


2 

 

 

 
 

 

 

 
Rijpma Siersmederij 

Uterwei 18 

9283 XR Surhuizum 

tel: 0512 - 35 22 62 mobiel 06 - 51 59 54 11 

E-mail: info@rijpma-siersmederij.nl 

www. rijpma-siersmederij.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijpma-siersmederij.nl/siersmederij/over-rijpma-siersmederij/


3 

Het Begin 

53e jaargang nr. 5. 2017/2018 
                                                             
REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 
 Annemarie Postma 
    
DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 
 
DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 
 Secretaris Anita v.d. Vaart 840660 
 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 
 Alg. bestuurslid Wobbe de Haan 352523  
 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 
 Alg. bestuurslid Halbe Rispens 352868 
  
BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 
 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 
 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  
  
E-MAIL DTS info@kvdts.nl 
 
WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  
 
KANTINE Jolanda Geertsma 0512-354004 of 06-43149174 
 
SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 
 Thys Zwart, Harkema 
 vacant 
 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 
 vacant 
 
TRAINER Selectie: Jan Wagenaar 
 Telefoon: 06-29258362/0512-532864 
 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 
Opzeggingen schriftelijk voor 1 mei (de contributie loopt door tot en met de 

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

http://www.kvdts.nl/
mailto:schakel@kvdts.nl
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Van de redactietafel 
 
Voor jullie de 5e en laatste schakel van dit seizoen, hierin de verslagen van de 
voorjaarscompetitie en de teamindeling voor het nieuwe seizoen.  
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie graag in september weer 
fit op de velden. 
 
 

De Schakelcommissie. 
 

Verjaardagskalender 
 

 juli  augustus  september 

1  Tjalling Ytsma 2  Hinke Helder 3  Amber Posthumus 

5  Fenna Schaafsma 3  Jan Pool 4  Meike Wiersma 

8  Sytze Hansma 10  Sieuwke Veenema 7  Patrick van Dam 

8  Sarina Gjaltema 10  Andries Barwegen 12  Benthe de Vries 

9 Tanja Postma 16  Patrick Hansma 14  Anita van der Vaart 

9  Jan Wagenaar 25  Piet Meerstra 15  Janine Vonk 

10  Arjen Bouma 25  Luuk Wassink 16  Gerrit Veltman 

14  Anneke Vonk 27  Jetze van der Veen 19  Gerry Hartholt 

15  Jan Postma 30  Jildau Talstra 20  Tiemen van der Veen 

15  Teikje Veenstra  22 
24 
25 
27 

 Anna-M Loonstra 

17  Albert Veenstra   Hester van der Veen 

17  Marc Geertsma   Andrieske Nicolaij 

20  Mirte Bosma   Lucas Vonk 

21  Frederika Atsma 

21  Jorrit Bosma 
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Van het Bestuur 
 
Verhuur kantine 
Zoals vermeld tijdens de algemene leden-
vergadering heeft het bestuur besloten om de 
kantine niet meer beschikbaar te stellen voor 
verhuur. Diverse redenen liggen hieraan ten 
grondslag, maar de belangrijkste is de 
aangescherpte gemeentelijke aandacht voor de richtlijnen. Vanaf januari 2014 
geldt reeds de nieuwe Drank- en Horecaverordening, welke recentelijk met de 
diverse cursussen in het dorpshuis wederom onder de aandacht is gebracht. 
Binnen deze verordening is het DTS niet toegestaan om de kantine te 
verhuren met een mogelijke boete als consequentie. Voor het bestuur was het 
niet een eenvoudig besluit, maar wel het enige correcte die zij kon nemen. 
 
Poiesz en Jumbo acties 
Met zijn allen hebben we van de Poiesz- en de Jumbo-
actie weer een groot succes weten te maken. Voor de 
Poieszactie zijn er vele gevulde koeken door de leden 
afgenomen en is er een succesvolle actie bij de Poiesz 
geweest. We hebben zelfs begrepen dat er een gezin 
is die 30 flessen Rivella heeft ingeslagen om maar munten te kunnen sparen. 
Dus mocht er ergens een Rivella party zijn, dan weten julie de reden ☺. Het 
totale resultaat bedroeg uiteindelijk € 834,-. 
 
Ook de Jumbo-actie was een groot succes. Het rad 
van avontuur met de eigen ingebrachte cadeau’s 
werd erg gewaardeerd. De 65-jaar promofilm die 
speciaal voor de Jumbo actie door Mirte was 
omgebouwd heeft de derde plaats behaald, wat een extra bijdrage opleverde 
van € 500,-. Al met al is er een bedrag opgehaald van € 993,80. 
 
We willen alle vrijwilligers die hebben geholpen met de acties bedanken voor 
hun bijdrage aan dit succes. 
 

Onze vereniging is er voor en door de leden. 
 
 
 

Een levendige 

sportvereniging, 

zichtbaar en 

toegankelijk voor 

Surhuizum en 

omstreken, waarbij 

prestatie en plezier 
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Renovatie van de kantine 
Met de feestelijke opening van onze 
gerenoveerde accommodatie op zaterdag 
2 juni hebben we de twee belangrijkste 
fasen van de verbouwing afgesloten. 
Minze van Dijk heeft samen met 
wethouder Jouke Spoelstra feestelijk de 
openingshandeling verricht door het 
nieuwe ‘Woudlust’ bord te onthullen. Het 
bord is door onze eigen creatieve DTS 
speler Sjoerd Kooistra ontworpen en ziet 
er prachtig uit. 
 
Alle vrijwilligers die hun bijdrage hebben geleverd aan de renovatie werden 
door het bestuur bedankt. Twintig van deze vrijwilligers werden met naam en 
toenaam in het zonnetje gezet voor hun specifieke of intensieve bijdrage aan 
de renovatie en ontvingen uit handen van het bestuur een kleine attentie.  

 
Met name willen we Wobbe de Haan bedanken voor 
zijn tomeloze inzet over de afgelopen 2½ jaar. 
Speciaal voor deze inzet werd hij bedankt met zijn 
eigen draaibare barkruk, hiermee heeft hij gelijk zijn 
eigen plekje aan de bar vastgelegd. 
Ook onze subsidieverstrekkers werden niet vergeten 
en werden benoemd en in het zonnetje gezet, 
onderstaand nog even de belangrijkste sponsoren 
onder de aandacht gebracht. 
 
Voor een complete foto impressie wordt verwezen 
naar onze eigen website: www.kvdts.nl. 
 

http://www.kvdts.nl/
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Webshop 
De webshop is nu vanaf maart online en heeft al meer dan 62 orders 
verwerkt. We zien steeds meer leden lopen in de 
unieke DTS-kleding, welke op het sportveld, 
maar ook daar buiten volop wordt gedragen. Als 
vereniging genieten we van de aanblik en de 
trots waarmee de kledinglijn wordt gedragen. De online webshop is te 
benaderen via onderstaande link of via de link op onze eigen website 
(https://kvdts.clubwereld.nl/). 
 
