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Corona update
Sinds 13 november zijn publiek en ouders niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Dit betekent
dat alleen spelers de zaal in mogen en iedereen die een duidelijke taak heeft bij een wedstrijd (bv. trainers
en coaches).
Ouders en trainers
Omdat ouders en toeschouwers de zaal niet in mogen, vragen we iedereen om hun kind(eren) voor de
training/wedstrijd af te zetten en na de training/wedstrijd weer op te halen.
Rij-ouders
Volgens de richtlijnen van het NOC*NSF is er een uitzonderingspositie voor rij-ouders. Zij mogen de zaal in.
Vriendelijk verzoek bij uitwedstrijden: houd het aantal rijders zo beperkt mogelijk.
QR-code
Er zullen zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden controles zijn op de QR-code. Wij begrijpen dat er
verschillende meningen zijn rondom dit thema en willen benadrukken dat wij elke mening respecteren. Als
club zullen we ons echter wel aan de maatregelen moeten houden en kunnen hierop geen uitzonderingen
maken. Wij willen iedereen vragen om geen discussie aan te gaan met diegene die de regels handhaaft.
Bedankt en ondanks alles veel sportplezier toegewenst!
bestuur KV Kinea
Voor alle protocollen van KNKV, NOC-NSF, Rijksoverheid en Sportstad Heerenveen verwijzen we jullie graag
naar www.kinea.nl/corona
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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 de notulen, staan op onze
website.
Locatie: Digitaal (via Google meet) https://meet.google.com/xbb-vbzq-qni
Datum: 29 november 2021
Tijd:
20:00 uur

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
3. Notulen van de ALV d.d. 29 april 2021
4. Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Verzonden per e-mail aan alle leden
5. Financiën
6. Kascommissie
◦

Verslag kascommissie
Edwin vd Sluis en Robert Jan Nawijn

◦

Decharge

◦

Verkiezing kascommissie

7. K.V. Kinea “nieuwe energie”
8. Rondvraag

Graag tot dan!
Met vriendelijke en sportieve groet,
Het bestuur van KV Kinea
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PIN betaling in kantine Hoekstra hal
Vanaf dit seizoen kan er in de kantine van de Hoekstra hal alleen nog maar betaald worden door middel van
pinnen. Want:
1. Snel, gemakkelijk en simpel!
Vrijwel iedereen is in het bezit van een bankpas en de pinapparaten bij KV Heerenveen zijn ook
geschikt om contactloos te betalen. Pinbetalingen gaan in de regel ook sneller dan contante
betalingen.
2. Veiligheid, omdat er geen contant geld meer is in de kantine wordt het werken voor de vrijwilligers
in de kantine veiliger.

Het overgaan op alleen pinbetalingen zorgt in het begin misschien voor verwarring. Bijvoorbeeld omdat
iemand geen bankpas bij zich heeft en nog niet van de verandering op de hoogte was. Maar het went vast
snel.
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Flúster Famkes
Beste lezer,
Welkom terug! De trainingen zijn weer begonnen en er zijn al een aantal
oefenwedstrijden gespeeld, dus laat het nieuwe seizoen maar komen!
Ook deze week hebben we weer leuke rubrieken voor jullie, met onder andere een interview met ex
topkorfballer Michiel Gerritsen! Michiel traint komend zaalseizoen op woensdag de selectie en de A’s,
welkom Michiel! Ook hebben we een nieuwe rubriek, namelijk het dreamteam van de week! Met deze
keer de Kinea B1 in de spotlights. Veel leesplezier!

Tip van de Flúster Famkes:
Door een banaan te eten voor het sporten heb je snel
meer energie en het zorgt ervoor dat die energie langer aanhoudt.
Eet dit gele geluk tot een uur voordat je gaat sporten,
zodat je alles uit je energieniveau kunt halen en een niet te vol gevoel hebt.
Het is de Flúster Famkes opgevallen dat veel Kineanen dit al doen! Maak een foto
dat jij voor de wedstrijd een banaan eet en wie weet kom jij de volgende editie in
de Kineaan te staan! Stuur dit via Instagram naar: Flusterfamkes_kinea

Langs de zijlijn met: Michiel Gerritsen
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Michiel Gerritsen en ben onlangs komen wonen in Bontebok met Linda, Guus (6) en Julie (4). Eerder
woonden we in Groningen. Daar heb ik ook lang gekorfbald, maar dat is alweer een tijdje geleden. Bij Kinea
ga ik komende zaalperiode op woensdag trainen geven aan de selectie en (een deel) junioren.
Hoe lang ben je al lid bij Kinea?
Eigenlijk kom ik net kijken, Sietze Koopmans heeft me gevraagd of ik een keertje langs wilde komen. Net
voordat de lockdown kwam, spijtig natuurlijk. Gelukkig is dat nu wel gelukt en mag ik ook meteen wat
doen.
Wat betekend Kinea voor jou (tot nu toe)?
Wat Kinea voor mij betekent is wellicht nog wat te groot om te verwoorden. Wat ik wel direct heb gemerkt
is de hartelijke ontvangst, leuke mensen die veel samen willen doen en de fijne dynamiek als het gaat om
belangstelling hebben voor elkaar. Je ziet het elders wel eens anders wanneer je nieuw binnenkomt.

