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Stichtelijk woordje van uw bestuur
Het eerste deel van het veldseizoen zit er al weer op.
En wat is er superleuk gekorfbald, veel inzet en met wisselende eindresultaten.
We hebben door meerdere oorzaken afscheid moeten nemen van onze hoofdtrainer Evert Bron, jammer
dat het zo gelopen is. En wat hebben we daarna geluk gehad met Jan Visser, waar we altijd een beroep op
kunnen doen! Qua ontwikkeling zijn we als bestuur en TC nog niet echt happy. Maar met de inzet en het
resultaat van de laatste veldwedstrijd van het eerste gaan we vol goede moed het zaalseizoen in.
De c’s zijn kampioen geworden, alsnog gefeliciteerd!
Vorig weekend het Halloween feest voor de jeugd, georganiseerd door het JAC.
Ik heb de foto’s gezien op Facebook, het zag er top uit!
Het zal jullie niet ontgaan zijn: er zijn weer een hoop Corona besmettingen en als gevolg daarvan zijn er
vorige week nieuwe maatregelen aangekondigd.
Via de diverse app groepen houden we jullie op de hoogte hiervan.
Het wordt wat lastiger om te trainen en spelen, dat realiseren we ons. Maar met de goede wil en juiste
voorbereiding gaan we er weer een mooi seizoen van maken. Alvast super bedankt dat jullie er altijd zijn
trainer en coaches!
Ik wens jullie een heel leuk en succesvol zaalseizoen en blijf gezond!
Namens het bestuur,
Eelkje vd Meer

Korfbal en Corona
Helaas hebben we nog te maken met Corona. De situatie verandert regelmatig. Wat vandaag kan en mag,
kan morgen weer helemaal anders zijn. Wel trainen, niet trainen, wel wedstrijden, geen wedstrijden, wel
publiek, geen publiek. Het kan elk moment veranderen. Het vraagt de nodige flexibiliteit van ons allemaal.
Houdt de website en de app groepen in de gaten. Daar wordt het laatste nieuws en de laatste
ontwikkelingen gedeeld.
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Flúster Famkes
Beste lezer,
Daar zijn we weer!
Ook dit keer hebben we weer leuke stukken voor jullie in petto! Waaronder een
interview met Erik van der Tuin! Daarnaast geven we jullie ook weer een aanwijzing over ons, weet jij
erachter te komen wie wij zijn?
Kinea heeft een mooi korfbalweekend achter de rug waar wij getuige van mochten zijn… Ook kregen de A’s
en de selectie enorm goed nieuws te horen! Zij hebben een nieuwe trainer, namelijk Michiel Gerritsen. Hij
zal op woensdagavond trainen geven. De teams gaan met een goed gevoel de zaal weer in!!

Tip van de Flúster Famkes:
Water drinken tijdens het sporten is vast bekend voor je. Begin het water drinken al aan het begin
van je training of wedstrijd. Begin je dorst te krijgen? Dan ben je eigenlijk al te laat en heb je te
weinig gedronken. Naast de training en wedstrijden is het advies om iedere dag in ieder geval 1,5
tot 2 liter vocht te drinken.

