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 Jaargang 62 nummer 7 28 september 2021 
 
 

 
 

Harm bedankt!  
 
Na jarenlange trouwe dienst stopt Harm Drenth met het maken van de Kineaan. Dit laten we natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij gaan. In de vernieuwde Kineaan over twee weken staan we hier uitgebreid bij stil.  

 

Nieuwe redactie: ‘In bietsje itselde, mar dochs oars’ 
 
Chantal, Bert en Fokje zijn vanaf nu de redactie van de Kineaan. Iedere twee weken wordt er een Kineaan 
verstuurd vol met nieuws over Kinea. Belangrijke informatie, maar ook ‘dom praat’.  
We gaan de indeling ook wat veranderen. In deze Kineaan staat nog het volledige schema van de 
verschillende vrijwilligerstaken. Vanaf de volgende editie staat de volledige indeling op onze website en 
het (nieuwe) prikbord in Noppes. En, schrik niet, vanaf volgende week ziet de Kineaan er ook wat anders 
uit.  
 
Wat staat er dan nog wel in de Kineaan?  
Uiteraard de verslagen van de wedstrijd. Waarbij we ook graag een foto ontvangen. De deadline blijft 
hetzelfde: zondagavond 19.00 uur aanleveren via info@kinea.nl.  
Daarnaast komen er verschillende rubrieken. Dat is voor jullie (en grotendeels voor ons) nu nog een 
verrassing. Als je geen social media hebt, zie je vanaf de volgende Kineaan ook de hoogtepunten van de 
socials.  
 
Jeugdredactie 
We willen ook een rubriek voor de jeugd in de Kineaan. Vind je het leuk om te schrijven en ons te 
helpen? Neem contact met ons op en kom in de jeugdredactie.  
 
Wie is Bert? 
Chantal en Fokje zitten al jaren bij Kinea. Maar wie is Bert?  
Zoon van Albert en Julia. Getrouwd met Lotte. Dochter Eva korfbalt in de E’s. Thomas bij de Kangoeroes. 
Sara zit bij de scouting. Tien jaar lang gekorfbald bij Blauw Wit. Bij gebrek aan talent gestopt. Door 
verhuizing naar De Knipe besmet geraakt met Kinea. Maar Bert is heel talentvol. Aangemeld als 
scheidsrechter en daardoor nu websitebeheerder. Meegeholpen met de Tokio actie en diep indruk 
gemaakt als zanger bij het Kinea weekend. En nu dus redactielid van de Kineaan.  
 
Veel leesplezier!  
 
Chantal, Fokje en Bert 
 

 

mailto:info@kinea.nl
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Praktische informatie De Kineaan 
 

● Volgende editie 12 oktober 2021 
● Inleveren verslag en kopij zondag 10 oktober vóór 19.00 uur via info@kinea.nl 

 
 
 

 

 
 

 

Kineaan ook per mail ontvangen? 
 
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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Wedstrijdschema komende twee weken 
 

Hieronder staat het wedstrijdschema voor de komende twee weken. Er kunnen nog wijzigingen 
optreden. Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 
 

Datum / tijd Thuisteam Uitteam 

29-09-2021 19:30 Kinea MW1 De Waterpoort MW1 

02-10-2021 09:00 Joure F1 Kinea F1 

02-10-2021 09:30 Udiros E1 Kinea E1 

02-10-2021 10:00 DTG D1 Kinea D2 

02-10-2021 10:00 SCO/Motip Dupli D2 Kinea D1 

02-10-2021 10:00 Westergo C1 Kinea C1 

02-10-2021 10:30 Kinea F2 OWK F1 

02-10-2021 12:15 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A4 Kinea A1 

02-10-2021 13:00 Westergo B1 Kinea B1 

02-10-2021 17:00 SIOS/Jumbo Wolvega 1 Kinea 1 

03-10-2021 11:30 Lintjo 4 Kinea 3 

03-10-2021 12:30 KIOS (R) 3 Kinea 2 

   

