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Steun onze SponSorS… 

 

                                Onze sponsors steunen ons!!! 
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Het Begin 

50e jaargang nr. 5. 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***  

  

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 alweer de 5e en laatstee schakel van dit seizoen. We gaan genieten 

van een lekkere vakantie en hopen op mooi weer. Iedereen kan lekker uitrusten 

zodat we in augustus weer fit kunnen beginnen aan een nieuw seizoen. In deze 

schakel weer veel verslagen en de nieuwe teamindeling van de jeugd. 

 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten 

De Redactie 

Jolanda Geertsma 

 

Pasfoto’s 
De volgende personen moeten voor het nieuwe seizoen 2015/2016 een pasfoto 

inleveren bij Pietsje Talstra It Noard 8 

A Junioren: Martine Bosklopper, Binnie Rispens, Geanne Barwegen 

B1 Eva Boersma 

C1 Nyne Kinderman en Marijke Veenstra 

C2 Sven Hiemstra 

 

Verjaardagskalender 
 

  Juni  Juli  Augustus     

            

03 Janet v/d Veen 03 Eva Boersma 02 Hinke Helder 

05 Ilse Tuinstra 08 Henk Geertsma 03 Jan Pool 

 07 Minke Bosma 08 Sytze Hansma 10 Andries Barwegen 

09 Silke Schievink 09 Tanja Postma 10 Sieuwke Veenema 

21 Minze van Dijk 10 Arjen Bouma 12 Eke de Vries 

24 Hieke Bruining 14 Anneke Vonk 16 Patrick Hansma 

24 Wiebe v.d. Meer 15 Teikje Veenstra 25 Piet Meerstra 

24 Eline Brandsma 15 Jan A. Postma 25 Hilly Holthuis 

  17 Marc Geertsma 25 Luuk Wassink 

    17 Marije Pasma 30 Jildau Talstra 

    21 Frederika Atsma   
    21 Jorrit Bosma     
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Van het Bestuur 
 
Dit is alweer de laatste Schakel van het 

seizoen, wat gaat de tijd toch ongelofelijk 

snel! 

Boven op de reguliere werkzaamheden hebben 

we als bestuur nog steeds een aantal 

belangrijke portefeuilles in beheer. Gelukkig 

zijn er diverse vrijwilligers die het bestuur 

hierbij ondersteunen, onze dank hiervoor.  

 

Renovatie 

De gelden van de gemeente zijn definitief toegezegd en de bouwaanvraag is in 

behandeling. Zodra de bouwaanvraag goedgekeurd is zal er een plan van 

aanpak gemaakt gaan worden en zullen ook diverse DTS’ers en aanhang 

gevraagd worden voor ondersteuning.  

 

Klein onderhoud sportvelden 

De gemeente heeft nog geen reactie gegeven op de vele vragen die vooral de 

kleinere verenigingen aan de gemeente hebben gesteld.  

Op 17 juni zal er een gemeenschappelijke bijeenkomst zijn waar de gemeente 

de verenigingen verder zal informeren. 

De werkgroep is gestart met het in kaart brengen van de exacte 

werkzaamheden, kosten bij uitbesteding, mogelijkheden van een motormaaier, 

aanpassing van de velden, etc.  

 

Overdracht aansprakelijkheid 

Velen van jullie zullen in de diverse kranten hebben gelezen over de plannen 

van de gemeente aangaande ‘aansprakelijkheid’. De gemeente is bezig met het 

verduidelijken van de plek van aansprakelijkheid en wil veel hiervan bij de 

verenigingen neerleggen. Door deze actie ontstaat er een extra druk op de 

vrijwilligers en de besturen, waarbij men zich terdege moet afvragen of dit een 

terechte beweging is richting de toekomst.  

 
De jaarlijkse schoonmaak dag was qua resultaat prima. We startte de 

voorjaarscompetitie met een schoon complex. Helaas viel de animo qua 

vrijwilligers enigszins tegen en was er gerekend op meer handen. Via deze weg 

de oproep om ondersteuning tijdens dergelijke evenementen om met ‘vele 

handen licht werk’ te realiseren. 

Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 
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Velen van jullie hebben onze 

nieuwe verenigingsvlag reeds 

mogen aanschouwen tijdens het 

grandioze DTS-feest. Als bestuur 

zijn we zeer ingenomen met het 

resultaat. Sjoerd Kooistra heeft 

weer een puik stukje ontwerpen 

laten zien, onze dank hiervoor. 

 

Wat was het een enorm geslaagd 

feest. Alle complimenten gaan uit 

naar de activiteitencommissie die dit toch allemaal maar weer heeft weten te 

organiseren. Genoeg te drinken, een warm en gezellig onderkomen, een live 

optreden van Connection, gevolgd door onze eigen dorps DJ Sape, voor de 

hoge nood een Dixi en natuurlijk de onvergetelijk lekkere gehaktballen van 

Jelle. Al met al waren alle ingrediënten aanwezig voor een gezellige avond en 

dat is het ook geworden! 

 

Verrast was ik toen ik in een e-mail van de JLS las dat er een sportdag 

georganiseerd zou worden voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Niks bijzonders zou je 

zeggen, maar onze eigen korfbalkampioenen Janine en Esmee zouden een 

bijdrage leveren ter promotie van de korfbalsport. Fantastisch om op deze wijze 

het enthousiasme voor de sport door te geven. Een groot compliment aan de 

twee dames. 

 
Kijkende naar de resultaten kunnen we stellen dat onze selectie, met beide een 

6e plaats, helaas geen aansluiting hebben kunnen vinden met de top. Hier 

tegenover staat een kampioenschap van ons 3e team.  
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Bij de jeugd hebben we een kampioenschap voor de A1 en de F1 binnen 

gesleept en meerdere 2e en 3e plaatsten in de ranglijsten. De kampioenen van 

harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

 
Het bestuur wenst iedereen een hele gezellige, warme en ontspannen vakantie 

toe en hoopt iedereen gezond en wel na de vakantie te mogen begroeten op ons 

sportcomplex. 

 

Namens het bestuur, 

 

Ronald Wassink 

 

(NIET) Parkeren! 
Misschien is het jullie opgevallen, maar de gemeente heeft sinds kort geregeld 

dat er bij het hek de letters NP is gestraat in de bestrating. Wij als bestuur 

willen graag dat zowel de officiële ingang als de uitrit bij het hek vrij blijft. Bij 

noodsituaties kan het van levensbelang zijn dat het sportveld goed bereikbaar is 

voor hulpdiensten. Het komt nog geregeld voor dat er wel een auto staat 

geparkeerd bij het hek. We willen jullie vragen om ook elkaar daar op te wijzen 

en er zo samen voor te zorgen dat de toegang naar ons sportpark altijd goed 

bereikbaar is.  

 

We hopen op jullie medewerking in deze! 
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Alcohol en wetgeving 
 
Inmiddels is de nieuwe drank- en horecawet, aangaande het schenken van 

alcohol aan minder jarigen, reeds langere tijd van kracht. De sportbonden 

hebben geconstateerd dat de handhaving te wensen overlaat en zijn diverse 

campagnes en controle acties gestart.  

