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Het Begin 
54e jaargang nr. 3. 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 3e schakel van dit seizoen, hierin het vervolg van het 
zaalprogramma, de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar en de 
agenda voor de ledenvergadering. 
 
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-feb Frans Geertsma 2-mrt Mirte van der Veen 

6-feb Eeltsje Talstra 3-mrt Anne Ytsma 

10-feb Jantje Luimstra 4-mrt Reina Brouwer 

15-feb Saskia Hoekstra 10-mrt Hein Hoogsteen 

15-feb Hille Veenstra 15-mrt Wobbe de Haan 

16-feb Leanne Bosma 16-mrt Theo Nauta 

17-feb Samuel Lode 16-mrt Treja Boersma 

21-feb Janette Talstra 19-mrt Sven Hiemstra 

24-feb Berber van der Veen 19-mrt Kris Posthumus 
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Van het Bestuur 
 

Van het bestuur 
De eerste schakel van 2019. Natuurlijk willen we 
als bestuur iedereen een sportief en succesvol 
jaar toewensen en dat we weer veel plezier 
mogen beleven binnen onze vereniging. 

 
In herinnering 
Op 23 november 2018 is Rommert Kats 
overleden. Rommert was een volbloed DTS’er, in 
hart en nieren. Rommert heeft aan de wieg gestaan van vele successen van 
de vereniging en was altijd actief voor de vereniging. Vele zullen hem 
herinneren als een markante man die bij veel wedstrijden langs de lijn te 
vinden was. Op een waardige manier hebben we onze bijdrage als 
vereniging aan de uitvaart van Rommert kunnen leveren. Het was een eer 
voor de vereniging om de kantine te mogen openstellen voor de 
condoleance, en wat was het druk.  
Rommert was altijd op de ledenvergaderingen aanwezig en leverde hierin 
ook zijn bijdrage, ‘vaak op de Rommert manier’. We zullen hem zeker de 
eerst volgende ledenvergadering gaan missen. 

 
Borg trainingspakken 
Als bestuur is besloten om geheel te stoppen met het vragen van een borg 
voor de trainingspakken. Ook de nog gesponsorde trainingspakken bij de 
selectie, zullen geen borgplicht meer dragen. Iedereen die volgens de 
registratie recht had op een terugbetaling is inmiddels benaderd door de 
secretaris. Hiermee is een formeel eind gekomen aan de borgplicht voor de 
trainingspakken, neemt natuurlijk niet weg dat we alle leden willen 
verzoeken om netjes om te gaan met de kleding, welke eigendom is van de 
vereniging.  
 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

 
  

Een levendige 

sportvereniging, 

zichtbaar en 

toegnkelijk voor 

Surhuizum en 

omstreken, waarbij 

prestatie en plezier 
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Veiligheid 
We hebben met de gemeente overlegd hoe we kunnen aangeven dat het 
gebied voor onze kantine verboden is voor auto’s. Drijfveer voor het 
bestuur was de veiligheid en 
met name die voor de jeugd. 
De vele fietsen en personen 
gaan niet samen met 
geparkeerde en/of rijdende 
auto’s. Uiteindelijk heeft de 
gemeente besloten er een 
verbodsbord te plaatsen voor 
motorvoertuigen. 
Vanzelfsprekend gaan we er 
vanuit dat onze eigen leden 
hier het goede voorbeeld 
geven. 
 
Privacy Policy 
Zoals ook al eerder geschreven heeft het 
bestuur zich gebogen over de 
zogenaamde GDPR regeling of wel de 
AVG wetgeving zoals die van kracht is 
geworden. Dit heeft geresulteerd in een 
aantal aanpassingen op de website, e-
mail verzend wijzen, al / dan niet tonen 
van foto’s op de app van sportlink, 
aanvullende vermelding van voorwaarden bij inschrijving, tekenen van 
geheimhoudingsverklaringen voor sportlink gebruikers, aanpassingen aan 
het verenigingsplan en het opstellen van een privacy policy. Deze laatste is 
inmiddels ook gepubliceerd op de website en voor iedereen toegankelijk. 
Als bestuur zijn we er van overtuigd hiermee aan alle nieuwe regelgeving 
gehoor te hebben gegeven. 
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Oliebollenactie 
De jaarlijks terugkerende oliebollen actie was weer een groot succes. Vele 
bakkers en ondersteuning hebben weer een puik stukje werk afgeleverd. 
Niet allen de oliebollen 
smaakten voortreffelijk, ook 
de opbrengst voor de 
vereniging mocht er zijn. Via 
deze weg worden alle 
vrijwilligers namens de 
vereniging bedankt voor hun 
inzet. Met zulke acties laten 
we ons zien in het dorp en 
kunnen we onze vereniging 
financieel ondersteunen. 
 
Ledenvergadering 
Het bestuur heeft voor 8 maart 2019 de jaarlijkse ledenvergadering 
uitgeschreven. De agenda voor de ledenvergadering is opgenomen in deze 
Schakel. Reserveer de datum en het tijdstip alvast in je agenda en praat 
mee over en voor de vereniging. 
 
Poiesz actie 
Onze vereniging is weer 
ingeloot voor deelname aan de 
jaarlijkse Poiesz actie te 
Harkema. De actie zal in 
februari van start gaan. We 
rekenen weer op een mooie 
opbrengst. 
 
 
Nieuwe penningmeester en voorzitter 
Inmiddels is het al wel bekend binnen de vereniging: we kunnen tijdens de 
komende ledenvergadering een nieuwe penningmeester aandragen in de 
vorm van Doon van Dam. Een echte volwaardige Surhuster die zijn zoon bij 
DTS heeft korfballen en graag iets voor onze vereniging wil gaan betekenen.  
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Als bestuur zijn we nog opzoek naar een nieuwe voorzitter waarbij we nog 
een aantal interessante namen hebben weten te 
selecteren. Het blijft spannend of we een nieuwe 
voorzitter kunnen voordragen tijdens de 
komende ledenvergadering, maar we zijn en 
blijven positief gestemd. 
 
