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PRAKTISCH
Volgende editie 22 maart 2022
Inleveren verslag en kopij zondag 20 maart vóór 19.00 uur via info@kinea.nl
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,
Welkom bij weer een nieuwe editie van de Flústerfamkes! Er zijn afgelopen
weekend weer de nodige wedstrijden gespeeld. Mogelijk hebben we elkaar
daar getroffen! Deze keer hebben we zoals altijd een horoscoop, een weetje
en een tip. Ook is er een interview te lezen met Fardou Boonstra. Daarnaast introduceren we een nieuwe
rubriek: “Wie is het?” Mocht je al nieuwsgierig worden, lees dan vooral verder! Tot snel.

Tip van de Flúster Famkes:
De tip van de Flúster Famkes is deze keer;
probeer je doorloopballen met 1 hand te nemen! Dit is een tip die Michiel (medehoofdtrainer van de
selectie) heeft meegegeven en dit moesten we met jullie delen!

Langs de zijlijn met: Fardou Boonstra
Wie ben je en wat doe je?
Hi! Ik ben Fardou Boonstra. Momenteel studeer ik Toegepaste psychologie in Groningen en daarnaast werk
ik bij de schoenenwinkel Omoda. Het afgelopen jaar speelde ik in het 2e van Kinea.
Hoe lang ben je al lid bij Kinea?
Ik ben al lid bij kinea vanaf de F’jes. Ik zit in een echte korfbalfamilie dus de keuze voor korfbal was snel
gemaakt.
Wat betekend Kinea voor jou?
Kinea voelt voor mij als een oude en vertrouwde plek. Een plek met allemaal bekende gezichten en trouwe
supporters die de club ‘’maken’’. Daarnaast denk ik bij Kinea ook meteen aan mijn pake en beppe, die bijna
elke wedstrijd komen kijken en een groot hart hebben voor de club, dat vind ik heel bijzonder!
Wat is je hoogtepunt bij Kinea?
Mijn hoogtepunt is bij uitstek ons A1-team van een paar jaar geleden! Dit was een super gezellig maar ook
zeker fanatiek team! We hebben op een leuk niveau wedstrijden gespeeld en daarnaast veel leuke feestjes,
waaronder Junior Fun, gehad. Hier heb ik hele goede herinneringen aan.
Wat zijn je ambities voor de club?.
Mijn ambities zijn om nog heel lang bij de club te blijven spelen en me in te zetten voor de club waar dat
nodig is.
Op wie van de club ben je het meest trots en waarom?
Ik heb voor meerdere leden ontzettend veel respect voor de bijdrage die zij leveren aan de club. Een van
hen is Lianna! Als aanvoerster van het 2e regelt ze alles voor het team en weet ze altijd genoeg spelers en
wissels op het veld te krijgen, wat soms nog weleens een uitdaging is.
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Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn?

Wat mij betreft bestaat er dan geen verdedigd schieten meer.
Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.)
Ik heb niet een standaard ritueel voor de wedstrijd, misschien zou dat juist weleens goed zijn voor mijn
chaotische voorbereiding. :/

Wie is het?
Welkom bij een nieuwe rubriek van de Flùster Famkes! In deze rubriek omschrijven wij een lid van Kinea en
is het aan jullie om te raden om wie het gaat! Hoe goed ken jij je clubleden? Als je denkt te weten wie het
is, stuur ons dan een instagrambericht naar flusterfamkes_kinea of mail naar
flusterfamkeskinea@gmail.com! In de volgende editie maken we bekend wie het is.
Team: Kinea A1
Geslacht: Man
Deze jongeman is niet het ene familielid dat bij Kinea speelt! Ook heeft hij in de afgelopen weken een
andere sport beoefend. Wie zou dit kunnen zijn? Je leest het in de volgende editie!
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Horoscoop:

WATERMAN (20 januari – 18 februari)

Persoonlijke ontwikkeling en spirituele verbetering zijn belangrijk voor de waterman.
je houdt er van om nieuwe dingen uit te proberen. Wat dat ook mag zijn! Zolang ze maar opvallen, zijn ze
geschikt voor jou!

Wist je dat?
Korfbalvereniging Kinea De Knipe is opgericht op 23 maart 1924.
Dit betekend dat we over 2 jaar alweer 100 jaar bestaan!