07-10-2021 20:00 De Waterpoort MW1 Kinea MW1 

09-10-2021 09:00 Kinea F1 SIOS/Jumbo Wolvega F1 

09-10-2021 09:00 Kinea D1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 

09-10-2021 10:00 Kinea E1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 

09-10-2021 10:15 Kinea C1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 

09-10-2021 11:00 Kinea D2 Spannum D1 

09-10-2021 11:15 Kinea B1 Lintjo B1 

09-10-2021 12:30 Kinea A1 Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A1 

09-10-2021 13:00 Kinea 2 Boelenslaan/It Fean 2 

09-10-2021 15:30 Kinea 1 Udiros 1 

10-10-2021 11:00 Kinea 3 Forward 1 

12-10-2021 19:30 Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A1 Kinea A1 

 
  

http://www.kinea.nl/
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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.  
Wil je ook graag kantinedienst doen? Laat het weten via fokje_gerritsma@hotmail.com of 
fimke_gerritsma@hotmail.nl  
 
Schema 
Zaterdag 2 oktober 
10.00 – 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 
 
 

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! Het schema is nog niet helemaal compleet. Dit volgt 
later. 
 
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) - 
 
  

mailto:fokje_gerritsma@hotmail.com
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Scheidsrechters 1e helft veld seizoen 2021/2022 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

29-09-2021 19:30 Kinea MW1 De Waterpoort MW1 E (Eelkje) van der Meer 

02-10-2021 10:30 Kinea F2 OWK F1 Fimke Gerritsma 

09-10-2021 09:00 Kinea F1 SIOS/Jumbo Wolvega F1 E (Edwin) van der Sluis 

09-10-2021 09:00 Kinea D1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 G. (Gerrit) Gerritsma 

09-10-2021 10:00 Kinea E1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 L. (Luka) Bijker 

09-10-2021 10:15 Kinea C1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 R. (Rienk) Vlietstra 

09-10-2021 11:00 Kinea D2 Spannum D1 M. (Mart) Sietsma 

09-10-2021 11:15 Kinea B1 Lintjo B1 E. (Erik) van der Tuin 

09-10-2021 12:30 Kinea A1 
Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden 
A1 

S (Sytse) Haanstra 

09-10-2021 13:00 Kinea 2 Boelenslaan/It Fean 2  

09-10-2021 15:30 Kinea 1 Udiros 1 K. (Klaas) van der Meer 

10-10-2021 11:00 Kinea 3 Forward 1 R (Remco) Nawijn 

13-10-2021 19:30 Kinea MW1 LDODK/Rinsma Modeplein MW1  

16-10-2021 09:00 Kinea F1 Harich F1 Fimke Gerritsma 

16-10-2021 09:00 Kinea D2 WWC D2 L. (Luka) Bijker 

16-10-2021 10:00 Kinea F2 
Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden 
F1 

E (Edwin) van der Sluis 

16-10-2021 11:15 Kinea C1 Wordt Kwiek/WWMD C1 B. (Brent) Bos 

16-10-2021 11:15 Kinea A1 Spannum A1 R. (Robertjan) Nawijn 

23-10-2021 13:00 Kinea 2 Sparta (Ze) 2  

23-10-2021 14:30 Kinea 1 DTG 1 L (Ljibbe) Veenstra 

30-10-2021 18:30 Kinea 1 DWA/Argo 1  

31-10-2021 13:00 Kinea 2 OWK 3  

 
Het meest actuele schema is te vinden op de site (www.kinea.nl/scheidsrechters) en in de korfbal app. 
 
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). 

 
 
 
 

http://www.kinea.nl/scheidsrechters


KINEA                                                                                “De Kineaan”                                           pagina 6 van 10                                                                              

 

 
 

Wedstrijdverslagen 
 
 
 
Verslag : Kinea E1 – DOS 46 E3 gespeeld op 25-09-2021 
 
Zaterdagmorgen half 10 moesten we korfballen. 
De tegenstander was een stuk sterker als ons. 
We hebben deze wedstrijd helaas dik verloren (0-16). 
Deze week weer hard trainen en dan hopen we aankomende zaterdag punten te halen. 
 