Spelregelbewijs 
Het loopt nog niet storm qua leden die het spelregelbewijs hebben gehaald. 
Natuurlijk zijn we trots op de 18 die het inmiddels in de pocket hebben, 
maar we willen echt een grotere dekking hebben binnen onze vereniging. 
Iedereen die het spelregelbewijs nog moet halen heeft wederom een 
(ludieke) oproep ontvangen van het bestuur. Ook is het bestuur / TC zeker 
bereidt om haar ondersteuning te bieden. Laat het ons weten als we je 
kunnen helpen, maar ga er wel voor! 

PS Zeker van de selectie verwachten wij een 100% dekking 😊. 
 
Resultaten 
Errata: In de vorige Schakel heb ik geschreven dat de E1 een 2e plek heeft 
veroverd in de najaar competitie van het veldseizoen. Dit was incorrect. De 
E1 wist gedeeld kampioen te worden met Harkema. Hiervoor nog de 
felicitaties. 
 
Natuurlijk zijn we nog lang niet uitgespeeld en is elke aanname natuurlijk bij 
voorbaat te voorbarig. Toch zien we dat ons eerste team op koers ligt om 
kampioen te worden en te promoveren naar de 3e klasse. Laten we met zijn 
allen achter ons vlaggenschip gaan staan en hun hierheen ondersteunen. 
DTS hoort als vereniging in de 3e klasse! 
 
Een aantal van onze andere teams doen zeker ook nog mee voor het 
kampioenschap waaronder DTS-3, DTS-A1, DTS-A2, DTS-C1, DTS-E1 en DTS-
F1. We wensen hun en alle andere teams veel succes en plezier toe tijdens 
de nog komende wedstrijden. 
 
Namens het bestuur, 
Ronald Wassink 
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Klaverjassen 
 

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

22 februari 
29 maart 
26 april 

 

 
Verslag DTS 1 

 
DTS 1 heeft tot het schrijven van dit verslag een goede reeks van gewonnen 
wedstrijden achter de rug. Het doel voor dit zaalseizoen is duidelijk: kampioen 
worden in de 4e klasse. De basis is gelegd en voor de komende periode staan 
de returns op het programma. Voor DTS is het zaak om de goede reeks door te 
zetten, wat begint met de eerstvolgende wedstrijd tegen naaste concurrent 
Spannum (waarvan de uitslag bij het lezen van deze Schakel al bekend zal zijn). 
Voor nu een korte terugblik op de eerste seizoenshelft.  
Onder leiding van coach Jan Wagenaar was de kick-off van het zaalseizoen 
tegen Spannum. Een geduchte tegenstander, die het DTS al meerdere keren 
lastig had gemaakt. In een spannende en fysieke wedstrijd wist DTS de winst 
te pakken met 12-20. In de week daarop trof DTS wederom een geduchte 
tegenstander, WIK ’34. Na een moeizame eerste helft waarin beide ploegen 
elkaar in evenwicht hielden, wist DTS in de tweede helft de overwinning over 
de streep te trekken. De eindstand van 14-7. Weer een week later ging DTS op 
bezoek bij DWA/Argo. In Winsum voltrok zich een zinderende wedstrijd. De 
teams waren erg aan elkaar gewaagd, waarbij DWA/Argo steeds net een 
kleine voorsprong wist te pakken. DTS gaf zich echter niet gewonnen en in de 
laatste slotseconden scoorde Enne-Jan het winnende doelpunt. Met de 17-18 
winst en twee punten op zak reisde de Broekenhuisformatie met een goed 
gevoel terug naar Surhuizum. Halverwege december stond de wedstrijd tegen 
Zunobri op het programma. Alhoewel de eindstand anders doet denken, was 
dit geen eenvoudige wedstrijd. DTS wist gedurende de wedstrijd niet echt 
definitief uit te lopen, maar uiteindelijk won DTS toch ruim met 30-19.  
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Na een soort ‘winterstop’ van vier weken hervatte DTS de competitie begin 
januari tegen Veenwouden. DTS had in deze wedstrijd de zaken aanvallend en 
verdedigend goed op orde, wat resulteerde in een 32-9 overwinning. Tegen 
het onbekende Deinum hield DTS na een lastige beginfase ook de punten in 
eigen huis door met 23-8 te winnen.  
Met al deze overwinningen heeft DTS 1 de koppositie in handen en de 
resterende wedstrijden zijn beslissend in de strijd om het kampioenschap. DTS 
heeft alles in eigen hand en gaat vol goede moed de tweede helft van de 
zaalcompetitie tegemoet. Dank aan alle supporters, wisselspelers en eenieder 
die op welke manier dan ook betrokken is. Op naar de komende wedstrijden!     
 

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

Ik ben Andrieske Nicolaij. Ik woon samen met Haye en onze 4 kinderen, 

Thomas, Wietske, Durk en Petra in Donkerbroek. Ik speel in het 

midweekteam. 

2. Wat doe je in het dagelijks leven? 
We hebben ons eigen camperverhuurbedrijf Noorderzon Campers en hier 

houd ik mij vooral bezig met de administratie. Daarnaast run ik nog een 

taxibedrijf om alle kinderen op tijd op de juiste bestemming te krijgen, 

haha.  

3. Arnout vraagt aan jou in de vorige schakel, waarom ben je vroeger ooit 
gestopt met korfballen en waarom heb je besloten nu weer te gaan 
spelen bij DTS? 
Ik ben gestopt omdat Haye en ik verhuisplannen hadden. En als je niet 

meer korfbalverplichtingen hebt kun je vaak op vakantie. Dat hebben we 

toen ook gedaan. Een paar jaar geleden vroeg mijn schoonzusje Hieke (die 

kennen jullie vast allemaal) of ik ook weer zin had om te gaan korfballen bij 

de midweek van DTS. En dat had ik wel, haha.  

4. Hoe ziet jouw korfbal carrière eruit? 
In Harkema is mijn korfbal carrière ooit begonnen. Toen heb ik een DTS’er 
aan de haak geslagen en toen ben ik in Surhuizum gaan korfballen. Toen 
heb ik een paar jaar afwisselend in het eerste en tweede team gespeeld. 

