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Krijg je de Kineaan nog niet via de mail, maar wil je dit wel? Mail naar
info@kinea.nl. Je ontvangt dan iedere twee weken de Kineaan in je
mailbox
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Flúster Famkes
Beste lezer,
Wij zijn de Flúster Famkes van Kinea! Vanaf nu zullen wij te vinden zijn in de
Kineaan met onder andere:
interviews met leden van Kinea, nieuwtjes, korfbalhoroscopen en nog veel
meer! Wij maken ons niet bekend, dus blijf op je hoede want we zijn vaker bij
Kinea te vinden dan je denkt!
Ben jij nieuwsgierig geworden naar wie wij zijn? In elke Kineaan komt een aanwijzing naar (één van de) de
Flúster Famkes, kun jij als eerste achterhalen wie wij zijn? Stuur ons dan een email en wie weet ontvang je
hiervoor een beloning! Succes!

Langs de zijlijn met: Lianna Soepboer
Wie ben je en wat doe je (bij Kinea)?
Ik ben Lianna Soepboer, ik studeer aan het NHL Stenden in Leeuwarden en ik volg daar de studie Human
Resource Management, momenteel zit ik in mijn tweede studiejaar.
Ik speel in het 2e van Kinea. Ook vervul ik de rol als aanvoerster van het tweede.
Hoelang ben je al lid bij Kinea?
Sinds mijn tiende ben ik actief binnen Kinea. Ik werd enthousiast door een schoolkorfbaltoernooi en toen
ben ik begonnen in de D’s.
Wat betekent Kinea voor jou?
Kinea betekent voor mij thuiskomen, gezelligheid van jong tot oud. Een warme club waar je jezelf mag en
kunt zijn.
Wat is je hoogtepunt bij Kinea?
De mooie kampioenschappen, maar ook mijn debuut in het 1 ste . Hartstikke zenuwachtig was ik, maar
uiteindelijk een super leuke en leerzame ervaring. De leuke feestjes die we hebben zijn natuurlijk ook echte
hoogtepunten.
Wat zijn je ambities voor de club?
Mijn grootste ambitie is om meer minuten in het 1ste te
kunnen spelen.
Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom?
Ik ben het meest trots op Fokje Gerritsma, wat zij allemaal
voor de club doet is echt super. Ik vind het mooi dat zoveel
mensen vrijwillig wat doen voor de club. En Fokje is daar een
groot voorbeeld van.
Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbalsport, wat voor regel zou dit zijn?
Dat je bij een mooie goal extra punten krijgt voor de uitvoering.
Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.)
Ik heb zelf geen vast ritueel, wel kom ik graag op tijd om mij goed voor te bereiden op de wedstrijd en om
het wedstrijdformulier in te vullen.
Tot slot, voeg een foto toe van iets of iemand die jou doet denken aan Kinea!
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Horoscoop:
Ram (21 maart – 20 april)
Zolang het maar gaat om winnen, want jij bent competitief ingesteld en een echte teamplayer. Maar
gezelligheid met je team na afloop van een wedstrijd vind jij ook erg belangrijk. Je mag blij zijn met je
strijdlustige energie!
Wie weet staat jouw sterrenbeeld in de volgende Kineaan!

Spiler van de Wedstriid:
16-10-2021
Rodenburg 1 – Kinea 1: Andries de Boer
17-10-2021
LDODK/Rinsma Modeplein 5 – Kinea 2: Mart Sietsma
23-10-2021
Kinea 1- DTG 1: Chantal Monderman

Wist je dat?:

Aanwijzing Flúster Famkes:
Mochten er nu interessante weetjes of
nieuwtjes bij je te binnen schieten,
deel ze dan met ons!
Wij zijn namelijk graag op de hoogte over van alles wat er speelt.
Mail: flusterfamkeskinea@gmail.com
Instagram: Flusterfamkes_kinea

XOXO
De Kineaan
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EVEN SERIEUS...
Wedstrijdschema komende twee weken
Het veldseizoen zit er bijna op. Hieronder de laatste wedstrijden voor de komende twee weken. Er kunnen
nog wijzigingen optreden. Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app.
Thuisteam

Uitteam

dinsdag 26 oktober
20:00 Kinea 2

Sparta (Ze) 2

18:30 Kinea 1

DWA/Argo 1

13:00 Kinea 2

OWK 3

zaterdag 30 oktober
zondag 31 oktober

Kantinedienst
Hieronder het schema kantinedienst voor de komende weken. Fijn dat we ook weer een beroep op ouders
kunnen doen. Er volgt later meer!
Hoe werkt het?
Eerstgenoemde op de dag haalt het geldbakje en sleutel bij Douwe Minkema (Tramweg 9) op. Laatste
kantinedienst van de dag brengt het bakje weer terug.
Graag onderling ruilen als het lukt. Bij vragen kan je terecht bij Fimke of Fokje.
Wil je ook graag kantinedienst doen? Laat het weten via fokje_gerritsma@hotmail.com of
fimke_gerritsma@hotmail.nl
Schema:
Zaterdag 30 oktober
17.30 - afloop Douwe Minkema en Tiny Bergsma

De Kineaan

4

Trainingen zaal
Vanaf 1 november starten de trainingen in de zaal. Het voorlopige trainingsschema is eerder al gedeeld en
ongewijzigd gebleven. Het trainingsschema in de zaal is als volgt:
Dag
Maandag
Woensdag

Vrijdag

Locatie
MFA Tjalleberd
Sportstad, hal 2
Sportstad, hal 2
MFA Tjalleberd
Sportstad, hal 1

Tijdstip
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
18.00 – 19.00

Teams
C1
D1, D2 en E1
A1 en B1
C1
F1 en F2

Sportstad, hal 3

18.00 – 19.00

D1, D2 en E1

Sportstad, hal 3

19.00 – 20.00

A1 en B1

Geen trainen op
Schoolvakanties
Schoolvakanties
Schoolvakanties
3-11, Schoolvakanties
24 dec,
Schoolvakanties
10, 24 dec., 4 feb,
schoolvakanties
10, 24, 31 dec (op
vrijdag 4 feb in hal 1)

De eerste competitiewedstrijden in de zaal staan gepland in het weekend van 27 november. Mogelijk zijn er
nog teams met oefenwedstrijden. Zodra er een programma is, wordt dit natuurlijk ook aangegeven in de
app-groepen, op de website en in de korfbal app.