Langs de zijlijn met: Erik van der Tuin
Wie ben je en wat doe je bij Kinea?
Mijn naam is Erik van der Tuin. Ik speel bij Kinea in het eerste en ben betrokken bij de jeugd van de club.
Ook fluit ik regelmatig een (jeugd) wedstrijd!
Hoe lang ben je al lid bij Kinea?
Pfoeh. Volgens mij ben ik alweer aan mijn 8e seizoen begonnen! Jaren daarvoor zijn er al een paar
pogingen (lees: omkopingspogingen) geweest om mij eerder aan Kinea te binden maar dat is toen niet
gelukt.
Wat betekent Kinea voor jou?
Oeh, nu komt er uiteraard heel wat sentiment boven drijven... 😉 Ik denk dat Kinea een hele warme club is
met een mooie 'harde kern'. Het is prachtig om te zien dat ieder jaar weer dezelfde mensen komen kijken
bij wedstrijden en met z'n allen de club een warm hart toedragen. Hopelijk blijft het Kinea virus zich de
komende jaren flink verspreiden onder de (jeugd)leden.
Wat is je hoogtepunt bij Kinea?
Dat zijn er heel wat! Op sportief gebied denk ik al snel aan de promoties, kampioenschappen en lijfsbehoud
in bepaalde klassen. Zelf vond ik de promotie naar de 2e klasse wel erg mooi. In de laatste wedstrijd
versloegen we Koru met 23-22 en werden kampioen. Ook de busreizen naar bijvoorbeeld Westerhaar (SDO,
kampioenschap) & Purmer (Rood-Wit, lijfsbehoud) waren wat mij betreft absolute hoogtepunten.
De feestjes bij Kinea mogen er ook zijn. Deze vallen dan net niet onder het sportieve gedeelte, maar zeker
wel noemenswaardig!
Wat zijn je ambities voor de club?
Ik denk dat Kinea er voor moet zorgen om op lange termijn op dit niveau mee te kunnen draaien. Dat wordt
een hele mooie uitdaging. Mijn persoonlijke ambities zijn vooral fit en blessurevrij de selectie (en daarmee
de club!) te kunnen helpen op welke manier dan ook.
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Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom?
Eigenlijk kan ik deze vraag niet beantwoorden, want zoals ik al eerder aangaf is er een echte harde kern
binnen de club die de boel draaiende houdt. Elke schakel binnen de club heeft zijn/haar functie en
kwaliteit. Om toch een paar namen te noemen, zonder hiermee mensen te passeren; Sjoerd & Anneke. Het
visitekaartje van onze club achter de bar, en die-hard supporters bij de wedstrijden van de selectie. Sietze K
krijgt wellicht het meeste gezeik over zich heen binnen de club dus die mag ook wel eens een veer in zijn
reet krijgen voor het fantastische werk wat hij aflevert. Robert Jan is in elke functie binnen de club nuttig.
Denk maar aan fluiten, coachen, trainen maar ook wc poetsen of dom schreeuwen langs de lijn: hij kan
alles! Zijn scharrel Eelkje mag ook genoemd worden in dit lijstje. Een top-voorzitster. Gelukkig zitten er in
de nieuwe generatie ook al alleskunners binnen de club. Ik denk hierbij al snel aan Fokje (onze captain) en
Remco (waarvan ik nog steeds niet weet van wie hij nou de zoon is). Nogmaals, ik hoop niet dat ik mensen
passeer want binnen een club zijn er zoveel klussen, functies & taken die door leden worden uitgevoerd en
nauwelijks worden opgemerkt.
Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn?
Ik zou verdedigen afschaffen. Druk geven is prima en maakt schieten lastiger, maar het is toch ook mooi als
je heel veel druk krijgt en dan alsnog kunt scoren?!
Ook denk ik wel eens aan een vrij schot vanaf een metertje of 5 bij een verdedigende overtreding. Net als
bij Basketbal het geval is. Maar ik heb hier nog geen verder onderzoek naar gedaan, hoor!
Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.)
Ja ik ben nogal autistisch voor een wedstrijd. Met name bij thuiswedstrijden. De eerste aanval is vaak aan
dezelfde kant, ik neem vaak graag zelf de bal uit bij de start van een wedstrijd, ik kan er niet tegen als ik
vlak voor het begin van de wedstrijd mijn shirt niet kan vinden & ik neem altijd 2 vrije ballen voor de
wedstrijd. Niet 1 of 3 natuurlijk, precies 2.
Tot slot, voeg een foto toe van iets of iemand die jou doet denken aan Kinea!
Hierbij denk je al snel aan Noppes, het logo, het tenue of bar natuurlijk. Maar zoals ik eerder al aangaf
maken de mensen de club en zijn die mensen belangrijker dan welk voorwerp dan ook. De jeugd heeft de
toekomst, de jeugd moet de club laten bloeien. Daarom kies ik voor de onderstaande foto van een paar jaar
geleden.
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Horoscoop:

TWEELING (21 mei - 21 juni)
Tweeling betekent T-E-A-M sport. Zolang je maar actief bent in een groep vind jij het helemaal
oké. Korfbal is perfect voor je snelle denkwijze en de behoefte aan plezier wat je daarmee beleeft.

Spiler fan de wedstriid:
30-10-2021
Kinea 1 – DWA/Argo 1: Ilse Stoelwinder
31-10-2021
Kinea 2 – OWK 3: Brent Bos

Wist je dat?:

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
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EVEN SERIEUS...
Wedstrijdschema zaal
Het veldseizoen zit er op. Tijdens het maken van deze Kineaan was het wedstrijdschema voor de zaal nog
niet bekend. De bedoeling is dat vanaf 27 november de eerste competitie wedstrijden worden gespeeld. De
wedstrijden staan dan op www.kinea.nl en in de korfbal app. Ook wordt er nog gewerkt aan mogelijke
oefenwedstrijden.
Bij wedstrijden in de zaal hoort natuurlijk ook weer een schema voor de haldienst. Ook hier wordt nog hard
aan gewerkt.
Kortom, overal wordt nog aan gewerkt. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd.