 

Als bestuur van DTS sluiten wij ons aan bij deze landelijke campagne en 

willen de betreffende regelgeving via deze weg extra onder de aandacht 

brengen. 

 

Vanuit de wet- en regelgeving is het verboden om alcohol te verkopen aan 

personen onder de 18 jaar en is het verboden dat 18 jarige alcohol consumeren. 

Alle barvrijwilligers zullen worden verzocht om deze regel na te leven.  

Geconstateerd is dat er tijdens de jeugdtrainingen onvoldoende tot geen 

toezicht op consumptie van alcohol is. Om deze reden is besloten de kantine 

tijdens deze trainingen niet meer beschikbaar te stellen. Alle jeugdtrainers 

zullen hierover worden geïnformeerd. 

 

Als bestuur rekenen wij hierbij op ieders begrip en naleving. 
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Opsporing verzocht 
 
We zijn niet opzoek naar 

onderstaande persoon. Henk 

Berkenbosch komen we geregeld nog 

wel eens tegen en is via de club van € 

25,- nog steeds verbonden aan onze 

vereniging. 

 

Wel zijn we opzoek naar onze 

zogenaamde coach jassen, deze lijken 

met de jaren in rook te zijn opgegaan. 

Zou diegene die ze in zijn / haar bezit 

heeft of weet wie ze heeft, dit willen 

terugkoppelen aan de 

kledingcommissie of het bestuur? 

 

Alvast erg bedankt voor het 

meedenken. 

 

Ronald Wassink 

 

Schuurfeest KV DTS 
Zaterdag 2 mei werd het schuurfeest gehouden op het Noard 1 bij de familie 

Pool.  Hierbij waren alle senioren, junioren, sponsoren, donateurs en 

vrijwilligers uitgenodigd. De hapjes en drankjes stonden klaar en de muziek 

werd verzorgd door DJ Sape ‘mixing cookies and music’ en zijn band. Het 

feest was een groot succes en ging tot in de laatste uurtjes door. We kunnen 

terug kijken naar een geslaagde avond!  

De activiteitencommissie. 
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Verslagen senioren 
 

DTS 1 
DTS 1 kan al met al terugkijken op een geslaagd veldseizoen. In een poule met 

3 tweedeklas ploegen en twee regiogenoten draaide de Broekenhuisformatie 

mooi mee in de middenmoot.  

Waar DTS in  de eerste helft van de veldcompetitie nog dik van de koplopers V 

& V en Harich verloor, waren de wedstrijden tegen deze ploegen in de tweede 

helft van de competitie een stuk spannender. Tegen Harich hield DTS lange tijd 

een voorsprong, maar in de laatste fase van de wedstrijd moesten de ploegen de 

punten delen. V en V dacht in Surhuizum makkelijk te winnen, maar kwam van 

een koude kermis thuis. De verdediging van DTS hield goed stand, maar scorend 

lukte het net niet om mee te komen.  

Ook de beide derby’s leverden spannende wedstrijden op. Tegen Harkema had 

DTS moeite om in het ritme te komen. Harkema kwam scorend makkelijker op 

gang en hield geruime tijd een riante voorsprong. In de laatste fase van de 

wedstrijd kroop DTS dichterbij, maar dit was niet meer genoeg om punten 

binnen te slepen. Ook tegen Invicta lukte het DTS niet om deze keer een vuist te 

maken. Met 11-9 bleven de punten in Kollum. 

Tegen Altijd Kwiek werd onder pittige omstandigheden met veel wind en nat 

kunstgras met 7-10 gewonnen. De doelpunten waren duur die dag. Spannum is 

in de afgelopen periode een lastige tegenstander gebleken en ook de laatste 

wedstrijd tegen deze ploeg was spannend. Met 13-13 bleef het bij een gelijkspel 

in Surhuizum. 

Veel spannende wedstrijden, waarbij DTS in deze periode helaas vaak aan het 

kortste eind trok. Het was wel een periode die hoop geeft voor volgend seizoen, 

waarin we met zijn allen weer ons uiterste best gaan doen om zo veel mogelijk 

punten te verzamelen.  

Met zijn allen, maar wel zonder Annemarie. Bij de wedstrijd tegen DTG heeft 

ze afscheid genomen van haar korfbalcarrière in DTS 1. Een moment dat met 

cadeaus, foto’s en een onderdompeling in de jacuzzi niet ongemerkt voorbij is 

gegaan. We zullen haar erg missen, maar vast nog vaak zien en horen! 
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Tijd van komen en een tijd van gaan… 
 
14 jaar geleden werd mij in de voorbereiding medegedeeld door Henk 

Berkenbosch dat ik voorlopig in 1 speel. Stomverbaasd was ik. Ik?? Na al die 

jaren met ontzettend veel plezier in de hoofdmacht van DTS gespeeld te 

hebben heb ik besloten te stoppen als selectie speler. Wordt mij steeds 

gevraagd, waarom? Ja waarom.. het is een gevoel, het is mooi geweest. Ik heb 

altijd alles gelaten, afgezegd om maar te kunnen trainen en spelen en dat begint 

mij een beetje tegen te staan. Ik had alles voor korfbal over. Personeelsfeestjes, 

weekendjes weg, leuke evenementen heb ik laten varen, zelfs om naar de 

Toppers te kunnen vorig jaar heb ik de wedstrijd kunnen verschuiven zodat ik 

toch nog kon spelen. Ik wil een beetje van die verplichting af ook om aan 

andere leuke sportevenementen mee te doen. Sinds 2 jaar heb ik een racefiets 

en vind ik het ook leuk om een rondje te hardlopen. Beetje uitdaging daar in ga 

ik niet uit de weg. Wat ga ik nu doen als korfballer? Nog even niks. Ik ga door 

met de Kangoeroes samen met Berber, dat is zo ontzettend leuk met de kids. Ik 

start niet bij de voorbereiding maar zeg niet dat ik nooit weer zal spelen. Ik blijf 

AR en zal kijken waar ik later in kan stromen.  

 

Zaterdag 30 mei speelde ik mijn laatste wedstrijd. Samen reisden we af naar 

Wijckel waar we tegen DTG hun kampioenswedstrijd speelden. We lopen het 

veld op en wat staat daar… een enorm groot bad/ jacuzzi . Ik dacht al.. daar kon 

ik eind van de middag wel eens in eindigen. Ik heb me daar maar niet over 

uitgelaten om de jongens op een idee te brengen maar we hadden dezelfde 

gedachte. Eind van de wedstrijd kreeg ik een super mooie vest met de tekst 

“DTSer 4 ever”  van de selectie. Daarna werd ik door de heren naar het bad 

gedragen, ik zag in de verte dat er stoom vanaf kwam, he gelukkig! Geen koud 

water.. haha.  Nadat ik een duik had genomen kwam de rest van mn 

teamgenoten en zelfs de trainer er ook in met kleding, schoeisel en al en hebben 

we er nog een tijdje van genoten.  

