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Steun onze SponSorS… 

 

                                Onze sponsors steunen ons!!! 
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Het Begin 

50e jaargang nr. 2. 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 350688  

 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 

  

BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 

 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 

 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  

 (Dit vindt u terug op uw bankafschrift) 

 

E-MAIL DTS DTS.Surhuizum@knkv.nl 

 

WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  

 

KANTINE Jolanda Geertsma 0512-785416 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Bakkerij Wouda, Surhuizum, Harkema en Rottevalle 

 Rijpma Sierhekken, Surhuizum 

 Hoekstra Westra bouw, Surhuizum 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 

TRAINER Selectie: Johan Boerema 

 Telefoon: 0516-522181 of 06-13150504 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

   

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

maand juni!) bij Wobbe de Haan, Deutechemstrjitte 19. 

 

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

Alweer de 2e schakel van dit seizoen. Na een mooie eerste helft van het veld nu 

weer tijd voor de zaalcompetitie. In deze schakel dan ook het wedstrijdschema 

met vervoer en scheidsrechters en de zaalwacht. Let erop of u/jij aan de beurt 

bent en laat mensen niet onnodig wachten. Het overzicht komt ook nog op de 

site te staan. 

 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten. 

De Redactie 

Vervoerschema 
Enige informatie betreffende het vervoer, leiden van wedstrijden enz. 

Voor de scheidsrechters van jeugdwedstrijden geldt, let op fluit je in 

Surhuisterveen kan het zijn dat je ook enkele jeugdleden mee moet nemen. Ook 

staan er nieuwe mensen op papier voor het fluiten, ben je verhindert regel dan 

zelf bijtijds een vervanger. Let op ook de zaalwacht is dit jaar weer van kracht, 

houdt elkaar scherp bij het vervullen van deze taak. Ik wens jullie een goede 

zaalcompetitie. 

Jolanda Geertsma 

Verjaardagskalender 
 

 November  December   Januari 
            

01 Bart Cornelis Veenhuizen 03 Arjan Veenstra 05 Rommert Kats 

03 Sytze Nauta 04 Marijke Veenstra 07 Nynke Bosma 

05 Jouke Spoelstra 07 Sytze Hansma 11 Lidia Postma 

07 Bettie Talstra 14 Hillie Sitenga 14 Kristyn v/d Veen 

09 Sjoerd Kooistra 16 Ronald Wassink 16 Tjalling Talstra 

10 Gea Meerstra 17 Annemarie Postma 26 Rinze Kats 

10 Marleen Boersma 20 Anna Vaatstra 27 Halbe Rispens 

14 Dionne Bosma 23 Nicole Rijpma 28 Aukje Rispens 

17 Esmée Schievink 23 Jolanda Rijpma 28 Mirte Hothuis 

17 Sytze Atsma 23 Aletta de Vries 29 Antoinette de Boer 

19 Anouschka Elzinga 29 Pietsje Talstra 

21 Martine Bosklopper   

25 Thea Brandsma   

29 Theunis- Jan Holthuis   

29 Haye de Boer     
30 Jelle de Vries   

30 Joost Posthumus   
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Van het bestuur 
 
Elk jaar is het weer afwachten welke nieuwe leden we bij de Kangoeroeclub 

mogen verwachten. Dit jaar staan Berber en Annemarie als trainers voor de 

groep; en wat voor een groep! Tijdens de 1e training was er sprake van een 

opkomst van 11 deelnemers. De verwachtingen werden hiermee ruimschoots 

overtroffen. De grote opkomst was onder andere te danken aan de publiciteit 

die Berber aan de Kangoeroeclub had gegeven middels een heuse poster, 

publicaties in diverse media en natuurlijk de flyers die uitgedeeld waren. Een 

fantastisch resultaat en laten we ons best doen om dit vast te houden. Hieronder 

een aantal foto’s van de 1e trainingsdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de resultaten van ons eerste team kunnen we tevreden zijn. Onder de 

leiding van Johan Boerema nemen we momenteel een mooie 4e plaats in. We 

hadden tegen Harkema een echte derby op ons complex, welke we winnend 

hebben mogen afsluiten. Wat een speeldag was dit.  
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Het weer werkte mee en zowel het thuis publiek als dat van de tegenstander 

wisten er een gezellige middag van te maken. Fantastisch dat twee 

verenigingen zo met elkaar kunnen omgaan; competitief in het veld en 

gebroederlijk er buiten. 

De overige senioren teams wisten, met uitzondering van ons 2e team, in de 

middenpositie te eindigen. Helaas moet het 2e team met een 7e plaats genoegen 

nemen. Bij de jeugd mochten we drie kampioenschappen vieren. Zowel de A2, 

de C1 en de F1 mochten de eerste plaats in de competitie mee naar huis nemen. 

Allemaal van harte gefeliciteerd. 

 

Inmiddels zijn de eerste gesprekken met de gemeente gevoerd over de 

beschikbare gelden voor de renovatie van ons clubgebouw. We zien dat de 

gemeente hierin zich flexibel en meedenkend opstelt, alleen zien we ook dat de 

beschikbare financiële middelen van onze vereniging onvoldoende zijn richting 

het kostenplaatje en de verdeelsleutel zoals die er nu ligt. De commissie is, 

onder de bezielende leiding van Wobbe, diverse scenario’s aan het uitwerken 

om deze verder met de gemeente te bespreken. Op welke wijze en wanneer we 

los kunnen is nu nog niet te zeggen. Zodra er meer nieuws is zullen wij dit 

natuurlijk delen.  

 

We kunnen gerust stellen dat de weergoden ons deze najaarscompetitie goed 

gezind zijn geweest. Op een uitzondering na (o.a. de laatste wedstrijd), hebben 

we tijdens de wedstrijden goed tot prachtig weer gehad. We gaan nu weer de 

zaal in, maar hopen tijdens de voorjaarscompetitie minimaal een gelijk 

weerbeeld te krijgen. 

 

Met de komst van Jeroen Dijkstra in het bestuur, hebben we tijdens de 

bestuursvergadering van 21 augustus afscheid 

genomen van Sytze Nauta als bestuurslid. 

Vanzelfsprekend kon dit niet zonder een 

bedankje voor de jarenlange inzet. Sytze werd 

getrakteerd op een heerlijk verrassingspakket. 

Wij weten zeker dat dit een goed plekje heeft 

gekregen bij de familie Nauta. 

 

Vanuit het bestuur wensen wij iedereen een sportief zaalseizoen toe. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 
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Verslagen senioren 
 

 Eerste helft veldseizoen DTS 1 

 

Na de zomervakantie mocht DTS 1 weer los in de derde klas, 

dus dartelde in augustus de gehele selectie weer over het vers gemaaide gras. 

Met nieuwe trainer Johan Boerema aan het hoofd van deze bende 

Hoopten we dit jaar op een veldseizoen zonder al te veel ellende. 

 

De eerste wedstrijd was Altijd Kwiek op sportpark Woudlust de opponent, 

We hopen dat u allemaal onze vorige wedstrijd tegen hen vergeten bent. 

Dat er wat goed te maken viel, hoeven we niet uit te leggen, 

Gelukkig was er over deze wedstrijd wel veel goeds te zeggen. 

 

René de Boer en Janko de Vries vervingen Jeroen en deden dit top, 

In de eerste helft gingen beide ploegen gelijk op. 

