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DE KINEAAN 

 Jaargang 63   nummer 5  22 maart 2022 

PRAKTISCH 

Volgende editie 5 april 2022 

Inleveren verslag en kopij zondag 3 april 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! We gaan alweer bijna richting het 
veldseizoen en met dit weer is dat zeker geen straf! Er zijn weer de nodige 
wedstrijden gespeeld afgelopen weekenden. Ook is er weer een leuke 
sfeeractie geweest en hebben we nog een kineafeest in het vooruitzicht! 
Misschien zien we jullie daar 1 april! Voor nu hebben we weer genoeg 
leesvoer waaronder een interview met Sietze Koopmans! Daarnaast is er de wekelijkse horoscoop en 
aanwijzing. Ook kan deze keer de tip niet ontbreken en zetten we onze nieuwe rubriek ‘’Wie is het?’’ 
voort! 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Onze tip van deze week heeft betrekking op het aankomende veldseizoen! Spelers gaan dan weer van 

zaalschoenen naar nopschoenen. Het is belangrijk dat je schoenen goed passen en lekker zitten. Onze tip is 

dan ook om ze alvast even aan te doen en er een klein stukje op te lopen om te kijken of dit het geval is. Zo 

voorkom je stress op het laatste moment en heb je een mindere kans op blaren of zere tenen aan het begin 

van het seizoen. 

 

Langs de zijlijn met:  Sietze Koopmans 

Wie ben je en wat doe je?  
Ik ben Sietze, getrouwd men Janneke en vader van Menno en Wout. Met Janneke doe ik de 
kledingcommissie (zijn op zoek naar vervangers), daarnaast bemoei ik me met diverse korfbalzaken en 
mooie uitdagingen binnen de club. 
 
Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Toen we een dikke 30 jaar terug, verhuisden naar de Knipe ben ik lid geworden bij Kinea en in de selectie 
terecht gekomen. Na circa 15 jaar heb ik geprobeerd dat wat af te bouwen, dat is inmiddels wel redelijk 
gelukt en bal ik op het veld nog een beetje in de midweek 
 
Wat betekend Kinea voor jou? 
Tja hoe moet ik dat beschrijven. Sinds dat ik lid bij Kinea ben gekomen, heb ik al last van het Kinea gevoel. 
De heerlijke sfeer, de gezelligheid, de laagdrempeligheid, de vriendengroep het fanatisme in combi met 
plezier zoals ik dat altijd heb beleefd, maakt dat Kinea in mijn hart zit. Zou soms best graag wat meer 
afstand willen nemen, maar dat valt nog niet echt mee 
 
Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Zijn veel prachtige hoogtepunten. Zaken die direct bij me opkomen, zijn de beginperiode bij de selectie, 
elke uitwedstijd met Jaap en Jannie Nutters en mijn zus Liesbeth in de auto naar de uitwedstrijden. Muziek 
op het luidst en allemachtig veel lol maken. Maar eigenlijk is het altijd bijzonder gezellig geweest. Ik kwam 
jong bij de selectie en heb dus vaak meegemaakt dat spelers afscheid namen. Vaak heb ik gedacht, het 
wordt nooit weer zoals het was en elke keer werd het toch weer zoals het was en heb mede daardoor een 
grote groep vrienden met wisselende leeftijd. 
 
Voor mij is korfbal niks zonder gezelligheid maar ook niks zonder fanatisme. Wilde graag het uiterste eruit 
halen. Mijn sportief mooiste periode was toch wel de periode in de eerste klasse en vooral toen we ook nog 
voor promotie meededen.   
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Wat zijn je ambities voor de club?. 

Dat nog heel veel mensen net zo’n prachtige periode bij de club mogen beleven als ik die heb beleefd en 
nog steeds beleef. 
Ik denk dat het voor de club belangrijk is dat we rond het huidige niveau blijven spelen en dat de aanwas 
van leden (ook van jongens) doorgaat. 
 
Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Er zijn heel veel mensen die zich met hart en ziel inzetten en dat is super en ik wil niemand tekortdoen 
maar noem toch de naam van mijn maatje Douwe. 
 
