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Het Begin 

51e jaargang nr. 5. 2016/2017 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaresse Anita van der Vaart 840660 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Wobbe de Haan 352523 

 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 0512-354004 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Bakkerij Wouda, Surhuizum, Harkema en Rottevalle 

 Rijpma Sierhekken, Surhuizum 

 Hoekstra Westra bouw, Surhuizum 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 Janijko Tegels en Sanitair, Surhuisterveen 

 

TRAINER Selectie: Jan Wagenaar 

 Telefoon: 06-29258362/0512-532864 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

   

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

maand juni!) bij Anita van der Vaart, Rysloane 2. 

 

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

Voor jullie alweer de 5
e
 en laatste schakel van dit seizoen hierin de 

verslagen van de afgelopen veldcompetitie en de nieuwe teamindeling 

voor seizoen 2017/2018. 

Ook aandacht voor het jubileum op 15, 16 en 17 juni. 

 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten 

De Schakelcommissie. 

 

Verjaardagskalender 
Hallo allemaal, 

Sta jij niet op de kalender of heb ik je per ongeluk op de verkeerde 

datum staan? Stuur me dan een mailtje met de correcte datum dan zal ik 

er meteen voor zorgen dat je er goed op staat. 

 

Annemarie Postma 

annemarie77@hotmail.nl 

 
 Juni  juli  Augustus 

2 Jacob Nauta 5 Fenna Schaafsma 2 Hinke Helder 
3 Janet van der Veen 8 Sytze Hansma 3 Jan Pool 
7 Minke Bosma 9 Tanja Postma 10 Sieuwke Veenema 
9 Silke Schievink 9 Jan Wagenaar 10 Andries Barwegen 

12 Jacob Laanstra 10 Arjen Bouma 16 Patrick Hansma 
21 Minze van Dijk 14 Anneke Vonk 25 Piet Meerstra 
24 Wiebe van der Meer 15 Teikje Veenstra 25 Luuk Wassink 
24 Eline Brandsma 15 Jan Postma 27 Jetze van der Veen 
24 Hieke Bruining 17 Marc Geertsma 30 Jildau Talstra 

  17 Albert Veenstra  

  20 Mirte Bosma  

  21 Jorrit Bosma  

  21 Frederika Atsma  

  21 Marrit Elzinga  

  25 Martha Postma  
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Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en egankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

Van het Bestuur 
 

De laatste Schakel van het seizoen en een hele 

speciale editie. Deze schakel staat in het teken 

van ons 75 jarige jubileum jaar. We hebben 

in deze Schakel een fantastische bijdrage van 

Wobbe de Haan, die meerdere avonden op 

zolder heeft doorgebracht om vele anekdotes 

uit de oude doos op te duiken. Leuk om een 

blik in het verleden te werpen van DTS, een 

vereniging met een groot verleden. 

 

75-Jarig jubileum 

Alle lof ook voor de jubileumcommissie. Een 

puik stukje werk hebben ze afgeleverd met het 

samenstellen van het driedaagse programma. Naar 

onze mening een programma om trots op te zijn, 

welke recht doet aan de vereniging met als visie 

er te zijn voor Surhuizum en omstreken. Vele 

activiteiten staan open voor deelname door 

dorpsgenoten en deelnemers uit omliggende 

dorpen. We hopen op heel veel deelname en 

hiermee dat het een groot, spectaculair en super gezellig jubileumfeest mag 

worden. 

 

Via deze weg willen we de subsidiërende partijen en speciale sponsoren onder 

de aandacht brengen. 

Door de bijdrage van onze vaste sponsoren en deze eenmalige partijen, kunnen 

we er een mooi feest van maken en hebben we al het vertrouwen dat we ook 

ons 100 jarige jubileum over 25 jaar kunnen vieren. 
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Nieuw terras 

Zoals altijd is deze voorjaarscompetitie voor 

ons gevoel veel te kort. Genieten van het 

mooie zomerse weer en ons fantastische 

sportcomplex kan maar voor een paar 

zaterdagen. Toch is het weer genieten geweest 

en zeker op ons nieuwe terras. Ook hier 

kunnen we weer trots op onze vereniging zijn 

en het resultaat wat we tot stand kunnen 

brengen met vereende krachten.  

 

Renovatie 

Met het nieuwe terras is wederom een fase qua renovatie afgerond. De 

renovatie van de kantine aan de binnenkant zal opgepakt worden na de zomer. 

We gaan nu eerst met zijn allen vol op genieten van ons 75-jarig jubileum en 

voor vele vrijwilligers van een wel verdiende zomervakantie.  

 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 

 
Trots op onze club 

Als bestuur kijken we vol trots terug op 

het afgelopen seizoen. Natuurlijk zijn 

resultaten belangrijk, maar het 

verenigingsgevoel is nog wel 

belangrijker. Als vereniging hebben we 

leuke resultaten neergezet en hebben we 

weer gebouwd aan onze vereniging.  

Afgelopen seizoen in letterlijke vorm met 
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alle stappen die we zetten op het gebied van de renovatie van ons complex. 

Vele vrijwilligers maken dit resultaat, niet alleen de vrijwilligers qua renovatie, 

maar ook alle andere vrijwilligers als barvrijwilligers, trainers, coaches, 

JWL’ers, scheidsrechters, etc. Natuurlijk ook niet te vergeten alle mensen die 

vrijwillig hun handen uit de mouwen steken zodra daarom wordt gevraagd. 

 

Alle vrijwilligers erg bedankt en we hopen ook volgend seizoen weer op u / 

jullie te kunnen rekenen. 

 

Veiligheid 

Via deze weg willen we iedereen vragen om niet te parkeren daar waar we de 

fietsen neer zetten. Een mix van fietsen en auto’s kan onveilige situaties 

opleveren die we als vereniging moeten vermijden. We rekenen op ieders 

medewerking. 

 

Resultaten 

Ons vlaggenschip draait op het veld in de middelste 

regionen mee. Voor de senioren teams DTS-3 en 4 is 

een tweede plaats weggelegd. Uitblinker is ons 

midweek team wat ongeslagen boven aan staat. Het 

kampioenschap kan ze niet meer ontgaan. 

Kijkende naar de jeugd zien we dat de B1, C1 en de 

E2 reeds kampioen zijn geworden.  