In de tweede helft bleek DTS de betere ploeg in deze wedstrijd, 

En met een eindstand van 17-13 waren de eerste twee punten een feit.  

 

Uit tegen Harich stonden de zaken er wat anders voor 

Het spel van DTS kon er die zaterdag niet mee door. 

Harich gaf veel druk en scoorde om het leven 

Zodat DTS met een eindstand van 15-5 de twee punten uit handen moest 

geven.  

 

Thuis tegen Harkema, altijd lastig wordt gezegd 

En ook deze keer werd de derby weer een sportief gevecht 

DTS hield het hoofd koel en bouwde haar voorsprong steeds verder uit 

Met als resultaat een verdiende 19-12 bij de laatste fluit.  

 

Uit tegen V en V bleek zo makkelijk nog niet 

V en V was beter op dreef dan DTS, zoals u aan de eindstand ziet 

Veel doelpunten voor de Garypsters en een stuk minder voor DTS zelf, 

Helaas een verloren partij met 23-11. 

 

Invicta wilde graag twee punten naar Kollum exporteren, 

Dit was voor DTS natuurlijk moeilijk te verteren 

Vol scherpte en vuur werd de wedstrijd gespeeld 

Aan het einde bleek dat de punten moesten worden gedeeld. 
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Na een soort puzzeltocht naar het Spannumse korfbalveld, 

Zou iedereen het waarderen als de eerste 'uit'- punten bij de rest kon worden 

opgeteld. 

Spannum was natuurlijk niet van plan zich zomaar gewonnen te geven, 

Maar met een eindstand van 14-15 kwam het puntenaantal van DTS op zeven. 

 

DTG uit Wijckel was de laatste tegenstander voor de zaal 

Deze wedstrijd bleek wel een heel apart verhaal. 

Met een extra tussenstop en het nodige drama en gedoe 

Gingen de punten uiteindelijk naar DTG toe.  

 

DTS prijkt in de poule met zeven punten op een vierde plek 

Dat vinden we zelf helemaal niet gek! 

Een seizoen waarin we als team veel hebben bereikt en veel hebben geleerd 

En waarbij de steun van publiek, invallers en reserves ten hoogste wordt 

gewaardeerd! 

 

We hopen jullie allemaal vol enthousiasme terug te zien op de tribunes in de 

Surventohal 

Waar de zaalcompetitie vanaf 8 november beginnen zal. 

Met de vriendelijke groeten van: 

Annemarie, Sieuwke, Marleen, Berber, Enne Jan, Anton, Sytze, Jeroen, Jouke 

en Johan! 

 
Gezellige avond Bierfest te Drachten! 
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Eerste helft veldseizoen DTS 2 

 
Het veldseizoen voor DTS 2 begon zeer voortvarend, maar hoe verder we in de 

tijd kwamen des te meer zakten we steeds verder naar beneden. De eerste 

wedstrijd tegen Altijd Kwiek werd dan ook gewonnen met 14-12. Op zaterdag 

6-9 stond de uitwedstrijd tegen Harich op papier. Ook deze wedstrijd werd 

gewonnen met 19-21. Aan doelpunten geen gebrek. Helaas kwam toen de dip 

voor DTS 2. Tegen Lemmer thuis werd verloren met 13-17. Uit tegen Sparta 

werd het 15-7. Thuis tegen Invicta verloren we met 7-9. Heerenveen werd 

verloren met 23-6. In deze wedstrijd werd er al weer gewerkt voor elkaar. 

Helaas vielen de doelpunten niet aan onze kant! En als laatste in de rij werd 

verloren van DTG met 10-14. Helaas geen best veldseizoen. We staan nu 

samen onderaan met Harich met vier punten uit zeven wedstrijden. Dit had niet 

gehoeven. We hadden minstens in de middenmoot mee moeten draaien. 

Natuurlijk heeft dit ook zijn redenen dat het niet altijd lekker ging. Elke 

zaterdag stond er een ander DTS 2 op het veld.  

Of het eerste had spelers nodig of we hadden blessures. De junioren hebben ons 

vaak uit de brand geholpen. Nog bedankt hiervoor! Hopelijk zullen we het in 

de zaal een stuk beter gaan doen. Zoals het nu lijkt is iedereen weer blessure 

vrij en kan er gewerkt worden aan een “team”. Gezamenlijk trainen dat is de 

basis. Weten van elkaar wat je wil en kan.  

 

Samenwerken!!  

Samen…..werken… 

Samen ervoor gaan 

Samen de voordelen zien 

Samen de pijn dragen 

Samen aanpakken 

Wat anders zal blijven liggen 

Samen ideeën delen, plannen maken 

Samen….kiezen 

Met minder geen genoegen nemend 

Samen gaan… 

Voor het einddoel…. 

Stap voor stap…. Samen 

Compromisloos…..gaan 

Door knokken, elkaar sterker makend 

Dat vind ik samenwerken!!!! 
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Eerste helft veldseizoen DTS 4 

 

DTS 4 is in de middenmoot geëindigd, 3 wedstrijden gewonnen en er  

3 verloren. DTS 4 had een brede selectie maar door blessures en het niet 

beschikbaar zijn moest veelvuldig een beroep op de anderen worden gedaan. 

Gelukkig wil iedereen wel met DTS 4 spelen, de junioren en alle andere 

‘algemene reserves”. In de afgelopen 6 wedstrijden hebben wij een beroep 

gedaan op 20 spelers. Geen wedstrijd in dezelfde samenstelling gespeeld. Wij 

hadden een leuke competitie met enkele voor ons nieuwe tegenstanders.  

Wij starten de competitie tegen Boelenslaan. Wij waren een maatje te groot. 

Na een 2-8 ruststand wonnen wij uiteindelijk met 4-19. De prestaties van 

Martha en Janette Talstra vragen om een bijzondere vermelding in dit verslag. 

Martha scoorde een ‘hattrick’ en was daar bijzonder mee ingenomen. Absolute 

topscorster was Janette met 7 doelpunten.  

Tegen Harkema hadden wij toch wel wat kwaliteit in het veld staan, maar 

Harkema was te sterk. Opmerkelijk was de score: Wiebe en Arnout (als 

vervanger van heit Wobbe die last van zijn rug had) scoorden elk 3 keer en 

daarmee alle doelpunten. Eindstand 6-11. Van de uitwedstrijd tegen de 

Parabool op een mooie woensdagavond alleen de eindstand van 11-12.  

Tegen KIOS beschikten wij over een brede selectie. Omdat zij dan maar één 

helft hoeven spelen kan alle energie in 30 minuten verspeeld worden. DTS 

speelde goed en doeltreffend, ruststand van 8-5 en een eindstand van 17-10. 

Topscoorder van deze middag was Eeltsje met 5 doelpunten.  

De uitwedstrijd tegen DWA was voor ons te hoog gegrepen. Wij kwamen er 

niet aan te pas. De 2e helft speelden wij wel beter, maar de nederlaag van 14-7 

was terecht.  

