg leuk. Het leukste aan 

korfbal vinden we, Tiemen: de wedstrijden, Meike: dat we winnen, Hanne: de 

wedstrijden. Melle: de trainingen, Luuk: met Melle oefeningen doen op de 

training & Jorrit: scoren. Wij willen heel erg graag kampioen worden. “(DTS 

doe je best maak van je tegenstanders koeienmest!)”.  

Groetjes Meike, Jorrit, Hanne, Melle, Tiemen & Luuk. 
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Namens de Kangoeroe's van DTS wensen we iedereen een sportief en vrolijk 

2015! 

Ook in de zaal gingen de Kangoeroe's van DTS weer enthousiast van start. Op 

de pietentraining kwamen de kinderen prachtig verkleed als zwarte pietjes en 

gingen ze oefenen hoe ze pakjes over het dak naar de schoorsteen moesten 

brengen. Als Sinterklaas ooit nog Pietjes nodig heeft, kan hij ze in Surhuizum 

vinden. Na de training hoorden de kinderen een harde knal. Dat bleek zwarte 

Piet te zijn geweest, die cadeautjes in alle schoenen had gedaan! 

Ook met kerst zagen alle kinderen er feestelijk uit. We oefenden deze keer niet 

met korfballen, maar met kerstballen! (onbreekbare natuurlijk : )) Aan het eind 

van de training was de kerstboom prachtig versierd.  

Zaterdag 17 januari gaan de Kangoeroe's naar hun eerste Kangoeroe Klup 

evenement in Drachten. We hebben er zin in! 

 

Data Kangoeroe Klup: 

  17 januari  Kangoeroe Klup evenement in Drachten 

  24 januari  training Kangoeroe Klup in gymzaal Surhuizum 

  7 februari  Kangoeroe Klup evenement in Wolvega 

  21 februari  training Kangoeroe Klup in gymzaal Surhuizum 

  7 maart  training Kangoeroe Klup in gymzaal Surhuizum 



 49 

Wist u dat!!! 
 

- Enne Jan bij zijn teamgenoten bekend staat om zijn opmerkelijke 

blessures? 

- Hij een periode last heeft gehad van kramp in zijn pink? 

- Hij een periode last heeft gehad van Broodje Bapao handen?  

- Hij een paar weken terug zijn halve team weer in paniek had? 

- Hij een bal wilde pakken, maar de bal dit niet wilde? 

- De bal op zijn vingers stuiterde? 

- Enne Jan schreeuwend in de berging verdween? 

- Zijn team in colonne achter hem aan sprintte? 

- Een teamgenoot vroeg of er iets gebroken was? 

- Enne Jan zei: 'Ja mijn nagel"? 

- Hij in plaats van medeleven een lachbui over zich heen kreeg? 

- Hij zelf natuurlijk net zo hard mee lachte? 

- Zijn teamgenoten de humor van Enne Jan altijd zeer kunnen 

waarderen? 

- DTS 1 naar Almelo moest voor een wedstrijd? 

- De heren in de Golf van Jouke achter de limo van Annemarie reden? 

- De heren de dames halverwege belden? 

- Enne Jan zei: 'ik heb een rare vraag?' 

- De dames toen al dubbel lagen? 

- Als Enne Jan een vraag raar vindt, de vraag al wel heel raar moet zijn? 

- De heren graag een beetje dichter bij de dames wilden rijden? 

- Dit echter niets te maken had met teamgevoel? 

- Dit te maken had met een tekort aan ruitensproeiervloeistof? 

- Annemarie dapper begon met sprayen? 

- De heren toen de wereld weer wat helderder zagen? 

- We allemaal weten dat Annemarie heel lief is? 

- Zij op de donkere, mistige terugweg dus ook dapper de ruitensproeier 

aandeed als de koplampen wat dichterbij kwamen? 

- Na enkele sproeisessies echter bleek dat de koplampen niet van Jouke 

waren? 

- De bezitter van de koplampen de dames snel inhaalde? 
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- Hij waarschijnlijk niet gediend was van nachtelijke sproeisessies door 

onbekenden? 

 

 Er op een prachtige decemberavond een mooie volle maan scheen? 

 Dit ook door de junioren werd opgemerkt? 

 Er vervolgens een komische discussie ontstond? 

 Hillie zich afvroeg hoe het nou precies zat met die grote volle maan? 

 Youri hier een hele uiteenzetting op los liet? 

 Hillie er op een gegeven moment niks meer van snapte? 

 Fenna vervolgens even een korte samenvatting zou geven? 

 Dit nogal mislukte? 

 Youri hierna zei: ‘Je hebt heliocentrisme, geocentrisme en 

Fennacentrisme…’? 

 Er op dat moment nog steeds geen heldere verklaring was gegeven? 

 Hillie nog wel had begrepen dat de vorm van de maan bepaald wordt 

door de stand van de zon? 

 Youri meldde dat de maan geen planeet, maar een satelliet (?) is? 

 De dames in de auto het hier niet mee eens waren? 

 Youri er al hoofdpijn van kreeg? 

 Er tenslotte toch maar een conclusie moest worden getrokken? 

 Deze werd gegeven door Binnie? 

 Die luidde: De zon kan ook uit…? 

 Youri hier nog wel enige nuanceringen bij plaatste? 

 Wij jullie deze informatie maar even besparen? 

 Iedereen nu zeker wat stof tot nadenken heeft? 

 

- De grote schoonmaak dit jaar plaatsvindt op 21 maart. 

- De koffie/thee vanaf 8.30 uur voor een ieder klaar staat. 

- Wij erop rekenen dat een ieder aanwezig is om zijn/haar steentje bij te 

dragen. 

- Vele handen dan licht werk maken. 

- Deze wist u dat deze keer goed gevuld was. 

- Wij hopen de volgende keer weer zoveel leuke kopij te mogen 

ontvangen. 
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www.beerstra.nl     Friese Streek 13   9872 PP Stroobos 

             
           info@beerstra.nl                0512 840611 of 06 211 411 99 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jelsmastraat 21 
Opende 

Tel. 06-20756571 
 

WWW.MNKB.NL 

Voor al uw 
installatiewerk 

 
 Duurzame installaties 
 Koeling 
 Verwarming 
 Water 
 Gas 
 Electra 
 Riolering 
 Sanitair 
 Ventilatie 
 Loodgieterswerk 
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