5. Wat zijn je hobby’s? 

Ik mag graag wandelen, hardlopen, lezen, puzzelen en natuurlijk op 

vakantie gaan met de camper!! 
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6. Wat zou je graag nog een keer willen doen? 

Ik zou graag het noorderlicht een keer willen zien. 

7. Wat is je favoriete avondje uit? 

Mijn favoriete avondje uit is, uit eten gaan met mijn vriendin. Een avondje 

naar de bioscoop vind ik ook leuk. 

8. Wat weten we nog niet van jou? 

Tsja,,,, geen idee. Jullie weten zoveel nog niet van mij. Mochten jullie nog 

wel wat van mij willen weten…kom gerust een keer bij een wedstrijd 

kijken en vragen. We kunnen ook nog wel wat supporters langs de lijn 

gebruiken. Haha.. 

9. Wat is je favoriete eten? 

Ik hou van verschillende soorten ‘keukens’. Ik ben geen viseter. Ik hou het 

meestal bij kip of iets vegetarisch. Ben wel snel tevreden… Vind chocolade 

wel heel erg lekker!! 

10. Kristyn van der Veen staat in de volgende 10 vragen, wat zou je aan haar 

willen vragen? 

Wat vind je leuk aan het spelen bij DTS? 

Thialf 15 februari 
 
Vertrek 19.30 uur vanaf de kantine.  Voor alle jeugdteams van DTS.  
De E en F jeugd vertrekt om 22.00 uur 
vanuit Thialf, de rest om 22.30 uur.  
 
Eigen bijdrage weer €2,-. 
Opgave voor 8 februari via de mail: 
jc_kvdts@hotmail.com 
 
Hierbij ook graag aangeven of je 
ouders kunnen en/of willen rijden. 
 

Groetjes van de jeugdcommissie! 
 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJwfSS34jgAhUNa1AKHc8uB-oQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/82302692/stockillustratie-schaatsen-kinderen.html&psig=AOvVaw1i4ql9LnJ2xWj4BXtf0O89&ust=1548499181573542
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Programma 
 

 
 

  

Zaterdag 9 februari Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

WIK '34 1 DTS (S) 1 20:20 De Boppeslach Damwald

Noordenveld 3 DTS (S) 2 17:15 De Hullen Roden

De Hoeve 4 DTS (S) 3 13:15 De Duker Noordwolde

SIM 2 DTS (S) 4 18:30 Utingeradeelhal Akkrum

De Granaet A1 DTS (S) A1 17:40 16.40

Coach, Marc en 

Angelique Tolhuispark Dokkum

Zunobri A1 DTS (S) A2 14:10 13.10

Coach, Marijke K. 

en Sven Quicksilver S Zuidhorn

Olympia (T) C1 DTS (S) C1 15:00 14.15 Fiets Buitenpost

Rodenburg/OWK/  

Sparta (Ze) D1 DTS (S) D1 14:00 13.00

Jildau, Luuk en 

Eline Rodenburghal Leek

DTS (S) D2 Westergo D1 11:00 10.30 Meike en Jorrit Sieuwke DTS 1 Surhuisterveen

De Wâlden E4 DTS (S) E1 11:00 10.15 Kris en Sophie De Hege Walden Oentsjerk

DWA/Argo F1 DTS (S) F1 09:55 8.50 Dycke en Halbe Ripperdahal Winsum

Vrijdag 15 februari Aanvang

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) MW1 Noordenveld MW1 20:00 Janette Kees Surhuisterveen

Zaterdag 16 februari Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Accommodatie

De Parabool 7 DTS (S) 3 12:30 ACLO/Paddepoel Groningen

De Walden A3 DTS (S) A2 15:00 14.00

Coach, Hester en 

Hille De Hege Walden Oentsjerk

Zaterdag 2 maart Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) 1 DWA/Argo 1 20:30 Kees + DTS 4 (lootjes) Surhuisterveen

DTS (S) 2 DWA/Argo 2 19:20 Kees + DTS 4 (lootjes) Surhuisterveen

DTS (S) 4 NQL 2 18:10 Nora kees  Surhuisterveen

DTS (S) A1 De Wâlden A1 17:00 16.15 Fiets Kees Surhuisterveen

DTS (S) C1 NQL C1 16:00 15.15 Fiets Jeroen DTS 1 Surhuisterveen

DTS (S) D1 Heerenveen D2 15:00 14.30

Coach, Gea en 

Femke Sytse H. DTS 1 Surhuisterveen

Wez Handich E2 DTS (S) E1 10:00 9.30

Kris, Mirte en 

Sophie Hagehiem Rottevalle

Donderdag 7 maart Aanvang Accommodatie

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

Zaterdag 9 maart Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

Zunobri 1 DTS (S) 1 15:15 Quicksilver S Zuidhorn

ROG 4 DTS (S) 2 16:15 Beyum Groningen

DTS (S) 3 NKC (N) 1 14:10 Lammy Kees Surhuisterveen 

MN en W 1 DTS (S) 4 17:50 It Gryn Stiens

CSL A1 DTS (S) A1 12:20 11.00

Coach, Wiebren 

en Geertje It Gryn Stiens

DTS (S) A2 De Pein A2 13:00 12.15 Fiets Sytse N. Kees Surhuisterveen 

Heerenveen C3 DTS (S) C1 15:30 14.30

Coach, Silke en 

Jacob Hoekstra hal Heerenveen

Pallas '08 D1 DTS (S) D1 13:00 12.00 Anouk en Melle Camminghahal Leeuwarden

Vlug & Vaardig (G) D1 DTS (S) D2 15:50 15.00

Jorrit, Simon en 

Tiemen De Hege Fiif Hurdegaryp



14 

Vervolg programma 
 

 
 
 

  

Zaterdag 16 maart Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Accommodatie

