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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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Het Begin 

50e jaargang nr. 4. 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 

 Alg. bestuurslid Halbe Rispens 352868 

 

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 
 

Voor jullie ligt de 4e schakel van dit seizoen ook deze schakel is weer goed 

gevuld wij zijn er blij mee. Het zaalseizoen is ten einde en we maken ons weer 

op voor de 2e helft van het veldseizoen de voorjaarscompetitie. In deze schakel 

dan ook natuurlijk het wedstrijdschema met vervoer en scheidsrechters en de 

schoonmaakschema’s. Let erop of u/jij aan de beurt bent en laat mensen niet 

onnodig wachten. De verschillende overzichten komen ook nog op de site te 

staan. 

Ook komen er weer feestdagen en vakanties aan misschien handig om vast te 

informeren of iedereen wel aanwezig is zodat je wedstrijden eventueel kunt 

verzetten. Vooral het hemelvaart weekend is een weekend dat veel mensen weg 

zijn. 

 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten. 

De Redactie 

Jolanda Geertsma 

 

Verjaardagskalender 
 

 April  Mei   Juni 

            

04 Helene Nauta 1 Johannes Brandsma 03 Janet v/d Veen 

09 Elmer Veenhuizen 02 Janko de Vries 05 Ilse Tuinstra 

09 Jesse Meerstra 03 Sem v/d Veen 06 Jacob Laanstra 

20 Anouk Geertsma 05 Viktoria Blinda  07 Minke Bosma 

21 Fernanda Huistra 05 Arnout de Haan 09 Silke Schievink 

23 Geanne Barwegen 05 Jacob de Haan 21 Minze van Dijk 

23 Marten Posthumus 05 Lammy de Boer 24 Hieke Bruining 

23 Jelle Hofman 18 Jeroen Dijkstra 24 Wiebe v.d. Meer 

27 Anne-Maaike Triemstra 21 Hennie Kats 24 Eline Brandsma 

29 Anton Postma 27 Binnie Rispens     

30 Wilma Veenstra 29 Fenna Bouma     
  30 Niek Wassink     
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Van het Bestuur 
 
Op vrijdag 6 maart jl. hebben we een 

belangrijke algemene ledenvergadering 

gehad. We mochten 42 leden verwelkomen, 

waarbij we graag nog meer junioren hadden 

zien aanschuiven. Misschien een uitdaging 

voor volgend jaar?  

 

Behalve de altijd belangrijke informatie van 

onze penningmeester ten aanzien van inkomsten/uitgaven 2014 en budget 

2015, werden ook diverse grote dossiers en resultaten met de leden gedeeld. 

Het bestuur kon formeel het zogenaamde verenigingsplan presenteren. Een 

vastlegging van activiteiten, structuren en verwachtingen voor en door de 

vereniging. Voor de komende renovatie van ons complex konden de leden 

instemmen met een financiële onttrekking aan de algemene middelen voor de 

renovatie. Hiermee is de weg vrij gekomen om te starten. De bouwvergunning 

is in aanvraag en hiermee de eerste stap naar een opfrissing van ons complex. 

Tijdens de vergadering hebben zich vijf leden beschikbaar gesteld om het 

bestuur te ondersteunen in het andere dossier, te weten het klein onderhoud van 

de sportvelden. Als nieuw bestuurslid hebben we Halbe Rispens mogen 

verwelkomen om de gelederen te versterken. Buiten alle mooie sportieve 

prestaties kunnen we ook op dit gebied trots zijn op onze vereniging en 

terugkijken op een succesvolle algemene ledenvergadering. De algemene 

ledenvergadering werd afgesloten met een try-out van een zogenaamde 

pubquiz. De wel zeer strenge leiding mocht de pret niet drukken en met de 

eerste prijs zijn de dames van ons 1e team aan de haal gegaan. We kunnen 

stellen dat we een zeer succesvolle activiteit hadden aansluitend aan de ALV.   

 

We gaan weer naar de veldcompetitie, dit niet zonder de zaalcompetitie 

succesvol te hebben afgesloten. Allereerst is hier het kampioenschap van ons 

tweede team. Overtuigend werd gewonnen van de Flamingo’s, onder 

belangstelling van veel publiek en de aanmoediging met diverse spandoeken. 

De spandoeken zijn in een opwelling en zeer korte termijn gerealiseerd, waarbij 

de opkomst van de jeugd de leiding totaal heeft verrast. Een fantastische 

spontane reactie, complimenten aan de organisatie. Natuurlijk zijn er ook de 

kampioenschappen van de C1 en de D1 te vermelden. Beide teams zijn 

ongeslagen kampioen geworden wat toch een hele prestatie is.  

 

Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 
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Wat een fantastische vereniging we zijn mocht weer duidelijk worden tijdens 

de georganiseerde playbackshow. Alle teams leverden een top prestatie, 

waarbij het niveau van de spelweek verbleekte. Goede playback gecombineerd 

met fantastische kostuums en aankleding leverde serieus vuurwerk op. Een 

vereniging waarbij iedereen geaccepteerd wordt voor wie of wat hij is en men 

zich publiekelijk gerust bloot durft te geven. Gewoon weg fantastisch.  

 

Wetende dat er voor de komende periode weer veel op het programma staat 

voor oud en jong, kijk ik alweer uit naar de warme en gezellige dagen op ons 

sportcomplex ‘Woudlust’.   

We wensen iedereen een sportief en succesvolle veldcompetitie toe.  

 

Namens het bestuur,  

Ronald Wassink  

 

Verslag Playbackshow 
Playbackshow 2015!! 13 maart was alweer de 2e editie van een zeer geslaagde 

playbackshow. De eerste editie was alweer 3 jaar geleden dus werd het tijd 

voor een vervolg. Ook deze keer waren de meeste teams van DTS 

vertegenwoordigd met vooral zeer creatieve playback ideeën. Maar liefst  

6 jeugd teams en 5 senioren teams hebben zich in het zweet gewerkt om een 

mooie en vaak ook grappige presentatie neer te zetten. Dit keer was er een 

speciale jury geselecteerd, bestaande uit Wobbe, Sanne en Meindert, die een 

lastige avond tegemoet gingen. De kangoeroeclub mocht het spits afbijten met 

de pinguïndans. Allemaal op hun mooist gekleed verschenen de allerkleinsten 

van DTS op het podium. En dansen, dat konden ze als de besten. Na al dat 

schudden met die billen en rondjes draaien, zijn de pinguïns verkoeling gaan 

zoeken en maakten plaats voor de F1. Van de zuidpool waren we zomaar 

beland in de jungle. We vlogen samen met de piloot en een aantal mooie 

danseressen naar de tropen om naar het junglelied te luisteren. Ook bij de F1 

spatten de vonken ervan af. Na muziek die oversloeg, een aap en zelfs een 

olifant te hebben aangehaald was dit team niet meer te stoppen en wisten alles 

gelukkig tot een goed einde te brengen. Na het junglelied van de F1 gingen we 

vliegeren met de F2. Ondanks het minieme briesje dat in het gebouw waaide 

gingen deze vliegers verbazingwekkend hoog. Als een giraffe zo hoog! Dit 

team maakte er een beestenboel van en hadden de danspasjes perfect onder 

controle. Door een plotseling opkomende storm werden ze meegenomen door 

hun vlieger en maakten het podium vrij voor de E1/E2.   