Kort nieuws 

• We hebben als bestuur helaas nog geen geschikte kandidaat gevonden 
voor de functie van penningmeester. We willen alle leden, ouders van 
jeugdleden en iedereen die de vereniging een warm hart toedragen 
verwijzen naar de oproep in deze Schakel. Denk jij dat deze functie jouw op 
het lijf geschreven is, meld je dan aan. 

• Iedereen heeft inmiddels wel vernomen dat er een nieuwe wet in werking 
is getreden aangaande de privacyregels, kortweg de AVG genoemd. Deze 
wet is bij het bestuur onder de aandacht en daar waar nodig zullen wij ons 
verenigingsplan en website erop aanpassen. 

• Langs de lijn is een nieuw reclamebord te bewonderen en wel die van 
Bakkerij Dennis Kolthof. Wij vinden het fantastisch dat we deze sponsor 
hebben mogen binnenhalen. 

https://kvdts.clubwereld.nl/
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Resultaten 
Onze Broekenhuis formatie heeft een fantastische laatste wedstrijd gespeeld, 
waarbij na een felle strijd de overwinning op NQL werd binnen gehaald. Met 
deze overwinning is DTS-1 op de 5e plaats geëindigd en heeft behoud in de 3e 
klasse veilig gesteld. 
Het 2e team heeft de voorjaarscompetitie met een kampioenschap afgesloten. 
Ook hier werd op de laatste dag een super wedstrijd gespeeld en werd, 
ondanks nipt, terecht de winst binnengehaald. Niet onbenoemd moeten we 
laten dat de laatste treffer er netjes door Lucas Vonk werd ingelegd, een 
goede inval beurt met een top resultaat. 
Het 3e team is gedeeld 3e geworden en het 4e team 4e (alsof we het erom 
doen ☺). De midweek heeft ook het 
kampioenschap weten binnen te slepen, een 
gedeeld kampioenschap, maar op doelsaldo een 
verdiende 1e plaats. 
 
Aan de kant van de jeugd zien we dat we de B’s 
en de E1 kunnen feliciteren met hun 
kampioenschap, waarbij de E1 deze 1e plaats 
moet delen met Drachten. Via deze weg nog van 
harte gefeliciteerd. Voor de overige teams 
kunnen we stellen dat het gewoon een hele 
sportieve competitie was en de resultaten helaas wat minder telden.  
 
Het veldseizoen zit er weer op en velen kijken uit naar de zomervakantie. Als 
bestuur wensen we iedereen een hele prettige zomer toe en zien we iedereen 
graag weer gezond en opgeladen bij de start van de najaarscompetitie. Tot 
snel op ons sportcomplex ‘Woudlust’. 
 
Namens het bestuur, 
Ronald Wassink 
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Van het bestuur 

 

Onze penningmeester Janet van der Veen wil graag, na ruim 11 jaar onze 

financiën te hebben beheerd, het stokje doorgeven.  

Om deze reden zijn wij opzoek naar een nieuwe penningmeester voor 

onze vereniging. Kan jij je uitleven met cijfers, heb je passie voor 

financiën en wil jij de leukste vereniging van Surhuizum ondersteunen, 

dan zijn wij op zoek naar jou. 

 

 

Lijkt je deze vrijwilligers taak een leuke uitdaging, dan komen wij graag 

met jouw in contact. Je kunt je aanmelden bij één van de bestuursleden 

of contact opnemen met de voorzitter Ronald Wassink (06-53868048 of 

ronald@kvdts.nl). 

 

We willen niet onvermeld laten dat een directe relatie met het korfballen 

geen must is. PS de voorzitter is ook geen ster in korfballen ☺. 
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DTS 1 
 

Laten we deze keer voor de verandering eens beginnen met het einde. 
 DTS 1 heeft zich dit veldseizoen gehandhaafd in de 3e klasse. De één na 
laatste wedstrijd tegen Stadskanaal ’74 moest gewonnen worden om beslag 
te kunnen leggen op een veilige 5e plaats. In de beginfase van de wedstrijd 
werd het nog even spannend, gezien Stadskanaal ’74 een 3-0 voorsprong nam. 
DTS liet zich echter niet uit het veld slaan en wist op gelijke hoogte te komen. 
Vervolgens bouwde DTS gedurende de wedstrijd een comfortabele 
voorsprong op, die het niet meer uit handen gaf. De ontlading na deze 12-20 
overwinning was groot onder de meegereisde supporters, coach en spelers: 
handhaving was een feit! De week daarop – op de slotdag van de competitie – 
kwam Nij Quick Libben op bezoek op Sportpark Woudlust. NQL staat bekend 
als een geduchte tegenstander van DTS, wat dus een mooie wedstrijd zou 
kunnen opleveren. De eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, 
maar in de tweede helft was DTS de bovenliggende partij. De 20-13 winst was 
een mooie afronding van een veldseizoen waarin DTS 1 zich heeft 
gehandhaafd in de 3e klasse, DTS 2 kampioen werd en tot slot de prachtig 
gerenoveerde kantine werd geopend. 
 
Om terug te gaan naar het begin. Bij de start van de veldcompetitie lag voor 
DTS alles nog open met het zicht op de stand na de najaarscompetitie. Met 
een plaats in de middenmoot kon er zowel naar onderen als naar boven 
gekeken worden. Het enige wat DTS kon doen, was zorgen dat elke wedstrijd 
het maximale er uit werd gehaald. De eerste wedstrijd kwam Flamingo’s uit 
Buitenpost op bezoek. Na de eerste helft werd duidelijk dat DTS vandaag niet 
opgewassen was tegen Flamingo’s. In het resterende deel van de wedstrijd 
wist DTS toch nog enigszins terug te komen, maar de nederlaag van 20-27 was 
uiteindelijk niet meer te voorkomen. De wedstrijd daarop was het zaak om de 
punten tegen de naaste concurrent DIO wel in Surhuizum te houden. DTS 
stond verdedigend als een huis en kon zodoende een prima 12-6 overwinning 
over de streep trekken. In de twee weken daarop stonden de uitwedstrijden 
tegen EKC 2000 en Thrianta op het programma, twee titelkandidaten. In 
Emmen kon DTS in een enerverende wedstrijd lange tijd weerstand bieden 
tegen EKC, maar wist EKC uiteindelijk toch nog ruim te winnen met 17-12. 
Tegen Thrianta liet DTS het in de eerste helft liggen, maar wist vervolgens in 
de slotfase nog wel dichtbij te komen.  
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Het gat kon echter niet meer gedicht worden, waardoor Thrianta de punten in 
Hoogeveen hield met een eindstand van 24-19. Vervolgens stond de 
doordeweekse wedstrijd tegen Noveas uit Steenwijk gepland. Helaas moest 
DTS Hinke missen tijdens deze en de komende wedstrijden vanwege een 
knieblessure. Met een gewijzigde opstelling wist DTS met 17-11 van Noveas te 
winnen. Hierna had DTS nog twee wedstrijden in het vooruitzicht, waarvan 
jullie het verloop reeds hebben gelezen. Door een enkelblessure was ook 
Marleen tijdens deze wedstrijden niet inzetbaar. Wij hopen allemaal dat Hinke 
en Marleen goed zullen herstellen en dat ze weer fit aan het nieuwe korfbal-
seizoen kunnen beginnen. 
 