Ik heb een top tijd gehad. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor deze mooie 

jaren.  

Ik ben en blijf een DTS 4 ever! 

 

Annemarie Postma. 
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Foto-impressie 
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DTS 2 
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DTS 3 Veldkampioen! 
 
We hebben een fris, af en toe stormachtig veldseizoen achter de rug, waarin we 

alle wedstrijden wisten te winnen.  

Onze eerste buitenwedstrijd was op 4 april tegen MN&W, deze wonnen we met 

13 – 9.  De tweede uitwedstrijd was tegen DWA/Argo te Winsum. Voor ons 

speelden de A’s en zij wonnen met 14 tegen 8. Renee en Jacob bleven om 

beide een helft met ons mee te spelen. In de eerste helft wist Renee vanuit een 

inloopbal te scoren met één hand, de tweede helft maakte Jacob voor ons het 

laatste doelpunt en wonnen we de wedstrijd met 10 tegen 6. 

Op 9 mei speelden we onze eerste thuiswedstrijd. Dit was een wedstrijd met 

veel wind en regen. Ondanks de weersomstandigheden wisten we aardig te 

scoren en wonnen met 13-7. 

Onze 4e wedstrijd was ook thuis tegen Vlug&Vaardig. Hierbij hadden we 

morele steun van onze ploeggenoot Aukje, die weer volop heeft meetgetraint, 

maar nog niet inzetbaar was tijdens de wedstrijden. In de tweede helft bij een 

stand van 8-4 begint de wedstrijd wat saai te worden. Eeltsje, die een wedstrijd 

meespeelt, geeft dan ook aan: ”Hâld it mar roem. Se wolle toch net korfbalje, 

se wolle niks”. En als de diesels in ons team op gang komen, wordt het toch 

nog een leuke wedstrijd die we wederom winnen met 13-6. 

Onze laatste wedstrijd was een uitwedstrijd tegen CSL. Vooraf kregen we via 

onze groepsapp bericht van Tanja om de proppers mee te nemen, omdat het 

kunstgrasveld van CSL nogal glad is. Dit hebben we inderdaad gemerkt, bijna 

iedereen van ons team is tijdens de wedstrijd wel een keer uitgegleden. Jelle 

besluit dan ook tijdens de eerste helft van schoenen te wisselen. 

In de rust is de stand nog maar 2-4. We zijn veel beter, maar weten dit nog niet 

in doelpunten om te zetten. De 2e helft gaan we vlot van start, we maken mooie 

combinaties en acties, en de doelpunten vallen snel. Aan het eind nemen we 

hier en daar wat extra risico en daardoor weten zij nog 2 keer te scoren. De 

eindstand 4-14. 

We zijn ongeslagen kampioen en kregen hiervoor een kadootje van de  

korfbaljongens Xander, Niek en Luuk. 

Ronald heeft leuke foto’s van deze laatste wedstrijd op de site van DTS gezet. 

 

DTS 4 
 

DTS 4 had wel enkele bedenkingen bij de indeling van het KNKV. Met 

tegenstanders uit Lemmer, Emmeloord en Oerterp geen eenvoudige klus. Maar 

vooraf niet piepen, eerst maar eens spelen.  



 18 

Op 28 maart ! begonnen wij thuis tegen Emmeloord. Was het de kou of de 

wind?, de wedstrijd wilde maar niet opgang komen. De verslaggevers van deze 

wedstrijd hebben meer gemiste kansen genoteerd dan doelpunten. Ik zal alle 

namen hier maar niet noemen. Na een ruststand van 3-1 en een 4-1 voorsprong, 

gaf DTS de winst uithanden. Eindstand 5-6.  

Deze start beloofde veel goeds voor het vervolg.  

’s Avonds zijn wij met z’n allen uit eten geweest en dat smaakte heerlijk. Wij 

hebben onze aanvoerder bedankt voor zijn vele inspanningen om ons wekelijks 

in het veld te krijgen. Wiebe chapeau.  

Uit naar Lemmer zijn altijd zware wedstrijden. Maar met de steun van Minke 

en Lammy speelden wij een goede wedstrijd. Wij pakten zowaar een 0-3 

voorsprong en konden deze voorsprong tot halverwege de 2e helft ook 

vasthouden. In het laatste kwartier kwam Lemmer langszij, 9-9. In de 

spannende slotfase wist Sytze de winnende treffer (zijn 5e) te maken. Ook in 

deze wedstrijd weer veel missers maar ook trucjes. In het verslag wordt 

melding gemaakt van de huubhuubbarbawobbetruc en het sytzetrucjuh. 

Eindstand 9-11. De uitwedstrijd tegen Oerterp was niet hoogstaand. DTS niet 

in goeden doen. Eindstand 8-5.  

Thuis tegen Lemmer speelden wij wel voor een goede wedstrijd. Nu ging de 

wedstrijd vanaf het begin gelijk op. Een ruststand van 6-5. Ook de 2e helft bleef 

spannend maar nu kon DTS de kleine voorsprong behouden. Eindstand 11-9.  

Emmeloord was na 4 wedstrijden nog ongeslagen. De selectie van DTS 4 was 

de avond daarvoor naar het huwelijksfeest van Martha en Jan geweest. Dat 

feest zat ons in de 1e helft nog danig in de benen, maar wij moesten ook al om 

12.30 spelen. Ook nu waren de doelpunten weer duur. De ruststand weet ik niet 

maar wij pakten uiteindelijk wel een punt in Emmeloord 7-7. Wij hebben het 

puntje maar even bij Martha gemeld in Mexico.  

De laatste wedstrijd van ons seizoen speelden wij tegen Oerterp op een 

dinsdagavond. Ook Oerterp was nog in de race voor het kampioenschap. DTS 

was in de 1e helft de bovenliggende partij. Wij konden steeds een kleine 

voorsprong houden, ruststand 8-6. In de 2e helft kwam Oerterp steeds langszij 

op 9-9 en 10-10. Tien minuten voor tijd scoorde Wobbe ( z’n 5e) de winnende 

treffer. De verdediging had het prima onder controle en zo kon de wedstrijd 

winnend worden afgesloten, eindstand 11-10.  

Van de 6 wedstrijden hebben wij 3 gewonnen (allemaal met 11 doelpunten), 

één gelijk en 2 verloren. In de 6 wedstrijden scoorden wij 50 keer en kregen er 

49 tegen. Voor ons team is een gemiddelde score van 8,3 doelpunten eigenlijk 

te weinig, maar de wind en kou zijn een goed excuus.  

Allemaal een goede vakantie, volgend jaar zijn wij weer van de partij.  
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POIESZ Jeugdsponsgala 
 

Op vrijdag 10 april was het zover; het jeugdsponsor gala van de Poiesz 
supermarkten in het FEC in Leeuwarden. Samen met Brenda en Nynke 
gingen Janine, Esmee, Wictoria, Jikke, Marijke en Wilma de cheque halen 
en wisten we hoeveel munten we de afgelopen weken bij de Poiesz in 
Harkema hadden verzameld. Na optredens van O'gene, Tim Douwsma, 
Monique Smit en Jan Smit kregen we de cheque met daarop een bedrag 
van € 819,-. Super!!   
Iedereen bedankt die heeft 
geholpen bij het meesparen 
van de sponsormunten!! 
 