Ineens reden we op de prairie om indianen te vangen. Het ging alle kanten op 

tijdens de playbackshow, dat blijkt wel weer.  
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Of er ook echt indianen gevangen zijn was ons niet helemaal duidelijk, maar 

het publiek kregen ze mee, dus dat zat wel goed. Na te zijn gestorven aan een 

totempaal werden we meegesleept naar een heel ander decor, namelijk de 

Voice Kids van de D1. Van kleurrijke outfits, naar stoere meiden tot 

onherkenbare mannen met snorren en donkere zonnebrillen, werden we 

omvergeblazen door dit zeer talentvolle optreden. De draaistoelen van de 

juryleden waren hierbij de finishing touch. We draaiden met de juryleden mee 

naar het volgende, wat hogerop gelegen optreden. Als laatste act voor de jeugd 

werd er in de Alpen gejodeld door de dames van de C1. We hopen niet dat het 

gebouwtje straks uit zijn voegen barst, want wat konden deze meiden springen 

en dansen in hun prachtige outfits. Na dit nummer jumpte onze jury zwetend 

door naar het juryoverleg want wat waren dit allemaal fantastische 

optredens.  Zoals Hennie Huisman altijd al zei: ‘Er kan er maar 1 de winnaar 

zijn’, werd na even discussiëren de eerste prijs uitgereikt aan de Voice Kids!  
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Na de koffie werd er vrolijk verder geplaybackt met de senioren teams. Hier 

beet een opmerkelijk duo het spits af. Op de regenlaarzen en geitenwollen 

sokken werd een duet gezongen van onkenbaar hoog niveau. Dit tweetal kan 

zich meten met de zangeres zonder naam,  vanavond wilde dit duo hun 

identiteit niet vrijgeven en gaan ze de boeken in als: ….  Het volgende optreden 

was in een rood wit jasje gestoken. De junioren lieten hun liefde voor de club 

blijken door dit prachtige Juniorenlied. Van de primeur van de nieuwe smurf-

tastische DTS mascotte tot het etiket van een rood wit biermerk, was alles tot in 

de puntjes uitgewerkt.  Het niveau werd hierdoor nog even flink 

opgekrikt.  Door naar de 3e act van de senioren. DTS 1, het vlaggenschip van 

de club, ging tot het puntje van de ijsberg.  Terug in de tijd toen schepen  nog 

onzinkbaar zouden zijn, werd hier nogmaals 

het tegendeel bewezen.  

Iedereen werd letterlijk ten onder gebezemd 

op dit schip, uiteindelijk met  1 overlevende, 

Annemarie her heart will go on.   

 

 

 

In gedachten verzonken ging de avond verder met een optreden van DTS 3.  

ZZ Luv stond op de aankondiging. Met grote ogen werd er door het 

vrouwelijke publiek aanschouwd hoe de heren van DTS 3 uit hun hoed 

ophielden bij Joe Cocker. Ook de dames rockten de pan uit!  

Aangekomen bij alweer de laatste act van de avond. De dames van DTS 2 

waren op zoek naar hete mannen. Nou, die hebben ze gevonden! En hoe?! 

Oncies, bouwvakkers outfits, brandweer- en politiepakken werden 

aangetrokken om vervolgens te worden uitgetrokken op het podium.  Sexie 

afsluiter!  Na deze ‘hete’ optredens, moest de jury de koppen weer bij elkaar 

steken om de winnaar bekend te maken. Door het hoge niveau van deze 

talentvolle optredens werd door Wobbe, Sanne en 

Meindert  ijskoud  aangekondigd dat de Titanic van DTS 1 toch wel de meeste 

indruk had gemaakt die avond, een terechte winnaar van deze 

playbackshow!  Na de optredens werd er nog volop gefeest en gedanst. We 

terugkijken op een zeer geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is, 

dus bij deze kan er weer gebrainstormd worden voor een volgende editie. 

Graag willen we nogmaals een aantal mensen bedanken die dit hebben 

mogelijk gemaakt. Dat zijn natuurlijk de fantastische juryleden Wobbe, Sanne 

en Meindert en natuurlijk onze presentatrice van de avond, Berber. De mooie 

muzikale klanken werd verzorgd door Sape. Tot de volgende editie van de 

playbackshow! Hinke, namens de JC.  
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Hoofdsponsor ‘Het Broekenhuis’ steekt DTS 1 in 

nieuwe trainingspakken 
 

Herenmodezaak ‘Het Broekenhuis’ van de heer 
Jelle Johannes de Vries is sinds 2 januari 1978 
gevestigd te Surhuisterveen. ‘Het Broekenhuis’ is 
al sinds jaar en dag een belangrijke sponsor voor 
korfbalvereniging DTS. Sinds enkele jaren is ‘Het 
Broekenhuis’ de sponsor van het eerste team 
van DTS. Voor de wedstrijd tegen Invicta 
afgelopen zaterdag 25 januari deed de hoofd-
macht van DTS voor de eerste keer de warming-
up in de nieuwe, door het Broekenhuis 
gesponsorde trainingspakken. Voorzitter Ronald 
Wassink maakte van deze gelegenheid gebruik 
om Jelle de Vries te bedanken voor meer dan  
30 jaar van sponsoring. De heer De Vries ontving 
hiervoor de titel Ere-sponsor van DTS en een 
mooie attentie.   
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Foto impressie 
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Verslagen senioren 
 

 

 
Na een mooi zaalseizoen waarin DTS 2 maar 4 verliespunten had geleden, kon 

er zaterdag 7 maart worden gespeeld om het kampioenschap in de reserve 4e 

klasse.  