Alle kampioenen van harte gefeliciteerd.  

 

 

Als bestuur rest het ons iedereen een fantastische zomer toe te wensen en 

vertrouwen we erop iedereen gezond en wel terug te zien na de zomervakantie. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 

 

 



 8 

 

  
 

 

 
 

 

 

  



 9 

Jubileum DTS 75 jaar 
Zoals jullie inmiddels via diverse kanalen vernomen hebben, bestaat DTS dit 

jaar 75 jaar! Als vereniging willen we dit in juni vieren met elkaar, met 

Surhuizum en met alle mensen die DTS een warm hart toedragen.  

Via deze weg willen we je nogmaals van harte uitnodigen om dit heugelijke feit 

met ons mee te vieren en om deel te nemen aan de activiteiten. Specifiek willen 

we je natuurlijk uitnodigen om op zaterdag 17 juni (na het toernooi) rond 17.00 

uur een toost met ons uit te brengen op het 75-jarig bestaan van onze mooie 

vereniging. Na de toost is er voor alle aanwezigen een barbecue (consumpties 

tegen een kleine vergoeding), gevolgd door een feest met spetterende 

livemuziek.  

Vergeet niet om je op tijd op te geven voor de verschillende activiteiten en 

laten we er in juni een mooi feest van maken! 

 

Programma jubileumweekend kv DTS 
 

Donderdag 15 juni 

18.30 uur Officiële opening jubileum weekend 

18.45 uur Surhuizum Trial Run & Walk met als afsluiting 
een spetterende muzikale schuimparty!! 

 

Vrijdag 16 juni 

13.00 – 16.00 uur Activiteitenmiddag 
Voor alle DTS-jeugdleden en alle kinderen in 
Surhuizum 

19.30 uur DTS Got Talent 
Met creatieve optredens  van alle teams. Familie en 
bekenden zijn van harte welkom om de talenten aan 
te moedigen. 

 

Zaterdag 17 juni 

13.00 uur Jubileumtoernooi 
Voor zowel korfballers als niet korfballers, waarbij de 
funfactor een belangrijk element van het toernooi is. 

17.00 uur Toost met alle aanwezigen op het 75-jarig 
bestaan van KV DTS, met aansluitend een 
barbecue (consumpties tegen een kleine 
vergoeding) en livemuziek in de feesttent 
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De Tûke Smiters 75 jaar 
 

Bij onze jubileums van 25, 40, 50 en 60 jaar werd een jubileum Schakel 

uitgebracht. Dit jubileum geen speciale Schakel uitgave. Toch vonden we dat er 

in deze Schakel even terug gekeken moest worden op 75 jaar DTS.  

In de 2
e
 wereldoorlog, op 30 september 1942, werd de korfbalvereniging DTS 

opgericht. Surhuizum had een gymnastiekvereniging en van daaruit werd de 

korfbalvereniging opgericht om de jeugd wat meer vertier te geven. De eerste 

jaren werd DTS getraind door meester Bron uit Surhuisterveen. Voorgesteld 

werd de vereniging ‘De Tûke Gooiers' te noemen, maar de heer Bron vond dat 

er nog door te veel mensen met de bal gesmeten werd. Hieruit is de naam ‘De 

Tûke Smiters' ontstaan. Ik heb jaren gedacht dat “S’ bedoeld was voor 

“Sjitters”’, maar dat er niet geschoten werd op de korf maar dat de bal richting 

korf werd “gesmeten”. Een sportveld was er niet, men moest op 

zaterdagmorgen nog uitzoeken op welk weiland van één of andere boer 

gespeeld mocht worden. Vaak werd er gespeeld op een stuk land aan de  

C. Schuurmanwei. Voor de wedstrijd moesten dan nog wel even de 

koeienvlaaien worden opgeruimd.  

 

DTS startte als een bloeiende vereniging en speelde in de Friese Korfbal Bond.  

In de jubileum schakel van DTS 40 jaar staan een aantal leuke anekdotes over 

de beginjaren. De ledenvergaderingen begonnen op een wel heel bijzondere 

manier. Het Wilhelmus en of het Fries Volkslied werden staande gezongen. 

Ons erelid Rommert Kats gaf door zijn ellenlange voordrachten enigszins een 

gezellig karakter aan deze ledenvergaderingen. In de beginjaren werd er maar 

liefst 3x per week getraind. De prijswinnaars van een ledenwerfactie,  

Jan ( de pake van de gezusters Postma) en Johannes (de smid) Postma kregen 

als beloning 5 en 3 sigaren.  

Vanaf 1944 doet DTS mee aan de competitiewedstrijden. Voor de 

uitwedstrijden was de fiets het vervoermiddel. Trainer Bron kwam in 1944 

vanuit Eenrum per fiets naar Surhuizum. Omdat zijn fietsbanden aan 

vervanging toe waren krijg hij van DTS “nieuwe“ banden gemaakt van 

velglinten van autobanden. In 1949 trouwt Bron en kwam er een einde aan zijn 

trainersloopbaan bij DTS. In 1947 organiseerde DTS de eerste eigen serie 

(toernooi) wedstrijden. Deze traditie werd tot midden jaren negentig 

volgehouden. Door gebrek aan belangstelling kwam hier een einde aan.  

Tot 1960 speelt DTS in een rood shirt en een zwarte broek/rok. De zwarte 

broek rok werd daarna ingeruild voor een witte broek/rok. De reden hiervoor 

heb ik niet kunnen achterhalen.  
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Maar eind jaren 50 was de groei en de bloei uit de vereniging. DTS had nog 

maar één senioren en één aspiranten twaalftal. In 1960, toen de nood het hoogst 

was, kwam de redding. Tjeerd Nijboer werd hoofd van de openbare lagere 

school van Surhuizum en zijn liefde voor de korfbalsport sloeg over op de 

jeugd. Behalve trainer was Tjeerd ook een fanatieke en goede korfballer. In 

precies 5 jaar tijd promoveerde DTS van de 2
e
 klas FKB naar de 2

e
 klas KNKB. 