Groetjes de J.C.  

 

 

 

Lief en leed 
 

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele kaartjes, berichten en 

andere blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van 

onze prachtige dochter en zusje 

 

Lise Marike 

 

Het doet ons goed dat er zoveel mensen aan ons denken. 

 
Janko, Gertina en Danil de Vries 
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Klaverjassen 
 

In schakel nummer 3 is een overzicht gegeven van de eerste vier maanden van 

deze wintercompetitie. De maand april ligt ook al weer een tijdje achter ons en 

dat betekent het einde van het seizoen 2014-2015 wat het klaverjassen betreft. 

In dit nieuwe jaar begonnen we op vrijdag 30 januari ondanks wat afmeldingen 

kwamen er nog 20 personen opdagen. Er werd soms lekker fanatiek gekaart en 

het was deze avond Jan de Boer die samen met zijn maten de beste kaarten in 

handen kregen. Ook Jan Postma had zijn avond maar kwam net te kort. De 27e 

februari was de volgende  avond na een belletje naar Wobbe de Haan kon er 

aan zes tafels worden gekaart, wat een mooie opkomst was. Het was deze 

avond wederom Jan de Boer die met de eerste prijs naar huis ging met 6721 

punten bleef hij Tjalling Talstra een dikke 100 punten voor. De op een na 

laatste vrijdagavond namelijk 27 maart was de opkomst ook weer goed te 

noemen met 22 liefhebbers. Wel is het dan jammer dat je elke ronde 2 stilzitters 

hebt, maar niet getreurd, ook werd het weer een gezellig avondje klaverjassen. 

Gelukkig hadden we nu een andere winnaar namelijk Tjalling Talstra met 6450 

punten met Willem Hansma als nummer 2 met 6413 punten. Op 24 april was 

de laatste avond van dit seizoen ondanks dat het weer langer licht is ’s avonds 

waren we weer blij met een opkomst van 20 personen. Nog voordat er werd 

gekaart kwam Tanja Postma onze barmedewerksters Pietsje Talstra en Jantsje 

Luimstra een kleinigheid aanbieden. Deze dames hadden dit ook wel verdiend, 

want elke klaverjasavond waren zij van de partij. Hartelijk bedankt van ons 

allemaal. Het klaverjassen was inmiddels ook begonnen en er werd weer 

getreden voor de mooie vleesprijzen. Ook deze winter waren Albert en Aukje 

bereid deze te leveren, plusminus half twaalf waren de vier ronden gespeeld en 

kon de balans worden opgemaakt. Weer was het deze avond Jan de Boer die er 

met de eerste prijs vandoor ging, met Melle Holthuis als goede tweede. Ook 

was er deze winter weer een competitie. De twee slechtste resultaten werden er 

afgetrokken, doordat Jan de Boer van de laatste vier keer, drie keer eerste en 

een keer derde was ging het mooie Wouda pakket ook mee naar De Iennen. 

Willem Hansma werd tweede gevolgd door Reinder Tel.   

 

De eerst volgende klaverjasavond zal worden gehouden op 25 september.  

 

Hierna volgen de resultaten van de laatste vier maanden. 
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Resultaten 
 

 Januari Februari 

1.  Jan de Boer 6446 1.  Jan de Boer 6721 

2.  Jan Postma 6439 2.  Tjalling Talstra 6606 

3.  Tjebbe Posthumus 6320 3.  Sipke Bouma 6534 

4.  Herman de Jong 6250 4.  Willem Hansma 6195 

5.  Willem Hansma 5928 5.  Goffe van der Veen 6163 

6.  Tjalling Talstra 5876 6.  Albert Alma 6110 

7.  Reinder Tel 5745 7.  Jan. A. Postma 6004 

8.  Arjen Bouma 5726 8.  Jannes Brouwer 5969 

9.  Hielke Atsma 5626 9.  Frans Geertsma 5966 

 Poedelprijs 
Lammert Postma 

4392  Poedelprijs 
Eeuwe Spinder 

3865 

 

Maart April 

1.  Tjalling Talstra 6450 1.   Jan de Boer 6206 

2.  Willem Hansma 6413 2.  Melle Holthuis 6064 

3.  Jan de Boer 6049 3.  Willem Hansma 6057 

4.  Herman de Jong 5982 4.  Hielke Atsma 6006 

5.  Jan A. Postma 5972 5.  Jannes Brouwer 5931 

6.  Hielke Klaver 5957 6.  Hielke Klaver 5723 

7.  Goffe van der Veen 5871 7.  Dina Jager 5715 

8.  Dina Jager 5861 8.  Rommert Kats 5710 

9.  Frans Geertsma 5714 9.  Lammert Postma 5645 

 Poedelprijs 
Hielke Atsma 

4549  Poedelprijs 
Albert Alma 

4531 
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Sportieve DTS’ers 
 

Dat diverse DTS’ers niet alleen op de korfbalvelden sportief bezig zijn 

bewijzen onderstaande foto’s.  

 

Homeride 

Anneke Vonk zal deelnemen 

aan de Homeride (500 km in 24 

uur) en iedereen kan haar 

hiervoor sponsoren. Voor extra 

inkomsten heeft ze meegedaan 

aan een spinning event bij de 

Jumbo, dit net zoals diverse 

andere DTS’ers. 

 

Elfstedentocht 

Een ander sportief evenement 

waar we meerdere DTS’ers tegen kwamen was de Elfstedentocht. Hier dienden 

de deelnemers 235 km af te leggen. DTS deelnemers die gespot zijn waren Jan 

Pool, Anneke Vonk, Annemarie Postma, Janette van der Veen en Tanja 

Postma. 
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10 vragen op de man af! 
 

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

Ik ben Johan Boerema, 38 jaar en woon in Oosterwolde. Ik heb 3 kinderen, 

Eva (14), Jorn (9) en Finn (5). 

Sinds afgelopen zomer ben ik trainer van de selectie en coach van het 1e. 

2. Anita vraagt aan jou in de vorige schakel, hoe bevalt het je tot nu toe 

bij DTS? 

Het bevalt me erg goed bij DTS! DTS is een vereniging die erg goed bij me 

past, met name omdat het een club uit een klein dorpje is. Hierdoor is de 

betrokkenheid van de meeste leden erg groot. Dit is iets wat mij altijd 

enorm aantrekt in een vereniging. 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

In het dagelijkse leven doe ik van alles. Ik ben werkzaam als ZZP’er voor 

een bedrijf in Ierland. Ik help dit bedrijf met het implementeren van 

verschillende software systemen bij andere bedrijven door heel Europa. 