Los van zijn schaterlach zie je Douwe niet veel op de voorgrond maar hij doet ontzettend veel voor de club 
met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Als we laat uit Noppes gaan, dan zullen de meesten de deur 
snel achter zich dicht trekken maar Douwe zorgt dat de boel netjes wordt achtergelaten.  Dat is maar een 
klein voorbeeld. We hebben met zijn allen binnen de club mooie zaken weten te realiseren, ik mocht dan 
vaak het woordje doen en dan krijg je vaak de credits, echter de echte dragers zijn Douwe en nog veel meer 
mensen binnen de club erg actief zijn, achter de schermen.     
 
Als we met zijn allen de schouders er onder zetten, zijn we tot veel in staat 
 
Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn? 

Ondanks dat ik het zelf ook wel kon en langs de kant soms nog wel doe, zou het gezeik op de scheids van 

mij wel afgeschaft mogen worden (ook bij voetbal trouwens). Er zijn sporten dat ze dit beter voor elkaar 

hebben. 

 
Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 
Nee, ben ik niet zo van. Ik hou er van om elkaar goed op te peppen maar die rondjes klapperij etc. is niet 
echt mijn ding. En geluksonderbroek?  Mijn grootste geluk is dat ik een schone onderbroek bij me heb, 
want tas inpakken is nooit mijn sterkste kant geweest en is het nog steeds niet. 
 
Tot slot: Zou je een foto willen toevoegen van iets of iemand wat je aan Kinea doet denken? 
Foto toegevoegd van de Midweek, 
omdat ik er naar uit zie om straks 
met die gezellige ploeg weer een 
paar wedstrijden op het veld te 
spelen. Door de jaren heen maar 
soms ook al per week een andere 
samenstelling maar altijd mooi. Dit 
is een oudere foto en voor mij wel 
een mooie, enerzijds omdat 
Janneke hier ook nog op staat en ik 
altijd mooi vond om samen in 
hetzelfde team te sporten, helaas 
laten haar knieën dit niet meer toe.  
Maar vooral omdat Taco hier ook 
nog op staat. Want ook al is Taco er 
niet meer, hij komt nog regelmatig 
voorbij tijdens de derde helft. Eens 
midweek, altijd midweek.  
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Wie is het?  

 

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: Selectie  
Geslacht: Vrouw   
 
Deze dame speelt al van jongs af aan bij Kinea. Samen met vriendinnen uit het dorp is ze veel te zien bij de 
club. Ook al is het in het weekend soms moeilijk te combineren voor haar, probeert ze zo veel mogelijk te 
spelen!  Wie is het? 
 
 
Antwoord vorige editie: Wout Koopmans 
De sport die hij ook beoefend had was natuurlijk skiën.  
Heeft veel familie rondhuppelen bij Kinea.  

 

 

 

 

Horoscoop:  

SCHORPIOEN (23 oktober – 21 november) 

 
Schorpioenen staan bekend als vasthoudende eenlingen met temperament. 
De Flúster Famkes denken dat er weinig schorpioenen bij Kinea zitten, wij kunnen soms nog wel wat 
agressie gebruiken. 
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Wist je dat? 

 
Rhona en Andries uit de selectie geblesseerd zijn? 
 
Rhona heeft haar pink gebroken tijdens de thuis wedstrijd tegen Thrianta 1. 
Andries is tijdens de uitwedstrijd tegen Thrianta 1 door zijn enkel gegaan.  
 
De Flúster Famkes wensen jullie veel sterkte met het herstel! 

 

 

 

 

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   

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Het 1 april feest  
 

In deze tijd van ellende is tijd voor een positief gebeuren 

En dan wel op 1 april organiseert het JAC 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 

 

 

Pak de agenda en noteer  
 

Pak de agenda en noteer: 

 

Vrijdag 15 april 2022   Bliksemverloting 

Zaterdag 7 mei 2022   Rommelmarkt 
 

Bij de keus van de data is rekening gehouden met andere evenementen en acties, zodat we elkaar niet 

"bijten". 

We hopen op ieders steun en hulp bij deze activiteiten, dus noteer deze data alvast in je agenda (ook de 

ophaalavond van de rommelmarkt vrijdagavond 6 mei). 

En nog een keer willen we benadrukken dat de trainers/coaches op deze data hun trainingen en 

wedstrijden aanpassen/zonodig verstellen! 
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Pak de agenda en noteer Tweede Paasdag  
 

Grote Eierzoekwedstrijd 
Voor jong en oud ! 

 

Voor alle leeftijdsgroepen (van 0 t/m 100 jaar). Ook voor niet-leden.  