 

Directe concurrent DTG had eerder die dag zijn wedstrijd gewonnen van de 

nummer 3 op de ranglijst ROG. DTS moest beslist winnen van Flamingo’s om 

op evenveel punten als DTG uit te komen. Omdat dan het onderlinge resultaat 

geldt (DTS speelde 1 keer gelijk en won 1 keer van DTG) zou DTS dus 

kampioen zijn! De heren en dames van DTS 2 wisten dus wat hen te doen 
stond: vol aan de bak, hatsaa!! 
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Voor één dag leek het alsof DTS 2 het eerste team van DTS was. De sporthal in 
Buitenpost zat vol met enthousiast DTS-publiek. En we waren onder de indruk 
van de vele mooie spandoeken gemaakt door de jeugd van DTS. 
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Maar ook de Flamingo’s was onder de indruk….. Dus bedankt DTS jeugd! 
Hierdoor kon DTS meteen uitlopen naar een 0-3 voorsprong. DTS heeft zijn 
voorsprong niet weer uit handen gegeven en speelde een echte 
kampioenswedstrijd zonder het gelukkig weer heel spannend te maken. Na 
rust kwam DTS nog scherper uit de kleedkamer, natuurlijk te danken aan de 
oppeppende woorden van Anneke. De volgende drie doelpunten op rij waren 
de genadeslag. Tien minuten voor tijd kwamen de 4 wisselspelers in het veld, 
zodat iedereen zijn speelminuten kon maken. Uiteindelijk werd gewonnen 
met 18-12 en was het kampioenschap en het feest een feit!  

  

 
 

 
Het feest werd uiteindelijk tot in de kleine uurtjes doorgezet in onze eigen 
DTS-kantine. Foto’s hiervan ontbreken (gelukkig ;-) ) 
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DTS 1 
DTS begon 2015 met een nipt verlies tegen HHV, een ploeg die mee deed voor 

de bovenste plekken. De week daarop werd dit echter goed gemaakt door een 

overwinning tegen Invicta. Aangezien eerdere ontmoetingen in het seizoen 

uitliepen op een gelijkspel, waren dit waardevolle punten.  

De wedstrijd tegen Kios'45 leverde na een zeer spannende en felle wedstrijd 

met een uitslag van 17-18 ook twee punten op. De wedstrijd kostte ons echter 

Jouke. Na een actie van zijn heer liep Jouke een armblessure op die hem de rest 

van het zaalseizoen aan de kant hield. Johan maakte hierdoor zijn debuut in 

DTS 1. 

In de hierop volgende wedstrijden konden we een beroep doen op de heren van 

DTS 2 en de junioren om het eerste achttal compleet te maken.  

Met Anton op de plek van Jouke stuntte DTS voor eigen publiek tegen 

koploper Achilles. In een spannende wedstrijd met een enthousiast publiek 

hield DTS de punten in eigen huis. Helaas betekende deze wedstrijd dat Jeroen 

enkele wedstrijden niet van de partij zou zijn, waardoor een extra beroep 

gedaan moest worden op eerder genoemde heren.  

Tegen Spannum werd Jeroen verdienstelijk vervangen door Sjoerd en Jouke 

door Anton. Ook dit werd een spannende wedstrijd, maar helaas sloeg de 

balans deze keer door in het voordeel van Spannum. De twee punten gingen 

deze keer met de gasten mee naar Spannum. In de laatste wedstrijd tegen Altijd 

Kwiek speelden Jakob, Arnout en René mee. Helaas had DTS een behoorlijke 

offday en gingen de Surhuizumers met 25-10 ten onder.  

De laatste twee wedstrijden zouden een klein dieptepunt genoemd kunnen 

worden, maar DTS 1 kende ook een paar hoogtepunten. Allereerst waren daar 

de nieuwe trainingspakken, aangeboden door onze sponsor Jelle de Vries. Ze 

zitten heerlijk en zien er mooi uit, dus onze dank is groot! 

Daarnaast bleken de talenten van de spelers van 1 diverser dan de overige  

DTS-ers hadden vermoed. Met onze Titanic-act wonnen we de playbackshow, 

maar hebben we vooral heel veel lol gehad.  

Ook willen we DTS 2 vanaf deze plek nog een keer feliciteren met hun 

kampioenschap. Super gedaan! 

Op het veld gaan we weer strijden voor het hoogst haalbare. We hopen dat 

jullie dan weer net zo enthousiast langs de kant staan, als wij in het veld! 

Natuurlijk willen we ook nu weer de wissels bedanken voor hun steun in en om 

het veld, gedurende het hele seizoen.  Vooral in de wedstrijd tegen Achilles 

werd de kracht van de negende man duidelijk, doordat jullie ons naar de 

overwinning schreeuwden, top! 
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DTS 3 
Gaarne willen wij jullie weer even “bijpraten” wat betreft de prestaties en 

wetenswaardigheden van het 3e. Inmiddels aanbeland in het jaar 2015, staan 

wij er wel goed voor. In deze poule met 7 teams, zijn er 5 teams (waaronder 

DTS) die erg aan elkaar gewaagd zijn. Het aantal behaalde punten ligt dan ook 

dicht bij elkaar. Alleen Joure 2 en NKC 2 doen niet echt mee om de prijzen.  

10 januari de eerste ontmoeting met ROG 5. Een degelijke ploeg. Mix van jong 

en wat ouder en een lange heer erin die de boel aardig kan ontregelen. Eeltsje 

deed deze wedstrijd met ons mee. Het werd een spannende, gelijk opgaande 

strijd. Uiteindelijk bleef de teller staan op 16-15 in ons voordeel. De week 

daarna op naar Dokkum. De vorige keer wonnen we met dikke cijfers van de 

Granaet 4. Ik weet niet of het onderschatting is geweest, maar deze wedstrijd 

liet een beetje een ander beeld zien. Deze wedstrijd deden Tsjebbe en Lammy 

mee en ook Reina heeft nog een helft meegespeeld. De Granaet was er op 

gebrand om te winnen en dat is ook zo geschied. Met 12-9 verloren we deze 

wedstrijd. 9 doelpunten is ook veel te weinig, normaal kunnen wij de korf beter 

vinden!  

Oké, de daaropvolgende wedstrijd tegen NKC 2 uit Noordwijk. Zoals gezegd 

doen zij niet mee om de prijzen. Binnen no time hadden wij een 5-0 op het 

scorebord staan, in ons voordeel. Er werd door iedereen lekker gescoord en 

deze wedstrijd wonnen we dan ook met 16-8. Dan de return tegen Olympia 2. 

