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 Jaargang 62 nummer 6 14 september 2021 
 
 

 
 

MEER NIJS                            MEER NIJS                          MEER NIJS 
 

Nu kan ik er geen goed Nederlands woord voor bedenken. 
Maar toen de eerste Kineaan 2 weken geleden weer verscheen “ferieffele” het me zo na de vakantie 
periode. Nu zijn de eerste trainingen en wedstrijden weer geweest en komen we met z’n allen weer in 
het gewone ritme. En laten we vooral hopen dat dit zo blijft. Op dit moment is er nog geen zekerheid op 
langere termijn rondom de RIVM maatregelen en is het vooral genieten van het moment. Want dat was 
het zeker gisteren toen ik alle jeugd zag spelen, echt top. Het hele veld vol met jongens, meisjes, ouders, 
pakes en beppes maar ook de trainers/coaches en jeugdscheidsrechters, super dat jullie er elke week vol 
enthousiasme voor staan! 
 
Even terugkijken op de afgelopen maanden: 
We zijn even in Tokyo geweest en weer teruggekeerd naar De Knipe. 
Dit hebben we met z’n allen zo goed gedaan qua kilometers en inzet, dat we op een hele mooie 3e plek 
zijn geëindigd op de gemeentelijke ranglijst. Tijdens een thuisprogramma zullen we hier nog aandacht 
aan besteden. In ieder geval hebben we de reis mooi afgesloten in juli met een top avond, een 

superleuke quiz en patat, meer hebben we ook niet nodig 😀. 
 
Verder is er achter de schermen hard gewerkt door een groep senioren+. De speeltuin is netjes en er zijn 
gloednieuwe bankjes getimmerd en geverfd. Je merkt ze niet want er wordt geklust buiten de korfbal 
tijden, maar een dikke pluim voor deze groep! 
 
Op 3 september hadden we de ouders van jeugdleden bij Noppes uitgenodigd om met Kinea en korfbal 
nader kennis te maken. En wat een prachtige opkomst! 
Michiel Gerritsen legde uit wat er zo leuk is aan korfbal en meer aanmoediging hadden de ouders niet 
nodig! Met veel inzet werd er een wedstrijdje gespeeld ouder/kind. Het viel op dat de ouders het geweld 
tegen eigen kind niet schuwden om in balbezit te komen. Maar een fantastisch gezicht zo, allemaal 
bloedje fanatiek! 
We hebben intussen al een paar enthousiaste ouders die zich aangemeld hebben voor diverse 
commissies, maar er is nog best wat ruimte over… 
 
De competitie is los, heel veel succes en vooral plezier! 
 
Namens het bestuur, 
Eelkje vd Meer 
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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. 
 
Schema 
 
Zaterdag 18 september 
9.00 - afloop (circa 11 uur)  Geke Schuring en Sander of Aaltsje Holterman  
12.00 - 14.00 uur   Albertha en Afke 
14.00 - afloop     Douwe en ?? 
 
Zaterdag 25 september  
9.00 - 11.00 uur   Douwina Pijlman en Sylvia Zwaga 
11.00 – afloop    Marjan Oosterdijk en Fokje Oosterhof 
 
Zondag 26 september 
11.00 uur – afloop   Rutmer en (volgt) 
 
Zaterdag 2 oktober 
9.00 – afloop    Gerrit Gerritsma 
 
Zaterdag 9 oktober 
9.00 - 10.30 uur   Petra Drenth en Carla van Vleeren 
10.30 -12.00 uur   Miranda Bakker en Annemiek van Zwieten 
12.00 - 14.00 uur   Thaeke of Marjan Steenstra en Anny Idzinga 
14.00 - 15.30 uur   Jan en Gonnie vd Hoeff 
15. 30 – afloop   Sjoerd en Anneke en Gerrit 
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Scheidsrechters 1e helft veld seizoen 2021/2022 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