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

4

Sfeeractie 19 maart: Kinea 1 - DIO/VZK 1
We zijn los. Na twee jaar Corona is er weer actie en met publiek erbij. Het vlaggenschip van Kinea heeft al
twee wedstrijden in de “mini” competitie achter de rug. Eentje gewonnen tegen Club Brothers en verloren
tegen kampioenskandidaat DIO/VZK. De laatste thuiswedstrijd op zaterdag 19 maart komt deze ploeg op
bezoek bij de Knypsters. Lukt het Kinea te stunten tegen dit kampioensteam. Tijdens deze spannende
wedstrijd organiseert de JAC weer een sfeeractie voor alle jeugd!
We gaan de hal versieren in onze mooie geel en zwarte kleuren, patat eten, en uiteraard proberen Kinea 1
in de tweede klasse te behouden. Deze activiteit is voor alle jeugd leden, en ook de trainers en coaches
worden verzocht om mee te komen, om het JAC te ondersteunen Het JAC zorgt voor lawaaimakers. En
natuurlijk kun je zelf lawaai meenemen, toeters, trommels en wat ook maar meer.
Een activiteit voor alle jeugdleden van A t/m F
We verzamelen ons zaterdag 19 maart om 15.45 uur. Even oefenen in
het aanmoedigen en om 16.00 uur los.
Na de wedstrijd gaan we met zijn allen patat eten. We maken er een
mooie middag van. Neem je ouders mee en laat hun ook genieten van
de gezellige sfeer.
Afmelden:
Wanneer jij echt niet kunt komen, dan graag afmelden via ons mail adres: kinea.jac@gmail.com (dit geldt
ook voor de trainers/coaches).
- Groetjes de JAC
ps. val je niet meer onder de jeugd? Je bent van harte welkom om samen met ons Kinea aan te moedigen

Het 1 april feest
In deze tijd van ellende is tijd voor een positief gebeuren
En dan wel op 1 april organiseert het JAV het feest der Zotten
Dit is je kans om je droom waar te maken, wie bewonder je.
Het thema is:

Kom op 1 april als je held
Is je held superman, dan kom je als superman, is je held Jan Visser, dan kom
je als Jan Visser of misschien is je buurvrouw wel je held. Maakt allemaal niks uit. Een feest dat geheel in
het thema van helden staat, met heldendrankjes en hapjes, heldenmuziek en nog veel meer.
Voor wie: Voor alle senioren korfbal (inclusief team A) en tennis leden, alle ouders, donateurs, vrijwilligers,
ect. Kortom ieder die zin heeft om er een gezellig feest van te maken. Dus kom allen op 1 april. We
rekenen op jullie.
Aanvang 20.30 uur
Groeten het JAC
De Kineaan
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Sponsor in het zonnetje
Afgelopen weekend werd de bal gesponsord door Tamar van der Meer Handelsonderneming, om deze
sponsor even in het zonnetje te zetten een korte introductie van de onderneming.

Tamar van der Meer Handelsonderneming
TvdM Handelsonderneming is een succesvolle totaal leverancier voor Huis & Tuin.
Door de ruime keuze in hun assortiment, zijn ze interessant voor iedere doelgroep.
Zo leveren ze aan vele (kleine) ondernemingen; interieur en jachtbetimmering, timmer &
onderhoudsbedrijven, klussenbedrijven en industriële bedrijven. Maar ook de doe-het- zelver en de
particulier is bij hun aan het juiste adres.
Als aanvullende diensten verzorgt TvdM installatie adviezen, montage begeleiding en coördineert het
uitvoeren van projecten. Hun belangrijkste motto blijft: ‘’Duurzaam en betaalbaar’’
TVDM Handelsonderneming
Het Meer 161
8448 GD Heerenveen
T: 0513-629687
E: Info@tvdmhandelsonderming.nl

Nog een sponsor in het zonnetje
Een wedstrijd wordt natuurlijk niet gespeeld zonder een wedstrijd sponsor, afgelopen weekend was het de
beurt aan Restaria ’t Hoekske. Natuurlijk wordt ook deze sponsor in het zonnetje gezet door middel van
een korte introductie.
Restaria ’t Hoekske
Snel en lekker uit eten in een sfeervolle ambiance. Restaria ’t Hoekste neemt de verantwoordelijkheid om
bewust te kiezen voor producten met een beter leven-keurmerk, zonder de consument daar meer voor te
laten betalen.
met hun uitgebreide menu heeft u keuze uit tal van mogelijkheden. Wilt u lekker uit eten en genieten van
een driegangenmenu? Geen probleem. Maar uiteraard zijn ze er ook voor de ‘snelle hap’ in de vorm van
friet en snacks. En wat dacht u van hun heerlijke verse broodjes of de burgers van de bakplaat.
Restaria ’t Hoekske
Crackstraat 23
8441 ES Heerenveen
T: 0513-622083
E: info@restariahethoekske.nl
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Even serieus...
Wedstrijdschema komende twee weken
Hieronder staan de 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
zaterdag 12 maart
9:00
9:00
9:00
10:00
11:00

LDODK/Rinsma Modeplein F1
LDODK/Rinsma Modeplein F2
Kinea E1
Kinea D2
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3