Tot slot veel dank aan iedereen die onze basisopstelling elke keer weer 
compleet heeft gemaakt en aan alle reserves en niet te vergeten supporters, 
bedankt voor jullie steun! 

 

DTS 2 
 
Na het behalen van het kampioenschap in de zaal, was het belangrijk om de 
draad op het veld weer op te pakken. De 2e helft van de veldcompetitie 
starten we op een kansrijke positie, namelijk de 1e plaats. Deze 1e plek 
moeten we helaas nog wel delen met 3 andere teams, dus alle reden om er 
vol tegen aan te gaan! Tijd voor de eerste wedstrijd. Met een gewijzigd team, 
Andries, Sjoerd en Reina spelen de 2e competitiehelft niet meer. Eppo en 
Mirte vullen de vrijgekomen plekken in. De 1e wedstrijd was meteen een van 
de belangrijkste wedstrijden. Thuis tegen Flamingo's 3. Na een goede 
wedstrijd blijven de punten bij DTS. Uitslag 14-12. De tweede wedstrijd op het 
programma was tegen de Granaet 3. Op papier de zwakste tegenstander, 
maar dit mag je nooit onderschatten. Gelukkig was iedereen scherp, en stond 
er na het laatste fluitsignaal 22-8 op het scorebord. De week erna stond DTL 2 
op het programma, uit ervaring weten we dat dit altijd een lastige ploeg is om 
tegen te spelen. Dit bleek ook deze keer weer, ook al hadden we dit 
grotendeels aan ons zelf te wijten. In de laatste minuten van de wedstrijd kan 
er nog net een gelijkspel uit worden gesleept. 11-11. Hierna stond de derby 
tegen Boelenslaan/It Fean 3 op het programma. Een lekkere wedstrijd om de 
drankjes van koningsdag er uit te zweten: 12-18 winst. Op 16 Mei stond de 
inhaalwedstrijd tegen WWC 2 op het programma. De uitwedstrijd in Wiuwert 
ging erg slecht, en ook nu thuis word er geen goede wedstrijd neergezet, ook 
al word er wel voor gevochten. 10-12 verlies. Hiermee word ook de koppositie 
weggegeven aan Flamingo's 3. De een na laatste wedstrijd: Op naar de 
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Parabool 6. De temperaturen zijn tropisch, het kunstveld maakt het extra 
heet. In een zeer zware wedstrijd weten we met moeite de punten mee te 
nemen naar Surhuizum. 13-14. Vlak na de wedstrijd krijgen we te horen dat 
Flamingo's 3 heeft verloren van Hoogkerk 4. Dus we zijn weer koploper, en we 
hebben in de laatste wedstrijd alles in eigen hand om kampioen te worden! 
Zaterdag 2 Juni, DTS 2 – Hoogkerk 4. Tijd voor de Kampioenswedstrijd! De 
instelling is om met plezier een goede wedstrijd neer te zetten. Het plezier 
straalt er in het begin vanaf, ook al is het spel niet erg goed. Er word dan ook 
makkelijk een voorsprong opgebouwd. Helaas gaat na rust alles anders. Het 
loopt niet meer, we beginnen meer tegen ons zelf te spelen, en het plezier is 
er ook niet meer. In een zeer spannende eindstrijd waarbij Hoogkerk 
meerdere keren langszij weet te komen, weten we in de laatste minuut toch 
de zwaarbevochten overwinning binnen te halen. 11-10. Dit betekent dat we 
na de zaalcompetitie, ook op het veld weer Kampioen zijn!! Dit word meteen 
uitbundig gevierd met de nodige flesjes Champagne en Prosecco! 
Kampioeneeeeeeee!!! Dit kampioenschap hebben wij niet alleen kunnen 
behalen, dus daarom willen wij ook alle wisselspelers die zich voor ons hebben 
ingezet bedanken. In het speciaal Andries, Sjoerd en Reina. Ook het publiek 
heeft ons fanatiek aangemoedigd en er soms doorheen moeten slepen, 
bedankt! 
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DTS 3 
Vol vertrouwen startte DTS 3 aan de voorjaarscompetitie. Met overmacht was 
het team zaalkampioen geworden en in dezelfde klasse, moet dit toch weer 
gaan lukken? Ik wil niet spreken van over of onderschatting, maar van 
vertrouwen. Daarnaast waren we de enige Friese club in een overwegend 
Groningse competitie…. Tsja, wat heb je nog meer nodig. Maar, niks bleek 
minder waar. De eerste wedstrijd tegen Oude Pekela (WSS 4) ging verloren 
met 17-23. We moesten duidelijk nog even onze draai vinden. Er was te 
weinig scherpte en te weinig energie in het spel. Even inkomen zullen we 
maar zeggen. Dit bleek ook uit het noteren van de scores. Volgens het 
scoreboekje was de eindstand 17-21… +2 J zo staat er vermeld. Enfin, we zijn 
positief ingesteld het teamethos is goed, dus het vertrouwen was snel 
hersteld. Daarnaast kwam Sjoerd de boel versterken bij DTS 3, ter vervanging 
van Janko. En met succes: Samen met Tanja, werd hij topscoorder van de dag. 
20-17 werk NKC 1 uit Nijverdal verslagen. Een week later konden we de 
broodtrommel mee, op naar Delfzijl. Roda ’70 1 was de tegenstander 24-19 
moesten we opnieuw ons verlies nemen tegen een Oost-Groningse ploeg. Ook 
in de week erna bleken Groningers te sterk. De stadjers (Parabool) pakten de 
overwinning op kunstgras. Tegen DWA/Argo 3, op een ouderwets 30 x 60 
meter veld, moest de bal vanaf de lijn weer ouderwets opgebracht worden 
naar de korf. Je merkt duidelijk dat de tijd voor het scoren korter is, wat 
resulteert in minder doelpunten. 8-10. Winst voor ons Friezen. Piet bedankt 
voor je bijdrage deze zaterdag! De allerlaatste thuiswedstrijd bleek DTS 3 
eindelijk op stoom. De ruststand van 17-7 stond op het scorebord alvorens de 
thee. Dan sluipt het gemak er toch in… de scherpte valt weg en iedereen zit 
met z’n hoofd al bij de barbecue… Stadskanaal komt iets terug, maar met een 
eindstand van 24-18 floot de scheidsrechter voor het einde van deze 
competitie. Al met al een 3e plaats voor dit DTS team. Nogmaals de invallers, 
veel dank! En voor nu iedereen, namens ons allen een heel fijne 
zomervakantie toegewenst! 