Trainingen zaal
De start van de trainingen in de zaal is vanwege Corona een week uitgesteld. In principe is de start nu vanaf
7 november. Het kan allemaal weer snel veranderen. Houd vooral de app-groepen goed in de gaten. Wat
daarin gecommuniceerd wordt is leidend. Het voorlopige trainingsschema is eerder al gedeeld en
ongewijzigd gebleven. Het trainingsschema in de zaal is als volgt:
Dag
Maandag
Woensdag

Vrijdag

Locatie
MFA Tjalleberd
Sportstad, hal 2
Sportstad, hal 2
MFA Tjalleberd
Sportstad, hal 1

Tijdstip
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
18.00 – 19.00

Teams
C1
D1, D2 en E1
A1 en B1
C1
F1 en F2

Sportstad, hal 3

18.00 – 19.00

D1, D2 en E1

Sportstad, hal 3

19.00 – 20.00

A1 en B1

Geen trainen op
Schoolvakanties
Schoolvakanties
Schoolvakanties
3-11, Schoolvakanties
24 dec,
Schoolvakanties
10, 24 dec., 4 feb,
schoolvakanties
10, 24, 31 dec (op
vrijdag 4 feb in hal 1)

Algemene Ledenvergadering 2021
Beste leden,
Het bestuur nodigt al haar leden van harte uit om op maandag 29 november 2021 om 20:00 uur de
Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Verdere informatie zoals notulen en agenda volgen nog.
Graag tot dan!
Met vriendelijke en sportieve groet,
Het bestuur van KV Kinea
De Kineaan
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Kangoeroes van Kinea
Wisten jullie dat kinderen vanaf 3 jaar al kunnen korfballen bij Kinea?
We hebben namelijk een onwijs leuk team van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar, de
Kangoeroes!
Zij trainen één keer in de twee weken op zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur.
In de zomer lekker buiten op het veld en wordt het kouder dan trainen ze in de gymzaal van de Barte in de
Knipe.
Wil je meedoen? Dan kan dat natuurlijk.
Kom gezellig langs bij één van onze trainingen en hopelijk zien we je
dan de volgende keer weer.
In de zaal trainen we op:
- 13 november 2021
- 27 november 2021
- 11 december 2021
- 22 januari 2022
- 5 februari 2022
- 19 februari 2022
- 5 maart 2022
- 19 maart 2022
- 2 april 2022
Wil je graag nog wat meer informatie? Stuur dan een mail naar: kangoeroeklup.kinea@gmail.com
We hopen je snel bij één van onze trainingen te zien!
ps. Lijkt het je leuk om te helpen met trainen geven aan deze fantastische groep kinderen?
Dan horen wij dat graag!
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HALLOWEEN
Zaterdag 30 oktober waren de F,E,D en C's van harte welkom in Noppes, waar het
thema Halloween centraal stond.
Het JAC was blij weer een activiteit te kunnen organiseren na anderhalf jaar geen
activiteiten ivm Corona. Inmiddels heeft het JAC ook versterking gekregen. Linda Blaauw, Miranda Bakker
en Franciska Hornstra zijn het JAC komen versterken.
Om 11 uur kwamen de jongste teams in de mooiste creaties Noppes binnen, Noppes was omgetoverd tot
een 'Halloweenhuis'. De kinderen gingen elkaar met wc-papier in wikkelen als mummies. Er werd
stoelendans gedaan en er werden spinnen en
andere enge dingen gegrabbeld in bakken
waar je je handen liever niet in stopt ...
Het feest eindigde met friet en knakworsten.
In tussentijd kwam de grotere jeugd ook al
binnen druppelen, ook leuk verkleed.
Zij mochten gelijk starten met friet en
knakworst, om vervolgens een bingo te
spelen en donkere ruimtes te betreden waar
een spel gespeeld werd, maar waar uit
donkere hoeken ook gillende spoken
tevoorschijn kwamen.
Het was weer een leuke dag met een grote opkomst. Iedereen nogmaals bedankt voor jullie komst en we
hebben genoten van jullie mooie creaties.
JAC commissie
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UIT DE OUDE DOOS
Uiteraard mag de rubriek “uit de oude doos” niet ontbreken. We hebben weer een paar prachtige
exemplaren gevonden. Deze keer komen ze uit 1993. Tja, dat is inderdaad een hele tijd geleden. In 1993
begonnen de Spice Girls, begint RTL 5 voor het eerst met uitzenden en speelde het Zandmannetje blijkbaar
bij Kinea. We nemen jullie even mee terug in die tijd.

In 1993 werd een fikse contributieverhoging doorgevoerd.

Een verslagje van KInea 2 door Klaas Vaak….
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In de Kineaan van 1993 ook een ouder artikel uit 1968. Waar een windvlaag het sportveldencomplex in
‘Knijpe’ opende.
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