Sinds kort doe ik dit vanuit huis, waardoor het ook weer beter te 

combineren is met korfbal. 

Verder ben ik voorzitter van Adonis Sportacrobatiek uit Drachten en ben ik 

penningmeester van de Ouder vereniging van 1 van de scholen van mijn 

kinderen. 

4. Hoe ziet jou korfbalcarrière eruit? 

Op mijn 7e ben ik begonnen met korfballen bij Invicta uit Kollum. Hier heb 

ik tot mijn 19e gezeten. Daarna ben ik verhuisd naar Oosterwolde, 

waardoor ik ook bij DIO ben gaan korfballen. Bij DIO heb ik tot ongeveer 

mijn 30e in de selectie gespeeld, waarna ik helaas door rugklachten heb 

moeten stoppen. 

Om toch met korfbal bezig te blijven ben ik direct doorgegaan als trainer 

bij Koru. Na Koru ben ik nog trainer geweest bij Kinea en DIO. 

5. Wat zijn je hobby’s? 

Korfbal is natuurlijk 1 van mijn hobby’s. Verder ben ik gek op muziek, 

hoewel sommige selectieleden het geen muziek vinden geloof ik.  

Ook vind ik het heerlijk om mooie series op TV te kijken. Daarnaast ben ik 

actief bij de sport van mijn dochter, wat toch ook wel een hobby is. 

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

Er is nog zoveel dat ik graag zou willen doen. Mooie reizen maken, 

festivals bezoeken en promoveren naar de 2e klasse met DTS onder andere. 
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7. Als je zou mogen kiezen, korfballen of trainer zijn, waar kies je dan 

voor en waarom? 

Als ik alle tijd zou hebben zou ik liefst beide doen. Met een groep fanatieke 

korfballers lijkt het mij heerlijk om weer te korfballen (maar niet op het 

niveau van het 1e). Toch haal ik ook enorm veel voldoening uit het trainen 

en coachen van een team. Het is mooi om jouw visie over te brengen op 

een team en nog mooier als ze het dan ook nog doen. Al vinden ze het niet 

nodig, want ze deden het anders ook nooit zo. 

8. Wat is je favoriete avondje uit? 

Zoals ik al aangaf ben ik gek op muziek. Ik denk dat mijn favoriete avondje 

uit dan ook een bezoek aan een mooi concert is. Hoewel kerstavond in 

Kolkzicht natuurlijk ook in de buurt komt ;) 

9. Wat is je leukste korfbal herinnering? 
Op mijn 17e en 18e heb ik trainingen gegeven op basisscholen. Het 1e jaar 

1 week en het 2e jaar 3 weken. We reden elke dag naar een aantal 

basisscholen om daar de gymles over te nemen. Heel bijzonder om mee te 

maken! geen idee of het nu nog gebeurd, maar anders is het ook zeker een 

aanrader voor onze A’s en selectieleden. 

10. Ronald Veninga staat in de volgende 10 vragen, wat zou je aan hem 

willen vragen? 

Hoe zijn de 1e weken als papa gegaan? 
 

 

Voorbereiding seizoen 2015-2016 
 

Datum Tijd Activiteit 
zat. 8 aug. 10:30 – 14:00 1e training (incl. lunch) 

ma. 10 aug. 19:45 – 21:30 Trainen 

di. 18 aug. 19:30 

20:45 

DTS 2 - DIO 2   

DTS 1 - DIO 1  

vrij. 21 aug. 
19:00                               

20:15 

Oefenwedstrijden 

DTS 2 - De Walden 4 DTS 1 - 

De Walden 3  

ma. 24 aug. 19:45 – 21:30 Trainen 

wo. 26 aug. 19:30 (ovb) 

20:45 (ovb) 

Oefenwedstrijd (ovb) 

DTS 2 Flamingo's 2  

DTS 1 - Flamingo's 1 

zat. 29 aug. n.v.t. Start competitie 
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Jeugdhoek 

 

Teamindeling jeugd seizoen 2015-2016 
 

Junioren A1 

Trainer/coach : Sietse Nauta en Haye de Boer 
Trainen twee keer per week: 

- 1 keer met de selectie (op maandag) 

- 1 keer met samen met de B1 (Sietse en Haye) 

 

We gaan ervan uit dat alle junioren (die hebben aangegeven dit te willen) 

starten met de voorbereiding van de seniorenselectie. De trainer geeft vooraf 

aan hoeveel heren en dames er nodig zijn voor de selectie. De keuze is 

uiteindelijk aan de trainer in overleg met de Technische Commissie. Wie niet 

wordt geselecteerd gaat naar de junioren. We gaan ervan uit dat de A1 uit 

ongeveer 9 a 10 spelers zal bestaan. 

 

Fenna Bouma     Arnout de Haan 

Hillie Sitenga     Jacob de Haan   

Martine Bosklopper    Rene de Boer 

Anne-Maaike Triemstra   Andries Barwegen  

Binnie  Rispens Youri Meerstra  

Helene Nauta           Theunis Holthuis   

Reina Brouwer                 Geanne Barwegen      

Anna,M Loonstra     Kristyn v/d Veen    

 

Aspiranten B1 
Trainer /coach : Anneke Vonk 

Trainen twee keer per week: 

- 1 keer training door Anneke 

- 1 keer training met de A1 (Sietse en Haye) 

 

Jolanda Rijpma Lucas Vonk 

Nicole Rijpma Jesse Meerstra 

Ilse Tuinstra Albert Veenstra 

Thea Brandsma Wieberen Veenstra 

Eva Boersma  
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Aspiranten C1 
Trainers : Anton Postma en Anne-Maaike Triemstra  

Coach : Janette Talstra en Lammy de Boer                                       
Trainen twee keer per week: 

- 1 keer training door Anton 

- 1 keer training door Anne-Maaike 

 

Antoinette de Boer Nyne Kinderman 

Wiktoria Blinda Thirza Postma 

Hester van der Veen Janine Vonk 

Marijke Veenstra Esmee Schievink 

 

Aspiranten C2 
Trainer/coach : Sytse Hansma en Marten Hartholt  
Trainen twee keer per week. 