De laatste thuiswedstrijd speelden wij tegen WWC (of wel Wtoilet) (enkele 

junioren hebben wat opmerkingen geplaatst op het score overzicht). Enkele 

opmerkingen zijn wel de moeite waard om even te noemen maar til er niet te 

zwaar aan. Sytze schijnt in het begin van de wedstrijd enige kansen gemist te 

hebben, dikke FLOP 1 en 2 Sytze! Maar later ook waardering: flitsende bal aan 

Wiebe en 2 doelpunten van Sytze. Er deed ook een ‘bjenestok’ mee, maar het 

bleef onduidelijk wie dat was. Na een ruststand van 10-7 won DTS overtuigend 

met 21-11. Al met al wel een leuke competitie gespeeld. Wij scoorden 81 

doelpunten en kregen er 63 tegen.  

Met dank aan: Janette, Wiebe, Martha, Hilly, Pietsje, Piet, Nynke, Eeltsje, Gea, 

Arnout, Jakob, Youri, René, Lammy, Sytze, Sjoerd, Jelle, Tanja, Minze en 

Wobbe.  

Tot ziens in de zaal.  

DTS 4 
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Terugkoppeling enquête stratenkorfbal toernooi. 

 

Tijdens het stratenkorfbal toernooi hebben we een 

korte enquête gehouden. Deze enquête ging over 

diverse aspecten gerelateerd aan korfbal en onze 

vereniging DTS. 

 

Kort gezegd kunnen we constateren dat men erg 

positief staat ten opzichte van onze sport. Het 

gemengde karakter en het feit dat het een sport kan 

zijn voor de gehele familie, spreekt zeker aan. Onze 

vereniging wordt gezien als een gezellige, betrokken 

en hechte vereniging. Dit laatste levert ons ook een 

aandachtspunt op, die verwoord wordt met de 

uitdrukking ‘kliekje’. Dit is een aspect welke 

onderkent is en waar we aan willen werken. 

Als verbeterpunt wordt de ingang benoemd en zeer 

specifiek ons bord ‘Woudlust’. Ook worden aspecten benoemd als het vaker 

organiseren van het stratenkorfbal toernooi, andere toernooien en activiteiten 

voor het dorp. Aspecten die we zeker ter harte nemen. Tijdens de enquête is 

ook een oproep gedaan qua ondersteuning als vrijwilliger. We zien dat diegene 

die zich hiervoor hebben opgeworpen, ook direct de handschoen hebben 

opgepakt en op diverse fronten hun bijdrage zijn gaan leveren.  

Met de enquête heeft het bestuur een bevestiging ontvangen van de ingeslagen 

weg. We zien dat we een zeer interessante vereniging zijn die veel voor het 

dorp en omstreken kan betekenen. Hier willen we als bestuur aan werken. 

Onze dank gaat uit naar iedereen die de enquête heeft willen invullen en ons 

deze waardevolle informatie heeft willen toevertrouwen. 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 

Gezocht: 
In de kantine van kv DTS staat op dit moment een laptop met muziek. Deze is 

dringend aan vervanging toe aangezien het beeldscherm stuk is. As we een 

laptop in de kantine hebben, kunnen we heel veel muziek verzamelen en zelf 

muzieklijsten samenstellen.  

Heeft iemand een laptop staan die niet meer gebruikt wordt maar het nog wel 

doet, geef een gil en ik kom hem persoonlijk ophalen! 

Alvast bedankt! 

Jeroen Dijkstra, Tel:06-30320582 
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Van de Kledingcommissie 
De afgelopen tijd is de KC druk met het bestellen van nieuwe trainingspakken 

voor DTS 1. Het zal nog even duren voordat ze er zijn, maar begin volgend jaar 

gaat hopelijk wel lukken. 

Verder is het goed om te weten dat de reserveshirts in de kantine liggen. Graag 

overleg met een KC-lid als een team deze nodig heeft.  

Enne Jan houdt zich voornamelijk bezig met de kleding van DTS 1 en 2. Hieke 

met de kleding van DTS 3 en 4. De kleding van de jeugd wordt begeleid door 

Jolanda en Jantsje. Mochten er dus vragen zijn, graag die contactpersonen even 

aanschieten. 

Hartelijke groeten van: 

Enne Jan Spoelstra, Jantsje Luimstra, Jolanda Geertsma en Hieke Bruining 

 

Kangoeroeklup 
 

Zeer geslaagde Kangoeroeklup! 
11 enthousiaste kangoeroetjes tussen 3 en 6 jaar mochten we begroeten op het 

korfbalveld afgelopen weken. Sommigen waren nieuw en een paar kwamen 

vorig seizoen ook al en daar zijn we heel blij mee! We hebben ontzettend veel 

leuke spelletjes gedaan met en zonder bal.  

Dit gaan we natuurlijk doorzetten in de gymzaal van Surhuizum.  

Ben jij tussen de 3 en 6 jaar en lijkt het jou ook zo leuk om mee te spelen? 

Kom dan gezellig langs in de gymzaal van Surhuizum en neem je broertje of 

zusje, je vriendje of vriendinnetje ook mee!  

 

In 2014 is er een training van de Kangoeroe Klup op de volgende dagen: 

8 november 13.00 uur – 14.00 uur   

15 november 13.00 uur – 14.00 uur (Pietentraining) 

29 november 13.00 uur – 14.00 uur 

20 december 13.00 uur – 14.00 uur (kersttraining) 

 
Als je vragen of opmerkingen hebt kun je een mailtje sturen naar Annemarie 

Postma en Berber van der Veen via vanderveen.berber@gmail.com  

 

 

 

mailto:vanderveen.berber@gmail.com
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Standen veldcompetitie 

 

  

3C

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

Harich 7 12 6 1 0 97 66 31

Vlug & Vaardig (G) 7 11 5 1 1 118 86 32

DTG 7 10 4 1 2 140 110 30

DTS (S) 7 7 3 3 1 96 112 -16

Harkema 7 7 3 3 1 104 104 0

Invicta 7 5 2 4 1 82 104 -22

Spannum 7 4 2 5 0 97 110 -13

Altijd Kwiek 7 0 0 7 0 80 122 -42

R4A

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

Heerenveen 5 7 11 5 1 1 101 69 32

DTG 2 7 9 4 2 1 96 79 17

Invicta 2 7 8 4 3 0 64 60 4

Sparta (Ze) 3 7 8 4 3 0 85 72 13

Altijd Kwiek 2 7 6 3 4 0 80 88 -8

Lemmer 2 7 5 2 4 1 92 104 -12

DTS (S) 2 7 4 2 5 0 78 109 -31

Harich 3 7 4 2 4 1 84 99 -15

R5A

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

Mid-Fryslân 5 6 10 5 1 0 86 60 26

Olympia (T) 2 6 7 3 2 1 65 68 -3

DTS (S) 3 6 5 2 3 1 76 69 7

Lemmer 3 6 2 1 5 0 67 97 -30

R6A

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

De Parabool 6 6 12 6 0 0 87 47 40

DWA/Argo 3 6 10 5 1 0 85 59 26

Harkema 4 5 6 3 2 0 50 42 8

DTS (S) 4 6 6 3 3 0 81 63 18

KIOS/DOS '46 6 5 4 2 3 0 55 52 3

WWC 3 6 2 1 5 0 39 75 -36

Boelenslaan 2 6 0 0 6 0 41 100 -59

A3A

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

Olympia (T) A1 6 10 5 1 0 89 36 53

DTS (S) A1 6 7 3 2 1 74 61 13

WIK '34 A1 6 6 2 2 2 58 73 -15

WWC A1 6 1 0 5 1 39 90 -51
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A5E