In 1966 werd DTS kampioen in de 2
e
 klas KNKB en de club telde toen 110 

leden. Men speelde toen met maar liefst 7 twaalftallen en 1 achttal in de 

competitie. In die tijd kwam DTS uit in de 1
e
 klas KNKB, waarbij gespeeld 

werd tegen ploegen als LDO, SCO en Nic. Meester Tjeerd was tegen het 

gebruik van alcohol. Hij kwam alleen op de kampioensfeestjes als er geen 

alcoholische dranken werden genuttigd, sport en alcohol gingen niet samen.  

Doordat de prestaties beter werden en het aantal leden bleef stijgen, werd de 

roep om een eigen accommodatie steeds groter.  

 

In 1960 had DTS een korfbalveld op Lustenburg gerealiseerd. Dit veld wordt 

nog altijd aangeduid als ‘het oude korfbalveld’. Ook werd een houten kleedhok 

gerealiseerd. Omdat er geen ruimte was voor de scheidsrechter verklede die 

zich bij Rommert en Hennie thuis. Na afloop kon hij hier ook onder de douche. 

Met het korfbalveld en de goed verzorgde trainingen en begeleiding van de 

heer Nijboer ontstond een geweldige stimulans voor de korfbalsport. Het 

ledental groeide gestaag, in 1970 komen de korfballers uit Drogeham naar 

Surhuizum. Veel spelers uit Drogeham hebben jarenlang een belangrijke rol bij 

DTS gespeeld. De namen van Tetsje, Gretha en Teake Pool, Marten en Gealy, 

Hendrik en Joukje van der Meer, Piet en Wikje Fokkinga zijn bij de huidige 

oudere jeugd nog bekend. De behoefte aan een betere en grotere accommodatie 

was groot. Door de realisatie van de dorpsuitbreiding met de Olivierstrjitte-

Deutechemstrjitte en Bonhommestrjitte werd de basis gelegd voor de huidige 

locatie. Uiteindelijk kreeg DTS in 1975 haar eigen sportpark "Woudlust".  

Er werden 2 wedstrijdvelden en een trainingsveld aangelegd. Toen werd er nog 

gespeeld in 3 vakken, de veldafmeting was 90 bij 30 meter. Dat kunnen wij ons 

nu gelukkig niet meer voorstellen met de huidige pupillenvelden van 40 bij 20 

meter. Rommert Kats was in deze jaren een van de drijvende krachten achter 

DTS als trainer, scheidsrechter, voorzitter en bouwbedrijf. Rommert en Henny 

werden in 1980 benoemd tot ere-leden.  
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Tot de 80'er jaren was DTS een toonaangevende club in Noordoost Friesland. 

Sponsering deed zijn intrede. Ons 1
e
 en 2

e
 team werden door Jelle de Vries van 

het Broekenhuis voorzien van een trainingspak en shirt. Eind jaren tachtig 

namen helaas de goede prestaties van DTS af en was DTS begin jaren negentig 

een afdelingsclub. In het seizoen 1993-1994 werd DTS kampioen van Friesland 

en promoveerde daarmee naar de 3
e
 klas KNKV. DTS dat Friesland mocht 

vertegenwoordigen op het NK, reisde met een grote supportersschare van meer 

dan 80 personen af naar Hoek van Holland. Onze bakker Wouda gaf ons  

s’ morgens vroeg broodjes mee voor onderweg. Als wij kampioen zouden 

worden zou hij s’ avond met oranjekoek klaar staan.  
 
Helaas, DTS kon geen potten breken en verloor de strijd om de 3

e
 en 4

e
 plaats. 

Het was die dag hondenweer in Hoek van Holland, de grote zeeschepen die wij 

vanaf de dijk konden zien hebben misschien wel de grootste indruk gemaakt. 

In 2008 promoveerde DTS op het veld naar de eerste klasse, exact 25 jaar nadat 

DTS hier uit gedegradeerd was. Helaas duurde het verblijf op dit niveau maar 

één seizoen. Vanaf die periode balanceert DTS steeds tussen de 2
e
 en de 4

e
 

klasse, zowel op het veld als in de zaal.  

DTS onderscheid zich als een echte gezinsvereniging, met een sportieve 

invulling voor jong en oud. DTS speelt zijn wedstrijden op zowel 

wedstrijd- als breedtekorfbal niveau en beschikt over een professioneel 

kader, waarbij oog is voor talentontwikkeling. DTS komt met 13 teams 

uit in alle klassen van F’s tot A’s, 4 senioren teams en sinds kort ook 

weer een midweekteam. Het geheel wordt aangevuld met voor de 

allerjongsten een kangoeroeclub, een absolute must voor de natuurlijke 

aanwas van nieuwe leden. Het ledenaantal bij DTS is stabiel, dat 

schommelt al jaren rond de 140 leden waarvan 120 actief op het veld. 

Als korfbalvereniging beschikken wij over een schitterende ruime 

accommodatie en kantine. Vanaf 2015 zijn wij bezig de accommodatie 

te renoveren. Er is een nieuw dak geplaatst, de kleedkamers zijn 

gerenoveerd en het terras is vernieuwd. De binnenkant van de kantine is 

een klus die na ons jubileum opgepakt zal worden. Ook de entree is met 

medewerking van de gemeente aangepakt. Wij zijn weer goed zichtbaar! 
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Ons verenigingsdoel is duidelijk geformuleerd en komt tot uiting op allerlei 

vlakken en de vele nevenactiviteiten, die voor en door de leden worden 

georganiseerd. We zijn een sportvereniging waarbij prestatie en plezier hand in 

hand gaan. 

 

Als verenigingen maken wij ook 

het lief en leed van onze leden 

mee. Als er iets te vieren valt 

zijn we er met zijn allen maar 

ook bij droevige gebeurtenissen 

zijn we er voor elkaar. Het 

overlijden van Hendrik Hein de 

Vries in december 2010 voelde 

als een mokerslag, als 2 

maanden later Durk Geertsma 

plotseling overlijdt, moet DTS 

zich weer herpakken.  

Mooie maar zeker droevige gebeurtenissen binden ons als vereniging.  

DTS viert dit jaar haar 75-jarige bestaan, een mijlpaal in verenigingsland. Veel 

verenigingen van toen bestaan niet meer of zijn gefuseerd met buurt-

verenigingen. Het hart van onze vereniging ligt in Surhuizum en wij hopen dat 

dit nog vele jaren mag duren. Samenwerken is altijd goed maar wij blijven “de 

Tûke Smiters”.  