Altijd lastig. De laatste ontmoetingen met het team uit Twijzel kunnen we maar 

niet in winst omzetten. Dus deze keer toch extra gebrand om te winnen. Maar 

binnen de kortste keren stonden we tegen een 4-0 achterstand aan te kijken. We 

lieten ons compleet overdonderen. Echt dichterbij konden we deze wedstrijd 

ook niet komen; maakten wij eindelijk een doelpunt, kregen we gelijk twee 

tegen bij wijze van spreken. Minder dan een verschil van 4 doelpunten hebben 

we niet kunnen maken. Uiteindelijk verloren we de strijd met 19-12. In het 

schrift lees ik nog iets over een zoektocht naar een broekje door Arjen. Hij 

wilde nog graag invallen maar had zo snel geen broek bij de hand. Wel de 

lange broek, maar ja dat is niet de bedoeling. Arjen een paar keer langs het veld 

zien sprinten en ja, uiteindelijk toch voorzien! Op Valentijnsdag (met hartjes 

tompoezen in de koelkast) moesten wij aantreden tegen Joure 2. Een leuke 

wedstrijd gespeeld, die wij winnend afsloten met 15 tegen 12. Leuke 

wetenswaardigheid: binnen 4 seconden na begin wedstrijd stonden wij met 1-0 

voor door een inloopbal van Tanja. Nou, sneller kan het bijna niet. Onze laatste 

zaalwedstrijd van dit seizoen was die tegen ROG 5. Deze keer kregen we 

versterking van Menco. Net als de vorige keer werd dit ook weer een 

spannende, gelijk opgaande wedstrijd. Bart had, met hulp van Menco, die 

“lastige” heer goed in de tang. Zodat hij moeilijk tot scoren kon komen.  
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We wonnen met 13-10. Zo zijn wij dan aan het eind van deze zaalcompetitie 

gekomen. Een aantal tegenstanders van ons moeten nog een wedstrijd(en). Het 

is dan ook nog niet duidelijk wie de kampioen zal worden. Theoretisch maken 

wij nog een kans…  

Anita  

 

DTS 4 
We begonnen in 2015 tegen Pallas uit Leeuwarden. Een moeizame eerste helft 

waarbij van beide kante de doelpunten duur waren. Martha Postma zorgde 

uiteindelijk voor een  ruststand 4-3. In de 2e helft waren we beter op dreef. We 

liepen uit naar 8-4, maar lieten Pallas toch weer aansluiten op 8-7. Het laatste 

kwartier was weer voor DTS. Eindstand 11-7.   

Doelpunten: Sytze, Wiebe en Wobbe 3, Martha en Pietsje 1.   

 

Tegen NQL (Nij Quick Libben) speelden we een regelmatige wedstrijd. De 

doelpunten vielen om en om tot 10-10. In de laatste minuten pakte NQL de 

volle winst met 10-12.   

Doelpunten: Minze en Wobbe 3, Sytze 2 en Nynke en Hilly 1.   

 

Uit tegen Harkema waren wij niet in goeden doen. Tot de rust ging het nog 

redelijk, 8-5. In de 2e helft kwamen wij er niet meer aan te pas. DTS scoorde 

slechts 2 keer. Niet onvermeld mag blijven dat Tynke de Haan in haar eerste 

wedstrijd een doelpuntje mee pakte. Harkema scoorde er 13 waarvan één een 

prachtige lange bal door Ties.   

Eindstand 13-7. Doelpunten: Wobbe 3, Minze 2, Piet 1 en Tynke 1.   

 

Tegen onze vrienden van ODIS uit Elsloo moesten wij uitwijken naar Opende. 

Piet M. voelt zich wel thuis in het Groninger land. Piet stond maar liefst 5x in 

de score lijst!! Ook Gea scoorde, het bleef nog lang onrustig op de Lustenburg. 

Vanaf het begin had DTS de wedstrijd onder controle. Onze aanvoerder Wiebe 

had Alexander onder controle en dat scheelt. Na een ruststand van 8-4 pakte 

DTS de overwinning met 11-8. Volgens het verslag (Martha) ‘schreeuwt 

Wobbe veel maar daden??’. Die opmerking laat ik bij de opsteller.   

Doelpunten: PIET 5, Wobbe 3, Pietsje, Gea en Sytze 1.   

 

In de uitwedstrijd tegen Pallas kwam DTS moeizaam op gang. Slechts 3 

doelpunten in 30 minuten, ruststand 6-3. De 2e helft liep het allemaal wat 

vlotter. Wiebe, in de 1e helft bankzitter, gaf het goede voorbeeld met een 

afstandsschot. Pallas had alle kruit in de 1e helft verschoten, eindstand 6-10.   

Doelpunten: Wobbe 3, Wiebe en Sytze 2, Hilly, Minze en Gerry 1.  
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Wik uit Damwoude is niet onze favoriete tegenstander. Wik is een fysieke 

ploeg waar wij veel moeite mee hebben. Eeltsje was scheidsrechter en hij hield 

het kort. Na 20 minuten en 5 strafworpen viel het kwartje bij Wik, daarna 

speelden wij een normale wedstrijd. DTS kon de voorsprong tot 8-8 volhouden. 

Daarna kwam Wik steeds op voorsprong en kon DTS de aansluiting net niet 

voor elkaar krijgen. Wij verloren uiteindelijk met 12-13. Jammer.   

Doelpunten: Wobbe 6 (4 strw), Sytze en Lammy 2, Minze en Wiebe elk 1.   

 

Als afsluiting van dit zaalseizoen naar ODIS. Wij kwamen maar moeizaam 

opgang en de wedstrijd werd nooit sprankelend. Bij rust was de schade van de 

eerste 10 minuten ingelopen 7-4. In de 2e helft de wedstrijd regulier 

uitgespeeld, eindstand: 11-8.   

Doelpunten: Lammy 3, Hilly, Sytze  en Pietsje 2, Minze en Wiebe elk 1.   

 

Schoonmaak hokken 

 

 
  

SCHOONMAKEN: 

Vloer vegen, dweilen, wc's, banken, afvalbak legen 

en niet vergeten het scheidsrechterhok meenemen

WEEK 14 29 maart t/m 4 april

DTS 3 Anita

WEEK 15/16 5 t/m 18 april

DTS 2 + A2 Hinke

WEEK 17 19 t/m 25 april

DTS 1 + A1 Marleen

WEEK 18/19 26 april t/m 9 mei

DTS 3 Minke

WEEK 20 10 t/m 16 mei

DTS 2 +A2 Mirte

WEEK 21 17 t/m 23 mei

DTS 1 + A1 Annemarie

WEEK 23 1 t/m 6 juni

DTS 4 Tanja
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Programma 
 

 
 