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

DTS (S) A2 6 8 4 2 0 52 50 2

Joure A2 6 6 3 3 0 51 49 2

DIO A1 6 5 2 3 1 45 43 2

WIK '34 A2 6 5 2 3 1 41 47 -6

B5D

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

Wez Warber/Wez Fluch B1 6 10 5 1 0 35 14 21

Veenwouden B1 6 10 5 1 0 38 19 19

DTS (S) B1 6 4 2 4 0 17 29 -12

Joure B1 6 0 0 6 0 14 42 -28

C5B

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

DTS (S) C1 6 12 6 0 0 29 20 9

SIOS (W) C3 6 6 3 3 0 29 21 8

Udiros C2 6 4 2 4 0 26 24 2

Emmeloord C2 6 2 1 5 0 16 35 -19

D3B

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

Oerterp D1 6 12 6 0 0 60 7 53

DTS (S) D1 6 6 3 3 0 37 26 11

Invicta D2 6 5 2 3 1 21 39 -18

DIO D1 6 1 0 5 1 5 51 -46

E2M

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

Flamingo's E2 6 12 6 0 0 44 11 33

DTS (S) E1 6 8 4 2 0 34 20 14

Udiros E1 6 4 2 4 0 21 26 -5

DTG E2 6 0 0 6 0 6 48 -42

E3I

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

De Granaet E2 6 12 6 0 0 52 3 49

DTS (S) E2 6 7 3 2 1 14 25 -11

Wez Handich E2 6 3 0 3 3 7 24 -17

Flamingo's E4 6 2 0 4 2 8 29 -21

F2F

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

DTS (S) F1 6 10 5 1 0 51 26 25

Invicta F2 6 9 4 1 1 43 22 21

CSL F2 6 5 2 3 1 21 19 2

Flamingo's F3 6 0 0 6 0 2 50 -48

F3C

Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo

LDODK/AH Gorredijk F3 6 12 6 0 0 79 20 59

DTS (S) F2 6 6 2 2 2 21 36 -15

OKO/BIES F1 6 4 1 3 2 37 53 -16

Olympia (T) F1 6 2 0 4 2 28 56 -28
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Gezien op en om het korfbalveld 

 

Een zekere A.P., 

woonachtig bij Sportpark 

Woudlust, vond het 

hoogst irritant iedere 

zaterdag ver van zijn huis 

te moeten parkeren. Dit in 

verband met de 

korfballers/toeschouwers 

van DTS of andere teams. 

Hier vond hij een 

oplossing voor. Een 

bordje bij de 

parkeerplaatsen waar 

alleen hij kon parkeren. 

‘Helaas’ is A.P. een 

berucht persoon binnen de 

vereniging, en stoort niet 

iedereen zich aan dit 

bordje… 

 

 

Klaverjassen 
Op de volgende data bent u van harte welkom in de Praetkoer op sportpark 

Woudlust: 

 Vrijdag 21 november 19.30 uur 

 Vrijdag 19 december 19.30 uur 

 
Op woensdag 31 december is het oudjaarskaarten aanvang 13.30 uur 
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Activiteiten 
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Nieuws van de Activiteitencommissie. 
 

Kledingcontainer. 

Er wordt al veel gebruik gemaakt van de kledingcontainer. Deze staat voor de 

ingang van ons sportpark. Hieronder nog even een lijstje wat er wel en niet in 

mag. 

 

WEL 

shirts, hemden, broeken en truien  

Jurken, rokken, blouses, jassen, jacks, sportkleding  

Ondergoed, lingerie, bladkleding, sokken, kousen  

Lakens, slopen, handdoeken, gordijnen, vitrage 

Pluche speelgoed 

Schoenen, laarzen, gympen en sandalen 

Riemen, (hand)tassen  

 

Oliebollen. 

In de avond van 29 december zullen de oliebolbakkers van DTS weer de 

traditionele oliebol bakken. 

Dat houdt in dat we 30 december gaan venten!!!!!!! 

 

 
Groeten van de activiteitencommissie. 
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Programma 
 

 
 

 

 

Zaterdag 8 november

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

HHV 1 - DTS (S) 1 17:45
De Marke 

Hollandscheveld

Pallas '08 3 - DTS (S) 2 18:10
Camminghahal 

Leeuwarden

NKC (N) 2 - DTS (S) 3 13:05 De Holten Marum

DTS (S) A1 - SCO A2 9.15 10:00 fiets DTS 1 Surventohal

Hoogkerk A3 - DTS (S) A2 16.00 17:10

Coach, 

Tiny en 

Else

Hoogkerk

DTS (S) B1 - EKC 2000 B2 12.15 13:10 Nynke G. fiets DTS 1 Surventohal

DTS (S) C1 - Noordenveld C2 11.15 12:10 Lammy fiets DTS 1 Surventohal

Hoogkerk D3 - DTS (S) D1 10.00 11:00

Coach, 

Anouschka 

en Hille

Hoogkerk

DTS (S) E2 - Zunobri E1 10.45 11:10 Mirte
Pieter 

Sipke
DTS 1 Surventohal

Nic./Alfa-college F1 - DTS (S) F1 12.15 13:10
Leanne en 

Johannes
De Wijert Groningen

WWC F1 - DTS (S) F2 7.45 9:00
Luuk en 

Jorrit

De Greidhoeke 

Easterein

Zaterdag 15 november

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

DTS (S) 2 - Harich 3 18:20 Surventohal

DTS (S) 3 - De Granaet 4 17:10 Surventohal

DTS (S) 4 - CSL 5 16:00 Surventohal

DTL A1 - DTS (S) A1 14.30 16:00

coach, 

Fenna en 

Andries

De Ynset Holwerd

DTS (S) A2 - WIK '34 A2 18.45 19:30 fiets DTS 1 Surventohal

DTS (S) C1 - Invicta C3 14.15 15:00 Sytze H. fiets DTS 1 Surventohal

DTS (S) D1 - Hoogkerk D3 13.20 14:00 Sieuwke

Marc, 

Frederika 

en Marijke

DTS 1 Surventohal

DTS (S) E1 - Hoogkerk E3 8.30 9:00 Aletta
Coach en 

Silke
DTS 1 Surventohal

DTS (S) E2 - Hoogkerk E5 8.30 9:00 Nynke B. JWL DTS 1 Surventohal

DTS (S) F1 - Hoogkerk F1 9.45 10:00 Tanja Gymzaal Surhuizum

DTS (S) F2 - Flamingo's F3 10.45 11:00 Marleen Gymzaal Surhuizum

Zaterdag 22 november

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

Invicta 1 - DTS (S) 1 20:30
Van der Bijhal 

Kollum

DTG 2 - DTS (S) 2 18:30 De Trime Balk

NQL 2 - DTS (S) 4 19:50 Heechfinne Ferwert
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Vervolg programma 
 

 
 

