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Openeningsceremonie van Kinea tot Tokio
We hebben het verdiend! Een openingsceremonie. Met zijn allen hebben we ruim 30.000 kilometers
gehaald. Geweldig! We zouden het erg leuk vinden als de deelnemers van de Kinea Tokio actie op
zaterdag 3 juli tussen 15:30 en 16.15 uur over de finish komen om de actie van hier tot Tokio af te
sluiten. De finish is bij ons clubhuis Noppes. Daarna volgt van 16.15 uur tot circa 17.15 uur het officiële
programma.
Natuurlijk moeten we ons houden aan de coronamaatregelen, dus wordt het een openingsceremonie op
maat! We gaan er zeker wat leuks van maken, maar we verklappen niet teveel. Er zijn deze dag leuke
prijzen te winnen. Er is ook gedacht aan de kinderen dus kom gezellig met het hele gezin.
Opgeven kan via www.kinea.nl/openingsceremonie
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Jeugdwedstrijden in juni
Eindelijk kan het weer! Afgelopen zaterdag speelde onze jeugd weer wedstrijden op ons kunstgrasveld.
Ook de komende zaterdagen is er een mooi programma voor de jeugd. Dank aan alle vrijwilligers (van
coaches, scheidsrechters tot kantinedienst) die gelijk weer paraat staan. Op onze (vernieuwde) website
(al gezien?) staan vanaf nu de uitslagen en indelingen voor de komende zaterdagen. Met dank aan onze
websitebeheerder Bert Weda!
We zouden het heel leuk vinden om van de jeugd te horen hoe het was om weer wedstrijdjes te spelen.
Dat kan in een verslagje, quote met foto of verzin het maar. Het kan allemaal. Mail dit naar
info@kinea.nl. Vervolgens zetten we dit op onze website en sociale media.
Heel veel plezier!
- Het bestuur -
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Teamindeling Jeugd 2021/2022
Beste ouders,
De jeugd is alweer een aantal weken aan het trainen. We zijn blij dat dit weer kan en we hopen dat we na
de zomervakantie óók weer wedstrijden mogen spelen. Hiervoor hebben we een nieuwe teamindeling
moeten maken. Hieronder vinden jullie deze indeling voor het volgend seizoen.
Bij een aantal teams zijn we nog op zoek naar trainers en/of coaches. Zodra deze bekend zijn, wordt dit
met de betreffende teams gecommuniceerd.
Een nieuwe indeling voor het seizoen maken is altijd een hele puzzel. We proberen zoveel mogelijk
rekening te houden allerlei factoren, maar realiseren ons dat het bijna onmogelijk is om het voor
iedereen helemaal naar wens te maken. Toch hopen we dat we met onderstaande indeling erin zijn
geslaagd om al onze jeugdleden in te delen in een passend team.
Mochten er vanuit de ouders vragen zijn naar aanleiding van deze indeling, dan zijn deze ouders van
harte welkom om op vrijdag 4 juni tussen 19.00 – 20.00 uur bij ons als jeugd TC langs te komen. In
verband met de corona maatregelen graag vooraf even een bericht sturen aan Siepie (06 50 60 48 58).
Met een sportieve groet,
De jeugd TC (Sietze, Robert, Remco, Erik, Marieke en Siepie)
De teamindeling voor het seizoen 2021-2022
A1
Nynke
Marrit
Amber
Marrit
Sem
Wout
Wessel
Kevin
Ties
Febe
B1
Femke
Marit
Deborah
Mette
Myrthe
Lisanne
Lisanne
Mara
Evy
C1
Hendriëtte
Jorien
Elle
Noortje
Fardau
Margje
Doutzen
Elin
Madelon
Elske
KINEA

Trainer/coach:
Remco

Trainer/coach:
Tessa

D1
Amarens
Nynke
Fardau
Enora
Lisa
Fenna
Lieke
Isolde
Ehrin
Laurenz
Jitse
D2
Britte
Jente
Amy
Sophie
Hanne
Sanne

Trainer/coach:
Daniek & Ilse

Trainer/coach:
Wessel & Wout

E1
Amerins
Fenna
Eva
Noémi
Lynn
Lieke
F1
Fabiënne
Elize
Isa
Line
Joshua
Lotte
F2
Guus
Bente
Annegien
Lutske
Tess
Lieke

Trainer/coach:
???

Trainer/coach:
Marrit, Marrit
en Febe

Trainers:
Marrit, Marrit
en Febe
Coaches:
Jildou en ??