Groetjes Lieke. 
 
 
Verslag : Wordt Kwiek/WWMD C1 – Kinea C1 gespeeld op 25-09-2021 
 
Zaterdag 25 september gingen wij naar Jubbega, om een korfbal wedstrijd te spelen. In de eerste helft 
scoorde Hendriette en was het 0-1 voor kinea, daarna scoorde Jorien en Margje daarna scoorde het WK 
en stond het 1-3 voor de pauze scoorde Doutzen ook nog en stonden we met 1-4 voor. En toen gingen 
we de pauze in. 
 
Na de pauze scoorde Doutzen nog een keer daarna scoorde Margje en Hendriette ook nog een keer, toen 
scoorde Jorien twee keer achter elkaar, toen scoorde Margje nog een keer en Hendriette ook nog een 
keer dat maakte een 1-11 voor kinea. En heeft kinea de wedstrijd gewonnen. 
 
Groetjes Margje 
 
 

Verslag : WWC D2 – Kinea D2 gespeeld op 25-09-2021 
 
Het was een moeilijke wedstrijd  WWC was heel goed, ze hadden alleen maar snelle en grote jongens in 
het team. De eerste helft hebben we 1 keer weten te scoren. Amy schoot de bal er mooi in.  We 
verdedigde wel goed, dus kon WWC moeilijk scoren.  Toch wisten zij in de eerste helft er 6 in te gooien. 
In de tweede helft begonnen we goed en Hanne scoorde met een prachtige worp. Jammer genoeg wisten 
de jongens van WWC big verder uit te lopen. Uiteindelijk werd het 11-2. 
 
Op naar de volgende wedstrijd. 
 
Gr Sophie Zwigt 
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Verslag : Harich F1 – Kinea F1 gespeeld op 25-09-2021 
 

 
 
 
 
Verslag : Spannum D1 – Kinea D2 gespeeld op 18-09-2021 
 
We hebben dit weekend tegen Spannum D1 gespeeld. We speelden uit in Spannum. We hebben verloren 
met 11-0. Er waren veel grote kinderen en daarom was het lastig verdedigen. In het begin scoorden zij 
erg veel, later ging het beter en konden ze minder scoren. We hebben verloren, maar best goed 
gespeeld. 
 
Van Hanne 
 
 

verslag : Mid-Fryslân D1 – Kinea D1 gespeeld op 18-09-2021 
 
Zaterdag 18 september was de eerste uitwedstrijd voor de dames van kinea D1, de reis ging naar 
Reduzum.De wedstrijd begon prima, Fenna maakte 0-1, daarna een hele reeks tegengoals,  Isolde en 
Fardau wisten nog 2 punten te maken maar Mid-Fryslan was te sterk voor de dames van D1 en de 

einduitslag was 11-3. Jammer maar helaas, volgende keer beter       . 
 
Groeten Lisa 
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verslag : Mid-Fryslân C2 – Kinea C1 gespeeld op 18-09-2021 
 
Zaterdag hadden we weer een wedstrijd. We moesten tegen mid-
fryslan C2. De eerste goal scoorde mid-fryslan, 1-0 gelijk daarna 
scoorde hendriette de 1-1. Helaas maakte mid-fryslan toen de 2-1 
daarna scoorde Kinea 4x! (Jorien 2x en Hendriette 2x) 2-5. Daarna 
scoorde mid-fryslan 3x: 5-5 toen hadden we pauze. Na de pauze 
scoorde ik de 5-6, mid-Fryslan maakte het helaas daarna weer 
gelijk. Daarna scoorden Hendriette, Elin en Jorien nog: 6-9 en in 
de allerlaatste seconde scoorde ik nog de 6-10! 
 
Fardau 
 

 
 
 

verslag : Mid-Fryslân E4 – Kinea E1 gespeeld op 18-09-2021 
 
Op zaterdag 18 september reden er best veel auto’s vanuit de Knipe naar het altijd mooie Reduzum. 
Want niet alleen de E1 maar ook de D2 moest spelen tegen Mid- Fryslan. De E1 was met zijn zessen dus 
kon er mooi gewisseld worden. 
 