Zaterdag 13 december

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

Spannum 1 - DTS (S) 1 13:35
De Greidhoeke 

Easterein

TFS 3 - DTS (S) 2 15:00 Dunoard Houtigehage

Joure 2 - DTS (S) 3 18:40 De Stuit Joure

WIK '34 2 - DTS (S) 4 21:00
De Boppeslach 

Damwoude

DTS (S) A1 - DTL A1 9.15 10:00 fiets DTS 4 Surventohal

DTS (S) B1 - DWA/Argo B2 10.25 11:10 Anneke fiets DTS 4 Surventohal

Boelenslaan C1 - DTS (S) C1 12.15 13:00
Coach en 

Hester
Dunoard Houtigehage

De Pein D1 - DTS (S) D1 9.15 10:00

Coach, 

Frederika 

en Elmer

Dunoard Houtigehage

Nic. E2 - DTS (S) E1 12.15 13:15
Coach en 

Dyonne
De Wijert Groningen

Frigro E1 - DTS (S) E2 8.30 9:00
Anouk en 

Joost

Lauwerscollege 

Buitenpost

Drachten F2 - DTS (S) F1 8.15 9:00
Femke en 

Xander
Lasconhal Drachten

CSL F3 - DTS (S) F2 11.00 12:00
Luuk en 

Jorrit
It Gryn Stiens

Zaterdag 20 december

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

DTS (S) 1 - Altijd Kwiek 1 19:40 DTS 4 (2*) Surventohal

DTS (S) 2 - Flamingo's 3 18:30 DTS 4 (2*) Surventohal

DTS (S) 3 - Olympia (T) 2 17:20 DTS 2 Surventohal

DTS (S) 4 - ODIS 2 16:10 DTS 2 Surventohal

Wez Handich/DOW A2 - DTS (S) A1 9.45 10:30

Coach, 

Youri en 

Anniek

Dunord Houtigehage

DTS (S) A2 - Westergo A1 10.15 11:00 fiets DTS 2 Surventohal

ROG B1 - DTS (S) B1 11.45 13:00
Ilse, Eva en 

Lucas
Beyum Groningen

It Fean C2 - DTS (S) C1 12.25 13:10 fiets Surventohal

DTS (S) D1 - It Fean D2 9.15 10:00 Pietsje

Coach, 

Wilma en 

Hille

DTS 2 Surventohal

DTS (S) E1 - De Granaet E2 8.30 9:00 Berber
Coach en 

Silke
DTS 2 Surventohal

DTS (S) E2 - Nic. E4 8.30 9:00 Annemarie JWL DTS 2 Surventohal

DTS (S) F1 - Vlug & Vaardig (G) F1 9.45 10:00 Hieke Gymzaal Surhuizum

DTS (S) F2 - Boelenslaan F2 10.45 11:00 Janette Gymzaal Surhuizum

Zaterdag 10 januari

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

DTS (S) 1 - HHV 1 18:30 DTS 3 (2*) Surventohal

DTS (S) 2 - Pallas '08 3 17:20 DTS 3  Surventohal

DTS (S) 3 - ROG 5 16:10 DTS 2 Surventohal

Pallas '08 4 - DTS (S) 4 15:00
Camminghahal 

Leeuwarden
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Vervolg programma 
 

 
 

Jeugd op de fiets: graag met elkaar heen- en terug fietsen. 

Wij gaan uit van 3/4 kinderen in 1 auto; ze moeten allemaal in de gordel 

kunnen zitten. 

Chauffeurs en jwl'ers welke op de aangegeven tijden zijn verhinderd, 

dienen zelf en tijdig voor vervanging te zorgen. 

 

Dit is het eerste deel van de zaalcompetitie. Fijne competitie allemaal! 

Zaterdag 10 januari

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

SCO A2 - DTS (S) A1 15.15 16:20

Coach, 

Hillie en 

Martine

De Nije Steense 

Wolvega

DTS (S) A2 - Hoogkerk A3 13.15 14:00 fiets DTS 3 Surventohal

DTS (S) C1 - De Pein C2 14.25 15:10 Sytse H. fiets DTS 3 Surventohal

DTS (S) D1 - Invicta D2 12.15 13:00 Jouke

Coach, 

Jikke en 

Teikje

DTS 3 Surventohal

Zunobri E1 - DTS (S) E2 12.15 13:00
Anouk en 

Tyme

Quicksilver S 

Zuidhorn

DTS (S) F1 - Nic. F1 10.45 11:00 Tanja Gymzaal Surhuizum

DTS (S) F2 - WWC F1 9.45 10:00 Marleen Gymzaal Surhuizum

Zaterdag 17 januari

Wedstrijd 
Vertrek/   

aanwezig
Starttijd scheidsr. vervoer Zaalwacht Accommodatie 

Harich 3 - DTS (S) 2 17:20 De Trime Balk

De Granaet 4 - DTS (S) 3 18:10 De Trimmer Dokkum

WIK '34 A2 - DTS (S) A2 12.00 13:05

Coach, 

Reina en 

Geanne

De Boppeslach 

Damwoude

Invicta D2 - DTS (S) D1 13.15 14:00

Anouschka, 

Marc en 

Marten

Van der Bijhal 

Kollum

Hoogkerk E3 - DTS (S) E1 9.00 10:00
Coach en 

Mirte
Hoogkerk

Hoogkerk E5 - DTS (S) E2 8.00 9:00
Pieter 

Sipke
Hoogkerk

Hoogkerk F1 - DTS (S) F1 8.00 9:00
Eline en 

Patrick
Hoogkerk

Flamingo's F3 - DTS (S) F2 8.30 9:00
Luuk en 

Hanne

De Houtmoune 

Buitenpost
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DT(app)S 

Tegenwoordig is de Whats App niet meer weg te denken in het teamgebeuren. 

Zo ook bij DTS. Teams, commissies… In de kantine wordt altijd wel door 

iemand geroepen : ‘Smyst it even yn’e app?’.   

Zo merkt ook de schrijver van deze rubriek. In desbetreffende telefoonlijst staat 

een rijtje groepsapps waarin logistieke veranderingen rondom wedstrijden 

worden doorgegeven, foto’s van evenementen worden geplaatst of waar 

wereldproblemen worden opgelost. Ook is men in één van deze apps niet te 

beroerd om een soort van tekstuele EHBO te verlenen (welke heeft geholpen 

bovendien, desbetreffende dame kon gelukkig de wedstrijden weer mee blijven 

spelen). 
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10 vragen op de man af!!! 
 

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

Ik ben Tjebbe alias Eppo Posthumus en ik speel in het 2de.  

2. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Ik ben bouwvakker en werk bij Jan Boekema, we zitten momenteel in de 

stalbouw. Daarnaast help ik 1 x per drie weken mijn overbuurman, boer Buma 

bij het melken.  

3. Henk Schaafsma vraagt aan jou wanneer jij de fluit gaat hanteren? 

Ik heb eerst geen plannen betreft het fluiten. Heb wel een cursus gevolgd, 

maar helaas niet geslaagd. 

4. Wanneer ben je op korfbal gegaan en waarom? 

Pfoe, wel honderd jaar geleden. Tijdens mijn jeugdjaren op korfbal gegaan en 

toen ik in de junioren zat ben ik gestopt. Op dat moment had werken bij 

westerhof mijn prioriteit. Na een aantal jaren weer begonnen in het 4de. 

Vervolgens heb ik twee jaar in het 3de gezeten en ik zit nu al een hele poos in 

het 2de.  

5. Wat zijn je hobby’s? 

Korfbal, voor de hobby heb ik wat schaap en kippen, melken bij Buma, 

biljarten, kaarten en niet te vergeten mijn bankzaken. 

6. Waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken? 

Voor een beste panne warm eten, het liefst boerenkool of beantsje bry. 

7. Wat vind je van ons cluppie en wat zou je graag anders zien? 

DTS is een gezellige vereniging, het met elkaar spelen vind ik beregezellig. 

Het korfballen is leuk en er is weinig onenigheid. 

Wat ik wel zou willen veranderen is de instelling wat betreft het trainen. Er 

wordt te makkelijk afgezegd. Ik weet dat de tijden veranderen en dat mensen 

veel andere dingen hebben, maar ik zou graag zien dat iedereen twee keer 

komt te trainen en daar zelf ook achter staat. 

8. Je oudste twee zonen zitten ook net op korfbal, wat vinden ze er tot nu toe 

van? 

Marten: leuk, gezellig en ik zit in een leuk team. 

Joost: Mooi en ik vind de trainingen leuk. 

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

Meedoen aan de trekkertrek.  

10. Anita van der Vaart staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan haar 

willen vragen? 

Hoe bevalt het om naast de snelweg van Surhuizum te wonen? 
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Jeugd 
 

Trainingstijden 
 

Selectie maandag en  19.00 – 20.30 uur 

 woensdag 21.00 – 22.00 uur 

 

DTS 3 & 4 dinsdag 20.15 – 21.15 uur 

 

Junioren maandag (met selectie) 19.00 – 20.30 uur 

 Donderdag (sportzaal S’veen) 18.30 – 20.00 uur 

 

Training in gymzaal Surhuizum 

B1 dinsdag (Sytze H. en Marten) 19.30 – 20.30 uur 

C1 donderdag (Anneke en Gea) 18.30 – 19.30 uur 

D1 maandag (Aletta en René) 17.30 – 18.30 uur 

E1 & E2 maandag (Lidia en Hinke) 16.30 – 17.30 uur 

F1  donderdag (Marleen en Mirte) 17.30 – 18.30 uur 

F2 dinsdag (Binnie en Anna M.) 16.00 – 17.00 uur 

 

A1 & A2 trainen 2x in de week! Eigen training op donderdag is verplicht! 

Stel de trainers niet teleur om met een flauw smoesje niet te kunnen komen 

trainen. We zijn een team, ook je medespeler/ster wordt dan de dupe als je niet 

komt trainen.  

Kom ook vooral op tijd om precies op tijd klaar te staan om te beginnen en 

probeer het zo te regelen dat jullie er samen heen kunnen fietsen en thuis 

komen.  

 

Ook voor andere tams geldt: kom ruim van te voren zodat jullie precies op tijd 

kunnen beginnen, een uur is zo voorbij.  
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RECLAMEBORD SPONSOREN 

 
Abiant Uitzendburo 

Broekenhuis 

Van Wieren adviseurs 

Wouda bakkerij 

Rijpma Sierhekken 

De Vries & De Vlieger makelaardij 

Metalis metaalbewerking 

Autorijschool Sije Veenstra 

Hoekstra Westra Bouw 

SLS Lijmwerken 

De Vries zonwering 

Fysiotherapie Buitenpost 

Janijko 

Hypotheekshop 

Autoschade van Kammen 

Zuivelhandel Atsma 

Kits reclame 

S. Alma 

Mts. Hartholt 

Vebouw 

Van Kammen administratie 

Beerstra installatietechniek 

Talbouw 

Klussenbedrijf Menno Nicolai 
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Contactpersonen JTC per jeugdteam 

 

Voor vragen/opmerkingen van spelers, ouders, trainers, coaches over zaken die 

binnen het team spelen is er vanuit de jeugdtechnische commissie een 

contactpersoon aangesteld. Als er iets is, neem dan gerust contact met ons op, 

dan kunnen we er met z’n allen wat mee doen. 

A1  Janette Talstra 

A2  Janette Talstra  

B1  Anneke Vonk 

C1  Lammy de Boer 

D1   Fernanda Huistra 

E1  Pietsje Talstra 

E2  Pietsje Talstra 

F1  Aukje Rispens 

F2  Aukje Rispens 

Kangoeroeklup Janette Talstra/Pietsje Talstra 

 

Telefoonnummers en e-mail adressen zijn terug te vinden in de Bewaarschakel. 

 

De jeugdtechnische commissie 

Jeugdcommissie 

 

Op dinsdag 14 oktober zijn we met de F1, de F2, de E1 en de E2 naar Nienoord 

geweest. Om half 1 vertrokken we met ongeveer 25 kinderen naar Leek. 

Er werd volop gespeeld met tussendoor wat drinken en lekkers. Het weer was 

ons redelijk gezind. Om kwart over 3 begon het wat te regenen maar dat mocht 

de pret niet drukken. Om 16.00 uur, nadat we nog een rondje met het treintje 

waren geweest, vertrokken we weer richting Surhuizum. 

Groetjes van de jeugdcommissie.
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Najaarscompetitie DTS A1 in vogelvlucht… 

 

De veldcompetitie werd door DTS A1 in de 3e klasse gespeeld, dit was, na de 

kampioenschappen van vorig jaar, een beetje meer uitdaging.  We zaten in de 

poule met Olympia (T) A1, WIK’34 A1 en WWC A1. 

De eerste wedstrijd van het veldseizoen was thuis tegen WIK’34 A1. In deze 

wedstrijd ging het steeds gelijk op in de stand, het lukte niet om de voorsprong 

uit te breiden, want WIK’34 kwam steeds weer terug. Na een spannende 

slotfase was de stand 11-11. Laten we zeggen dat we er zo na de vakantie weer 

even in moesten komen. 

De tweede wedstrijd was ’s ochtends vroeg alheel in Wiuwert, ‘bij de 

mummies’, tegen WWC A1. Hier liep het in de eerste tien minuten nog niet 

helemaal soepel, maar ondanks dit waren we vanaf het begin de bovenliggende 

partij. Langzaamaan werd de score uitgebreid, wat resulteerde in een 8-17 

winst. 

De week daarna stond de ‘topper’ tegen Olympia op het programma. Werd er 

in Twijzel gewonnen, dan was het kampioenschap voor ons een stapje 

dichterbij. De 0-1 voorsprong was er voor ons, maar daarna was het Olympia 

dat steeds de voorsprong van 1 à 2 doelpunten in handen had. In de rust 

stonden we 6-4 achter. Alles kon nog gebeuren, we waren erg aan elkaar 

gewaagd. Helaas lukte het niet meer om de winst te pakken, de eindstand was 

9-6. De achterstand op Olympia was in de stand nu 3 punten.  

De return tegen Olympia was de daaropvolgende zaterdag, maar de donderdag 

daarvoor was er nog de 1e ronde in de bekercompetitie. Deze moest worden 

gespeeld in Grou tegen Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A1. Dit zou een hele 

opgave worden, Mid-Fryslân A1 speelt namelijk in de 1e klasse, waar wij in de 

3e klasse spelen. Natuurlijk gaven we ons niet zomaar gewonnen. Er werd al 

gauw duidelijk dat het toch wel een niveauverschil was, Mid-Fryslân 

combineerde in hoog tempo, wat wij met alle macht probeerden bij te benen. 

Echt spannend is het niet geweest, Mid-Fryslân had ook een groter scorend 

vermogen en de eindstand was 27-8. Ons bekeravontuur was afgelopen, maar 

het was wel een hele ervaring. Van de manier van spelen van Mid-Fryslân 

kunnen we nog heel veel leren.   