18-9-2021 09:30 Kinea F2 De Wâlden F2 Edwin van der Sluis 

18-9-2021 12:45 Kinea 2 DTS (S) 2 KNKV 

18-9-2021 14:30 Kinea 1 Noordenveld 1 KNKV 

22-9-2021 19:30 Kinea MW1 Udiros MW1 Meint Oosterhof 

25-9-2021 09:30 Kinea D1 Lemmer D1 Mart Sietsma 

25-9-2021 09:30 Kinea E1 DOS '46 E3 Luka Bijker 

25-9-2021 11:00 Kinea B1 SIOS/Jumbo Wolvega B2 Brent Bos 

26-9-2021 11:30 Kinea 3 Wordt Kwiek 1 Robert Nawijn 

29-9-2021 19:30 Kinea MW1 De Waterpoort MW1 MW zelf 

2-10-2021 09:30 Kinea F2 OWK F1 Fimke Gerritsma 

9-10-2021 09:00 Kinea D1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 
 9-10-2021 09:00 Kinea F1 SIOS/Jumbo Wolvega F1 
 9-10-2021 10:00 Kinea E1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 
 9-10-2021 10:15 Kinea C1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 
 9-10-2021 11:00 Kinea D2 Spannum D1 
 9-10-2021 11:15 Kinea B1 Lintjo B1 
 9-10-2021 12:30 Kinea A1 Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A1 
 9-10-2021 14:00 Kinea 2 Boelenslaan/It Fean 2 
 9-10-2021 15:30 Kinea 1 Udiros 1 
 10-10-2021 11:00 Kinea 3 Forward 1 
  

 

Voor de duidelijkheid nog een paar aandachtspunten: 
 
*draag tijdens het fluiten altijd je KINEA-scheidsrechter-shirt. 
*er mag uiteraard onderling geruild worden. 
*de wijzigingen alleen doorgeven aan Annechien Pronk (06-48327972). 
 
 
 
 
 

Bliksemverloting gaat dit jaar helaas niet door… 
 

We hebben, in overleg met het bestuur, besloten om de bliksemverloting in september niet door te laten 
gaan. Het lijkt ons verstandiger om het nog even op te schorten. We zijn vast van plan om het in april 
2022 weer te organiseren.  

 
- Namens de actiecommissie, Anne en Martje – 
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Aanvulling Schoonmaakrooster 1e helft 2021/2022 
 
Eindelijk gaan we weer los met korfballen! We mogen weer! Maar dat betekent ook dat ons clubhuis op 
maandag, na de thuiswedstrijden weer moet worden schoongemaakt. We gaan er eerst vanuit dat 
onderstaande dames ons wel weer willen helpen! Hier staan voorlopig 2 groepen vermeld, de andere 
groepen worden binnenkort ingeroosterd. We hopen dat we mogen rekenen op jullie inzet!  
 
Groep 1: (maandag 20 september): 
Klarie Bos, Jolanda Vogelzang, Afke Soepboer, Albertha Dijkstra en Annemiek van Zwieten;  
 
Groep 2: (maandag 11 oktober): 
Marjan Oosterdijk, Willy Oord, Alie Cnossen, Janny Heida en Roelien ten Hoeve.  
 
Groep 3: (maandag 25 oktober):  
Saskia Stoelwinder, Geke Schuring, Coby Jonker, Douwina Pijlman en Sander of Aaltje Holterman 
 
We beginnen 's avonds om 18.45 uur! Wanneer iemand niet kan, dan graag onderling ruilen. Het lijstje 
met "to do" hangt op de deur naar de kantineberging en op de binnenkant van de schoonmaakkast. De 
sleutel van Noppes kunnen jullie halen bij Fimke Gerritsma. Mochten er nog vragen zijn of dat er een 
foutje is ingeslopen, dan hoor ik het wel en erg bedankt voor jullie inzet.  
 

- Martje Huitema (0561-615577) - 
 

 

Verschijningsdata De Kineaan in 2021  
 

 Om de 2 weken 

 Eerste editie 2021    >> 5 januari 2021 

 Laatste editie voor zomervakantie 2021 >> 15 juni 2021 

 Eerste editie (nr. ??) na de zomervakantie >> ?? 

 Laatste editie 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: Aanvang: Opmerking:  
 Bliksemverloting  Gaat dit jaar helaas niet door 
 

 

mailto:info@kinea.nl
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verslag : OWK 3 – Kinea 2                gespeeld op 12-09-2021  
 