Namens DTS 3, 
Janko 
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DTS 4 

DTS 4 speelt in de top van de reserve 5e klasse. Deze voorjaarscompetitie 
ingedeeld in een poule van 7 waardoor we maar een keer tegen elkaar spelen. 
Wij vinden dat wel leuk. Ook voor DTS 4 was het niet eenvoudig het ritme er 
in te houden. Dit kwam door de competitie opbouw en door ons zelf. Wij 
speelden niet wekelijks door koningsdag, hemelvaart en Pinksteren en geen 
enkele wedstrijd met dezelfde spelers. Veel blessures, Lammy en Anneke al 
langer in de lappenmand, Lydia kreeg weer last van de knibbel en Treja en 
Aletta hebben een gezond excuus. Ook Minze kwam niet in actie door 
hielspoor. Maar DTS 4 is een fantastisch team waar heel DTS graag eens 
meespeelt. Dank aan de B’s, A’s, het derde en de midweekers. De bezetting 
was soms minimaal zodat niet van alle wedstrijden een verslag is gemaakt. Ik 
kan u dan ok niet alle doelpunten, tussenstanden en opmerkelijke acties 
melden, op een paar na dan. 
Van de 7 teams eindigde DTS precies in het midden, 3 gewonnen en 3 
verloren. Wij begonnen de competitie uitstekend met overwinningen op CSL 
(20-10) en Frigro/Invicta (14-13). Vooral de wedstrijd tegen Frigro/Invicta 
schijnt zeer spannend te zijn geweest. Onze eerste uitwedstrijd ging naar 
Sparta Zevenhuizen. Hier is een gedetailleerd verslag van met dank aan 
Lammy. Wij kwamen één keer op voorsprong 0-1, daarna liepen wij achter de 
feiten aan. Ik zal een samenvatting opnemen van het verslag: it fjild te grut, en 
de thee(kopkes) te lyts makke foarôf psychisch disse wedstriid al ferlean; 
Lydia, lydia dat kin better; ‘speedy’ trochrinner fan Janette, Reina stiet te 
sliepen (yn Droegeham west?) Jesse en heit Piet krije elk ien omé earen. Maar 
de BBQ en bier was na die tijd wel lekker. Tegen de Flamingo’s kwamen wij 
ook te kort. Eén aantekening: Wobbe moest broodje eten in de 2e helft want 
hij begon te zweven. Baukje van Dijk heeft dit moment vastgelegd. 
Ook tegen Noordenveld op maandagavond konden wij niet winnen. Wij 
hadden wel een topteam bij ons maar helaas, de afronding ontbrak en 
Noordenveld was wel heel trefzeker. De laatste wedstrijd van het seizoen 
thuis tegen NQL 2. Wij hadden er zin in, maar ……, wij hebben gewonnen met 
10-8. 
Volgend seizoen zijn we weer van de partij, allemaal een prettige vakantie! 
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De midweek fan DTS kampioenen!!! 
It fjildseizoen begûn mei rein en tonger, in protte blessures en in hiel ein fan 
hús, dat foarspelde net in protte goeds. Wy moasten it sûnder Tjalling Ytsma 
en Marije Schaafsma dwaan, sy ha beide in blessure oan ‘e knibbel.  
As earste stie MN&W op it programma, en dêr sleepten we dy jûn it earste 
punt binnen, want nei it twadde fleske bier wie de stand samar yniens 14-14. 
Sytse Atsma úse gastspiler wie ek mei, hy liet in protte sjen, hy spile namelik 
de sterren út ’e kantine. De twadde wedstryd moasten we richting Kollum, 
dêr’t wy al snel op in foarsprong kamen. Dit kear hienen we Sytse wer as 
gastspiler mei en no spile der ek echt de sterren fan it fjild. In wedstryd mei 
net in protte doelpunten eindige yn in 5-10 oerwinnig foar DTS. De jûn rûn 
foar ien fan ús spitigernôch mei in slipperke ôf, sy kaam op hakken oan en 
moast op slippers wer nei hûs. In dik ankel wie it gefolch. In wike letter kaam 
Invicta by ús thús en sy hienen doe gjin skein fan kâns. Dy wedstryd wiene der 
in protte oare spilers fan DTS dy’t ús út de brân holpen ha en stiene der ek in 
soad supporters oan’e kant wêrtroch it allgear wat makkeliker gie. Wy hienen 
al gau achtich troch dat MN&W úse rivaal wie dit seizoen en wy fregen ús dan 
ek ôf oft we wol goed dien hienen oan ús lykspul yn’e kantine dy earste 
wedstryd. Mei Tjalling Ytsma wer yn ’e basis, wiene wy fol fertrouwen. Al 
soarge hy wol foar in protte spanning, it gong om de lêste pear minuten, doe 
waard der noch in protte skoord en HATSAAAA nei twa doelpunten achter 
dochs noch in lykspul. De lêste twa wedstryden moasten we tsjin Pallas, in 
team dat noch net sa lang mei inoar- en überhaupt korfballe hie. Wy wonnen 
thús dan ek dik mei 27-6 en út mei 7-17. Yn it begjin kamen wy út ek noch 
achter en dêrtroch waarden we ek noch in bytsje senuweftich. Der waard ien 
of selfs twa strafworpen mist troch úse topskoorder, mar gelokkich wist úse 
‘veteraan’ fan de ploech Andrieske wer te skoren en krigen wy de smaak wer 
te pakken. Nei de wedstryd kaam ús kampioenskap ek noch yn gefaar troch 
dat ien fan ús eigen team, fierder gjin nammen (Anton Postma), de stand 
ferkeard troch joen hie en Pallas like mei 17-7 won te ha. Gelokkich hat hy dat 
wer rjocht setten. Al mei al wie it in moai seizoen, wy ha in protte wille hân 
mei inoar en ek in protte striid levere. Want ek al sitte wy yn ’e midweek wy 
binne noch like fanatyk as wat, soms miskien wol wat te fanatyk en dan giet it 
der wolris oan wei. Wy ha as ôflsúting noch in toernooi yn Drachten. Wy wolle 
alle gastspilers bedanke; Sytse Atsma, Janko de Vries, Piet Meerstra, Wiebe 
van der Meer, Lydia Postma & Reina Brouwer. En natuerlik wolle wy ek alle 
supporters bedanke. Op nei in nei seizoen! 
 