Er zijn verse eieren als prijzen en er worden 4 prijzen per leeftijdsgroep verdeeld.  

De leeftijdsgroepen zijn:  

0 t/m 10 jaar; 11 t/m 15 jaar; 16 t/m 30 jaar; 31 t/m 59 jaar; 60 jaar en ouder. 

 

Ook deze keer wordt weer een paashaas verstopt. De vinder krijgt een taart.  

Deze taart is aangeboden door bakker by Boonstra.    

 

Aanvang: : voor zoekwedstrijd voor jongeren van 0 t/m 6 jaar  : 10.30 uur         

Aanvang : Massale zoekwedstrijd (voor jong en oud)   : 10.45 uur 

 

Locatie: hoek Marijkemuoiweg/Weversbuurt te Katlijk, tegenover de Molenlaan. Het is in de 

bossen van Pauwenburg. Aan het einde van de Fuotpaden linksaf of aan het einde van de Jan 

Jonkmanweg rechtsaf. 

 

Bijdrage in de kosten: (graag gepast geld meenemen) 

0 t/m 9 jaar  : € 0,05 

10 t/m 15 jaar  : € 0,10 

16 jaar en ouder : € 0,25 

 

Iedereen dient voor zichzelf te zoeken! Het is beslist niet toegestaan dat meerderen voor 1 

persoon zoeken. Wanneer men de regel overtreedt, komt men niet in aanmerking voor een prijs.  

 

Tot slot:  
1. kom niet zoeken in je zondagse pak.  
2. rook niet op het terrein waar wordt gezocht. 
3. het is onze gewoonte om op tijd te beginnen! Zorg dat je tijdig aanwezig bent.    (dat kan veel 

teleurstelling voorkomen, we denken daarbij in het bijzonder aan de kleintjes) 
 

Tot paasmaandag! 

 

We verwachten u allemaal!                               Denk om de aanvangstijden! 
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Sponsor in het zonnetje  
 

Afgelopen weekend werd de bal gesponsord door Juwelier Wiebe Woudstra, om deze sponsor even in het 

zonnetje te zetten een korte introductie van hun juwelierszaak.   

 

Juwelier Wiebe Woudstra  

Juwelier Wiebe Woudstra is gevestigd in het prachtige Gorredijk. De specialist van de regio als het gaat om 

horloges en sieraden. Ook van trouwringen bieden ze een veelzijdig assortiment. Door hun intensieve 

samenwerking met merken bieden ze altijd de nieuwste modellen en de beste service. Met onafhankelijk 

advies voorzien ze u graag van het accessoire dat bij u past. Bezoek hun mooie winkel en ze nemen u graag 

mee in de schitterende wereld van het persoonlijke sieraad. 

 

Juwelier Wiebe Woudstra 

Hoofdstraat 45  

8401 BW Gorredijk  

T: 0513- 461626 

E: wiebewoudstra@hotmail.com 

 

 

 

 

Nog een sponsor in het zonnetje  
 

Een wedstrijd wordt natuurlijk niet gespeeld zonder een wedstrijd sponsor, afgelopen weekend was het de 

beurt aan Faber Sport.  Natuurlijk wordt ook deze sponsor in het zonnetje gezet door middel van een korte 

introductie.  

 

Faber Sport 

In de jaren tachtig begonnen als uitbating van watersport- en campingartikelen in hartje centrum van 

sportminded en tevens Fryske trots Heerenveen. Ze transformeerden in rap tempo tot dé sportspeciaalzaak 

in functionele sportartikelen. De sporten waarmee ze zich met hun producten onderscheiden in 

vakkundigheid, - en kwaliteit zijn: schaatsen, voetbal, ijs-en veldhockey, running, fitness, indoor en 

wandelen. Stap naar binnen en de sfeer ademt ambacht, sportieve professionaliteit en vooral kennis en 

ervaring in alles wat de mens beweegt om fysiek tot grote hoogtes te willen stijgen. Behalve voor de 

ervaren sporters adviseren zij zich ook graag aan de minder ervaren sporter.  