 

We zullen ons jubileum vanzelfsprekend niet ongemerkt voorbij laten gaan en 

zullen met vele activiteiten hier ruim bij stil staan. 

Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd om dit feest samen met 

ons te vieren. Kom eens een kijkje nemen op onze accommodatie. Tijdens 

activiteiten en wedstrijden zijn toeschouwers meer dan welkom. Misschien wil 

je uiteindelijk zelf ook wel een balletje mee gooien?  

We zien iedereen graag terug op ons sportcomplex “Woudlust”. 

Op naar de 100! 
 

Namens het bestuur,  

Wobbe de Haan  
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DTS 1 
Nadat in de zaal degradatie helaas een feit werd, wilde DTS 1 zich op het veld 

revancheren en zoveel mogelijk punten pakken.   

De eerste twee weekenden slaagde de Broekenhuisformatie hier goed in. Blauw 

Zwart werd op eigen veld met 14-18 verslagen en in dezelfde week werd MN 

en W met 22-15 naar huis gestuurd. De daaropvolgende wedstrijd tegen Invicta 

bleek maar weer dat derby's altijd lastig blijven. In Surhuizum wonnen de 

Kollumers met 11-14.  

 

Hierna volgden twee wedstrijden tegen de ploegen die streden om de bovenste 

plekken. Allereerst moest DTS op bezoek bij Rood Wit in Wezep.  

De Broekenhuisformatie wist het Rood-Wit, dat al vrijwel zeker was van het 

kampioenschap, lange tijd behoorlijk lastig te maken. Helaas was het in de 

slotfase toch de thuisploeg die 2 punten meer op het scorebord had en bleven 

de punten in Wezep. De week daarop kwam V en V op bezoek. In Garyp 

verrasten de Surhuizumers V en V, maar helaas bleef een herhaling hiervan in 

Surhuizum uit. Met een eindstand van 11-16 gingen de punten mee met de 

nummer 2 van dat moment.   

De laatste twee wedstrijden kon de Broekenhuisformatie lekker vrijuit 

korfballen en dat was te zien. In de wedstrijd tegen DWA/ARGO liet DTS voor 

eigen publiek een goede pot zien, waarin de tegenstander met 20-12 werd 

verslagen.  De laatste tegenstander van dit seizoen was Pallas'08. Zij streden 

nog met V & V om de 2e plek, die recht geeft op een promotieduel. Extra 

tegenstander was deze dag de temperatuur van 30 graden. Hoewel Pallas'08 

aanvallend gevaarlijk was, was het DTS dat na het openingsdoelpunt scorend 

het voortouw nam. Nadat Pallas'08 de voorsprong bij 11-10 had teruggepakt, 

scoorde DTS in de laatste fase nog viermaal op rij, waardoor de overwinning 

met 11-14 naar de Broekenhuisformatie ging.  

Aan het einde van het veldseizoen bezet DTS een mooie 4e plaats, op 2 punten 

afstand van de nummer 3, maar 5 punten boven de nummer 5. Voor volgend 

seizoen hopen we het goede spel dat in de veldwedstrijden toch vaak zichtbaar 

was door te trekken naar alle wedstrijden, om toch in de 3e klasse op het veld 

mee te doen om de bovenste plekken. We zien jullie na de zomer allemaal 

graag weer langs de lijn, bedankt voor de steun in dit seizoen! 
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DTS 2 
De stijgende lijn van DTS 2… 

In de zaalcompetitie wist DTS 2 net geen tweede plek te behalen, maar het – 

over het algemeen – goede zaalseizoen gaf veel vertrouwen voor het komende 

voorjaarsseizoen. Er moesten namelijk nog wel wat punten bij de drie puntjes 

die in de najaarscompetitie al bij elkaar waren gesprokkeld.  

Op de eerste competitiedag van het veldseizoen moest DTS 2 op eigen veld 

aantreden tegen De Parabool 5. De vorige keer was er op een warme ochtend 

verloren door DTS, maar dat bood wel perspectief voor deze keer. Dit 

perspectief werd aan het begin van de wedstrijd al snel minder rooskleurig, 

aangezien De Parabool snel een grote voorsprong nam. Het scoren verliep 

moeizaam aan de kant van DTS. Hoewel er op een gegeven moment wel ‘mee’ 

werd gescoord, leidde deze wedstrijd toch tot een 12-15 nederlaag. Twee 

weken later werd de wedstrijd tegen SCO 4 gespeeld op sportpark Woudlust. 

SCO is een degelijke ploeg, waartegen het scoren moeilijk bleek. Na enkele 

spannende fasen van de wedstrijd, trok SCO aan het langste eind, 11-14. Helaas 

weer geen punten, maar vol goede moed op naar de volgende week, waar 

punten moesten worden gepakt tegen Joure 2. Ook in Joure verliep het scoren 

niet vloeiend, kansen ‘by it soad’, maar geen doelpunten. Ook bij Joure vielen 

de doelpunten niet, waardoor er een spannende wedstrijd ontstond, die eindigde 

in een 9-9 gelijkspel. Al in het begin van deze wedstrijd moest Martine met een 

enkelbandblessure het veld verlaten, die haar helaas de rest van het seizoen aan 

de kant zou houden. Dit was wel even schrikken, maar het herstel verloopt 

gelukkig goed! De Granaet 2 was de volgende wedstrijd die op het programma 

stond. Na de eerste helft was het nog spannend in welke stand het treffen zou 

eindigen. Maar… de twee punten gingen mee naar Surhuizum na een 10-15 

overwinning.  Op de warme woensdagavond 17 mei werd thuis tegen It 

Fean/Boelenslaan 3 gespeeld. Een ‘derby’ die natuurlijk gewonnen moest 

worden, al zag dit er in de eerste helft niet naar uit… De extra energiereserves 

die toen werden bijgezet, resulteerden in doelpunten voor DTS, waar It Fean 

kansen liet liggen. Deze plotse inhaalslag leidde tot een 15-12 winst voor DTS. 