 

Anouschka Elzinga Hille Veenstra 

Frederika Atsma Sven Hiemstra 

Wilma Veenstra Marten Posthumus 

Teikje Veenstra Marc Geertsma 

Jikke Wiersma  

Marrit Elzinga  

 

Pupillen D1 
Trainers : Lidia Postma, Rene de Boer en Hélène Nauta 

Coach : Janet v/d Veen en Rene de Boer 

Trainen twee keer per week: 

- 1 keer training door Lidia en Rene 

- 1 keer training door Rene en Hélène 

 

Dionne Bosma Jakob Laanstra 

Marije Fokkinga Sem van der Veen 

Silke Schievink Niek Wassink 

Mirte Holthuis Patrick Hansma 
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Pupillen E1 en E2 (4-tallen, trainen gezamenlijk 2 keer per week) 
Trainers : Hinke Helder en Antoinette de Boer (1 keer trainen) 

Arnout de Haan, Jakob de Haan en Lucas Vonk  

(1 keer trainen) 

Coach E1 : Ouders (contactpersoon Minke Bosma) 

Coach E2 : Hinke Helder  

 

E1 4-tal 

Anouk Geertsma Joost Posthumus 

Leanne Bosma Tyme Talstra 

Hanne Wiersma  

 

E2 4-tal 

Femke Kamminga Johannes Brandsma 

Eline Brandsma Tiemen Brandsma 

Gea van der Veen  
 

Pupillen F1 (4-tal, trainen 1 keer per week) 

Trainers  : Binnie Rispens en Anna-Margriet Loonstra  

Hulptrainers  : Janine Vonk en Esmée Schievink 

Coach : Binnie en Anna-Margriet (Tanja inval) 

 
Meike Wiersma Luuk Wassink 

Jildau Talstra Melle Veenstra 

 Jorrit Bosma 

Rixt Pel en Amber Alma eerst alleen trainen 

 
Kangoeroeklup 

Trainers : Berber van der Veen en Annemarie Postma  

 

Start training en start competitie 
 

De trainingen voor onze jeugdteams starten in de week van 17 augustus (de 

seniorenselectie begint eerder met de voorbereiding). De A1 tot en met E2 traint 

twee keer per week op het veld. De F1 traint 1 keer per week. De officiële 

competitie start op zaterdag 29 augustus 
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JUMBO korfbalplaatjes verzamel actie 
 

Eind september start JUMBO Surhuisterveen met een korfbalplaatjes 

verzamelactie. Deze actie duurt tot en met eind november. De 

korfbalverenigingen DTS, Harkema en It Fean doen hier aan mee.  Bij elke 10 

euro aan boodschappen krijg je een zakje met een aantal korfbalplaatjes van 

elke clubs gemengd.  

 

Elke speler krijgt een korfbalverzamelalbum aangeboden van JUMBO.  

Dus sparen en verzamelen maar! 

Het album bestaat uit teamfoto’s  en individuele foto’s van alle spelers 

(senioren en jeugd) van alle drie de korfbalverenigingen. 

 

In de week van 17 augustus tot en met 29 augustus zullen de foto’s worden 

gemaakt.  

Nadere informatie hierover volgt nog. Meedoen aan de actie is niet verplicht. 

Mocht je echt bezwaren hebben, maak dit dan kenbaar bij het bestuur. 

 

We kijken uit naar een fantastische actie! 

 

Jeugdcommissie  
 
Het seizoen van de E en F pupillen werd dit jaar afgesloten met een speurtocht. 

Per team moest een route worden gelopen door Surhuizum en onderweg 

moesten verschillende opdrachten worden gedaan. Er was een bibberspiraal, 

een eierrace, er moest worden geschoten voor puzzelstukjes, er moest een 

skippybal worden overgegooid door allemaal een punt van een laken vast te 

houden… Ook moesten onderweg ingrediënten worden verzameld voor een 

toverdrank.  

Door al deze opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren konden er stempels 

worden verdiend. En het team met de meeste stempels won natuurlijk een 

aardigheidje!. 

Er werd hard gestreden door alle teams, iedereen verzamelde ontzettend veel 

stempels. Uiteindelijk ging de E1 er met de prijs vandoor, zij wisten overal de 

meeste stempels te verdienen, goed gedaan! 

Deze gezellige ochtend werd natuurlijk afgesloten met…. Patat ! Want zoals de 

jeugd ons vertelde: ‘Dat heart by in aktiviteit fan DTS’. Al met al een 

geslaagde ochtend en zeker voor herhaling vatbaar! 

Groeten van de Jeugdcommissie. 
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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 Dionne Bosma, ik ben 10 jaar en zit in de E1 
 

2. Wat vind je het leukst aan korfbal? 
Het leukste aan korfbal vind ik kampioen worden, winnen en scoren 

 

3. Wie zijn je trainers/coaches en wie zitten er meer bij jou in het 
team? 
Mijn trainers zijn: Hinke en Lidia, mijn coach is Janet 

 

4. Wat zijn je hobby’s? 
Mijn hobby’s zijn gymmen, turnen, dansen en korfbal 

 

5. Wat is je lievelingseten? 
Mijn lievelingseten is patat met frikadel 

 

6. Ken je ook namen van spelers/speelsters die in DTS 1 zitten? 
Sieuwke, Berber en Marleen 

 

7. Waar ben je goed in met korfbal en waar minder goed in? 
Ik ben goed in kansje bij de korf en ben minder goed in doorlopers 
scoren 

 

8. Wat/wie zou je meenemen naar een onbewoond eiland? 
Mijn gezin, mijn huisdieren en mijn vriendinnen 

 

9. Wat wil je later worden? En waarom? 
Ik wil later misschien iets worden wat met sport te maken heeft, 
omdat ik van sporten hou 

 

10. Wie moet de volgende keer deze vragen invullen? 
Teikje 
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Verslag A1 

 

Verslag DTS A1 
 

Hier is dan alweer het laatste verslag van de A1 van dit seizoen. Dit 

veldseizoen kwamen we uit in de 3e klasse en konden daarin rekenen op 

voldoende tegenstand. Toch waren we erop gebrand om dit seizoen met het 

kampioenschap af te sluiten. De poule bestond uit Wêz Handich/DOW A1, 

DWA/Argo A1, Vitesse A1, Olympia A1 en De Granaet A1. 

We startten op 28 maart tegen Vitesse. Dit was voor ons een onbekende 

tegenstander, maar al snel werd duidelijk dat zij niet voor niets helemaal uit 

Beilen naar Surhuizum waren gekomen. Het was een felle ploeg en in de eerste 

helft was het qua stand nog in evenwicht. Na rust konden we uitlopen en was 

de eindstand 14-11. 

In de wedstrijd daarop waren we de betere ploeg qua veldspel (als ik mag af 

gaan op het prachtige verslag van Arnout), maar we bleken moeite te hebben 

om dit uit te drukken in de score. Toch wisten we uiteindelijk nog 13 goals te 

maken en eindigde deze wedstrijd in 9-13. 

Ook tegen DWA/Argo A1 bleek het scoren in de eerste helft weer lastig. Toch 

konden we een kleine voorsprong nemen en lukte het om DWA verdedigend in 

de greep te hebben. De ruststand was daardoor ‘maar’ 2-5 in ons voordeel. In 

de tweede helft ging het allemaal wat beter en daardoor eindigde de wedstrijd 

in 8-14. 

Op 9 mei kregen we Lintjo op bezoek. Bekend is dat we zeker aan elkaar 

gewaagd zouden zijn, trouwe volgers van de A1 weten misschien wel dat 

Lintjo ons van het kampioenschap in de zaal heeft afgehouden. Nu hadden we 

nog de ongeslagen status, dus dit was een belangrijke wedstrijd. Spanning ten 

top, want gedurende de hele wedstrijd hield Lintjo steeds een kleine 

voorsprong. Maar we hadden het geluk aan onze zijde en we konden na een 

‘zinderende’ slotfase de twee punten in Surhuizum houden met de 12-11 winst. 