Ja, en dan was er de thuiswedstrijd tegen Olympia A1. We wilden revanche 

voor de verloren uitwedstrijd, dit lukte aardig. De eerste helft ging weer gelijk 

op, deze keer was de ruststand in ons voordeel, 8-6. Na rust bouwden we de 

voorsprong uit tot 11-7. Olympia kwam nog weer terug tot 11-10, maar de 

overwinning gaven we niet meer uit handen. 
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De wedstrijd daarop ging de reis naar Damwoude tegen WIK’34. We waren 

opnieuw niet opgewassen tegen het spel van WIK’34. We stonden al gauw met 

5-1 achter, maar toch wisten we weer op 6-6 te komen. De eindstand was 

uiteindelijk in het voordeel van WIK’34, 13-11.  

De laatste wedstrijd was thuis tegen WWC A1. De uitwedstrijd was redelijk 

eenvoudig gewonnen, het bleek al gauw dat het deze wedstrijd niet zo 

makkelijk zou gaan. Na de 2-4 achterstand kwamen we goed in ons spel en 

kwamen we langszij. De wedstrijd werd, toch nog ruim, met 17-11 gewonnen. 

Het was weer een mooi veldseizoen, we hebben de wedstrijden met prachtig 

weer gespeeld. We zijn op de tweede plaats geëindigd, 3 punten achter 

kampioen Olympia A1. Ook hebben we druk getraind op enkele trucjes, die 

door onze geweldige coaches Haye en Sytze zijn aangeleerd. Echt leuk, want in 

de wedstrijd kunnen we ze steeds beter toepassen. Tenslotte willen we de 

invalsters vanuit de A2 heel erg bedanken voor jullie inzet! 

Het zaalseizoen staat nu weer voor de deur. We hopen weer op alle steun van 

supporters, die ons ook tijdens het veldseizoen regelmatig hebben 

aangemoedigd. We hebben allemaal nieuwe tegenstanders, dus, nieuwe ronde, 

nieuwe kansen. Wij hebben er in elk geval alle vertrouwen in! 

 

Groetjes Fenna, namens de hele A1.  

Verslag DTS C1  

 

Wij moesten zaterdag 30-8 naar Sios toe en we hebben met 2-4 gewonnen. De 

volgende week kwam Emmeloord ons een bezoekje brengen we hebben met 4-

2 gewonnen. De volgende week moesten wij naar Udiros we waren wel aan 

elkaar gewaagd want we hebben maar op het nippertje 4-5 gewonnen.  En toen 

kwam Udiros bij ons en hebben we ze weer net verslagen toen werd het 4-3. 

Toen kwam Sios ons even een  bezoekje brengen en hebben we ze even met 7-

5 verslagen. Toen kwam die laatste wedstrijd er toch aan iedereen had er heel 

erg zin in we hadden heel dik kunnen winnen maar het werd 4-5 en toen waren 

we ongeslagen kampioen!!!!  

Toen kwamen we toeterend in Surhuizum met de shirts uit het raam en toen we 

bij de kantine waren kregen we een medaille toen kregen we van onze coachen 

Anneke en Gea wat kinderchampagne en toen hebben we even op elkaar 

gespoten toen zijn we met kleren onder de douche gegaan en zijn we stiekem 

naar onze coachen gerent en hebben we hun nat gemaakt met onze shirts op het 

laatst kregen we nog een cadeautje met een pennenbakje en pennen en een 

tassenhanger we hebben een heel leuk seizoen gehad met zijn allen. 

Groetjes: Esmee en Janine 
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C1 najaars kampioenen 

We hebben alle wedstrijden gewonnen dus we waren kampioen. We eindigden 

eerste met 12 punten, Sios (w) C3 eindigde tweede met 6 punten, Udiros C2 

eindigde derde met 4 punten en Emmeloord  C2 eindigde laatste met 2 punten. 

En we gaan met de volle 110% de zaal competitie in en hopen weer kampioen 

te worden. 

Groetjes Nyne & Antoinette
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We hebben een leuk en spannend veld-seizoen achter de rug! De eerste 

wedstrijd hebben we 2-4 gewonnen van SIOS C3. De tweede wedstrijd hebben 

we 4-2 gewonnen van Emmeloord daar hadden we de 2 punten ook alweer 

binnengesleept! De derde wedstrijd ging goed, maar we hadden met geluk 4-5 

gewonnen van Udiros  de vierde wedstrijd tegen udiros 4-3 gewonnen en de 

één na laatste wedstrijd tegen sios hebben we 7-5 gewonnen en ook nog de 

laatste keer tegen Emmeloord 4-5 gewonnen!! We zijn hellemaal bezweet in de 

auto gegaan op naar surhuizum toen we in surhuizum waren deden we de 

ramen open en gingen we met onze sport shirts zwaaien de rijders gingen hard 

toeteren, toen we bij de kantine kwamen kregen we mooie medailles en hadden 

Anneke en Gea (coches) champange gekocht om mee te gooien, daarna kregen 

we een tasje met leuke dingetjes erin en gingen we op de foto 

Dat was het einde van het hele leuke najaarsseisoen 

Groetjes Marijke en Hester 

Verslag DTS D1 
 

Met 3 andere spelers zijn we het seizoen gestart. Het was eerst erg wennen met 

elkaar, en dat was ook in de eerste wedstrijd te zien. 

Deze wedstrijd was thuis tegen Oerterp. We verloren met 1-4. 

Na een goeie training namen we het die week erop 6 september op tegen 

Invicta. Door afwezigheid van een aantal spelers door blessure of om andere 

redenen. Deed Marrit vandaag met ons mee. 

Invicta was een goeie tegenstander, maar we lieten ons niet gek maken. We 

gingen steeds gelijk op. Helaas maakte Invicta in de laatste minuut nog een 

doelpunt met als eindscore 7-6. 

13 september op naar Oosterwolde tegen Dio D1. Deze ploeg was net 

doorgestroomd vanuit de e's. Dit was ook wel te zien, dan kun je duidelijk het 

verschil zien dat de meesten van ons al langer in de d’s zitten. We wonnen hier 

met 0-11. 

20 september kwam Dio naar ons toe. Ze waren veel beter dan een week 

geleden, we gingen de rust in met een stand van 5-2. Na de pauze kreeg Jikke 

een bloedneus. Gelukkig hadden we Esmee en Janine, en zij hebben elk een 

helft van de 2de helft meegespeeld! Dank jullie wel! Wij dachten er wat te 

makkelijk over.  Maar na de rust, pakten we onze kansen en gingen beter 

verdedigen met als eindstand 13-2. 

Na 2 weken gewonnen te hebben, moesten we 27 september naar Oerterp. De 

eerste wedstrijd hadden we tegen ze verloren, maar als nieuw team moesten we 

erg aan elkaar wennen. Hopelijk gaat het vandaag beter. 

We hadden veel kansen, maar ze wouden er niet in.  
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De verdedigen ging goed, toch wist Oerterp de wedstrijd te winnen met 10-1. 

Laatste wedstrijd tegen Invicta. Hier misten we weer een aantal spelers. 