Yes, weer twee punten! Tot slot van dit veldseizoen waarin DTS 2 een 

stijgende lijn – zowel qua punten als ‘speltechnisch’ – liet zien, kwam TFS 3 

op bezoek. Om het seizoen een mooi einde te geven, werd collectief vol 

vertrouwen gespeeld, wat uitmondde in een prachtige 15-5 overwinning. Alle 

gelegenheid om Marten onder applaus een publiekswissel te geven in zijn 

laatste wedstrijd voor DTS 2, Marten bedankt! Ook supporters, reserves en 

iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd tijdens het 

seizoen: dank jullie wel!  
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DTS 3 
Het 3e team zit deze voorjaars competitie in een poule met SIM 2, Udiros 3 en 

Odis 1. We hebben leuke, pittige wedstrijden gespeeld.  

De 1
e
 thuiswedstrijd was tegen Odis 1 uit Elsloo. Er is geen score bijgehouden 

waarschijnlijk omdat er geen reserve op de kant zat en onze kinderen het te 

druk hadden met andere dingen. Maar deze wedstrijd verloren we met 11-17.  

De week erop moesten we naar Haskerdijken om aan te treden tegen SIM 2. 

We scoorden om en om en waren goed aan elkaar gewaagd. In de tweede helft 

konden we wat uitlopen naar 7-12. Met 3 doelpunten kwam SIM weer wat 

dichterbij. Maar onze routine en ervaring gaf toch de doorslag en we wonnen 

de wedstrijd met 16-19. De 1
e
 2 punten waren binnen! De dames hebben na de 

wedstrijd nog lekker gedineerd in Surhuisterveen.   

Daarna de wedstrijd uit tegen Udiros 3. Ook een spannende wedstrijd met 

onderling pittige duels (toch heren?!) Er werd gespeeld op het scherpst van de 

snede. Dit resulteerde ook wel in wat “gepraat” van beide kanten en het niet 

eens zijn met beslissingen van de scheidsrechter. Deze was hier op een gegeven 

moment wel flauw van. Na alles uit de kast te hebben gehaald bleef de teller 

staan op 15-12. Helaas.   

Niek en Luuk hielden deze wedstrijd de score bij.  

De week daarop vond de return tegen Udiros plaats. We waren gebrand om een 

en ander recht te zetten. We begonnen sterk en stonden maar zo met 3-0 voor. 

De ruststand was 6-4. De tweede helft konden we de voorsprong mooi houden, 

maar toch wist Udiros terug te komen tot 13-13. Spannende laatste minuten 

braken aan. Maar gelukkig maakte Tanja er 2 en uiteindelijk wonnen we met 

15-14. Yes!  

De wedstrijd tegen SIM werd op een dinsdagavond gespeeld. Dit was een 

wedstrijd die van begin tot eind gelijk op ging. Volop strijd geleverd. Maar 

toch konden we het verschil niet maken. Het werd een gelijk spel 13-13.  

De laatste wedstrijd ging wegens “ijsvrij” niet door.  

Al met al zijn wij geëindigd op een mooie 2e plek.  

DTS 3 is nu druk bezig met de voorbereidingen voor “DTS got talent”.  

Rest ons nog onze scheidsrechters en invallers; Gerry, Reina en Lammy te 

bedanken.  

Wij wensen u en jullie allemaal een fijne zomer toe!  

Groet DTS 3; Nora, Aletta, Tanja, Jan, Sytse A, Hillebrand, Jelle, Janko, Sytze 

K en Anita.  
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DTS 4 
Na ons kampioenschap in de zaalkompetitie waren wij ingedeeld in een stevige 

poule met WIK 2, Noordenveld 4 en NKC1. Want als je wint krijg je meer 

bonuspunten bij het KNKV en wordt je zwaarder ingedeeld.   

In onze 1e wedstrijd tegen NKC 1 uit Marum/Noordwijk ging het boven 

verwachting heel goed. Vanaf het begin pakten wij een voorsprong die niet 

meer in gevaar kwam. Eindstand 19-10.   

Noordenveld 4 zou een lastige tegenstander blijken. In de zaal hadden we ook 

al tweemaal tegen elkaar gespeeld en dat waren pittige wedstrijden. Bij de 

uitwedstrijd tegen Noordenveld hadden zij dan ook een eerste klas 

scheidsrechter opgesteld die het gevoel van het breedtekorfbal zo nu en dan 

miste. Maar Noordenveld was in deze wedstrijd gewoon beter en zij wonnen 

dan ook verdient met 15-2.   

 

Tegen Wik uit Damwoude speelden wij in het verleden niet graag.  

Hun spelopvatting lag ons niet. Het 2e team van Wik wat nu speelt is een leuke 

ploeg om tegen te spelen. Het zijn sportieve wedstrijden waar het weer om het 

korfballen gaat. De uitwedstrijd ging net verloren met 10-12, ondanks de 

inbreng van Ynke, Saskia, Antoinette, Eppo en Lucas (2 doelpunten).  

 

Door omstandigheden speelden wij de laatste drie wedstrijden binnen één 

week. DTS 4 moest zich bijna als prof gaan gedragen, vroeg naar bed en geen 

drank. Anders konden wij deze inspanning niet leveren.   

Wij begonnen op maandagavond thuis tegen Wik 2. Wat ons al heel lang niet 

was gebeurd gebeurde vanavond wel. Wij kwamen achter met maar liefst 0-6 

en 1-8. Bij rust was de stand weer enigszins dragelijk 6-10. Wij zaten duidelijk 

niet in de wedstrijd en ook in de 2e helft was het niet veel beter. Eindstand 9-

17.   

Op donderdag uit naar NKC1. Gerry, Sietske en Lucas moesten ons helpen aan 

een goed resultaat. Na een 2-0 achterstand kwam DTS goed op gang en namen 

het initiatief over, ruststand 5-9. Onze geheime wapen deze avond was Gerry 

Hartholt, omdat wij geen rokjes meer hadden speelde Geert in een broekje en 

daar kon de tegenstander niet mee omgaan. Gerry en Trea scoorden elk 3 keer. 

NKC kwam in de 2e helft nog een keer dichtbij op 11-11 maar daarna gaf DTS 

de wedstrijd niet meer uithanden, eindstand 14-17.  

 

De laatste wedstrijd van dit seizoen wederom tegen Noordenveld 4. De 1e helft 

werd afgesloten met een voorsprong van 12-10. Ook de 2e helft moet spannend 

geweest zijn, gezien het scoreverloop (verslagschrijver was niet aanwezig 

omdat Wobbe en Hiltsje Veenstra 60 jaar getrouwd waren).  
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Noordenveld begon sterk aan de 2e helft door de achterstand om te buigen naar 

een voorsprong van 13-16. DTS vocht zich terug naar 16-16 en pakte de volle 

winst bij een eindstand van 22-18. Een mooi resultaat!  