De week daarop was de één na laatste wedstrijd tegen De Granaet A1. In deze 

wedstrijd moest het kampioenschap veilig gesteld worden, maar dit gaf De 

Granaet ons niet cadeau. Het was weer lastig om het verschil te maken en 

daardoor bleef de spanning  in de wedstrijd. Maar net zoals een week eerder 

konden we na het laatste fluitsignaal de 14-8 overwinning vieren en ook het 

kampioenschap! 

Al kon een week later ook ‘concurrent’ Olympia nog aanspraak maken op dit 

(dan gedeelde) kampioenschap. Het binnenhalen van het ongeslagen 

kampioenschap lag dus in onze eigen hand.  
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Maar op deze winderige 30 mei lag het geluk juist niet in onze hand, want wat 

mis kon gaan ging ook zo’n beetje mis. Daardoor keken we in de rust tegen een 

7-2 achterstand aan. Doordat Olympia goed spel liet zien, was het in de tweede 

helft vrijwel onmogelijk om de achterstand om te buigen. De 13-5 winst voor 

Olympia was daarmee een feit en zo stonden er twee kampioenen op het veld.  

Supporters weer heel erg bedankt dat jullie altijd langs de lijn stonden om ons 

aan te moedigen. Ook Kristyn, Reina en Binnie bedankt voor het meespelen. 

Als laatste moeten we onze coaches, Sytze en Haye niet vergeten. Zij hebben 

ons altijd weer zo goed mogelijk weten voor te bereiden op de wedstrijden door 

goede trainingen en aan hun ook alle dank! 

 

Hieronder is nog onze kampioensfoto te zien  

Namens de hele A1 iedereen een fijne, zonnige zomer toegewenst! Groetjes, 

Fenna  

 

 
Achter staan v.l.n.r. Arnout, René, Andries, Jakob en Youri. Voor zitten v.l.n.r. 

Anne-maaike, Binnie, Martine, Fenna en Hillie. 
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Verslag C1 
Zaterdag 28 maart mochten we weer los op ons mooie eigen sportterrein 

“Woudlust”. We waren vorig veldseizoen en in de zaal kampioen geworden 

dus dat betekende nu dat we het in een klasse hoger mochten proberen. 

Harkema kwam op bezoek en we moesten dus direct aan de bak. Door de 

“grote” van de tegenpartij was het een beetje schrikken en speelden we niet 

zoals we wel konden. We verloren de wedstrijd dan ook met 6-8.  

Zaterdag 11 april gingen we richting Kollum waar we tegen het oranje Invicta  

moesten aantreden. We waren de betere ploeg, maar de scheidsrechter was niet 

bepaald “opgeleid”. Deze wedstrijd is uit eindelijk geëindigd in een gelijke 

stand 2-2. 

Op woensdag 22 april gingen we richting Burdaard waar we tegen NQL 

mochten spelen. In dit team speelden jongens die onze meiden wel heel leuk 

vonden…..of was het nu net anders om? Nou in ieder geval wisten we onze 

koppies nog wel te gebruiken en een wedstrijd punt mee naar huis te nemen. 

Stand: 4-4. 

Op zaterdag 25 april kwamen de leuke jongens richting Surhuizum. Dit keer 

waren de “vlinders” bij ons een beetje verdwenen en dat resulteerde dus ook in 

een winst voor ons en konden we twee punten in onze zak steken. Uitslag: 4-3. 

Zaterdag 9 mei gingen we naar Harkema. Met de vorige wedstrijd nog in onze 

gedachten wisten we dat we het nu wel konden. Niet meer “bang” voor de 

tegenstander gingen we er hard tegen aan. In no time stonden we  voor met 1-4. 

De pauze deed ons helaas geen goed en Harkema kwam helaas weer dichtbij. 

Op een stand van 4-5 mocht Esméé een strafworp maken en gelukkig maakte 

ze deze. 4-6 even weer wat lucht. Maar Harkema liet het daar niet bij zitten en 

scoorde de 5-6. Het werden nog een paar spannende minuten, maar DTS nam 

toch met de punten mee naar Surhuizum. 

Met nog 1 wedstrijd te gaan lag in principe alles nog open. Harkema had hier 

en daar ook punten laten liggen en zoals het er nu voor stond was een 

gedeeltelijk kampioenschap nog voor handen. Helaas werd de wedstrijd op 

zaterdag 16 mei tegen Invicta verloren met 0-2. Dus Harkema werd kampioen 

en wij zijn op een mooie tweede plek geëindigd. We hebben een prima 

competitie gespeeld en weer veel geleerd.  

Op de laatste training hebben we nog leuke spelletjes gedaan en zijn nog naar 

de Mac Donalds geweest voor een lekker “toetje”(zie foto’s).  

De C1 wenst jullie allemaal een zeer leuke, mooie, rustige, fijne, uitgeruste 

vakantie toe en hopelijk zien we jullie dan weer in een fris en fruitig nieuw 

korfbal seizoen. 

Groetjes: Antoinette, Hester, Marijke B, Thirza, Nyne, Victoria, Marijke V, 

Esmée, Janine, Anne Maaike, Gea en Anneke. 
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Verslag D1 
Het veldseizoen 2015, verliep helaas niet zo goed als in de zaal. De vechtlust 

was er wel, maar de tegenpartijen waren allemaal wat te sterk voor ons. 4 van 

de  6 wedstrijden werden door de week gespeeld.  

 

De Graneat - DTS 

GDe eerste wedstrijd was tegen de Graneat. Doordat we in de zaal alles hadden 

gewonnen, dachten we vandaag ook wel even makkelijk te winnen. Maar dat 

was het niet. In de eerste helft stonden we met 0-3 achter. 

DTS dacht, we laten ons niet zomaar de punten afpakken, en vocht terug in de 

2de helft. De graneat wist niet meer te scoren in de 2de helft, waardoor het op 

het einde 3-3 stond. 

 

Oko/Bies - DTS 

Deze wedstrijd werdt op een dinsdag gespeeld. Met 2 nieuwe spelers in het 

veld, was het weer even wennen aan elkaar. We kwamen 2-0 voor. Maar 

oko/Bies wist voor de rust ook nog 2 te scoren, waardoor we met een gelijke 

stand de kleedkamers in gingen. Na de rust, wist oko/Bies als eerste te scoren. 

Aanvallend deden we erg ons best, wat beloont werdt met nog een doelpunt 3-

3. Helaas bleef het hierbij en konden wij niet meer scoren. Oko-bies wist nog 

wel 3x de korf te vinden. Eindstand 6-3. 

 

TFS- DTS 

Het duurde even voordat TFS het veld klaar had liggen, maar uiteindelijk 

konden we los. Vandaag hadden we onze dag niet. Vele ballen werden 

verkeerd gegooid,waardoor TFS veel konden aanvallen. Gelukkig ging het 

verdedigen goed, en werden vele schiet pogingen afgefloten. Eindstand: 3-1 

 

Drachten - DTS 

Drachten speelde vorig jaar nog 1ste klas. En dit was ook duidelijk aan het spel 

te zien. Zij waren qua korfbal al veel verder in het spel dan dat wij waren. 