Veenwouden 1 DTS (S) 1 15:20 Hoantserid Veenwouden

De Granaet 3 DTS (S) 2 19:05 Tolhuispark Dokkum

Niek 1 DTS (S) 3 17:15 De Marse Ruinen

DTL 3 DTS (S) 4 17:10 De Ynset Holwerd

It Fean/Boelenslaan A1 DTS (S) A1 15:00 14.15 Fiets Surhuisterveen

Olympia (T) A1 DTS (S) A2 16:00 15.10 Fiets Buitenpost

LDODK C4 DTS (S) C1 15:00 14.00

Coach, Dionne 

en Tyme Kortezwaag Gorredijk

DTL D1 DTS (S) D1 11:00 9.50 Coach en Anouk De Ynset Holwerd

It Fean/Boelenslaan D1 DTS (S) D2 10:00 9.30

Meike, Patrick en 

Simon Surhuisterveen

Drachten E2 DTS (S) E1 10:00 9.15

Finke, Rixt en 

Kris Drachten

Zunobri F1 DTS (S) F1 13:00 12.15 Danil en Nastia Quicksilver S Zuidhorn

Vrijdag 22 maart Aanvang

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) MW1 OKO/BIES MW1 20:00 Wiebe Kees Surhuisterveen

Zaterdag 23 maart Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Zaalwacht Accommodatie

DTS (S) 2 De Parabool 4 16:30 Kees Surhuisterveen

DTS (S) 4 Flamingo's 4 15:20 Nora Kees Surhuisterveen

DTS (S) A1 OKO/BIES A1 14:10 13.25 Fiets Kees Surhuisterveen

DTS (S) A2 NQL A1 13:00 12.15 Fiets Sytze N. Kees Surhuisterveen

DTS (S) C1 Mid-Fryslân C2 11:00 10.15 Fiets Sytse H. DTS 2 Surhuisterveen

DTS (S) D1 Mid-Fryslân D1 10:00 9.30 Coach en Leanne Anneke DTS 2 Surhuisterveen

DTS (S) E1 NQL E1 09:00 8.30 Mirte en Sander Hinke DTS 2 Surhuisterveen

DTS (S) F1 Donkerbroek F1 11:00 10.30 Marleen Gymzaal Surhuizum

Donderdag 28 maart Aanvang Accommodatie

AVO MW2 DTS (S) MW1 21:00 Marsdijk Assen

Zaterdag 30 maart Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter/ JWL Accommodatie

Deinum 1 DTS (S) 1 20:40 Roelengahal Menaam

CSL 4 DTS (S) 2 16:20 It Gryn Stiens

WSS 4 DTS (S) 3 12:10 De Binding Oude Pekela

Invicta/Frigro 4 DTS (S) 4 18:20 Kollum

Leeuwarden/ WW en 

Fluch A1 DTS (S) A1 16:40 15.40

Coach, Marc en 

Angelique Camminghahal Leeuwarden

Donkerbroek C1 DTS (S) C1 14:00 13.00

Silke, Sem en 

Patrick De Bongerd Haulerwijk

Drachten D1 DTS (S) D1 12:10 11.20

Gea, Femke en 

Jildau Drachten

Lintjo D2 DTS (S) D2 11:00 10.00

Amber, Bente en 

Patrick MFA MeJander Oldeberkoop

NQL E1 DTS (S) E1 16:00 15.00

Sophie, Finke en 

Mirte De Boppeslach Damwoude

De Wâlden F3 DTS (S) F1 10:00 9.10 Ruben en Dycke De Hege Walden Oentsjerk
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Agenda ledenvergadering kv D.T.S. 

 
 
Vrijdag 8 maart 2019, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine. 
 
 
1.) Opening en mededelingen door de voorzitter. 
 
2.) Ingekomen stukken. 
 
3.) Notulen ledenvergadering 6-4-2018. 

(opgenomen in Schakel) 
 
4.) Jaarverslag 2018. 

Reacties, vragen, opmerkingen etc. voor: 
a. technische commissies, jeugd, competitiezaken, scheidsrechters,  
    vervoer en kader.  
b. activiteiten, sponsor, schakel/website, kantine, kleding, onderhoud. 

 
5.) Jaarrekening 2018, begroting 2019. 

 
6.) Verslag kascommissie aan de leden  

(Jouke Spoelstra en Mirte v.d. Veen). 
 
7.) Benoeming nieuwe kascommissie (Jouke Spoelstra en Mirte v.d. Veen). 
 
8.) Bestuursverkiezing (zie toelichting). 

 

9.) Overige zaken: diversen, waaronder onderhoud accommodatie. 
 
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 8: 
Bestuursverkiezing:  
Ronald Wassink, Janet v.d. Veen en Anita v.d. Vaart zijn aftredend. Anita stelt 
zich voor 3 jaar herkiesbaar. 
 

• Het bestuur stelt Doon van Dam voor als nieuwe penningmeester van 
DTS. 

• Het bestuur is nog op zoek naar een geschikte kandidaat om het 
voorzitterschap op zich te nemen.  

 
Kandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden voorgedragen bij 
de secretaris of voorzitter. 
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Notulen ledenvergadering 

Vrijdag 6 april 2018, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine. 
 
1) Opening en mededelingen door de voorzitter. Voorzitter Ronald Wassink 

verwelkomt 38 leden. 
 

De volgende leden hebben zich afgemeld: Janko de Vries, Aletta de Vries, 
Sieuwke Veenema, Geanne Barwegen, Kristyn v.d. Veen, Lammy de Boer, 
Sytse Atsma, Binnie Rispens, Erik Pel en ons ere lid Jelle de Vries 

2) Ingekomen stukken.  
Geen 

3) Notulen ledenvergadering van 10 maart 2017. De notulen zijn opgenomen 
in de Schakel, alle leden hebben kennis kunnen nemen van de notulen. 
Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 

4) Jaarverslag 2017. Het uitgebreide jaarverslag over 2017 (met daarin 
opgenomen het verslag van alle commissies binnen DTS) wordt door de 
secretaris voorgelezen. Er waren verder geen op- en aanmerkingen op het 
verslag en deze wordt onveranderd vastgesteld. We kunnen concluderen 
dat er het afgelopen jaar ontzettend veel is gedaan! En er blijft ook altijd 
wat te doen: gezien de vacature binnen de schakel commissie 
bijvoorbeeld. 