Zaterdag 28 maart

Wedstrijd Accommodatie Starttijd 
Aanwezig/

Vertrek
Vervoer

Scheids-

rechter

Altijd Kwiek 1 - DTS 1 De Jister 15:00

Altijd Kwiek 2 - DTS 2 De Jister 13:30

DTS 4 - Emmeloord/Marknesse 4 14:00 Henk

DTS A1 - Vitesse (Be) A1 10:00 9.00 Wiebe

DTS A2 - Pallas '08 A1 11:30 10.30 Anneke

TDK B1 - DTS B1 Sc Deinum 11:00 9.45 Albert, Wiebren en Jesse

DTS C1 - Harkema C2 10:00 9.15 Lammy

DTS (S) D1 - De Granaet D1 Sportpark Woudlust 11.00 10.30 Sieuwke

LDODK E3 - DTS E1 Sp Kortezwaag 13:15 12.15 Coach en Mirte

AVO E5 - DTS E2 Sc Marsdijk 12:00 10.45

DTS F1 - CSL F2 10:00 9.45 Pietsje

Invicta F2 - DTS F2 Sp Baensein 10:00 9.30 Coach en Melle

zaterdag 4 april

Wedstrijd Accommodatie Starttijd 
Aanwezig/

Vertrek
Vervoer

Scheids

rechter

DTS 1 - Harich 1 15:30

DTS 2 - Harich 3 17:00

MN en W 2 - DTS 3 Sc Hijum 14:00

Oerterp 3 - DTS 4 Griene leane 14:00

Wêz Handich/DOW A2 - DTS A1 SC de Burgerkamp 12:15 11.00 Coach, Fenna en Andries

WIK '34 A2 - DTS A2 Sc Damwoude 11:00 9.45
Reina, Anne Maaike en 

Binnie

Invicta C2 - DTS C1 Sp Baensein 11:30 10.45 Coach en Wiktoria

Oko/Bies D2- DTS D1
Sportpark De Olde 

Wierden
10.30 9.45 Frederika, Marc en Jikke

DTS E1 - Wordt Kwiek E1 10:00 9.30 Nynke B.

DTS E2 - Oerterp E1 11:00 10.30 Pietsje

Drachten F2 - DTS F1 Sc Sportlaan 9:45 9.10 Femke en Xander

DTS F2 - DIO F1 10:00 9.45 Gea

vrijdag 10 april

TFS D1 - DTS D1 t Trefpunt 18.30 17.45 Marten, Anouschka en Elmer
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Vervolg programma 

 

 

zaterdag 18 april

Wedstrijd Accommodatie Starttijd 
Aanwezig/

Vertrek
Vervoer

Scheids

rechter

Harkema 1 - DTS 1 Sp De Bosk 15:30

Lemmer 2 - DTS 2 Sp Lemstervaart 17:00

Lemmer 3 - DTS 4 Sp Lemstervaart 18:15

De Granaet A2 - DTS A2 Tolhuispark 11:00 9.45 Coach, Tiny en Else

DTS B1 - DOW B1 10:00 9.30 Anton

NQL C1 - DTS C1 De Swellen (Burdaard) 10:30 9.20 Coach en Esmee

DTS E1 - Donkerbroek E1 10:00 9.30 Mirte

Drachten E4 - DTS E2 Sc Sportlaan (KG) 10:00 9.15 Anouk en Jildau

DTS F1 - Oerterp F1 11:00 10.45 Tanja

DTS F2 - Kinea F2 10:00 9.45 Anita

zaterdag 25 april

Wedstrijd Accommodatie Starttijd 
Aanwezig/

Vertrek
Vervoer

Scheids

rechter

DTS 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 15:30

DTS 2 - Sparta (Ze) 3 17:00

DWA/Argo 3 - DTS 3 Winsum (KG) 13:00

DTS 4 - Lemmer 3 14:00 Rinze

DWA/Argo A1 - DTS A1 Winsum (KG) 11:30 10.00 Coach, Hillie en Martine

DTS A2 - De Granaet A2 11:30 10.45 Janette

WIK '34 B1 - DTS B1 Sc Damwoude 10:45 9.45 Thea, Ilse en Theunis

DTS C1 - NQL C1 10:00 9.30 Sjoerd

Drachten D2 - DTS D1 Sc Sportlaan (KG) 11:00 10.10 Marijke, Teikje en Hille

Donkerbroek E1 - DTS E1 Sp Ontwijk 14:00 13.10 Coach en Mirte

DTS E2 - Drachten E4 10:00 9.30 Janette

Oerterp F1 - DTS F1 Griene leane (KG) 9:00 8.25 Eline en Patrick

Kinea F2 - DTS F2 Sc De Knipe (KG) 10:00 9.10 Coach en Jorrit

zaterdag 9 mei

Wedstrijd Accommodatie Starttijd 
Aanwezig/

Vertrek
Vervoer

Scheids

rechter

Invicta 1 - DTS 1 Sp Baensein (KG) 15:30

Invicta 2 - DTS 2 Sp Baensein (KG) 14:00

DTS 3 - De Hoeve 4 17:00 Lammy

Emmeloord/Marknesse 4 - DTS 4 Sc De Boskamp (KG) 12:45
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Laatste deel programma 

 

 

vervolg 9 mei

Wedstrijd Accommodatie Starttijd 
Aanwezig/

Vertrek
Vervoer

Scheids

rechter

DTS A1 - Lintjo A1 11:15 10.30 Rinze

Pallas '08 A1 - DTS A2 Sc Nylan (KG) 12:15 11.00 Coach, Eke en Geanne

DTS B1 - WWC B2 10:00 9.30 Nynke G.

Harkema C2 - DTS C1 Sp De Bosk 10:00 9.20 Coach en Nyne

DTS D1 - DTL D1 11:00 10.30 Sytse H.

DTS E1 - LDODK E3 11:00 10.30 Berber

DTS E2 - AVO E5 10:00 9.30 Nynke B.

CSL F2 - DTS F1 Sc Britsenburgh (KG) 10:00 9.00 Leanne en Johannes

DTS F2 - Invicta F2 10:00 9.45 Pietsje

zaterdag 16 mei 

Wedstrijd Accommodatie Starttijd 
Aanwezig/

Vertrek
Vervoer

Scheids

rechter

DTS 1 - Spannum 1 15:30

DTS 2 - Heerenveen 5 17:00

DTS 3 - Vlug & Vaardig (G) 4 17:00 Sytze N.

DTS 4 - Oerterp 3 14:00 Henk

DTS A1 - De Granaet A1 10:00 9.00 Nora

DTS A2 - WIK '34 A2 11:30 10.45 Wiebe

Flamingo's B2 - DTS B1 Sp De Swadde (KG) 14:00 13.00 fiets

DTS C1 - Invicta C2 10:00 9.30 Sytse H.