Trainer/coach:
Siepie + ??
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UITSLAGEN van 12 juni 2021
datum

wedstrijd

12-06-2021
12-06-2021

Heerenveen F1

Kinea F2

uitslag
11-1 (0-0)

Kinea F1

ZKC’19 F1

2-25

12-06-2021

Kinea E2

Harich E1

1-17 (1-1)

12-06-2021

Drachten/van der Wiel D1

Kinea D1

8-13

12-06-2021

Kinea B1

Heerenveen B3

11-7

12-06-2021

WWMD E1

Kinea E1

2-4 (1-0)

12-06-2021

Harich D2

Kinea D2

2-2

12-06-2021

Harich A1

Kinea A1

15-6

uitslag strafworpen tussen haakjes

verslag

: WWMD E1 – Kinea E1

gespeeld op 12-06-2021

Eindelijk mochten we weer een wedstrijd spelen! Helemaal blij.
Wij moesten onze eerste wedstrijd als E1 uit spelen tegen WWMD in Hemrik.
Om 10:00 uur verzamelden wij bij Café de Knyp en gingen wij met 3 auto’s naar Hemrik. Wij waren mooi
op tijd dus konden ons rustig voorbereiden op de wedstrijd. Onze coaches Wessel en Wout gaven ons
onze shirts en de laatste tips voordat we om 11:00 uur mochten beginnen.
We hadden er zin in, alleen hadden we een sterke tegenstander. Er was 1 jongetje en die was heel snel.
En die moest ik de eerste 10 minuten verdedigen. Dat was best lastig. Daarna moest Hanne hem
verdedigen en ook zij vond het lastig. In de eerste helft scoorde WWMD en daar baalden wij van. In de
rust hebben Wout en Wessel ons daarom nog een paar tips gegeven en toen ging het beter. Sophie
maakte het 1-1 voor ons en Hanne maakt het 1-2 voor ons. Daarna kwam WWMD even terug door het 22 te maken, maar dat lieten wij natuurlijk niet zomaar gebeuren. Sophie scoorde en daardoor werd het 23 en Sanne maakte het mooi af door de 2-4 te scoren. Zo wonnen wij toch de wedstrijd. Bij de
strafworpen scoorde alleen WWMD en die kwamen dus uit op 1-0.
Wat waren we blij dat we weer een wedstrijd mochten spelen en ook gelijk gewonnen hebben. Het was
wel een pittige wedstrijd. En we waren daarna ook wel een beetje moe.
Helaas kon Britte niet meespelen omdat zij ziek was geworden. Wij wensen Britte beterschap en hopelijk
is zij de volgende wedstrijd er ook bij.
- Groetjes van Amy -
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verslag

: Drachten D1 – Kinea D1

gespeeld op 12-06-2021

Zaterdag 12 juni was het weer zover! We mochten weer een wedstrijd spelen; Drachten D1 - Kinea D1.
Siepie gaf mij de taak om te tellen hoeveel kansen er waren voor Kinea, dat waren er wel 48! We
begonnen de wedstrijd goed, Jorien maakte de 0-1! Toen scoorde Drachten de 1-1. Hendriëtte scoorde
alweer snel de 1-2! Daarna scoorde Drachten weer de 2-2. Hendriëtte scoorde gelukkig snel de 2-3, en
vlak daarna Doutzen de 2-4. Toen kwam Drachten weer en die maakte de 3-4. Hendriëtte scoorde net
voor de pauze nog de 3-5. Na de pauze kwam Drachten terug en ze scoorden 2 goals; 5-5. Gelukkig
scoorde Elin de 5-6, Drachten scoorde helaas wel weer de 6-6. Toen kwam Kinea terug en ze scoorden
wel 6 goals; 2x Jorien, 2x Doutzen en 2x Hendriëtte; 6-12. Drachten scoorde nog 2x ; 8-12 en vlak voor
het einde scoorde Hendriëtte nog de 8-13. Einduitslag 8-13!

- Fardau de Jong -
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Openeningsceremonie van Kinea tot Tokio
We hebben het verdiend! Een openingsceremonie. Met zijn allen hebben we ruim 30.000 kilometers
gehaald. Geweldig! We zouden het erg leuk vinden als de deelnemers van de Kinea Tokio actie op
zaterdag 3 juli tussen 15:30 en 16.15 uur over de finish komen om de actie van hier tot Tokio af te
sluiten. De finish is bij ons clubhuis Noppes. Daarna volgt van 16.15 uur tot circa 17.15 uur het officiële
programma.
Natuurlijk moeten we ons houden aan de coronamaatregelen, dus wordt het een openingsceremonie op
maat! We gaan er zeker wat leuks van maken, maar we verklappen niet teveel. Er zijn deze dag leuke
prijzen te winnen. Er is ook gedacht aan de kinderen dus kom gezellig met het hele gezin.
Opgeven kan via www.kinea.nl/openingsceremonie
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Wekelijks
Eerste editie 2021
Laatste editie voor zomervakantie 2021
Eerste editie (nr. ??) na de zomervakantie
Laatste editie 2021

>> 5 januari 2021
>> 15 juni 2021
>> ??
>> ??

Inlevering verslagen en kopij
Zondags

vóór 19.00 uur *

info@kinea.nl

(* opmerking: berichten na 19.00 uur worden in de eerst volgende editie geplaatst)

AGENDA
Datum:

Activiteit:

17-09-2021

Bliksemverloting
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