5) Jaarrekening 2017, begroting 2018. Met trots wordt door het bestuur het 
financieel jaaroverzicht gepresenteerd. Penningmeester Janet v.d. Veen 
geeft een toelichting: de afwijkingen in het resultaat t.o.v. de begroting 
worden toegelicht. Wegens 2 keer een snertactie had de 
activiteitencommissie een hogere opbrengst dan begroot. De begroting 
van de sponsorcommissie was te hoog. Mede doordat bakkerij Wouda is 
gestopt met de sponsering. Maar met de komst van sponsor Thijs Zwart 
zal het bedrag weer wat hoger worden. Het voor 2018 begrote bedrag zal 
voor de sponsorcommissie wel weer een uitdaging zijn. De overige 
opbrengsten bestaat o.a. uit: NL doet, de Poiesactie, jeugdsportsubsidie, 
de RABO-clubkascampagne en de zwerfvuilactie. Voor de overige 
bedragen zijn we afhankelijk van de inzet van onze leden. De kantine 
opbrengsten waren door het jubileumfeest hoger.  
Vitens had aan het eind van 2015 een grotere meter geplaatst waarmee 
het vastrecht ook met zo'n 800 euro omhoog ging.  
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Door de inspanning van onze voorzitter is dit door Vitens weer 
teruggedraaid en kregen we een bedrag retour van 860 euro. Helaas 
kunnen we niet meer gebruik maken van de regeling om materiaalkosten 
te declareren bij de gemeente. Van het KNKV ontvingen we een mooi 
bedrag van de rompregeling. (meer wedstrijden gefloten dan voor ons 
noodzakelijk was). Het resultaat: ruim 7400 euro in de plus! Geweldig. 
Maar hiervoor had Janet wel de volgende conclusie: doen we niet mee aan 
acties, schrijven we ons niet in voor acties, maken we geen gebruik van 
regelingen, m.a.w. zijn we niet actief, dan komt zo'n bedrag niet tot stand. 
Er is heel veel moeite gedaan om tot dit resultaat te komen. Wobbe geeft 
nog een toelichting over de voorziening onderhoud. In een extra 
ledenvergadering hebben de leden toestemming gegeven voor een bedrag 
van 31.000 euro voor de renovatie. Hiervan is reeds 27.000 euro 
uitgegeven. De kosten zijn dus gedekt binnen het budget. Eeltsje heeft nog 
een vraag betreffende de borg voor de trainingspakken. Geldt dit nog? We 
komen hier binnenkort op terug. Berber geeft aan dat het er allemaal 
keurig uitziet! Ronald bedankt Janet voor haar duidelijke toelichting. En hij 
benadrukt ook nog het belang van acties. Misschien zijn er een aantal 
leden wat “actie moe” maar blijf toch de acties steunen. 3 x per jaar. Met 
elkaar de schouders eronder zetten om tot een mooi resultaat te komen. 

6) Verslag kascommissie. In de kascommissie zaten Nora v.d. Velde en Jelle 
Hofman. Namens de kascommissie brengt Jelle verslag uit. De 
administratie ziet er keurig verzorgd uit, heel gedetailleerd, alles prima! 
Aan de penningmeester en bestuur wordt decharge verleend. De 
kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 

7) Benoeming nieuwe kascommissie. Jelle Hofman zal volgend jaar samen 
met Jouke Spoelstra in de commissie zitting nemen. Als reserve voor de 
kascommissie stelt Mirte v.d. Veen zich beschikbaar. 

8) Bestuursverkiezing. Halbe Rispens, Wobbe de Haan en Anneke Vonk zijn 
aftredend. Halbe stelt zich beschikbaar voor de komende 3 jaar en Wobbe 
en Anneke voor de komende 2 jaar. De TC is een cruciale commissie en 
Wobbe gaat zich richten op de TC. Anneke gaat de competitiezaken 
overnemen van Wobbe. Er zijn bij het bestuur geen tegen kandidaten 
binnen gekomen. De vergadering gaat akkoord met de genoemde 
voorstellen. Janet wil graag stoppen als penningmeester. Ze heeft deze 
functie al zo'n 11 jaar vervuld.  
Door het bestuur zijn er al veel mensen die zij voor deze functie geschikt 
achtten benaderd, tot nu toe zonder resultaat.  
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De voorzitter vraagt aan de leden wat te doen. We zijn een 
penningmeester nodig. Hebben jullie ideeën?  
Er komen een aantal namen voorbij en Mirte vraagt of dit niet op 
facebook/de website kan worden vermeld. Gelukkig laat Janet ons niet 
vallen en gaat ze nog even door tot er iemand is gevonden. De leden 
worden gevraagd om zich heen te kijken en mee te denken om zo een 
geschikte kandidaat te vinden. Vorig jaar is Jeroen Dijkstra uit het bestuur 
gegaan. Toen is de functie van algemeen bestuurslid niet ingevuld. Maar 
nu presenteren wij met trots Berber v.d. Veen. Met applaus wordt Berber 
welkom geheten binnen het DTS-bestuur. 