Het begin van de wedstrijd was goed in balans. Er waren kansen aan beide kanten maar als eerste schoot 
Mid-Fryslan er eentje in. Al vrij vlot schoot Fenna de 1-1 erin. Maar Mid-Fryslan begon goed te lopen en 
schoot het ene na het andere schot in de korf. Ondanks goed verdedigend werk van onze toppers liep 
Mid-Fryslan uit. Helaas hebben wij niet meer gescoord. De eindstand was 8-1 voor Mid- Fryslan.  
 
Noémi Woldering 
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verslag : Kinea F2 – De Wâlden F2 gespeeld op 18-09-2021 
 

 
 
 

verslag : Kinea C1 – Westergo C1 gespeeld op 11-09-2021 
 
Zaterdag 11 september speelden wij tegen westergo. Eerst bleef het heel lang 0-0, toch scoorde 
Hendriette nog 2 doelpunten en Elle ook nog een dan komt de 3-1 voor de pauze scoorde Hendriette de 
4-1 toen was het pauze. Net na de pauze scoorde Hendriette weer de 5-1 ik scoorde toen de 6-1 daarna 
scoorde westergo nog de 6-2 Fardau maakte toen de 7-2 en Hendriette scoorde nog een keer, westergo 
scoorde ook nog 2 en toen was de wedstrijd afgelopen. 
 
Uiteindelijk hadden wij gewonnen met 8-4  
 
Jorien 
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verslag : DWA/Argo 1 – Kinea 1 gespeeld op 11-09-2021 
 
Valse start voor Kinea 
 
In elk wedstrijdverslag zult u wel lezen ‘dat we eindelijk weer mochten korfballen’. Eindelijk een ‘echte’ 
pot korfbal. Voor de korfballers van Kinea was dit ook het geval. Na oefenwedstrijden tegen Invicta 
(verlies), Olympia & DTG (toernooi, beide winst) en Rodenburg (verlies) stond er afgelopen zaterdag een 
wedstrijd tegen DWA/Argo op het programma. Na een lange periode zonder korfbal stonden de spelers 
en speelsters te popelen om weer te mogen beginnen. Helaas kon Kinea in deze seizoen ouverture geen 
potten breken en keerde het met een nederlaag huiswaarts. 
 
Met Evert Bron als nieuwe coach langs de lijn startte Kinea weifelend aan de wedstrijd. Veel passfouten en 
slordigheden tekenden het spel van Kinea. De thuisploeg, DWA/Argo, profiteerde hier in zekere mate van. 
Zij namen namelijk al snel de leiding in de wedstrijd en gaven deze de eerste helft niet uit handen. Toch 
rechtte Kinea vlak voor rust de rug en leek het zelfs de aansluitingstreffer te scoren, ware het niet dat de 
scheidsrechter deze afkeurde en DWA/Argo aan de andere kant nog net de 11-8 wist te maken.  
 
Het bleek een cruciaal moment in de wedstrijd te zijn. Want de thuisploeg gaf ook na rust weinig ruimte 
weg. De marge werd groter (14-10) en Evert Bron besloot te wisselen. Rhona Bergsma kwam het veld in, 
maar enkele minuten later verliet ze het veld alweer met een ogenschijnlijk zware knieblessure. Deze klap 
leek Kinea niet in de koude kleren te gaan zitten. DWA/Argo vergrootte de voorsprong.  
 
Op een 16-11 tussenstand gaf Kinea nog eenmaal alles wat het in zich had. Via 16-12 werd het 16-13 en 
16-14. Er waren nog voldoende minuten te spelen en de verdediging had in deze slotfase de controle. 
Hierdoor lagen er nog mogelijkheden maar helaas voor de Knypsters werden deze niet verzilverd. De 
schoten mistten in de slotfase precisie en ook een strafworp werd nog gemist. Hierdoor bleef het 16-14 en 
ging Kinea zonder punten weer naar de bewoonde wereld.  