Ps Mirte nog bedankt foar it ynfallen! 
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Korfbalmasterz: spelregelbewijs 
 
Alle senioren zijn verplicht het spelregelbewijs te halen. 
Het KNKV streeft er naar dat alle senioren, die actief deelnemen aan de 
competitie, voor 1 september 2018 een spelregelbewijs halen. Leden die in 
het verleden al een spelregelbewijs hebben gehaald, bijvoorbeeld als jeugd- 
en verenigingsscheidsrechter, zijn nu vrijgesteld. Maar ze mogen dit 
spelregelbewijs wel gewoon halen. Volgend jaar moeten ook de A’s dit 
spelregelbewijs halen. Op termijn moet iedereen vanaf 14 jaar in het bezit zijn 
van dit spelregelbewijs. 
Vanuit het bestuur was er het voornemen hier een spelregelavond voor te 
organiseren. Door alle andere drukte is dat er niet van gekomen. Dit 
spelregelbewijs kun je volledig digitaal doen via www.korfbalmasterz.nl.  
Hier vind je ook een uitgebreid oefenprogramma. Je kunt zo vaak oefenen als 
je wilt. Ben je toe om examen te doen, kun je ook meerdere keren doen, dan 
krijg je van Anita via Sportlink een activeringscode waarmee je kunt inloggen 
voor het examen. Ga naar www.korfbalmasterz.nl/activeren en activeer je 
account met je gebruikersnaam en je activatiecode. Daarna kun je inloggen 
voor je spelregelbewijs! 
Je hoeft maar 1 keer je account te activeren. Als je dat gedaan hebt ga je 
vervolgens altijd naar inloggen: www.korfbalmasterz.nl/inloggen 
Gebruikersnaam: je bondsnummer (Bewaar deze goed om in te loggen) 
Wachtwoord: Die heb je zelf bedacht 
Ben je het wachtwoord vergeten? Druk dan op wachtwoord vergeten 
www.korfbalmasterz.nl/#wachtwoord-vergeten/ Voer je gebruikersnaam 
(relatiecode) in en je zult een mail ontvangen om je wachtwoord te wijzigen. 
 
Mocht het niet lukken dan horen wij dat graag, wij gaan dan aan het begin van 
het nieuwe seizoen alsnog een spelregelavond organiseren. Anneke Vonk en 
Anita zijn inmiddels geslaagd, gefeliciteerd dames. 
Er staat nu nog geen sanctie op vanuit het KNKV, maar die gaat er wel komen 
als wij niet vrijwillig meedoen. Wij rekenen op jullie (mooi vakantie klusje)! 
Het bestuur. 

 
 
 
 

  

http://www.korfbalmasterz.nl/
http://www.korfbalmasterz.nl/activeren
http://www.korfbalmasterz.nl/inloggen
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Klaverjas seizoen 2017-2018 

Wat gaat de tijd snel. We zijn inmiddels april allang weer vergeten, op 20 april 
hebben we voorlopig even afscheid genomen van het klaverjassen. In de 
maanden januari en februari moesten we noodgedwongen naar het dorpshuis 
uitwijken ivm de verbouwing van de kantine. Dit seizoen waren er gemiddeld 
20 deelnemers(sters). Ook dit jaar kwamen de vleesprijzen van slagerij Albert 
& Aukje uit Surhuisterveen. De seizoenprijzen kwamen van Bijzonder & 
Genieten uit Surhuisterveen. Wat ook zeer belangrijk is op deze avonden is de 
bardienst, ook deze winter waren Jantsje en Pietsje bereidt dit op zich te 
nemen. Namens ons allen hartelijk dank en hopelijk tot september. 
De laatste vrijdag van september zullen we dan beginnen met een nieuw 
seizoen. Iedereen een zonnige en mooie vakantie toegewenst. De 
seizoensprijzen waren voor Willem Hansma, Marten Kloosterman en Henk 
Schaafsma 

januari  februari 

1 Dina Jager 7266  1 Henk Schaafsma 6245 

2. Albert Alma 6862  2. Jannes Brouwer 6065 

3. Hielke Atsma 6402  3. Marten Kloosterman 5960 

4. Frans Geertsma 6226  4. Tjebbe Hansma 5945 

5. Herman de Jong 5974  5. Willem Hansma 5937 

6. Sipke Scheepsma 5661  6. Reinder Tel 5885 

7. Bouwe Kinderman 5626  7. Melle Holthuis 5845 

8. Fre van der Veen 5572  8. Fre van der Veen 5725 

9. Willem Hansma 5563  9. Haye de Boer 5683 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Jannes Brouwer 4109   Jan de Boer 4690 

       

maart  april 

1 Melle Holthuis 6301  1 Marten Kloosterman 6213 

2. Albert Alma 6150  2. Willem Hansma 6176 

3. Bouwe Kinderman 5870  3. Henk Schaafsma 6131 

4. Willem Hansma 5865  4. Wolter Rinzema 6078 

5. Jan de Boer 5689  5. Tjalling Talstra 5893 

6. Tjalling Talstra 5467  6. Lammert Postma 5890 

7. Dina Jager 5367  7. Hielke Klaver 5878 

    8. Dina Jager 5774 

    9. Frans Geertsma 5688 

       

 Poedelprijs    Poedelprijs  

 Hielke Atsma 4710   Hielke Atsma 4729 
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10 vragen op de man af! 
 

1. Wie ben je en wat doe je bij DTS 
Ik ben Geanne Barwegen en ik speel bij DTS 3, en volgend seizoen ga ik 
trainen en coaching geven aan de E1. 
 

2. Fenna vraagt aan jou: ‘Wat zijn jouw talenten op korfbal gebied?’ 
Mijn talenten binnen de korfbal zijn het samenspel tijdens de wedstrijden 
en trainingen. 
 

3. Wat doe je in het dagelijks leven? 
Door de week zit ik op school en volg ik de opleiding doktersassistente, ook 
werk ik 2 keer per week bij China Garden te Buitenpost in de bediening. En 
natuurlijk ben ik regelmatig te vinden op het korfbalveld voor een training 
en een wedstrijd. 
 

4. Wat zijn je hobby’s? 
Mijn hobby’s zijn natuurlijk korfballen, ook vind ik het leuk om een drankje 
te doen op het terras en uit te gaan. 
 

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

Wat ik leuk vind bij DTS is de altijd gezellige sfeer. 
 

6. Wat zou je graag nog een keer willen doen? 
Op vakantie naar New York. 
 

7. Wat is je favoriete eten? 
Mijn favoriete eten is kip tandoori. 
 

8. Wat is je favoriete avondje uit? 
Ik vind het altijd gezellig om met vriendinnen ergens te eten, een drankje 
te doen op het terras en daarna gezellig op stap te gaan. 
 

9. Wat weten we nog niet van jou? 
Wat de meesten van jullie nog niet weten is dat ik sinds kort werk bij China 
Garden in Buitenpost. 
 

10. Arnout de Haan staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan hem 
willen vragen?  
Wat ga je het meest missen als je in Amerika bent? 
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Teamindeling jeugd seizoen 2018-2019 
 
Het is voor het komende seizoen weer gelukt om de jeugdteams rond te 
krijgen. Hieronder vinden jullie de indeling voor na de zomervakantie. 
Allereerst willen we onze trainers, hulptrainers en coaches van harte 
bedanken dat ze komend seizoen (weer) een team zullen gaan begeleiden. 
Deze betrokken DTS’ers staan heel wat uurtjes vrijwillig, en dus in hun 
schaarse vrije tijd, voor onze jeugdspelers klaar, daar mogen we weer heel 
trots op zijn. Dit betekent dus ook dat we niet zomaar een training of een 
wedstrijd af kunnen zeggen. Wij willen de ouders vragen om hier rekening 
mee te houden. 
 
De hulptrainers worden bij start van het seizoen ingedeeld. 
 
Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij de Jeugdtechnische commissie 
(JTC) van DTS. Deze commissie bestaat uit de volgende leden: 
 
Anneke Vonk 
Minke Bosma 
Aukje Rispens 
Jakob de Haan 
Sytze Hansma 
Janette Talstra 
 
Junioren A1 en A2 
Trainer/coach A1 : Anneke Vonk 
Trainer/coach A2  : Sytze Hansma 
Trainer A2 : Jakob de Haan 
Trainen twee keer per week. Op het veld trainen de A’s 1 keer per week 
gezamenlijk. De A1 traint daarnaast 1 keer met de selectie en de A2 1 keer 
alleen. 
 
De junioren starten hun voorbereiding gelijktijdig met de seniorenselectie.  
Jan Wagenaar (hoofdtrainer selectie), Jakob de Haan en Sytze Hansma (beide 
namens de JTC) bepalen tijdens en na het oefenprogramma wie er wordt 
geselecteerd voor A1 en wie in de A2 komen. In de zaal wordt er opnieuw 
geselecteerd. Dus start je in de A2 dan krijg je nog voldoende kansen om te 
laten zien dat je in de A1 hoort. 
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Heren Dames 

Wiebren Veenstra Antoinette de Boer 

Jesse Meerstra Thirza Postma 

Albert Veenstra Nyne Kinderman 

Lucas Vonk Hester van der Veen 

Hille Veenstra Geertje Bijlsma 

Sven Hiemstra Marijke Veenstra 

Gerben Rispens Janine Vonk 

Marc Geertsma Esmée Schievink 

 Angelique Veenstra 

 Wilma Veenstra 

 
Aspiranten C1 
Trainer/coach : Tanja Postma 
Trainer : Treja Boersma 
Trainen twee keer per week. (starten in de week van 3 september) 
  

Heren Dames 

Jacob Laanstra Frederika Atsma 

Sem van der Veen Teikje veenstra 

Niek Wassink Dionne Bosma 

Patrick Hansma Mirte Holthuis 

Tyme Talstra Silke Schievink 

Joost Posthumus  
 

Pupillen D1 
Trainer/coach : René de Boer 
Trainer : Binnie Rispens 
Trainen twee keer per week. (starten in de week van 3 september) 
 

Heren Dames 

Melle Veenstra Gea van der Veen 

Luuk Wassink Jildau Talstra 

 Eline Brandsma 

 Femke Nicolai 

 Anouk Geertsma 

 Leanne Bosma 
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Pupillen D2 
Trainer/coach : Marleen Boersma (+ reservecoach) 
Trainer : Jakob de Haan en Kristyn van der Veen 
Trainen twee keer per week. (starten in de week van 3 september) 
 

Heren Dames 

Patrick Dam Hanne Wiersma 

Tiemen Brandsma Meike Wiersma 

Jorrit Bosma Amber Posthumus 

Simon Lode Bente de Vries 
 

Pupillen E1 (4-tal) 
Trainer/coach : Geanne Barwegen 
Trainer : Anna-Margriet Loonstra 
Trainen twee keer per week. (starten in de week van 3 september) 
 

Heren Dames 

Samuel Lode Finke van der Veen 

Sander van Dellen Rixt Pel 

Kris Posthumus Mirte Bosma 

  Mindy Bron 
 

Pupillen F1 (4-tal) 
Trainer/coach : Fenna Bouma 
Trainer : Berber van der Veen en Mirte van der Veen 
Trainen één keer per week. (starten in de week van 3 september) 
              

Heren Dames 

Halbe Hartholt Dycke Pel 

Ruben van der Veen Nastia Zubko 

Danil de Vries  

Jasper Bosma  

 
Kangoeroeklup 
Trainers : Berber van der Veen en Martine Bosklopper 
 
De trainingsdata van de Kangoeroeklup worden via de site kenbaar gemaakt. 
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Jeugdhoek 
Start training en start competitie 

De trainingen voor onze jeugdteams starten in de week van 3 september (de 
junioren en 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 trainingsdata van de Kangoeroeklup worden via de site kenbaar 
gemaakt. De officiële competitie start direct op zaterdag 8 september. Hou 
ook de DTS-site in de gaten voor dag en tijdstip training veld. 
 

Fries Kampioenschap Schoolkorfbal 2018. 

 
Woensdag 6 juni werden de Fries Kampioenschappen schoolkorfbal 2018 
gehouden in Twijzel. Groep 3-4 van de Johannes Looijenga Skoalle bestaande 
uit: Mirte Bosma, Samuel Lode, Sander van Dellen, Halbe Hartholt, Jorn 
Luimstra en Riekele Brouwer hadden bij de voorrondes in Harkema alle 
wedstrijden gewonnen (met hulp van coach Hillebrand Hartholt) en mochten 
dus meedoen op het Fries Kampioenschap. 
Ook op deze warme middag werden alle poule wedstrijden gewonnen 
waardoor we in de halve finale tegen OBS de Heidepolle uit Wolvega kwamen 
te staan. Deze ploeg scoorde was gemakkelijker dan de JLS en deze wedstrijd 
werd dan ook verloren met 8-3. 
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Toen kon er nog worden gespeeld om de 3e of 4e plek. Deze wedstrijd was 
tegen de Tjongeling uit Oldeberkoop. Het werd een superspannende wedstrijd 
waarbij de JLS eerst achterstond maar toch in de laatste seconden het nog tot 
5-5 kon brengen. Na overleg met de scheidsrechter werd er nog 5 minuten 
extra gespeeld. In deze 5 minuten scoorde de JLS nog 1x waardoor de 
wedstrijd werd gewonnen met 6-5. Dus 3e prijs op het Fries Kampioenschap 
Schoolkorfbal. Super gedaan!! 
 

Groetjes van een trotse coach (en mem) Nynke Bosma 
 

Verslag A1  
Dit veld seizoen was een seizoen met pieken en dalen. Van een wedstrijd 
verliezen met 19-9 naar winnen met 20-9. Ook was het een seizoen die we 
niet zo snel zullen vergeten. Het ging er soms namelijk ruig aan toe, maar de 
meeste wedstrijden verliepen redelijk rustig. 
Het seizoen begon met een tegenslag, ondanks ons enthousiasme was het ons 
toch niet gelukt van It Fean A1 te winnen. Na deze wedstrijd wisten we wel 
dat het anders moest maar dat lukte niet tot na de helft van het seizoen. We 
wonnen eindelijk en we wonnen dan ook met 20-9 tegen OKO/BIES A1. De 
wedstrijd daarvoor hadden we ook tegen hun gespeeld op een oud, groot veld 
in een temperatuur van 30 °C. Dit was geen goede combinatie voor ons en we 
hebben deze wedstrijd dan ook verloren. Na de overwinning op OKO/BIES 
gingen we gedreven de wedstrijd tegen It Fean A1 in. Dit was een spannende 
wedstrijd met een uiteindelijke stand van 12-13 (DTS-It Fean). Toen was het 
tijd voor de laatste wedstrijd van het seizoen. We moesten uit tegen NKC A1. 
Deze eindigde met een stand van 21-10 (NKC-DTS). Ondanks deze uitslag 
gingen we allemaal met een lach naar huis. 
 