Verdedigend was het zwaar, en aanvallend lukte het ook niet om het goed op te 

zetten. Ze hebben erg hun best gedaan, maar hier waren we niet tegen 

opgewassen. Eindstand 11-2. 
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DTS- DTL 

Ook deze wedstrijd werdt op een dinsdag gespeeld. Helaas was niet voor 

iedereen duidelijk dat er een wedstrijd gespeeld werdt, maar gelukkig net op 

tijd een ploeg klaarstaan om te gaan spelen. Hier zaten een aantal goeie heren 

bij de tegenpartij. Maar we waren aardig aan elkaar gewaagd. Helaas wisten we 

niet meer dan hun te scoren en verloren we de wedstrijd met een eindstand van 

4-6. 

 

DTS- V&V 

Hier valt weinig over te zeggen. V&V waren duidelijk veel sterker dan ons. We 

verloren de wedstrijd met 0-9. 

 

Wissels die ons geholpen hebben: BEDANKT. 

 

Groetjes de D1: Marc, Sven, Elmer, Hille, Marten, Frederika, Anna, Teikje, 

Wilma, Jikke, Anouschka, René & Aletta 

 

Verslag E1 

 

Hallo wij zijn Jacob en Marije. 

  

Wij zitten  ongeveer al een jaar op korfbal 

en spelen in de E1.  

We hebben veel geleerd van korfbal en vinden het erg leuk. 

we hebben nieuwe vrienden en vriendinnen gemaakt. 

In de vakanties doen we altijd leuke dingen. 

soms moeten we  zaterdags vroeg spelen en dat is niet altijd leuk. 

maar we raden het iedereen aan om op korfbal te gaan. 

we houden van korfbal wat er ook maar gebeurt. 

  

Groetjes Jacob en Marije. 
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Verslag E2 

Na het zaalseizoen zijn we vol goede moed begonnen aan een nieuw veld- 

seizoen. Het is een seizoen geweest met ups en downs. Aan de uitslagen van de 

wedstrijden te zien hebben  we een paar keer 'dik om de kont' gekregen van AV

O en kv Drachten. Aan de andere kant zijn de wedstrijden die we gewonnen heb

ben ook tegen AVO en kv Drachten, een goede prestatie dus! Helaas wel op een 

laatste plaats geeindigd, maar dat mocht de pret biet drukken. We hebben het sei

zoen afgesloten met een leuke activiteit bij de kantine. Hieronder volgen nog ee

n aantal sportieve foto's van de E2. 

Groetjes Hinke 
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Verslag F1 
Verslag DTS F1 

Op 28 maart hadden we de eerste thuiswedstrijd tegen CSL.  We scoorden al 

snel 3 mooie doelpunten achter elkaar. Maar ook CSL wist te scoren en we 

gingen de rust in met 5-4 voorsprong. Na de rust werd er gelijk 2 maal 

gescoord door DTS. CSL wist nog terug te komen tot 11-10 maar gelukkig 

bleven de punten in Surhuizum en werd de wedstrijd gewonnen! 

De tweede wedstrijd moesten we uit tegen Drachten. Hier werden maar liefst 

17 doelpunten gescoord door DTS! De wedstrijd won DTS met 17-3! De derde 

wedstrijd werd thuis gespeeld tegen Oerterp. DTS kwam al snel op voorsprong 

door 3 mooie afstandschoten. Oerterp wist ook de korf te vinden, we gingen de 

rust in met een 9-12 achterstand. Helaas lukte het DTS niet om de achterstand 

in te halen en werd er verloren met 11-14. De week daarop moesten we weer 

tegen Oerterp. We hadden nog wat goed te maken en dat hebben we zeker laten 

zien! Het was een spannende wedstrijd.. eindstand 5-5.  

De  één na laatste wedstrijd werd weer thuis gespeeld tegen Drachten. DTS 

wist de korf te vinden en ging met een 4-0 voorsprong de rust in. Na de rust 

werd er zelfs nog 5 keer gescoord door DTS en wonnen we de wedstrijd met 9-

0. Wat een doelpunten!!  

De laatste wedstrijd werd gespeeld tegen CSL.  Helaas werd deze verloren met 

5-12. Doordat DTS veel doelpunten heeft gescoord en wedstrijden heeft 

gewonnen zijn we alsnog gedeeltelijk kampioen geworden! Super! 

 

Xander, Patrick, Johannes, Femke, Leanne, Eline, Mirte en Marleen  

 

Verslag F2 
 

In de F2 zitten Luuk Wassink, Tiemen Brandsma, Melle Veenstra, Jorrit 

Bosma, Hanne Wiersma en Meike Wiersma. De F2 begon met een toernooi om 

even aan het veld te wennen. Ze moesten 1 wedstrijd tegen Sparta en 1 tegen 

OKO/BIES. Ze hebben van Sparta 0-1 gewonnen en van OKO/BIES hebben ze 

1-0 verloren. Ze eindigden 2e, maar ze hadden wel super hun best gedaan. De 

eerste officiële wedstrijd deze competitie hebben ze verloren met 8-4 tegen 

Invicta. Ze lieten hun niet uit het veld slaan en de 2e wedstrijd hebben ze 

gewonnen met 4-3 tegen DIO. Jammer maar helaas hebben ze de 3e wedstrijd 

verloren 4-6 tegen Kinea. Ook de 4e wedstrijd hebben ze verloren met 4-5, wel 

hadden ze toen ontzettend goed hun best gedaan ook omdat er toen bij Invicta 

oudere kinderen meespeelden. De laatste wedstrijd in deze competitie hebben 

ze ook verloren 12-4 tegen DIO.  
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De F2 is in deze competitie als laatste geëindigd, maar ze  hebben wel heel erg 

hun best gedaan en wij als trainsters en coaches zijn super trots op hun! Dit 

veldseizoen hebben ze gezellig met de F’s en E’s afgesloten in de kantine met 

een super leuke speurtocht, patat en frikandel als afsluiter. 

 

Een terugblik op hele mooie seizoenen! 

 
Boven l. nr. r. : Anna-Margriet Loonstra, Melle Veenstra, Luuk Wassink, 

Tiemen Brandsma, Jorrit Bosma en Binnie Rispens. 

Onder l. nr. r. : Meike Wiersma en Hanne Wiersma. 

 

Anna-Margriet Loonstra en Binnie Rispens 

 

Wist u dat!!! 
 

 Anton Postma niet bang is voor grote mannen  

 hij tegen zijn tegenstander zegt: "Je kunt wel groter dan me zijn maar je 

gaat neer"  

 Sjoerd kooistra deze gelegenheid met beide handen aanpakte om een  

t -shirt te ontwerpen met bovenstaande tekst erop. 
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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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Tel. 06-20756571 
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