DTS 4 eindigt hierdoor als nummer 2 in de poule van 4. Wik 2 is de terechte 

kampioen.   

 

DTS 4: Piet, Gerrit, Wiebe, Minze, Sytze, Wobbe, Lammy, Trea, Anneke, 

Sarina, Janette, en dank aan: Eppo, Hillebrand, Lucas, Ynke, Sietske, Saskia, 

Antoinette, Tanja en Margreet  

 

Wij gaan nu eerst ons 75-jarig jubileum feest vieren en vakantie houden maar 

volgend seizoen zijn wij weer van de partij.   

 

Foto’s uit het archief 
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Klaverjassen 
 
Inmiddels is de R uit de wintermaanden verdwenen en dat betekent het einde 

van het klaverjasseizoen. In een van de vorige schakels heeft u de uitslagen van 

de eerste vier maanden kunnen lezen, Wat betreft de laatste maanden was de 

opkomst weer naar tevredenheid. In september waren er 17 liefhebbers, maar 

de andere maanden was dit steeds 20. Het zou mooi zijn al we dit getal kunnen 

vasthouden. Pietsje Talstra en Jantsje Luimstra hebben dit seizoen ervoor 

gezorgd dat iedereen zijn drankje en hapje kreeg. Nogmaals hartelijk bedankt 

en hopelijk tot een volgend seizoen. Hieronder volgen nog de vier laatste 

uitslagen van de prijswinnaars. De drie seizoensprijzen waren voor: Willem 

Hansma, Jan A. Postma en Lammert Postma. 

 
januari  februari 

1 Willem Hansma 6460  1 Hielke Klaver 6009 

2. Jan A. Postma 6171  2. Hielke Atsma 5998 

3. Henk Schaafsma 5853  3. Frans Geertsma 5908 

4. Tjebbe Hansma 5837  4. Jannes Brouwer 5881 

5. Marten Kloosterman 5825  5. Lammert Postma 5778 

6. Sipke Scheepsma 5761  6. Herman de Jong 5757 

7. Jannes Brouwer 5638  7. Jan A. Postma 5746 

8. Tjalling Talstra 5604  8. Sipke Bouma 5735 

9. Lammert Postma 5562  9. Tjalling Talstra 5645 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Albert Alma 4100   Rommert Kats 4527 

       
maart  april 

1 Willem Hansma 6545  1 Willem Hansma 6365 

2. Hielke Klaver 6400  2. Bouwe Kinderman 5938 

3. Haye de Boer 6199  3. Haye de Boer 5837 

4. Bouwe Kinderman 5749  4. Lammert Postma 5793 

5. Jan A. Postma 5731  5. Hielke Klaver 5788 

6. Lammert Postma 5660  6. Frans Geertsma 5723 

7. Reinder Tel 5637  7. Jan Bouma 5718 

8. Sipke Bouma 5594  8. Sipke Bouma 5716 

9. Euwe Spinder 5575  9. Jannes Brouwer 5505 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Sipke Scheepsma 4735   Euwe Spinder 4636 
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10 vragen op de man af! 

 

1. Wie ben je en wat doe je bij DTS 

Ik ben Martine Bosklopper en speel in het 2e van DTS. Vanaf volgend 

seizoen ga ik ook de kangaroes trainen..  

2. Treja  vraagt aan jou: “Wat kan jij het beste, als het 

korfballen betreft?” 

Ik ben meer een steunende speler in het team, dus sta vaak in de 
aangeef en in de afvang. Ook maak ik vaak doorloopballen met 1 
hand.    

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

In het dagelijkse leven zit ik nog op school voor de opleiding tot 
verpleegkundige. Ik hoop mijn diploma dit jaar te behalen en ga 
volgend jaar door naar het HBO. Ook ben ik nog aan het werk in de 
thuiszorg en in het ziekenhuis.   

4. Wat zijn je hobby’s? 

Mijn grootste hobby is natuurlijk korfbal. 

5. Wat vind je leuk aan het spelen bij DTS? 

Ik vind het erg leuk om op een zaterdag eerst met elkaar als team 

fanatiek te spelen en daarna met z’n allen aan de bar te zitten. 

6. Wat is je leukste korfbal herinnering? 

Mijn leukste korfbalherinnering is het eerste kampioenschap!  

7. Wat is je favoriete avondje uit? 

Mijn favoriete avondje uit is gezellig op stap met een grote groep. 

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

Het lijkt me erg leuk om nog een keer naar bijvoorbeeld Afrika om 

daar als verpleegkundige mensen te kunnen helpen  

9. Wat weten we nog niet van jou? 

Een hele goeie vraag, misschien dat ik pas laat op korfbal ben 

gekomen. Ik speel namelijk pas sinds de tweede klas van het 

voortgezet onderwijs korfbal.   

10. Sytze Kloosterman staat in de volgende tien vragen, wat zou 

je aan hem willen vragen?  

Hoe ben je bij DTS gekomen? 
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Jeugdhoek 
Teamindeling jeugd seizoen 2017-2018 

Hieronder de teamindeling voor volgend seizoen voor vragen en opmerkingen 

kun je contact opnemen met de JTC (jeugd technische commissie). 