We mogen weer! Na een lange tijd stil te hebben gezeten mochten we afgelopen zondag eindelijk weer 
een wedstrijd spelen. Er stond een wedstrijd tegen OWK 3 in Leek op het programma. Coach Robert 
Nawijn had zijn team goed voorbereid op de wedstrijd tegen OWK. 
Om half 11 gaf de scheidsrechter het startsein voor het begin van de wedstrijd. Kinea moest er nog even 
inkomen en was in het begin nog zoekende. Mart Sietsma opende de score voor Kinea. Na wat 
doelpunten van OWK en 3 mooie doelpunten van Henno van der Hoeff, Andries de Boer en Jenda 
Vermeulen gingen we rusten met een stand van 8-4. 
Na de rust wilde Kinea iets scherper verdedigen en probeerden wij wat meer kansen af te maken. Dit 
wilde coach Robert Nawijn doen door Ties Lok in te brengen. Eerste balcontact en Ties Lok maakte gelijk 
zijn eerste doelpunt. Door mooie doelpunten van Maike Vermeulen en Andries de Boer was de stand 13-
8. Ties Lok eindigde de wedstrijd met nog een mooi afstandschot. Dit zette de eindstand op 14-9 voor 
OWK 3. 
Aankomende weekend staat onze eerste thuiswedstrijd op het programma. Deze wedstrijd spelen wij 
tegen DTS Surhuizum. Na ons volgt de wedstrijd van het eerste van Kinea tegen Noordenveld 1. Een 
heerlijk korfbalweekend staat ons te wachten. Wij zien jullie graag zaterdagmiddag om 12:45!  
 

- Lianna - 
 

 

 

verslag : Kinea D2 – DTG D1             gespeeld op 11-09-2021  
 
Zaterdag 11 september hadden wij de eerste veldwedstrijd thuis tegen DTG D1. In de eerste minuut van 
de wedstrijd scoorde DTG gelijk. Gelukkig scoorde niet veel later Hanne voor ons. Daarna scoorde ik 2 
keer en mocht ik een strafworp nemen en die was raak! Daarna werden Hanne en Sophie gewisseld voor 
Jente en Britte. Jente scoorde ook en daardoor stond het 5-1 voor ons. Na de rust speelden Britte, Jente, 
Sophie en Hanne. DTG kwam sterk terug en scoorde redelijk snel 3x achter elkaar. Hierdoor stond het 5-
4. Hanne maakte er 6-4 van. Toen werden voor de laatste 10 minuten Britte en Jente gewisseld met 
Sophie en mij. Ik mocht weer een strafworp nemen en gelukkig was die ook raak. Sanne maakte de 
overwinning af met 8-4. Het was een leuke wedstrijd ondanks dat wij de laatste 10 minuten in de regen 
speelden. 

- Groetjes van Amy – 
 
 

verslag : Kinea D2 – DTG D1             gespeeld op 11-09-2021  
 
Vandaag, zaterdag 11 september,  moesten we een wedstrijd spelen tegen Udiros. We hadden er 
allemaal veel zin in. Vaak zijn wij iets sterker dan Udiros. De wedstrijd ging heel goed want door flink te 
trainen worden wij iedere wedstrijd al iets beter. We hebben kunnen winnen door goed te verdedigen en 
af en toe proberen te schieten. We wonnen met 4-2 en waren heel erg blij.  

 
- Groetjes Fenna - 
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verslag : Kinea F1 – Joure F1             gespeeld op 11-09-2021  
 
Zie hier de wedstrijd tekening van F1 
Kinea met 9-1 gewonnen, toppers! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verslag Openingstoernooi Kinea 
 

Ons jaarlijkse toernooi mocht weer georganiseerd worden. Na een onzekere tijd was de toernooi 
commissie toch van start gegaan om weer tegenstanders te zoeken voor al onze jeugdploegen en de 
senioren.Alle wedstrijden werden op zaterdag gespeeld. 
Om 9.30 starten de jongste F ploegjes enthousiast op het gras. Vol overgave werden de jeugdige spelers 
aangemoedigd. Heit en Mem, pake en beppe, broers en zussen, iedereen was er. Iedereen was ook blij 
dat we weer mochten. De oudere jeugd  begon ook, en hier ook enthousiaste reacties. Ook de 
kangoeroes kwamen een uurtje langs en keken hun ogen uit.  
Zo naar de middag toe werden er vele sportieve duels uitgevochten en mooie acties en doelpunten 
gezien. In de middag waren het eerste en tweede aan de beurt. Het eerste een driekamp, het tweede 
een volledige wedstrijd. Als afsluiter het derde, wat een leuke pot speelde tegen WK uit Jubbega. 
Rond half vijf sloten we de wedstrijden af, en maakten we ons klaar voor de BBQ. 18 uur werden deze 
aangestoken, en werd er lekker gegeten. 
In de loop van de avond werd er een karaoke set aangesloten in de kantine, en werden vele meezingers 
gezongen door onze leden. Onder het genot van een drankje werd het nog erg gezellig. 
We hopen dat we met Kinea er een leuk en sportief seizoen van kunnen maken. 
Graag zien we jullie weer langs de lijn. 