9) Overige zaken. De voorzitter heeft een power-point presentatie 
samengesteld met de volgende onderwerpen: leden aantal en verdeling 
van onze uitgaven en inkomsten, renovatie kantine en het spelregelbewijs. 
Ronald geeft een toelichting op: Algemene gegevens: We zien een kleine 
terugval in jeugdleden t.o.v. Vorig jaar. Het mannelijke aandeel in onze 
vereniging is 46%. Daar mogen we best trots op zijn. Leden behoud is erg 
belangrijk. De inkomsten bestaan voor 44% uit de contributie. Zonder 
sponsering en acties missen we 21% van onze inkomsten. We zijn 
ongelooflijk blij met de komst van Thijs Zwart. De uitgaven gaan voor het 
overgrote deel naar de accommodatie, de zaalhuur en de 
bondscontributies. De zaalhuren zijn dit jaar door de gemeente verhoogd. 
Een vraag van Eeltsje: mogen we dan ook wat meer van de gemeente 
verwachten wat betreft de staat van ons veld. Volgens hem is er een 
verschil in onderhoud tussen Surhuizum en andere verenigingen in bv. 
Buitenpost. Door het bestuur wordt opgemerkt dat wij deze indruk beslist 
niet hebben, maar mocht het veld niet naar tevredenheid zijn, gaan we 
wel in contact met de gemeente. Jantsje heeft nog een vraag over de 
lampen bij het trainingsveld. Wij hebben 2 lampen en bij wedstrijden is 
het zicht niet optimaal. Andere verenigingen hebben meer. In ons geval 
zijn de lampen in het beheer van de gemeente en bedoeld voor de 
trainingen, niet voor wedstrijden. Haye de Boer geeft nog aan dat de 
gemeente eerst nog het onderhoud wilde afstoten, maar nu trekken ze 
het weer naar zich toe. Misschien is er weer een mogelijkheid tot overleg 
betreffende veld en verlichting. Er zijn ook een aantal klachten geweest 
over onze verlichting door omwonenden en dit is doorgespeeld naar de 
gemeente. 
Renovatie: Er is al ontzettend veel werk verricht; het dak vernieuwd, de 
kleedkamers, er is geschilderd, buitenterras is aangepakt en de kantine. 
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Nu gaan we verder met de keuken en de geluidsreductie in de kantine. Het 
is er niet beter op geworden wat betreft het geluid.  
Er wordt een bedrijf die hierin gespecialiseerd is, gevraagd om een 
oplossing. Wobbe legt het financiële plaatje nog een keer uit. We hebben 
8000 euro aan subsidies binnen gehaald en we kregen een schenking van 
de club van 25 euro van 6500 euro voor de aanschaf van het meubilair. 
Jolanda merkt op dat er mensen zijn die met de proppers tegen de muren 
slaan. Elkaar hier op aanspreken. En we schaffen nog wat extra borstels 
aan. Een bord aan de muur bevestigen met een prullenbak eronder zou 
ook nog een oplossing kunnen zijn (Eeltsje). 
Spelregelbewijs: het KNKV stelt het halen van het spelregelbewijs verplicht 
voor alle senioren. Dit kun je gewoon thuis doen. De leden krijgen t.z.t een 
mail thuis met daarin een code, die kun je invoeren (korfbalmasterz) en 
dan kun je examen doen. Scheidsrechters en iedereen die een JWL 
diploma heeft behaald zijn hiervan vrijgesteld. We zijn van plan om nog 
een avond te organiseren waarin we met elkaar kunnen kijken wat nu de 
bedoeling is, een aantal regels met elkaar doornemen, etc. We spreken af 
dat degenen die het spelregelbewijs niet meer hoeven te halen, ook geen 
mail hieromtrent ontvangen. 
W.v.t.t.k.: Binnenkort gaat de wet AVG van start. Hier zijn we mee bezig. 
Gegevens van leden mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. 
De webshop is open, wordt al goed gebruik van gemaakt. Er is een 
passessie geweest en deze wordt waarschijnlijk vervolgd. Verhuur kantine: 
de gemeente gaat strenger controleren aangaande de drank- en horeca 
wet. We moeten voldoen aan een aantal regels. Vele barvrijwilligers 
hebben deelgenomen aan een IVA training. Nix onder de 18! De eventuele 
boete hiervoor sturen we door aan het lid zelf. Er mag geen verhuur van 
de kantine plaats vinden aan de leden aangaande feestjes, e.d. 

10) Rondvraag.  
− Jeroen Dijkstra: krijgen we nog een bingo na de vergadering? Antwoord: 

Nee, deze ronde geen quiz of iets dergelijks. Wordt wel gemist dus!  
− Arnout de Haan: hij geeft aan dat hij binnenkort een aantal maanden naar 

Amerika gaat en dus een tijdje niet kan korfballen. Antwoord: veel succes 
en plezier toegewenst!  

− Jeroen Dijkstra: vraagt zich af waarom activiteiten voor de jeugd alleen 
voor onze eigen jeugdleden zijn. Antwoord: Mirte van de JC beantwoordt 
deze vraag en geeft aan dat de kantine dan ook te vol wordt en de jeugd 
vindt het ook leuk om dingen alleen met het eigen team te doen. 
Paaseieren zoeken is voor iedereen en ook het schoolkorfbal is belangrijk. 
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Bovendien heb je dan ook weer meer vrijwilligers nodig, maar gelukkig 
biedt Jeroen zich in dat geval aan.  

− Eeltsje Talstra: is het ook een idee om een kledingsponsor voor de 
jeugdteams te zoeken en dan bv. Voor een lager bedrag. De B's spelen nu 
ook wedstrijdkorfbal, dus het belang van voldoende scheidsrechters is 
groot. En als laatste zou hij graag willen dat elke commissie regelmatig iets 
van zich laat horen op de website. Zet het punt in ieder geval op de 
agenda. Antwoord: punten worden meegenomen.  

− Jolanda Geertsma: Zorg ervoor dat de kantine na gebruik veeg schoon 
wordt achter gelaten, zodat de ouders die de kantine komen 
schoonmaken niet voor een verrassing komen te staan. Er is een ander 
model rokje gevonden, ook voor de jeugd. Deze zijn bij het Broekenhuis te 
koop. 

− Mirte v.d. Veen: geeft aan dat ze het verhaal aangaande financiën en 
renovatie wat dubbel vond. 
Antwoord: we willen graag dat alles voor iedereen goed duidelijk is. 

− Jakob de Haan: is het ook leuk om met jeugdleden naar het EK in Drachten 
en Leeuwarden te gaan.  

− Janet v.d. Veen: rookvrij terrein in ieder geval bij de jeugd zou erg mooi 
zijn. 
Antwoord: het bestuur heeft dit punt kortgeleden besproken; we houden 
het in de gaten en publiceren desnoods iets in de schakel. Als je iets 
besluit moet je het ook handhaven. Misschien een bord verboden te roken 
plaatsen. 

11) Actieve DTS-er (s) in beeld. Dit jaar werd onze altijd actieve activiteiten 
commissie in het zonnetje gezet met een welverdiend bloemetje! 

12) Sluiting. Om 21.45u sluit de voorzitter de vergadering. Een ieder wordt 
bedankt voor zijn/haar inbreng. 