 
Junioren A1: Trainen op dinsdag- en donderdagavond 

 

Antoinette de Boer Albert Veenstra 

Thirza Postma  Lucas Vonk  

Nyne Kinderman Wiebren Veenstra 

Hester v/d Veen Jesse Meerstra 

 

Aspiranten B1: Trainen op dinsdag- en donderdagavond 

 

Geertje Bijlsma Sven Hiemstra 

Marijke Veenstra Hille Veenstra 

Janine Vonk  Gerben Rispens 

Esmee Schievink Marc Geertsma 

 

Aspiranten C1: Trainen twee keer per week 

 

Frederika Atsma Jacob Laanstra 

Wilma Veenstra Patrick Hansma 

Teikje Veenstra Sem v/d Veen 

Dionne Bosma Niek Wassink 

Marije Fokkinga  

 

Pupillen D1: Trainen twee keer per week 

 

Silke Schievink Tyme Talstra 

Mirte Holthuis Joost Posthumus 

Gea van der Veen  

Femke Nicolai  

Anouk Geertsma  

Leanne Bosma  

Jildau Talstra  

Eline Brandsma  
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Pupillen E1 en E2 4-tallen, trainen gezamenlijk 2 keer per week 

 

E1 4-tal 

 

Meike Wiersma Melle Veenstra 

Rianne Mozes Luuk Wassink 

Bente de Vries  

 

E2 4-tal 

 

Amber Posthumus Patrick Dam 

Amber Alma Jorrit Bosma 

Rixt Pel Tiemen Brandsma  

 

Pupillen F1 4-tal, trainen 1 keer per week 

 

Mirte Bosma Sander van Dellen 

Finke v/d Veen Samuel Lode 

Dycke Pel Halbe Hartholt 

 

DTS A1 
Na het afgelopen seizoen, dat pieken en dalen bevatte, kunnen wij van de A1 

alsnog met een positieve blik terugkijken. Het seizoen begon niet al te goed 

met een 10-5 verlies tegen Udiros A1. Gelukkig herpakten we ons de week 

erna, toen we thuis met 12-9 van Quick '21 A1 hadden gewonnen.   

Hierna moesten we twee keer achter elkaar tegen Mid-Fryslân/Jansma 

Burdaard A2. Spijtig genoeg waren ze net wat te goed voor ons.  

Op zaterdag 6 mei hadden we de eerste wedstrijd tegen ze. Deze hadden we 

verloren met 11-6. De week daarna moesten we weer tegen hen, maar nu thuis 

in Surhuizum. Hier wisten we het met behulp van de B1 nog erg spannend te 

maken, maar ze waren weer net wat te goed voor ons. De einduitslag was 

uiteindelijk 15-17.   

Na deze verliezen vonden we dat het wel weer tijd werd voor de winst. En dat 

deden we ook toen we thuis met 13-7 tegen Udiros A1 wonnen.   

We hebben erg veel kunnen leren van het afgelopen seizoen, maar er zijn nog 

steeds wel enkele verbeterpunten en daarom zijn we van plan om erg hard te 

blijven trainen, zodat we nog beter worden en dat we het volgende seizoen 

misschien wel kampioen kunnen worden.   
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DTS B1 
De aspiranten B1 zijn alweer 

kampioen geworden. Na een najaar- en 

een zaal-kampioenschap, volgde er 

nog een voorjaarskampioenschap. Drie 

keer in een heel korfbal jaar. Dat is 

toch wel een hele prestatie te noemen 

vind ik.  

Het laatste seizoen was pittig. 

Gelukkig kregen we hulp van onze 

drie gast spelers namelijk: Gerben, 

Marc en Lucas. Hartelijk dank voor 

jullie inzet bij de B1. Volgend seizoen 

zal ons team wijzigen. Nieuw team, 

nieuwe uitdagingen. Spelers bedankt 

voor jullie inzet en geduld.  

Supporters en ouders bedankt voor jullie aanwezigheid tijdens de wedstrijden, 

hopelijk kunnen we volgend seizoen weer op jullie support rekenen.  

 

DTS C1 
Na ons zaalseizoen gingen we het veld weer op. Nu een klasse hoger. We gaan 

nu 3e klas spelen. De eerste wedstrijden gingen ons goed af. We hadden alles 

gewonnen. Toen we nog twee 

wedstrijden moesten spelen, 

hoorden we dat we al kampioen 

waren . Onze laatste wedstrijd was 

tegen Oko/bies. Marc, Frederika, 

Anouschka en Sven waren er niet 

dus Marijke en Geertje gingen mee. 

Eerst gingen we op de fiets naar 

Opende. Het  was een tropische 

dag. Het was meer dan 30 graden. 

Toch hebben we gewonnen met 3-8 

. we zijn ongeslagen kampioen 

geworden. Marrit en Anouschka 

nemen afscheid na dit seizoen.  
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DTS D1 
 

De D1 mocht na twee gemakkelijke seizoenen op het veld en in de zaal 

eindelijk een niveautje omhoog! Onbekende tegenstanders en wat meer 

tegenstand. De eerste wedstrijd was thuis tegen Quick 21 deze wedstrijd werd 

er uitstekend gekorfbald tegen een ploegje die terugkwam uit de 1
e
 klas, helaas 

kwam de D1 net iets te kort einstand 1-3. Deze ploeg zou uiteindelijk ook 

kampioen worden. Toch deed de D1 het uitstekend in de 2
e
 klasse, er werd 

twee keer knap gewonnen van CSL, een uitwedstrijd gelijk gespeeld tegen 

Donkerbroek maar vervolgens in de thuiswedstrijd de tegenstander overklast 

met een 10-2 overwinning.  

Al met een al een superseizoen voor de D1 en een knappe 2
e
 plaats is meer dan 

terecht. 

 

DTS E1 
Verslag voorjaarscompetitie 2017 E1 

 

In de lente gingen we het veld weer op. We hadden der allemaal zin in. 

Nieuw seizoen dus ook nieuwe kansen. Dit jaar begonnen we tegen de 

Granaet. Dat was een spannende wedstrijd. Eline was ziek dus we waren met 

zijn 4-en 7-8 verloren  jammer!!! Maar de strafworpen 7-1 gewonnen!!!  

NQL –DTS : Hanne en Joost hadden een blessure, dus Luuk en Melle deden 

met ons mee. Het eindigde op 1-5 voor ons, jeee!!!! Gewonnen! En de 

strafworpen ook nog eens.  

 

Daarna De Flamingo’s. Zij staan op nummer 1, Melle deed ook mee. Het was 

echt een strijd.13-7 voor hun. Daarna thuis tegen de flamingo’s. Nu hielp 

Jorrit. Maar we spelden weer 7-13 voor hen. 

 

Toen moesten we tegen de Graeeat. Luuk hielp bij deze overwinning! 

Namelijk 11-3 iedereen was lekker op schot. Ook de laatste wedstrijd tegen 

NQL ging lekker! 7-3 gewonnen. 

 

We zijn geëindigd op een 2
e
 plaats. 

EEN TOP SEIZOEN DUS!!!!!! 