DTS D1 - V&V D1 11.00 10.30 Sieuwke

Wordt Kwiek E1 - DTS E1 Wordt Kwiek Hiem 11:00 10.00 Coach en Jacob

Oerterp E1 - DTS E2 Griene leane (KG) 9:00 9.15 Tyme en Joost

DTS F1 - Drachten F2 10:00 9.45 Gea

DIO F1 - DTS F2 Sp Oostenburg 10:00 9.10 Coach en Tiemen

zaterdag 30 mei

Wedstrijd Accommodatie Starttijd 
Aanwezig/

Vertrek
Vervoer

Scheids

rechter

DTG 1 - DTS 1 Sp M. van Coehoornbos 15:30

DTG 2 - DTS 2 Sp M. van Coehoornbos 14:00

CSL 5 - DTS 3 Sc Britsenburgh (KG) 12:30

Olympia (T) A1 - DTS A1 Sc Twijzel 12:00 11.00 Coach, Jakob en Fenna

DTS B1 - Olympia (T) B1 10:00 9.30 Anneke
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Schoonmaakrooster Kantine 

 

Hieronder het schoonmaakrooster voor de kantine, het is de bedoeling dat 

in de aangegeven week wordt schoongemaakt voor vragen kunnen jullie 

contact opnemen met Jolanda Geertsma op 06-43149174. 

 

 

 
 

 

 

SCHOONMAKEN: Vloer vegen, dweilen, wc's, afvalbak legen 

keukenkastjes en bar afnemen bestuurskamer ook meenemen

WEEK 14 29 maart t/m 4 april

ouder van Fenna Bouma (Nynke) 352167

ouder van Anne Maaike Triemstra 351988

WEEK 15/16 5 t/m 18 april

ouder van Martine Bosklopper 352182

ouder van Andries en Geanne Barwegen (Greetje) 352810

WEEK 17 19 t/m 25 april

ouder van Anniek & Eke de Vries (Jenneke) 351801

ouder van Reina Brouwer (Ykje) 352201

WEEK 18/19 26 april t/m 9 mei

ouder van Else van Dijk 0594-614374

ouder van Anna Margriet (Greetje) 351455

WEEK 20 10 t/m 16 mei

ouder van Teunis Holthuis (Hillie) 352334

ouder van Eva Boersma (Eelkje) 352556

WEEK 21 17 t/m 23 mei

ouder van Thea, Marijke en Johannes Brandsma (Froukje)351590

ouder van Wiebren en Hille Veenstra (anja) 352854

WEEK 23 1 t/m 6 juni

ouder van Marijke, Wilma & Melle Veenstra (Grietsje) 351454

ouder van Frederika Atsma (Vera) 350708

BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING!!!!!
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Jeugdhoek 

 

Het zaalseizoen zit er weer op! Lekker weer naar het veld, naar de eigen 

kantine en hopelijk met veel mooi weer. De jeugd van DTS heeft zich prima 

door het zaalseizoen heengeslagen, geen enkel team is op 0 punten blijven 

staan.  

Deze keer beginnen we bij de oudste ‘jeugd’: de junioren. De A1 is  geëindigd 

op een prachtige tweede plek, met maar twee punten onder de nummer één. 

Aan scorend vermogen geen gebrek, zij maakten de meeste doelpunten van de 

hele poule. De A2 sloot hier keurig bij aan, zij waren derde in de poule, met 

ook maar kleine verschillen met de teams boven hen. 

De B1 heeft een zwaar seizoen achter de rug, ze hebben zich er doorheen weten 

te slaan en zijn niet laatste geworden en hebben niet de meeste doelpunten 

tegen gekregen, dus als je het positief bekijkt… ! Op het veld er maar weer plat 

voor! De C’s van DTS ware overduidelijk de beste van hun poule, zij werden 

ongeslagen kampioen. Alle wedstrijden werden gewonnen en er werden 

verreweg de meeste doelpunten door hen gemaakt (136!). Nog van harte 

gefeliciteerd, vol goede moed weer het veld op dus! Komen we eigenlijk direct 

op de volgende toppers: de D1! Ook zij werden kampioen door simpelweg alle 

wedstrijden te winnen. Ook zij maakten de meeste doelpunten (140). Natuurlijk 

kregen beide teams een medaille, en ik ben benieuwd of er ook een klein feestje 

heeft plaatsgevonden..? 

De E1: net niet kampioen! Met twee punten minder dan de nummer 1 moesten 

zij hun meerdere erkennen in Hoogkerk. Maar wel maakte de E1 de meeste 

doelpunten: 111! 

De E2 liet het dit zaalseizoen mooi in het midden, zij verloren een paar 

wedstrijden maar wonnen er gelukkig ook de helft! Kijken hoe dit op het veld 

gaat. ….. De F1 leek lang mee te gaan voor het kampioenschap, maar er waren 

op het einde toch nog twee teams net wat beter. Wel zijn ook hier superveel 

doelpunten gemaakt, 141! De F2 deed ook mee bovenin, zij veroverden een 

mooie derde plaats.  

 

Op de één of andere manier kon ik geen uitslagen van de strafworpen 

competitie zien (of dit aan mijn ict talent of aan de site lag laat ik maar in het 

midden…)  

Ik wens alle kinderen veel succes op het veld, en ik hoop dat iedereen een leuk 

veldseizoen heeft !  

 

Mirte van der Veen 
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Trainingstijden jeugd voorjaarscompetitie 2014/2015  
 

Tijdens een vergadering van de JTC met de trainers/coaches hebben we 

besloten om de jeugd zoveel mogelijk 2x in de week te laten trainen. De 

trainingsopkomst is bij de jeugd altijd heel goed te noemen.(alhoewel het bij 

sommige junioren wel wat  beter kan…)  

We willen tijdens de voorjaars competitie er al mee beginnen, zodat we aan het 

eind van het seizoen kunnen evalueren hoe we verder moeten voor in het 

nieuwe seizoen. Bij andere verenigingen is het gewoon verplicht om 2x te 

trainen. Wij van JTC hopen dat alle jeugdleden hier ook enthousiast over zijn. 

Laat de trainers niet in de steek, zij doen het voor jullie en kom beide keren 

even trouw. Kun je beslist niet: dan afmelden bij de trainer…  

Bij de jongere jeugd de E’s en F-jes wordt er nu nog  maar 1x getraind. In de 

korte voorbereidingstijd kunnen we niet zo snel extra leden vinden die de 

trainers kunnen/willen ondersteunen.   

Oproep 

Zijn er toch nog wel senioren-/jeugdleden en/of ouders die het wel leuk 

vinden en mee willen helpen om de trainers te ondersteunen, meld je dan aan 

bij een van de JTC leden of bij Pietsje Talstra tel: 352674. Schroom niet, we 

hebben nooit genoeg vrijwilligers.  

 

Junioren zijn verplicht om donderdags met hun eigen training mee te trainen en 

1x  met de selectie in overleg met de trainer (maandags?)  