 

Faber Sport  

Dracht 144  

8442 BZ Heerenveen 

T: 0513-620002 

E: info@fabersport.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 Uitteam Locatie 

zaterdag 26 maart 
 

9:00 Kinea E1 Joure E2 MFA Aengwirden 

 9:30 Hoogkerk/Nic. F1 Kinea F1 Blaashal Hoogkerk 

 10:00 Kinea D2 Udiros D1 MFA Aengwirden 

 11:45 Kinea D1 Heerenveen D2 Sporthal Nieuwehorne 

 13:00 Drachten/Van der Wiel F1 Kinea F2 SNIJ Noord Hal 

 14:00 Kinea B1 Drachten/Van der Wiel B2 Sporthal Nieuwehorne 

 15:10 Kinea A1 Emmeloord A1 Sporthal Nieuwehorne 

zondag 27 maart 
 

13:00 Kinea 3 SIOS/Jumbo Wolvega 4 Sporthal Nieuwehorne 

 14:55 KIOS (R) 2 Kinea 2 Buddingehof 

 15:15 Club Brothers 1 Kinea 1 Blaashal Hoogkerk 

zaterdag 2 april 
 

9:00 Kinea F1 De Wâlden F1 MFA Aengwirden 

 10:00 LDODK/Rinsma Modeplein E3 Kinea E1 Kortezwaag 

 11:00 Noveas A1 Kinea A1 De Waterwyck 

 11:00 SCO/Leonidas B2 Kinea B1 De Steense 

 11:00 LDODK/Rinsma Modeplein C2 Kinea C1 Kortezwaag 

 12:00 Pallas '08 D1 Kinea D1 Camminghahal 

 12:55 Koru D1 Kinea D2 De Hulsebosch 

zondag 3 april 
 

11:30 Forward 1 Kinea 3 De Duker 

 

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  

 

  

http://www.kinea.nl/
mailto:Info@kinea.nl
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Uitslagen 

 Wedstrijd Uitslag 

Zondag 20 maart 

 Kinea 2 - LDODK/Rinsma Modeplein 5 8 - 32 

Zaterdag 19 maart 

 Kinea 1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 12 - 11 

 Kinea B1 - Udiros B1 5 - 12 

 Kinea C1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 7 - 4 

 Emmeloord D1 - Kinea D2 20 - 5 

 Kinea D1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 1 - 11 

 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E6 - Kinea E1 1 - 3 (4 - 3) 

 Kinea F1 - Noordenveld F1 24 - 12 (2 - 2) 

Zondag 13 maart 

 Apeldoorn 4 - Kinea 2 19 - 14 

 Wêz Warber en Fluch 3 - Kinea 3 17 - 11 

Zaterdag 12 maart 

 Thrianta 1 - Kinea 1 24 - 22 

 Lintjo C1 - Kinea C1 8 - 9 

 Wordt Kwiek A1 - Kinea A1 12 - 11 

 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 - Kinea D1 6 - 9 

 Kinea D2 - DTG D1 4 - 0 

 LDODK/Rinsma Modeplein F2 - Kinea F2 17 - 5 (2 - 0) 

 LDODK/Rinsma Modeplein F1 - Kinea F1 14 - 3 (2 - 3) 

 
Foto’s van de sfeeractie bij de wedstrijd van Kinea 1. 
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Wedstrijdverslagen  
 

12-03-2022 LDODK/Rinsma Modeplein F1 - Kinea F1 14 - 3 (2 - 3) 

 

We moesten tegen ldodk. En het was super vroeg. 

Misschien waren we nog niet helemaal goed wakker want we hebben helaas verloren met 14-3, 

Maar we hebben wel goed ons best gedaan. 

Voor ond team hebben Marlies, Isa en Line 

gescoord. Marrit en Febe waren onze coaches. 

Ik vond het niet zo leuk omdat we hebben 

verloren. 

Maar de anderen vonden het wel leuk en de 

strafworpen hebben we gewonnen 

 

Groetjes Line  

 
 

 

12-03-2022 LDODK/Rinsma Modeplein F2 - Kinea F2 17 - 5 (2 - 0) 

 

 
 

Groetjes Lutske  
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Uit de oude doos  
 

Wat vliegt de tijd. Zo zit je als minderjarige in de kroeg een limonade met een rietje te bestellen. En dan is 

het opeens zover dat je ervoor zorgt dat de gemiddelde leeftijd in de kroeg fors omhoog gaat. Het biertje 

wordt dan getapt door iemand die ook je zoon had kunnen zijn. Over vader en zoon gesproken, hieronder 

weer een prachtig stukje dat we jullie niet willen onthouden. 

 

 
 

 

 