Uitteam

Locatie

Kinea F1
Kinea F2
DTG E1
DTG D1
Kinea D1

11:15 Wordt Kwiek A1
14:00 Lintjo C1
16:20 Thrianta 1
zondag 13 maart

Kinea A1
Kinea C1
Kinea 1

Kortezwaag
Kortezwaag
MFA Aengwirden
MFA Aengwirden
Utingeradeelhal
MFC De
Kompenije
MFA MeJander
Activum

12:00 Wêz Warber en Fluch 3
13:45 Apeldoorn 4
zaterdag 19 maart

Kinea 3
Kinea 2

Camminghahal
Zuiderpark

Noordenveld F1
Kinea E1
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard
D1
Kinea D2
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard
C2
Udiros B1
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1

MFA Aengwirden
De Twine

LDODK/Rinsma Modeplein 5

Hoekstra hal

9:00
11:10

Kinea F1
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E6

12:30
12:50

Kinea D1
Emmeloord D1

13:40 Kinea C1
14:50 Kinea B1
16:00 Kinea 1
zondag 20 maart
13:00

Kinea 2

Hoekstra hal
Bosbadhal
Hoekstra hal
Hoekstra hal
Hoekstra hal

Vacature Toernooicommissie
Voor het nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar iemand die het leuk vind om ons te helpen met het
organiseren van het openingstoernooi. Vind jij het leuk om contact te zoeken met andere clubs en ze te
voorzien van een leuke korfbalmiddag/avond inclusief BBQ en een spetterend feest? Stuur dan een
berichtje naar Info@kinea.nl
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Uitslagen
Wedstrijd
Zondag 6 maart
Kinea 2 - Apeldoorn 4
Kinea 3 - Forward 1
Zaterdag 5 maart
Kinea 1 - Thrianta 1
Kinea A1 - SIOS/Jumbo Wolvega A2
Kinea B1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3
Kinea C1 - Westergo C1
Kinea D1 - Wordt Kwiek D1
Kinea F2 - WWC F1
Zaterdag 26 februari
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 - Kinea D1

Uitslag
14 - 19
23 - 7
12 - 28
12 - 20
4-6
18 - 4
7-2
5 - 13 (3 - 2)
11 - 2

Haldienst
Hieronder volgen de haldiensten voor het laatste gedeelte van het zaalseizoen. Vanwege wedstrijden in
Tjalleberd zijn er dit jaar minder haldiensten te verdelen in Heerenveen.
In het schema proberen we rekening te houden met de tijd die leden in andere vrijwilligerstaken steken. De
A-junioren draaien ook mee in het schema. Ook nu hopen we weer een beroep te kunnen doen op de
ouders van onze (jeugd)leden.
Kan je niet? Mocht je niet kunnen op de ingeplande datum, dan graag onderling ruilen. Geef dit ook even
door aan Willy Haanstra (0513) 62 61 43. Zij coördineert de haldiensten verder.
Als vereniging hebben wij de verplichting de haldiensten te vervullen. Bij verzuim krijgt Kinea per keer een
boete. De inkomsten van de kaartjesverkoop bij de wedstrijden van Kinea 1 en 2 senioren zijn ook voor
Kinea.
Zaterdag 19 maart
12.15 - 13.35 uur
13.35 - 14.45 uur
14.45 - 15.55 uur
15.55 - afloop
Zondag 20 maart
12.55 uur - afloop
Zaterdag 26 maart
14.00 - 16.20 uur
Zondag 27 maart
12.55 - 14.15 uur

Carla van Vleeren en Sylvia Zwaga
Geke Siesling en Gitte de Vries
Fokje Oosterhof en Roelien ten Hoeve
Fimke en Gerrit Gerritsma
Gonnie van der Hoeff en Albertha Dijkstra
Henno van der Hoeff en Rhona Bergsma
Sem van der Sluis en Bernou Smit
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Hoe werkt het?
De eerste haldienst (eerstgenoemde in het schema) op die dag haalt het geldbakje en de sleutel van
ballenkast op bij Willy en Uilke, J.P. Engelmanstraat 1, Heerenveen (0513) 62 61 43. Dit is vlakbij de hal. De
laatste haldienst op die dag brengt het geldbakje en sleutel terug bij Uilke en Willy. De J.P. Engelmanstraat
is vlakbij voormalig Marijkehiem.