 
Vastgesteld in de ledenvergadering van 8 maart 2019 
 
Voorzitter, Ronald Wassink  secretaris, Anita van der Vaart 
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Hallo dorpsgenoten,  
 
Gestaag gaan wij nog steeds door met onze goede doelen actie, help onze 
alleenstaande moeders in Gambia . Vorig jaar hebben wij een van de moeders 
moeten missen. Erg triest 37 jaar en niet meer bij machte de operatie die ze 
nodig had te betalen. Ze was ook buiten al haar krachten, maar zette door en 
via Caddy die wij ook hebben leren kennen komt alles toch nog steeds goed 
terecht! De kamers met opslag zijn eerst weer leeg, het is een heel werk om 
uit te zoeken maar het is het waard. 
 
Afgelopen jaar zijn we 2 x richting Zaltbommel gereden en konden we heel 
wat dozen op het containerschip laten laden. En hoe blij toen 6 weken later 
alles weer veilig binnen is gekomen. We willen iedereen heel hartelijk danken 
voor toch ook steeds weer spontane giften die soms zo maar binnenkomen. 
Hoe fijn is dat en hoe blij maak je de jonge moeders. Van DTS de korfbal 
vereniging kregen we dozen vol met goede trainingskleding, het is bijna niet 
uit te leggen hoe blij ze daar mee waren DANK JE WEL DTS!  
Susan heeft dagen langs het strand gelopen om dit ook aan de man te krijgen 
en zo voor haar kinderen het schoolgeld te betalen en daar gaat het 
uiteindelijk  om. Het is fijn dat ze zelf het gevoel hebben dat ze er iets voor 
kunnen doen.  
 
vriendelijke groet  Wilco, JikkeStien den 
Hartogh en onmisbaar voor de  hand en 
spandiensten Romke Veenstra. 
 
Voor informatie graag een belletje naar mij 
(JikkeStien) 06-20005887 
 Mailen mag ook, denhartogh@hetnet.nl   
 
En nieuw!!! ( Een beetje als vanouds )   
Er is mogelijkheid om een kinderfeestje te 
geven op onze biologische boerderij. Vraag 
naar de mogelijkheden en elk kind steunt 
een kind in Gambia  

  
  

mailto:denhartogh@hetnet.nl
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In memoriam Rommert 
 
 
Wy moatte in bysûnder en markant man misse,  
“hy sil nea wer lâns de line sitte”  
 
Rommert Kats       
ere-lid fan D.T.S. 
en lid fan fertsjinste fan it KNKV 
 
Rommert wie it gesicht fan DTS as spiler, trainer, 
coach, skiedsrjochter en foarsitter.  
Sûnder Rommert wie DTS net de bloeiende doarpsferiening dy’t it no is.  
Syn motto wie: “ien mear meitsje dan de tsjinstanner, dan winne wy”. 
Ús gedachten binne by Hennie, Rinze en Rolien en de fierdere famylje. 
 
In de rouwkaart van Rommert heeft het embleem van zijn en onze 
korfbalvereniging de Tûke Smiters een prominente plek gekregen. Het 
korfballen heeft in zijn leven een grote rol gespeeld.  
In 2017 bestond DTS 75 jaar. Rommert had er een hard hoofd in of hij nog bij 
de festiviteiten aanwezig kon zijn. Wat waren wij blij verrast dat Rommert en 
Hennie toch aanwezig waren bij het officiële moment van het 75 jarige 
jubileum. Ook Rommert genoot zichtbaar vanuit zijn rolstoel van dit 
bijzondere moment. Rommert was, denken wij, ook de enige aanwezige die 
deze 75 roerige jaren allemaal bewust heeft meegemaakt.  
Vanaf de oprichting tijdens de oorlogsjaren in 1942 was Rommert van de 
partij. Eind jaren 50 had DTS het heel moeilijk, te weinig leden, inzet en 
resultaten. DTS krijgt een enorme boost als meester Tseard Nijboer naar 
Surhuizum komt en lid wordt van DTS. De jaren daarna maakt DTS een 
enorme groei door en is een toonaangevende club in het Noorden. Aan die 
bloei heeft Rommert een belangrijke rol gespeeld. Rommert heeft vele 
functies binnen de vereniging vervuld. Als we door de oude notulen boeken 
blader komen we de naam van Rommert in alle verslagen tegen. Vaak als 
voorzitter maar ook secretaris en bestuurslid. Hoeveel jaar hij in het bestuur 
heeft gezeten kunnen we er niet precies uithalen. Ook als speler was 
Rommert met zijn eigenaardige basketbal schot belangrijk voor de DTS.  
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Rommert was jarenlang trainer coach van DTS 1 en 2. In die tijd ging in de rust 
de sigaret van Rommert even rond, allemaal even een trekje. Rommert was 
niet de man van ingewikkelde tactische systemen, nee inzet was belangrijk en 
zijn motto was: ien mear meitsje dan de tsjinstanner, dan winne wy. Cruijf had 
het ook kunnen zeggen.  
Daarnaast reisde hij als scheidsrechter op het hoogste niveau door het hele 
land. Vaak op de motor met Hennie achterop. Rommert was jarenlang een 
begrip in korfballand, zeker in Friesland.  
In één van de jubileum boeken staat nog een leuk stukje over de 
jaarvergaderingen in de beginperiode. Toen werd het Wilhelmus of het Fryske 
volkslied nog gezongen. De vergaderingen waren saai maar: Rommert Kats gaf 
door zijn ellenlange voordrachten enigszins een gezellig karakter aan deze 
avonden. In 1980 zijn Rommert en Hennie benoemd tot de eerste ereleden 
van DTS. Uit handen van voorzitster Marjan Stellema ontvingen zij een gouden 
herinneringsspeld als blijk van dank namens heel DTS voor het jarenlange vele 
en goede werk. Rommert heeft zich niet alleen op sportief gebied ingezet voor 
de vereniging. Ook de bouw van onze prachtige accommodatie is door de 
firma Kats gebouwd en later verbouwd. 
Rommert en Hennie waren vaste toeschouwers bij de wedstrijden van DTS. De 
laatste jaren wat rustiger langs de kant maar daarvoor liep hij als vervelend 
mannetje rond het veld en plaagde de toeschouwers en deelde “soere hartjes 
út’. Hij kon zich vreselijk ergeren aan de gemakzucht van een aantal spelers, 
dat kon niet. Inzet was de basis dan kwam de rest vanzelf.  
Rommert laat een gezonde club achter.  
Meindert heeft een bijzonder mooi ‘eindsignaal’ over Rommert geschreven. 
Die hebben jullie vast al gelezen. Mooier kunnen wij het eigenlijk niet zeggen.’ 
Op donderdag 29 november was de condoleance in onze kantine. Op weg 
naar zijn laatste rustplaats heeft hij nog een “rûntsje oer it fjild makke”. 
 