Automatische incasso - Contributie
Beste (oud)leden, ouders van leden,
Begin november wordt de kwartaalcontributie voor het tweede kwartaal van seizoen 2021/22 afgeschreven
van de bankrekening van de leden. De incasso wordt verhoogd met €10 per spelend lid in verband met
incasso kledingbijdrage. Graag hier rekening mee te houden.
De eerst volgende incasso vindt plaats rond 1 februari 2022.
Iedereen alvast een goed zaalseizoen gewenst!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van KV Kinea
Jolle Sietsma (penningmeester)
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Algemene Ledenvergadering 2021
Beste leden,
Het bestuur nodigt al haar leden van harte uit om op maandag 29 november 2021 om 20:00 uur de
Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Verdere informatie zoals notulen en agenda volgen nog.
Graag tot dan!
Met vriendelijke en sportieve groet,
Het bestuur van KV Kinea

HALLOWEEN ACTIVITEIT F,E,D & C
Ook het JAC kan weer los na anderhalf jaar in de lockdown te hebben gezeten. We hebben voor iedereen
leuke activiteiten op het programma staan.
De eerste activiteit is op zaterdag 30 oktober voor de F,E,D en de C
jeugd. Wat we precies gaan doen is nog een verassing, maar het
thema is Halloween. Maar dat het een leuke dag gaat worden is zeker.
Voor de F en E jeugd begint het programma om 11.00 uur. En de D en
C worden om 12.30 uur verwacht. We gaan met zijn allen eten in
griezelige sferen. Wie weet word je verrast met een lekkere
heksensoep. Na het eten om 13.00 uur is het einde voor F en E. De D
en C zijn om 14.30 uur klaar.
Het thema is Halloween, dus kom in je mooiste Halloween outfit.
Opgaven via Kinea.jac@gmail.com
We zien jullie allemaal op zaterdag 30 oktober.
Groetjes,
Het JAC
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UIT DE OUDE DOOS
Onze Kinea-archivaris heeft weer een paar prachtige nostalgische stukjes uit de Kineaan van 1976 weten op
te duikelen. Dat is echt super lang geleden. In die tijd was de gehele Kineaan redactie nog niet geboren. In
die tijd werd poep ook nog met een lange oe geschreven. Nu komt een klein stukje van die nostalgie weer
tot leven.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
16-10-2021

Kinea F2 - Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden F1

De Kineaan
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09-10-2021
Kinea 2 - Boelenslaan/It Fean 2
11 - 21
Deze zaterdag speelde Kinea 2 voor de tweede keer deze week. Gelukkig onder betere
weersomstandigheden dan de afgelopen twee wedstrijden. Vooraf waren we benieuwd of we ook onder
goede weersomstandigheden zouden kunnen winnen. Aangezien we de afgelopen 2 wedstrijden in de
stromende regen hadden gewonnen. Het begin van de wedstrijd, onder goede leiding van Eelkje, was
voor de spelers in het rood. Binnen enkele minuten werd meerdere keren van afstand gescoord.
Gedurende de eerste helft hadden we het erg lastig met deze jonge ploeg. De ruststand was dan ook 2-9.
Na een peptalk en positieve woorden in de rust van Robert en Andries begon Boelenslaan de 2e helft
waar het in de eerste helft geëindigd was. Daarna kwamen we beter in de wedstrijd en werd er 4 keer
achter elkaar gescoord door verschillende spelers. Helaas was deze opleving niet genoeg om weer aan te
haken bij Boelenslaan. Er werd nog meerdere keren over en weer gescoord waarbij Kinea 2 de tweede
helft beter tegenstand bood. Helaas met een einduitslag van 11-21.
Margaretha Visser
16-10-2021

Kinea F1 - Harich F1

11 - 13 (4 - 4)

Marlies
9-10-2021
Kinea D2 - Spannum D1
Kort maar krachtig deze keer, net als de wedstrijd haha:

0-5

Helaas hebben we deze wedstrijd verloren, het was een erg moeilijk team. We hebben 5-0 verloren.
Misschien volgend seizoen beter.
Groetjes Sanne
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2-10-2021
SCO/Motip Dupli D2 - Kinea D1
5-5
In het pittoreske Oldeholtpade werd voor de tweede keer tegen SCO gespeeld om 10:00 uur.
In de eerste helft scoorde SCO 2 doelpunten. Kinea scoorde 1 doelpunt maar deze werd helaas
afgekeurd. Na de rust kreeg Kinea wederom een tegen doelpunt.
Enora wist het eerste doelpunt te scoren. Snel gevolgd door een doelpunt van SCO. Nynke scoorde het
tweede doelpunt waarna weer een doelpunt van SCO volgde.
Fenna scoorde 3-5 en Amerens vrij snel hierachteraan 4-5. Toen werd het natuurlijk erg spannend!
Vlak voor het einde van de wedstrijd scoorde Amerens nogmaals waardoor de wedstrijd met gelijkspel
werd afgesloten. Wat een spannende wedstrijd!
Eindstand 5-5!
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