Taken:
• Tijd bijhouden. Let er ook op dat de wedstrijden niet te laat beginnen, zodat het tijdschema niet
uitloopt. Er is een digitaal scorebord. De uitleg ligt op de haldiensttafel;
• Wedstrijdballen beheren. De thuisploeg verzorgt de ballen. Dus zowel KV Heerenveen als Kinea spelen
met eigen ballen. Er ligt een sleutel in de scorebordkoffer. Deze sleutel hoeft niet terug naar Uilke en
Willy, maar blijft in de scorebordkoffer. Deze koffer staat altijd in de hal. Er zit ook een extra sleutel
van de ballenkast bij het geldkistje en map, wat je van Willy en Uilke meekrijgt. Zorg ervoor dat alle
ballen aan het eind van de dag weer in de ballenkast liggen en de ballen niet gaan 'zweven'.
• Als je de laatste haldienst bent, breng je alles weer terug naar Willy en Uilke.
• Stand bijhouden (indien nodig). Bij meerdere wedstrijden op hetzelfde moment (jongere kinderen)
houden de teams dit zelf bij. Dan hoef je alleen de (centrale) tijd bij te houden;
• (Eventueel) kaartjes verkopen. Dit is alleen bij seniorenwedstrijden;
• Korven klaarzetten. Vraag dit evt. aan de spelers zelf, zij weten de hoogte van de korven en hoe alles
werkt (deze informatie ligt ook op de haldiensttafel);
• Overige ballen tijdens wedstrijden innemen (langs de zijlijn niet ballen);
• Orde bewaken in de hal (spelende kinderen e.d.) en de kleedkamers;
• Na afloop korven en banken op (laten) ruimen. Bovenstaande informatie ligt op de tafel van de
haldienst. Daarnaast ligt er een programma van de wedstrijden. Er is ook een envelop met
consumptiebonnen voor jullie.
Aandachtspunten
De speelvloer mag je niet betreden met gewoon schoeisel. Houd hier rekening mee. Daarnaast kan het ook
koud zijn in de hal. Neem in ieder geval een jas mee.

Wedstrijdverslagen
05-03-2022

Kinea C1 - Westergo C1

18 - 4

We speelden op zaterdag 5 maart thuis tegen Westergo, we stonden al snel voor want Hendriëtte
scoorde, daarna scoorde Hendriëtte nog twee keer en kwamen we al snel op 3-0 voor Kinea, toen
scoorde Jorien, maar vlak daarna scoorde Westergo ook een keer en kwamen we op een stand van 4-1
voor Kinea, toen scoorde Elin, maar daarna scoorde twee keer Westergo, dus kwamen we op een stand
van 5-3, en voor de pauze scoorde Jorien nog dus gingen we met 6-3 de pauze in.
--------------------------------------------------------------Pauze---------------------------------------------------------------Na de pauze scoorde Fardau en snel daarna Elle, we kregen ook nog een doelpunt tegen van Westergo,
dus kwamen we op een stand van 8-4, toen scoorde Elske en het was haar eerste doelpunt in een
wedstrijd, daarna scoorde Doutzen 2 keer, toen kwamen we op een stand van 11-3, Henriëtte scoorde
ook nog een keer dat maakte 12-4, Noortje heeft ook nog een keer gescoord, en Elin had ook gescoord
en toen kwamen we op een stand van 14-4, daarna scoorde Fardau ook nog een keer, en aan het einde
van de wedstrijd scoorde Henriëtte nog 2 keer, dus heeft Kinea de wedstrijd gewonnen met 17-4.
Groetjes Margje
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26-02-2022

Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 - Kinea D1

11 - 2

Na een weekje vakantie hebben gehad mochten wij weer een wedstrijd spelen. Tjonge jonge wat waren
we zenuwachtig. Waarom?? We moesten tegen de koploper en coach Daniek stond nog op de latten en
kon ons dus niet coachen. We gingen goed van start Mid- Fryslan had goed getraind op de
doorloopballen, dit hadden we op tijd in de gaten en konden er goed rekening mee houden, snel mee
lopen of overnemen. Maar al snel was het 1-0, strafworp voor Mid- Fryslan helaas (voor hun) miste zij
die, maar de 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 volgende snel. Na die 6-0 mochten we om pauze en gaf Ilse ons
aanwijzingen. Na de pauze ging Mid- Fryslan nog even door 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0 en toen waren wij
eindelijk aan de beurt 11-1 (Amarens) en de 11-2 (Fenna) en op het laatste moment kregen we een
strafworp tegen en die ging er ook nog in dus de eindstand was 12-2.
Ehrin bedankt voor het vervangen van Daniek.
Groetjes Amarens
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Uit de oude doos
De winter is weer bijna voorbij, de lente staat weer voor de deur. Winter, wat is dat dan? Nou dat is iets
van vroeger. Toen was er sneeuw en ijs. Allemaal bevroren water en kachels die de gasbel in Groningen
opstookten. Dat was een mooie tijd, misschien volgende winter weer.
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Kleurplaat
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