Het eindsignaal heeft geklonken; wij zullen je missen langs de lijn en als 
vriend. 
 
Bestuur DTS 
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Dankbetuiging 

Op 23 november jl. is mijn man, ùs heit en pake 
 
Rommert Kats overleden. 
 
Gedurende lange tijd was hij een betrokken lid, bestuurslid, voorzitter, 
scheidsrechter, sponsor en nog veel meer van DTS. Mede door de hulp en 
medewerking van de DTS (bestuurs)leden heeft Rommert de uitvaart 
gekregen die hij wilde. 
Het was mooi dat de condoleance kon plaatsvinden in onlangs verbouwde DTS 
kantine, het gebouw dat hij zelf gebouwd heeft. Er kwamen veel mensen om 
ons te condoleren. 
 
Naast DTSser in hart en nieren was Rommert ook een hartstochtelijk 
motorrijder. Misschien hebben jullie wel gezien dat Rommert zijn oude 
motorjas over de kist hing. De door hem in 1992 gekochte motor, inmiddels 
overgenomen door Rinze, stond voor de deur. De BMW K750 RT heeft 
inmiddels meer dan 300,000 km gereden. Ook de BMW maakte symbolisch 
zijn laatste rit en krijgt een verdiende rustplaats in de garage. 
Na afloop van de condoleance werd Rommerts wens om nog een ronde over 
het korfbalveld te rijden vervuld. Dat was voor ons een emotioneel moment. 
Daarna zijn we, de BMW voorop, naar Opende gereden, waar we in besloten 
kring afscheid hebben genomen. 
 
Indrukwekkend waren de minuut stilte en de woorden uitgesproken door 
voorzitter Ronald Wassink, en geschreven door Meindert Brouwer, op 
zaterdag 1 december in de sporthal. 
 
Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben 
kunnen nemen. Het heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun 
geweest. 
 
Namens de familie 
Hennie Kats-Menger  
Eringalaan 8 kamer 20  
9285 TR BUITENPOST  
0511- 84 44 54 
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Verslag F1 
 
Drie trotse trainsters trainen trefzekere talentvolle triomfantelijke toppers. 
De spelers van de F1 hebben tot nu toe een goed zaalseizoen achter de rug. 
Dit is met een gedeelde eerste plaats terug te zien in de stand, maar ook in 
het veld en op trainen is het te merken. Het is ontzettend leuk om te zien dat 
Dycke, Halbe, Jasper, Ruben en Danil het spelletje steeds beter beginnen te 
snappen en dat het plezier daardoor toeneemt. Soms kennen ze de regels 
beter dan de scheidsrechters, wat ook bijzondere taferelen oplevert. Ze 
hebben alle vijf lekker een eigen mening en houden ervan om te analyseren 
wat er moet gebeuren of wat er gebeurd is. Iets minder praktisch is dat deze 
analyses soms tijdens de wedstrijd gehouden worden, terwijl de tegenstander 
gewoon verder speelt :-)  
 
Dat de trainsters het erg naar hun zin hebben met deze toppertjes moge 
duidelijk zijn, maar wat vinden de spelers nou zelf het leukste aan korfbal? 
Halbe: ik vind het het leukst om te scoren en te winnen en samen te werken. 
Danil: ik vind het leuk om samen te werken. Anders kunnen we natuurlijk niet 
zo goed zijn als we niet samenwerken. 
Dycke: het leukste is om met zijn allen met veel lol en plezier de wedstrijden 
te spelen. Aanvallen en schieten op de korf vind ik zelf het leukste. 
Jasper: ik  vind schieten het leukste om te doen 
Ruben: ik vind trainen heel leuk en oefenen en verdedigen 
 
Alle aspecten van korfbal komen terug in deze antwoorden en ook in de 
spelers zelf. Dit geeft wel aan waarom de F1 zo’n goed en leuk team is! 
       
Groeten, Dycke, Halbe, Danil, Ruben, Jasper 
Fenna, Mirte en Berber 
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Kangoeroeklup 
 

Doe jij ook mee!!??  

 
De Kangoeroes zijn vrolijk 2019 ingehuppeld en er zijn ook een paar nieuwe 
Kangoeroes bij komen springen! We trainen nu steeds met een groepje van 
tussen de 7 en 9 Kangoeroes en dat vinden wij heel gezellig.  
 
In de zaal hebben we natuurlijk lekker veel materialen, dus we hebben al heel 
veel verschillende spelletjes gedaan. Eén van de favorieten is toch wel 
lijnentwister (met je billen op rood! Met je neus op geel!) en het bootje varen 
deed het ook goed (zie foto).  
 
We spelen veel met ballen in alle soorten en maten, maar doen ook allerlei 
andere spelletjes om onze spieren te trainen. Daarnaast oefenen we het 
wachten op onze beurt en het samenwerken en trainen we ook nog onze 
lachspieren! 
 
In de zaal zijn we er op de volgende zaterdagen van 9.45 uur tot 10.45 uur: 

2 februari 
16 februari 

2 maart 
9 maart 

23 maart 
 
Er kunnen altijd meer Kangoeroes bij, dus ben of ken je iemand die het leuk 
lijkt om met ons mee te trainen, kom dan vooral een keer langs! 
 
     Groeten, Martine en Berber 
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Voor al uw installatiewerk 
− Duurzame installaties 
− Koeling 
− Verwarming 
− Water 
− Gas 
− Electra 
− Riolering 
− Sanitair 
− Ventilatie 

 

 

   
 

www.beerstra.nl     Friese Streek 13   9872 PP Stroobos 
             
           info@beerstra.nl                0512 840611 of 06 211 411 99 
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