 
Jammer genoeg gaat Hanne wel afscheid nemen van DTS . 

GR. Joost Anouk Hanne Eline & Leanne! 
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. 
De E1 en E2 eten op de laatste training een lekker koel ijsje met hun trainers Tanja en Lidia 

 

DTS E2 
 

Ik ben Jildau, ik zit op korfbal en speel in de 

E2, met Luuk, Melle, Femke en Meike. Wij 

zaten bij It Fean, Sparta en DTL in de 

competitie. Wij zijn dit jaar ongeslagen 

kampioen geworden! Tegen DTL hebben we 

twee keer gelijk gespeeld, maar de rest 

hebben we gewonnen!! Ik hoop dat we 

volgend jaar weer kampioen worden. Dit is 

de eerste keer dat ik kampioen ben 

geworden. Arnout en Fenna zijn onze 

trainers en hebben goeie adviezen gegeven 

tijdens het spelen, het was een leuk seizoen 

en we zijn trots op ons zelf!  
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DTS E3 
 

Nieuwe competitie met een nieuw team. Vorig jaar zijn we begonnen als een  

F-team op het veld.  Jawel, kampioen geworden.  

In de zaal kwamen er allemaal nieuwe kinderen bij tijdens de trainingen. Die 

enthousiast waren en ook graag wilden korfballen.  

Zo kwam het, dat we op het veld een E3 konden maken.  In dit team kwamen: 

Jorrit, Tiemen, Rianne, Amber en Bente. Mochten we in de F’jes nog te allen 

tijde schieten, dit mocht niet meer in de E’s.  

We zijn volop aan het trainen gegaan om te leren verdedigen, voorkomen en 

inloopballen maken.  Tijdens de trainingen is men erg fanatiek en heef men 

veel spel plezier.  

Onze eerste wedstrijd moesten we spelen tegen TFS.  Jawel, deze wedstrijd 

werd gewonnen met 4-1. Bente had haar eerste officiële korfbalwedstrijd 

waarin ze gelijk een doelpunt scoorde. De tweede wedstrijd is Anouk met ons 

mee geweest. Tegen VZK werd met 3-11 gewonnen.  

Ja, en toen kwamen we op een gedeelde eerste plaats met V&V. Deze wedstrijd 

werd belangrijk. Wie deze wedstrijd ging winnen kwam boven aan te staan. 

Wederom was Anouk mee. V&V had alleen maar jongens in het team. Wat 

hebben we een fanatieke/goede wedstrijd gespeeld. Aan onze inzet lag het niet. 

Een gelijkspel was wel verdiend geweest maar we verloren helaas met 3-4.   

Maar goed revanche konden we een week daarop nemen want we moesten 

weer tegen V&V. Maar dit deden we niet. We konden de doelpunten niet in de 

korf krijgen. Hebben maar 1 keer gescoord en dat is dan te weinig.  

Waar blijven onze doelpunten. Ook de volgende wedstrijd hadden we weer 

moeite met het scoren. Tegen VZK verloren we met 3-2.  

Laatste wedstrijd tegen TFS. Hemelvaart weekend. Leanne en Melle waren 

mee. Dik gewonnen met 3-14. Het regende doelpunten.  

Toch op een mooie verdienstelijk tweede plaats geëindigd met maar liefst 35 

doelpunten. Hiermee hebben we de meeste doelpunten gemaakt in onze poule. 

Helemaal top.  

Nu is het tijd voor het oefenen van DTS got talent. Wij zullen onze talenten aan 

jullie laten zien tijdens het jubileum van DTS.  

Ik heb als coach genoten van dit seizoen.  Wat zijn jullie als F en E3 team 

fanatiek, gezellig, goede inzet, mooi samen spel en onderling vriendjes 

gemaakt. Prachtig.  

Ik wens voor jullie allemaal een goede vakantie en veel korfbal plezier in jullie 

eventuele nieuw team.  

En wie weet tref ik een aantal weer als coach.  

Aukje Rispens  
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DTS F1 
 

Op het veld is de F1 begonnen met 3 nieuwe jongens in het team: 

Samuel, Sander en Patrick en met de meisjes die al iets langer 

korfballen: Mirte, Amber en Rixt is het F1 team compleet. 

Er wordt altijd getraind samen met de E3 en de trainers zijn Binnie, 

Anne Margriet, Janine, Esmee en Marc. Supergezellig! 

 

Er werden 6 wedstrijden gespeeld. Hiervan werd er 1 gewonnen, 1 gelijk 

gespeeld en de rest werd helaas verloren. Toch hebben we hele leuke 

wedstrijden gespeeld en meer dan 30 doelpunten gemaakt. Helaas wisten 

de andere teams toch wat vaker te scoren.  

We worden altijd flink aangemoedigd door alle heiten en memmen, ook 

bij de uitwedstrijden zijn er vaak veel ouders mee. Erg leuk! 

 

We willen iedereen een hele fijne zomervakantie toewensen en na de 

zomerstop gaan we er weer flink tegen aan om er weer een leuk 

korfbalseizoen van te maken. 

 

Groetjes van de F1 

 

 

 
 



 34 

Kangoeroeklup kv DTS! 
 

Ook voor de Kangoeroe Klup zit het seizoen 

2016-2017 erop. Zowel in de zaal als op het 

veld mochten we steeds veel Kangoeroetjes 

verwelkomen. Er is veel gesprongen, gerend, 

gegooid, gevangen en gespeeld. In de pauzes 

zijn er kilo's appeltjes en liters ranja 

doorheen gegaan, want waar hard gewerkt 

wordt, moet ook goed gegeten en gedronken 

worden. Tijdens de laatste trainingen hebben 

we ook extra aandacht besteed aan het 

korfbalspelletje, zodat de oudere kinderen hier alvast bekend mee 

worden. Wat ons nu nog te wachten staan is het jaarlijkse Kangoeroe-

uitje, waarvan verslag in de volgende Schakel.  

We kijken terug op een geslaagd en vooral erg leuk seizoen met de 

Kangoeroes. We hopen volgend jaar weer veel kinderen tussen de 

bomen rond te zien springen op zaterdagochtend! De nieuwe 

trainingstijden volgen na de zomervakantie.  

Namens alle Kangoeroes: een hele fijne zomer toegewenst!   
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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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