Opnieuw heeft Marrit ons goed geholpen! Bedankt hiervoor. Doordat we de 

vorige keer net hadden verloren, wouden we vandaag thuis de punten wel 

pakken. Gelijk vanaf het begin waren we scherp. Scoren wou niet zo goed, 

maar verdedigend ging het prima! In de pauze was het 3-1. Halverwege de 2de 

helft kreeg Jikke een bal op de vinger. We hadden geen reserves. Frederika, die 

door een gebroken pink niet heeft kunnen spelen, was er om te supporteren. Zij 

heeft het plekje van Jikke opgevuld. We wonnen met 5-2 van Invicta. Dit 

bracht ons op een 2de plaats in de competitie!! Super gedaan!! 

Supporters jullie ook bedankt voor alle aanmoediging!! En we hopen dat jullie 

er in de zaal weer bij zijn!! 

 

Groetjes alle spelers en trainers/coaches van de D1 

 

Verslag pupillen E1 

 

Wij zijn Niek, Sem, Mirte, Dionne en Silke. Met z’n 5-en spelen wij in de E1. 

Wij worden getraind door Lidia en Hinke. Thea en Jesse helpen ook met de 

training. Janet is onze coach. 

De eerste wedstrijd verloren we met 0-7 van Flamingo’s. Dat was niet zo leuk. 

Maar daarna ging het veel beter. 

We speelde ook tegen Udiros en DTG. Van hun hebben we steeds gewonnen. 

Flamingo’s is kampioen geworden en wij zijn één na best (tweede) geworden.  

 

Groetjes, 

 

Silke  
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Topseizoen voor DTS F1 

 

Het afgelopen seizoen begonnen Patrick, Johannes, Xander, Leanne, Eline en 

Femke met 2 nieuwe trainers: Marleen en Mirte. Het was dus voor iedereen 

eerst een beetje wennen. Tijdens de eerste wedstrijd liet de F1 zien dat ze al 

heel wat geleerd hadden, ze wonnen deze wedstrijd met 3-2 van CSL. Ook de 

strafworpen werden gewonnen, dus de goede start was er!  

De volgende wedstrijd op het programma moest er tegen de Flamingo’s 

worden gespeeld. Marleen en Mirte wisten niet wat ze zagen… Er werden maar 

liefst 12 (!!) doelpunten gemaakt! En niet één doelpunt doorgelaten, knap hè? 

De derde wedstrijd werd heel spannend gemaakt. Invicta was de tegenstander 

en zij konden ook best goed korfballen. Invicta bleek net een ietsiepietsie beter 

te zijn, want we verloren met 10-11. Maar wat waren er weer veel doelpunten 

gemaakt! De week er op moest direct weer worden gespeeld tegen deze ploeg. 

DTS F1 dacht: ‘We laten jullie eens even wat zien!’. En inderdaad, nu won 

DTS F1 met 9-7! Ook de strafworpen gewonnen, dus dit was weer recht gezet. 

Nadat vervolgens ook nog eens van CSL werd gewonnen, bleek de laatste 

wedstrijd belangrijk te zijn… Wonnen we deze laatste wedstrijd (van 

Flamingo’s), dan waren we gedeeld kampioen met Invicta! O, wat was het 

spannend. Het was gelukkig heel mooi weer en er waren heel veel lieve ouders, 

broers en zusjes of andere familie mee om te kijken. Dit hielp waarschijnlijk 

wel, want er werden weer superveel doelpunten gemaakt. Met 10-1 werd de 

kampioenswedstrijd gewonnen. Natuurlijk was het hierna groot feest: 

(kinder)champagne na de wedstrijd, allemaal een roos gekregen, toeterend door 

Augustinusga en Surhuizum en als afsluiter een medaille en poffertjes bij de 

kantine. Achteraf bleek Invicta gelijk gespeeld te hebben, dus waren we 

helemaal alleen kampioen. En als kers op de taart heeft de F1 ook de 

strafworpencompetitie gewonnen.  

Wat een seizoen! In de zaal is er weer werk aan de winkel. Andere 

tegenstanders weer, dus we zetten ons beste beentje weer voor! Alle ouders 

bedankt voor het vlekkeloos verlopen van het seizoen, altijd genoeg rijders en 

supporters mee!  

Hopelijk zien we jullie in de zaal weer allemaal, 

 

groetjes van Marleen en Mirte, en de toppers van de F1 natuurlijk! 
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Eerste seizoen F2 

Wat een leuk team de F2. Wat hadden ze er een zin in en wat hebben ze goed 

hun best gedaan, deze eerste herfstcompetitie. Hieronder een foto van onze 

superspelers. Boven van links naar rechts, Jorrit Bosma, Coach Tanja Postma-

Wassink, de gezusters Meike en Hanne Wiersma. Onder van links naar rechts: 

Melle Veenstra en Luuk Wassink.  

 

  
 
De F1 en F2 hebben samen getraind deze herfstcompetitie. Tijdens de 

zaalcompetitie gaan Anne-Margriet Loonstra en Binnie Rispens de F2 trainen. 

 

  
 
Deze herfstcompetitie moesten de Fjes 6 maal een wedstrijd spelen. Twee keer 

werd er gewonnen, twee keer gelijk gespeeld en twee keer verloren. 
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Elke wedstrijd werd met plezier en veel energie gespeeld. Tijdens de 

thuiswedstrijden stond er veel publiek langs de kant, super. Nu op naar het 

eerste zaalseizoen waar we versterkt zullen worden door Tiemen Brandsma.  

Groet Tanja.  
 

Geboren Wytse 
 

 
  

Op 27 september zijn Sietse, Renskje  en 

Jildau Reitsma verblijdt met de geboorte 

van een zoon en broertje. Van harte 

gefeliciteerd. 
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Wist u dat… 
 

Eppo tijdens te training door zijn harde werken vrij veel transpireert? 

Er vooral veel nattigheid op z’n borstpartij aanwezig is? 

Dit vocht wordt geabsorbeerd door zijn weinig verhullende trainingshemd? 

Dat dit Janko niet ongemerkt is gebleken?  

Hij daarom vroeg; Hast út in hûnnebak dronken? 

 

Janko door zijn harde werken nog wel eens vreemd ter val komt? 

Hij een rare smakkerd maakte tijdens een wedstrijd tegen Harich? 

De Bikkel toch door speelde ondanks zijn pijn? 

De trainer hem uiteindelijk vroeg, gaat het wel Janko? 

Hij daarop antwoorde, jahoor! Het moet gewoon even wennen. 

 

Ingezonden 
Een lid van ons heeft zelf zeker meer dan een jaar ontzettend last gehad van 

zijn kleine teen. Bij korfbal verbeet hij/zij dan maar de pijn. Nu eindelijk eens 

de pedicure bezocht en na nog geen 10 minuten is een enorme likdoorn 

verwijderd, pijnloos, en liep ik inderdaad huppelend naar buiten. En voor het 

geld hoef je het zeker niet te laten namelijk 12 euro, krijg je ook nog een tube 

zalf mee. 
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Jelsmastraat 21 
Opende 

Tel. 06-20756571 
 

WWW.MNKB.NL 

Voor al uw 
installatiewerk 

 
 Duurzame installaties 
 Koeling 
 Verwarming 
 Water 
 Gas 
 Electra 
 Riolering 
 Sanitair 
 Ventilatie 
 Loodgieterswerk 
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