DTS B1 alweer kampioen!! 
Ook dit keer is de B1 er weer in geslaagd om kampioen te worden. Voor het 
eerst in de 2e klasse(gewenning). Najaar, zaal en voorjaar kampioen. Ik zeg: 
sjappo! In deze klasse waren onze tegenstanders: Hoogkerk B2, KIOS B1 en 
EKC B1.  
De eerste wedstrijd was tegen KIOS thuis. Deze werd met gemak gewonnen 
15-5. Daarna gingen we naar Hoogkerk. Ook deze wedstrijd werd met dubbele 
cijfers gewonnen 10-20. EKC kwam toen bij ons op bezoek. Gelukkig hadden 
we deze wedstrijd een goed fluitende scheidsrechter, want het ging er soms 
hard aan toe.  
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Gelukkig kon DTS hier goed mee omgaan en bleef gewoon scoren. Er werd 
gewonnen met 17-8. Nu konden we voor de returns gaan natuurlijk zouden de 
tegenstanders de punten graag van DTS af snoepen en dat gebeurde ook. Uit 
tegen KIOS werd het een gelijk spel 15-15. KIOS had 1 punt gepakt van DTS. 
Nu was het een kwestie van kopje erbij houden en de andere twee 
wedstrijden gewoon winnen. En gelukkig deden we dat ook. Hoogkerk thuis 
werd gepakt met 14-5 en de uitwedstrijd tegen EKC werd wel gestaakt 
vanwege onweer, maar de eindstand was 8-11.  
In principe konden we de laatste wedstrijd gewoon lekker uitspelen want het 
kampioenschap was al binnen!! Hierbij willen we alle reserves hartelijk 
bedanken dat jullie mee zijn geweest. En ook de vele, vele supporters 
bedankt! 
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Verslag C1 
 

Met de komst van de eerste sneeuwklokjes en de stijgende temperaturen is 
het ook voor de DTS C1 weer tijd om het veld op te gaan! Met zowel bekende 
als onbekende teams in de competitie beloofde het een leuk en spannend 
seizoen te worden. Om ons optimaal voor te bereiden op de eerste wedstrijd, 
de derby tegen Harkema, begonnen we met een oefenwedstrijd tegen Wêz 
Handich. Door een goed begin van de wedstrijd, en ook een goed laatste 
kwartier werd de uitslag 6-6, een mooi begin.  
 
Op de zaterdagochtend stond vervolgens de derby tegen Harkema op het 
programma. Er werd door beide teams veel strijd geleverd, en Harkema was 
met name gevaarlijk op de doorloopbal. Door mooie doelpunten van Niek, 
Dionne en een strafworp van Frederika gingen we de rust in met 3-3. Na de 
rust wilde het echter niet meer lukken, en ondanks de afsluitende treffer van 
Sem, verloren we de wedstrijd met 4-9. De tweede wedstrijd was opnieuw 
een thuiswedstrijd, deze keer tegen Leonidas/Forward/de Hoeve C2 (leuke 
clubnaam). Met deze week Anton als coach ging het lange tijd gelijk op, tot 
een stand van 5-4. Door 3 doelpunten van zowel Niek als Wilma (!) liepen we 
uit naar een 11-4 voorsprong. De laatste doelpunten waren voor Leonidas, 
maar met een uitslag van 11-7 bleven de punten in Surhuizum. De goede 
wedstrijd van een week eerder probeerden we door te zetten in de eerste 
uitwedstrijd tegen LDODK C3. Nadat we eindelijk de kleedkamers hadden 
gevonden en omgekleed waren konden we beginnen. Het ging de hele 
wedstrijd gelijk op en er waren voor beide teams veel kansen waardoor de 
stand 6-6 was halverwege de 2e helft. Vervolgens scoorden we de 7-6 en 
ondanks de regen die begon te vallen wonnen we de wedstrijd met 9-6, een 
lekkere overwinning! 
Door het wel bekende "Hemelvaartsweekend" van verschillende DTS'ers 
waren er in dit weekend maar weinig spelers van de C1 beschikbaar. Hierdoor 
speelden we de wedstrijd tegen Heerenveen een week later. Tijdens het 
Hemelvaartsweekend had Niek helaas een blessure opgelopen aan zjjn been, 
en ook leek het voor Wilma einde seizoen door een enkelblessure. Gelukkig 
hadden we versterking vanuit de D1, zowel Silke, Mirte als Anouk deden een 
aantal keren mee, waar we ze erg voor willen bedanken! Terug naar de 
wedstrijd tegen Heerenveen, een team met veel lengte dat soms lastig te 
bespelen was. Op het kunstgras verloren we dan ook met 3-13.  
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De volgende thuiswedstrijd moesten er weer punten komen tegen  
Mid-Fryslân C3, een team dat we ook in de zaal al tegenkwamen. Net als vele 
wedstrijden ging ook dit gelijk op, maar in de tweede helft was het  
Mid Fryslan dat uitliep wat helaas resulteerde in een 4-10 eindstand. De 
laatste wedstrijd was tegen de nummer 1 van de competitie, op voorhand een 
lastige wedstrijd. Gelukkig was Niek wel weer hersteld van zijn blessure en kon 
hij meedoen. Wel hadden we Melle en Luuk mee als wissels, beiden zagen de 
hele week al uit naar de wedstrijd! Vanaf het begin bleek meteen al dat dit 
team kampioen zou gaan worden, we verloren uiteindelijk met een duidelijke 
15-0 en konden het seizoen helaas niet met een overwinning afsluiten. De C1 
is wel duidelijk vooruit gegaan en heeft vele mooie wedstrijden gespeeld. Na 
de zomer gaan we weer verder met het winnen van wedstrijden! 

 

Verslag D1 
 

Spelers DTS D1 nemen Poeisz Cheque in ontvangst! 

 
20 april zijn wij naar Leeuwarden geweest voor het jeugdsponsorgala. Net als 
elk jaar werden per vereniging de bedragen bekend gemaakt. Wij als D1 
mochten hier naar toe. Het was een leuke avond met optredens van O’G3NE, 
Vincenzo en Tim Douwsma. Iedereen kreeg twee bonnetjes waarmee je eten 
of drinken mee kon krijgen. Wij gingen naar het optreden en we raakten 
elkaar al snel kwijt. Maar het is wel al goed gekomen. DTS kreeg een bedrag 
van maar liefst €834,-. Daar kan DTS leuke dingen mee doen! 
 

Groetjes van de D1:Gea, Anouk, Eline, Mirte, Silke, Femke, Jildau, Leanne en 
Hanne (Joost was niet mee). 
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E1 Kampioen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(Tanja, Melle, Luuk, Meike, Benthe en Rianne.) 

Deze toppers zijn weer kampioen geworden in de voorjaarscompetitie.  
 