 Jun A1 & A2  donderdag 18.30 - 20.00 Haye en Sytze N.  
 en 1 x met de selectie 

 Asp. B1  Ma en Do 18.30 - 19.30 Sytze H. en Marten  

 Asp. C1  Di en Do 18.45 - 19.45 Anneke en Gea         

 Pup. D1 Ma en Do 17.30 - 18.30 Aletta en René  

 Pup. E1 & E2   maandag 18.30 - 19.30 Hinke/Lidia/Antoinette  

 Pup. F1    maandag 17.45 - 18.45 Marleen en Mirte  

 Pup. F2   dinsdag 16.00 - 17.00 Binnie en Anna Margriet 
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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 Wilma Veenstra en ben 10 jaar en zit in D1.  

2. Wat vind je het leukst aan korfbal?  

De bal af pakken scoren en de tegen stander plagen.  

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

Aletta, Rene, zijn mijn trainers en in mijn team zitten Teikje, Anna, 

Frederika, Jikke, Anouschka, Marijke, Elemer, Marc, Hille en Marten  

4. Wat zijn je hobby’s?  

Dansen Korfbal Gym/turnen   

5. Wat is je lievelingseten?  

Patat, Lasagne, Chicken Tonight Chinees  

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

Dat weet ik niet zo goed  

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

De bal af pakken  

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

Mijn vader  

9. Wat wil je later worden? En waarom?  

Dat weet ik nog niet  

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 

Dionne!  

 

Verslag C1 
De A is van Aanvallen daar zijn we heel goed in  

De B is van Bal daar kunnen we niet zonder  

De C is van Coach en daar hebben wij er twee van  

De D is van Doorloopbal die kan de één beter als de ander  

De E is van Evenwicht dat hebben we geleerd van Menco  

De F is van Fanatiek dat zijn we allemaal  

De G is van Giechelen dat doen we veel op de training  

De H is van Hyper daar hebben we als meidenteam wel eens last van  

De I is van Inzet en daar ontbreekt het niet aan  

De J is van Jeroen die ons een leuke training gaf  
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De K is van Kampioen en dat zijn wij geworden  

De L is van Leren dat is wat wij dit zaalseizoen hebben gedaan  

De M is van Meidenteam en dat zijn wij  

De N is van Nooit want wij geven nooit op  

De O is van Ongeslagen kampioen dat zijn wij ook geworden  

De P is van Playbackshow en daar gaan wij winnen!  

De Q is van Quiz en dat doen wij op een training van Jeroen  

De R is van Roepen dat kan één van onze coaches heel goed  

De S is van Samen we staan samen altijd heel sterk  

De T is van Training waar de opkomst altijd super is  

De U is van Uitverdedigen en dat is wat wij altijd doen  

De V is van Verdedigen wat wij nog beter kunnen leren  

De W is van Wedstrijd waar wij elke week naar uitkijken  

De X is van Xtc wat wij niet nodig hebben  

De Y is van Yolo…………………………………………..  

De Z is van Zwak wat onze tegenstanders waren  

 

Verslag D1 
Zaal seizoen 2014/ 2015 

 

Zaterdag 10 januari, de eerste wedstrijd van 2015. Dit was een thuiswedstrijd 

tegen Invicta uit Kollum. In de pauze stonden we ruim voor met 5-1. Maar 

Invicta liet zich niet kennen, en vocht terug. Gelukkig bleef DTS ook scoren en 

bleven de punten bij ons. Eindstand 8-4. 

 

Zaterdag 17 januari: 

Opnieuw tegen Invicta, maar nu gingen we naar Kollum. Het scoren, ging beter 

als vorige week. Dik gewonnen met een eindstand van 2-14  

Zaterdag 31 januari: 

We kregen thuis Quick '21 op bezoek. De vorige wedstrijd hadden we dik 

gewonnen. En dat was ook aan de spelers te zien, dit x winnen we ook 

gemakkelijk. Ze werden gelijk wakker geschud na 0-1 achterstand. Dit winnen 

we niet zomaar: we zullen wat moeten doen. Met als tussenstand in de rust: 7-

1. Na de rust hielden we het vol met doelpunten maken, maar we kregen ook 

nog 2 tegen. Eindstand: 12-3. 
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Zaterdag 14 februari: 

Thuis tegen de Pein. De pein stond als 3de in de poule. Om voor het 

kampioenschap te gaan, hadden we alle 2 de punten wel nodig. Tijdens de 

wedstrijd werd al snel duidelijk dat de pein ook graag wou winnen. We liepen 

gelijk op, gelijke stand in de rust. Door een goeie speech van de coach, gingen 

we vol goeie moet de tweede helft in. DTS nam in de tweede helft de 

voorsprong door 2  doelpunten te scoren. Maar de Pein had hun antwoord ook 

klaar, en wist ook weer 2 doelpunten te maken. 6-6 met nog 1 minuut op de 

klok. Marten kreeg in de laatste seconden de bal, en dacht: laat ik de bal 

omhoog gooien. En hij zat!!! Wat een opluchting, de punten bleven bij ons!! 

Wat een spannende maar mooie wedstrijd!! 

 

Zaterdag 7 maart. 

Fean - DTS: De vorige wedstrijd tegen hun ruim gewonnen, dat moest ons 

vandaag ook gaan lukken. Zouden we vandaag winnen dan zijn we kampioen!! 

De coaches hadden ze al gewaarschuwd: we willen geen spannende wedstrijd 

zoals de laatste x. Nou ze hebben goed naar ons geluisterd, want er viel niets te 

coachen vandaag.  

Met een dikke overwinning van 0-16 waren we duidelijk kampioen!!! 

 

Het was nog even afwachten wat DFD tegen de Pein zou doen. Dat we alleen 

of gezamenlijk kampioen konden zijn. Maar DFD verloor van de Pein, 

waardoor ze niet meer gelijk met ons kunnen komen. 

 

Zaterdag 14 maart hebben we nog tegen DFD gespeeld we hebben met 0-10 

gewonnen en zijn nu ongeslagen kampioen!  

 

Groetjes de D1!!! 
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Verslag E1 

 De E1 heeft dit seizoen een welverdiende 2e plaats weten te behalen. Wat was 

het soms spannend! Onze tegenstanders waren Hoogkerk, Noordenveld, 

Nic./Alfa-college, Boelenslaan, de Granaet en It Fean. Met Jacob, Niek, Sem, 

Marije, Silke, Dionne en Mirte hebben we een mooie competitie gespeeld. 

Deze competitie hebben we zaterdag 7 maart 

afgesloten met pannenkoeken eten bij de coach 

(Janet). Op de foto kun je bijna zien hoe lekker 

het was. En omdat we met zijn tienen aan het 

bakken waren, werd het zo blauw in huis dat 

het brandalarm zelfs afging!  

 

We hebben na het eten elkaar complimentjes 

gegeven, waarvan ik jullie hieronder (letterlijk) 

laat zien hoe iedereen over elkaar denkt: (je 

mocht jezelf ook een complimentje geven 

mocht je dat willen…….)  