Tegenstanders waren de Flamingo’s, 
Heerenveen en Drachten. De 
wedstrijden tegen Drachten waren 
erg spannend. Thuis wonnen we 
met 15-14 en de laatste wedstrijd 
speelden we uit in Drachten. 
Iedereen deed super goed zijn best. 
Vijf minuten voor tijd stonden we 
met 12-8 achter en daarna scoorden 
wij vrij vlot drie doelpunten.  

We verloren met 12-11. Iedereen was erg blij met het behaalde en verdiende 
kampioenschap. De laatste training samen met de E2 hebben we sportief en 
gezellig met elkaar afgesloten. Er werden allemaal leuke waterspelletjes 
gedaan, wat erg verfrissend was met het hete weer. De jeugd maakte er een 
sport van om trainer Marc zoveel mogelijk nat te maken. Drijfnat ging hij dus 
ook naar huis. Na de training hebben we lekker met z’n allen een verkoelend 
ijsje gegeten. Rianne vertelde dat ze gaat stoppen met korfbal en in het 
nieuwe seizoen gaat voetballen. Erg jammer vinden we dat. Rianne veel 
plezier bij het voetballen. Kom je nog wel eens gezellig langs op het 
korfbalveld?  
 

  
Iedereen een fijne welverdiende vakantie toegewenst en tot het volgend 
korfbalseizoen. 
Groet Tanja. 
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Verslag E2 
Waar wij met de E2 in de vorige seizoenen wat over hadden, moesten we nu 
heel hard aan de bak in de wedstrijden. Het speeltempo van de tegenstanders 
lag ongeveer gelijk, maar zij wisten vaker en sneller te scoren. Gelukkig kregen 
we hierin wat extra hulp van Simon, na een poos te hebben meegetraind 
speelde Simon nu namelijk ook de wedstrijden mee. En hoewel we niet veel 
wedstrijden hebben gewonnen, ging het spelen echt steeds beter ! De sfeer 
bleef gelukkig onveranderd, elke wedstrijd was al een gezellig uitje op zich ! 
Volgend jaar nieuwe kansen, dit laatste seizoen hebben we maar betiteld als 
‘leerseizoen’. Een jaar lang mocht ik deze spelers coachen, dan ontdek je dat 
een ieder zo zijn of haar eigen talenten heeft binnen korfbalgebied. Dit 
resulteerde in de volgende ‘aliassen’:  
Patrick : de Onvermoeibare’. Waar de energie vandaag komt geen idee maar 
Patrick sprintte áltijd achter alle wegrollende of weg stuiterende ballen aan. 
Ook al was het aan de andere kant van het veld ;)  
Tiemen ‘de Joker’: Wist vaak de bonuspuntjes te scoren, net die doelpunten 
die we nodig hadden om gelijk te komen. Deed zijn naam volledig eer aan, 
zorgde altijd voor komische uitspattingen waar zelfs de tegenpartij om moest 
lachen. 
Simon ‘de Ballenlepelaar’: Het grote voordeel in dit seizoen van de komst van 
Simon was dat Simon heel veel ballen uit de lucht lepelde, dit zorgde voor 
extra veel balbezit voor ons!  
Jorrit ‘de Strijder’: Zal tot in de laatste minuut proberen een doelpunt te 
maken, of we nu ver voor of ver achter staan. En slaagt hier uiteraard vaak in. 
Amber ‘De Stille Genieter’ : Begon dit seizoen steeds beter vrij te lopen en 
deed dit zo geruisloos dat haar tegenstander Amber kwijt was en Amber vrij 
kwam om te schieten . 
Rixt ‘de Kleine-maar-fijne’: Opeens 
bleek het superhandig als je een 
beetje kleiner bent dan de 
tegenstander…! Rixt was steeds 
vaker uit het vizier verdwenen en 
kon hierdoor óf zelf scoren of 
mooie ballen aangeven aan de rest. 
Fijne vakantie ! Groeten, Mirte 
(alias : ‘De-loopt-naast-haar-
schoenen-van-trots-coach’) 
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Verslag F1 
Nadat we in de zaal een uitstekend seizoen hebben gehad is het weer tijd om 
het veld op te gaan. Kris Posthumus komt ons team versterken. Hij traint al 
een tijdje mee en wil nu natuurlijk ook graag wedstrijden spelen. 
De eerste wedstrijd werd er gespeeld tegen Boelenslaan. Na een goede eerste 
helft wist Boelenslaan toch terug te komen in de tweede helft en werd er  
11-11 gelijk gespeeld. De tweede wedstrijd is tegen Drachten, zij zijn toch echt 
een stukje beter en we verliezen de wedstrijd met 14-6, een paar weken later 
de thuiswedstrijd tegen Drachten en ook deze werd verloren met 6-14. 
Ook tegen Nic.Hoogkerk werd 2x verloren. En de uitwedstrijd tegen 
Boelenslaan werd ook verloren. Helaas.  
Bij elke wedstrijd werd er eigenlijk een hele goede eerste helft gespeeld maar 
helaas kunnen we de concentratie in de tweede helft niet goed vasthouden. 
Gelukkig konden we toch nog 42 doelpunten scoren. Supergoed! 
Nu lekker vakantie vieren en na de zomervakantie er maar weer fanatiek 
tegen aan! 
Fijne zomervakantie allemaal!! 
 
Groetjes van de F1: Dycke, Finke, Mirte, Sander, Samuel, Halbe, Kris, Janine, 
Anna Margriet en Nynke. 

 

 

Kangoeroeklup 
We begonnen weer met een grote 
groep fanatieke kangoeroes op het veld, 
13 in totaal. Op het veld was het heel 
anders dan in de zaal.  
Spelenderwijs werd er veel geleerd. 
Natuurlijk eerst een goede warming-up 
zoals echte korfballers ook doen. Door 
verschillende spelletjes leerden we 
rennen, springen, ballen vangen en zelfs 
al een beetje korfbal wat we zaterdags 
natuurlijk al mooi konden bekijken als 
de andere teams hun wedstrijden 
speelden.  
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De laatste 2 keren was het erg mooi weer en 
hebben we spelletjes gedaan met water, dit was 
lachen, gieren en brullen.  
 
Zaterdag 16 juni hebben we nog een kangoeroe-
uitje naar de Naturij in Drachten.  
 
Een aantal kangoeroes zijn jarig geweest en 
mogen daarom volgend jaar wedstrijden spelen.  
We zullen ze vast missen bij de kangoeroes.  
Lijkt het je leuk om volgend seizoen ook leuke 
spelletjes te komen doen en ben je tussen de  
3 en 6 jaar? Kom dan gerust eens kijken.  
 
Groetjes,  
Janine, Berber & Martine 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabobank clubkas 
 
Rabobank Drachten Friesland Oost organiseert de 
Rabobank clubkas campagne en wij doen mee! 
Stem van 15 t/m 30 juni op onze club.  
Jouw stem is geld waard. 
Alvast bedankt! 
www.rabobank.nl/dfo 
 
 
 
 

http://www.rabobank.nl/dfo
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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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