 

 

Silke  

Je kan goed van afstand schieten  

Wat kan jij goed onder de korf staan  

Silke je bent lief en ik vind je ook goed 

in korfbal  

Jij bent een van de beste  

Je kunt goed hardlopen  

Ik ben cool!  

 

Jacob  

Doe kenst goed korfballen  

Je bent goed in verdediging  

Je hebt veel plezier in korfbal  

Je bent een hele goede korfballer  

Je bent erg goed  

Je kan goed doorlopers nemen  

Wat ben jij grappig 

Niek  

Dat je goed nadenkt voordat je gooit  

Beste vriend bij korfbal  

Je bent de beste korfballer van ons team  

Goed verdedigen  

Je kan goed van afstand schieten  

Wat ben jij cool  

Je bent het goedste vind ik  

Marije  

Je kunt goed korfballen  

Ik ben goed in korfbal  

Kan goed doorlopers nemen  

Kan goed nadenken voordat je gooit  

Goed kunnen verdedigen  

Je kan goed verdedigen  

Je bent goed in korfbal  
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Dionne  

Kan goed korfballen  

Goed vangen  

Je bent een goede verdediger  

Jij bent ook goed in korfbal  

Je bent altijd vrolijk  

Je bent de tweede beste vind ik  

 
  

Tot slot nog even op de foto, want niet alleen kampioen worden is een hele 

prestatie, met zijn allen de 2e plaats bereiken is minstens zoveel waard! Op 

naar het veld!  Janet  

 

Verslag E2 

De E2 heeft een wisselvallig zaalseizoen achter de rug, dit blijkt ook uit de 

uitslagen van het team. Waar de ene week glansrijk werd gewonnen werd de 

week daarop met dubbele cijfers verloren. We begonnen de competitie goed 

met een mooie overwinning op Zunobri. De weken daarop werd er jammer 

genoeg 4x op rij verloren. De kopjes van de spelers begonnen wat te hangen na 

deze tegenslagen, de meeste tegenstanders waren toch wel een maatje te groot 

voor ons. Uiteindelijk hebben we toch nog, met dank aan deze super spelers; 

Anouk, Jildau, Gea, Joost, Tyme en Pieter Sipke, 3 wedstrijden weten te 

winnen en eindigden daarmee op de 5e plaats in de poule.  Door tot aan 

vervelends toe te oefenen op de doorbraak begint dit zo langzamerhand een 

beetje te dagen bij de spelers, iets waar we komende tijd nog goed aan moeten 

werken. Waar de spelers wel goed in zijn is counteren, balletje eroverheen en 

scoren! Dat was afgelopen seizoen een tactiek die veel gebruikt werd, wat 

leidde tot een aantal leuke puntjes die we weer in ons broekzak konden steken.  

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een ‘monster’speler. Pieter 

Sipke heeft besloten eerst te stoppen met korfbal. Soms wat koppig, maar als 

hij het 1x te pakken had was hij niet meer te houden. Mocht het korfballen 

weer beginnen te kriebelen bij hem dan is hij natuurlijk altijd van harte welkom 

bij DTS.  Op het veld gaan we er weer vol goede moet tegenaan en hopen op 

een seizoen die veel punten op levert maar bovenal een seizoen met veel plezier 

binnen het team.  

Groetjes van Hinke  
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Verslag F1 
Na het kampioensseizoen op het veld, moesten  we met de F1 in de zaal weer 

vol aan de bak!  Al gauw kwamen we er achter dat het in de zaal heel anders 

korfballen is: de bal stuitert veel meer, geen last van de zon, regen en de wind.  

Door de trainingen leerden wij hier allemaal wat beter mee omgaan, wat er 

voor zorgde dat veel wedstrijden werden gewonnen.  

Iets wat we duidelijk nog niet waren verleerd, was het maken van doelpunten. 

Dit ging in de zaal net zo goed door als op het veld. Er werd zelfs een wedstrijd 

gewonnen met 21- 9! Meer dan de helft van alle wedstrijden wisten wij 

minstens 10 doelpunten per wedstrijd te maken. Marleen en Mirte waren zo 

trots! Het gene waar we echt beter in zijn geworden is het overspelen. We 

weten goed wie net wat makkelijker doelpunten kan maken dan de rest, maar 

we zorgen er steeds meer voor dat iedereen mee helpt om een doelpunt te 

maken. We hebben lang meegedaan voor het kampioenschap, maar in de één 

na laatste wedstrijd bleek dit aan onze neus voorbij te gaan. Erg jammer 

natuurlijk, maar het was ook leuk om meer tegenstand in de wedstrijd te 

krijgen, we moesten er soms hard voor werken! 

En al die lieve ouders aan de kant zorgden er voor dat het harde werken altijd 

werd beloond: we kregen flink applaus na de wedstrijd, of wij nu hadden 

gewonnen of verloren! Dus daar willen we alle ouders voor bedanken, de 

kinderen worden gestimuleerd in plezier in het spel, en de resultaten komen 

hiermee vanzelf bleek wel! 

Wij hebben alweer helemaal zin in het veldseizoen ( is wel wat kouder voor de 

ouders op de kant..),  we gaan ons best weer doen! 

 

Groeten van Patrick, Johannes, Xander, Leanne, Femke, Eline, Marleen en 

Mirte 
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Kangoeroe Klup 

 

Tijdens het zaalseizoen sprongen bij elke training zes tot acht kangoeroes door 

de zaal. We hebben veel geoefend met het gooien van de bal: naar elkaar toe, 

ergens doorheen, ergens overheen. Natuurlijk hoort daar ook het vangen bij. 

We hebben ook veel gerend, gehuppeld, gehinkeld, gesprongen en zelfs 

gedanst! Op de playbackshow lieten de Kangoeroe's hun pinguindans zien. 

Annemarie en Berber waren heel erg trots! 

Ook zijn de Kangoeroe's naar het kangoeroe-evenement in Drachten geweest. 

Dit was een beetje spannend, want de zaal was wel heel groot en er waren ook 

wel heel veel kinderen... De zenuwen waren gelukkig gauw voorbij en toen 

werd er enthousiast mee gedaan met de leuke spelletjes die er te doen waren.  

 

Op het veld gaan we weer vrolijk verder met de Kangoeroetrainingen en wel op 

de volgende dagen: 

28 maart 

4 april 

18 april 

9 mei 

16 mei 

30 mei 

Let op: de trainingen zijn op het veld van 9.30 uur tot 10.30 uur. We hopen 

op mooi weer en een grote groep Kangoeroe's! 

 

Groeten, Annemarie, Berber en de Kangoeroe's. 
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Wist u dat!!! 
 

 er een schuurfeest wordt georganiseerd op zaterdag 2 mei, iedereen is 

van harte welkom. 
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 Duurzame installaties 
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