Heb je al een hoogtepunt bij Kinea?
Voorlopig is dat een zaterdag wedstrijd kijken van het eerste in het zonnetje met een biertje en daarna in
het feestgedruis op de Knypstermerke… Ook weer met een biertje.
Wat zijn je ambities voor de club?
Mijn ambitie ligt nu vooral op het leren kennen van de club en de mensen die hierbij betrokken zijn.
Daarnaast draag ik graag mijn steentje bij waar dat kan, daar zullen we het vast nog eens over hebben.
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Op wie van de club ben je het meest trots en waarom?
De trainers van mijn zoon Guus en barman Douwe. Het is niet makkelijk een Gerritsen het snel naar ’t zin
te maken, maar zij zijn daar met verve in geslaagd ;)
Voor een serieuzere noot heb ik al heel veel actieve leden gezien die een ongelooflijk hart hebben voor de
club en daar heel veel voor doen. Ik zal proberen dat niet voor lief te nemen en wat vaker mijn waardering
daar voor uit te spreken.
Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn?
Verdedigd schieten mag er wat mij betreft helemaal af. Het is de slechtst omschreven regel in het
spelregelboekje. Daardoor is ‘ie vaak voor meerdere interpretaties vatbaar. Alle voorziene problemen in
het korfbalspel die een mogelijke afschaffing met zich meebrengen worden denk ik door de atleten vanzelf
opgelost.
Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.)
Och zoveel, rituelen zijn m.i. voor sporters cruciaal om in een focus te komen voor een training of
wedstrijd. Zelfde sokken, onderbroek, volgorde van aankleden, bal in handen bij bankzitten en
voorbespreking, tijd van plassen, pastasalade in de bus bij uitwedstrijden, nieuwe fietsroute na een
verlieswedstrijd en zo nog honderd. Het is wel de kunst om niet in paniek te raken als het niet loopt zoals je
gedacht had. Een persoonlijk voorbeeldje: In mijn jongere jaren haalde ik het in mijn kop om het resultaat
van de wedstrijd te kunnen voorspellen door mijzelf bij het inschieten in te prenten terwijl de wedstrijd dus
nog niet eens gestart was: “Als ik nu scoor winnen we de wedstrijd”. Was ik er gewoon even af in het
bijzondere geval dat het schot mis was. Later leerde ik dat wanneer alles erin ging bij het inschieten ik zeker
wist dat we de wedstrijd zouden gaan winnen. Ging er helemaal geen bal in, dan wist ik ook zeker dat we
gingen winnen. Statistisch gezien zou er namelijk in het laatste geval in de wedstrijd geen bal meer mis
kunnen ;). Rituelen en bijgelovigheden zijn er dus met name voor bedoeld om je in je voordeel voor de gek
te houden.
Tot slot, voeg een foto toe van iets of iemand die jou doet denken aan Kinea!

Zoon Guus in zijn allereerste korfbalshirt!
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Horoscoop:

KREEFT (21 juni – 22 juli)
Wie tussen 21 juni en 22 juli geboren is, is doorgaans heel liefdevol en vriendelijk. In het
korfbalveld mag jij wel eens wat gemener zijn. Daarnaast heeft een Kreeft ook een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel en zal een team dus niet zomaar laten zitten!

Dreamteam van de week:
Kinea B1 met trainer/coach: Tessa Oosterhof,
Tessa over haar dreamteam:
Waarom de B1 een dreamteam is? Maak je klaar voor een extra dikke Kineaan!
Het grootste deel van de meiden is al heel lang bij elkaar. Naast dat ze het heel gezellig hebben op
trainingen (wat soms tot frustraties leidt voor de coach) groeien ze ook steeds meer en meer als team in
het korfbal. Iedereen heeft z’n eigen specialiteiten en daarom vult iedereen elkaar goed aan. Daarnaast zijn
er sinds vorig jaar ook 3 nieuwe meiden bij: Anna, Evy en Mara. Deze meiden komen alle drie van de D’s
instromen bij de huidige B1. Dat betekent dat ze dus niet alleen in een nieuw team komen, maar ook een
klasse hebben overgeslagen. En korfballen dat ze kunnen! Het feit dat de drie meiden zo leuk mee draaien
in het team is daarom echt een groot compliment waard. Ook is het heel leuk om te zien hoe ze
opgevangen werden door het huidige team, die al jaren samen korfballen.
Kortom, de B1 is een leuk, gedreven maar vooral een heel gezellig team!
Groetjes,
Een hele trotse coach :)
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Wist je dat?:

Aanwijzing Flúster Famkes:
Op ons Instagram account heb je kunnen zien
dat de Flúster Famkes hebben geluncht
over deze editie in de Kineaan.
heb jij ons gespot?

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 wedstrijdschema voor de zaal is bekend. Het volledige schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal
app. De wedstrijden voor de komende twee weken staan hieronder. De eerste wedstrijden zijn op 27
november en het zaalseizoen eindigt begin april. In deze tijd kan alles opeens anders zijn. Dus kijk altijd
voor het meest actuele schema op www.kinea.nl en in de korfbal app.
Thuisteam
zaterdag 27 november

Uitteam

Locatie

9:00 Kinea E1
9:00 TFS F1
10:00 Kinea D2
11:00 Kinea F2
13:00 SIOS/Jumbo Wolvega C2
13:00 LDODK/Rinsma Modeplein B3
zondag 28 november
14:30 Club Brothers 1
15:15 KIOS (R) 2
zaterdag 4 december

De Hoeve/Forward E1
Kinea F1
Noveas D2
Drachten/Van der Wiel F1
Kinea C1
Kinea B1

MFA Aengwirden
Gymzaal Drachtstercompagnie
MFA Aengwirden
MFA Aengwirden
De Steense
Kortezwaag

Kinea 1
Kinea 2

Blaashal Hoogkerk
Buddingehof

WWMD F1
Kinea E1
CSL D2
SCO/Motip Dupli C2
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK
B1
Mid-Fryslân/Jansma
Burdaard A4
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK
1

MFA Aengwirden
De Trime
Hoekstra hal
Hoekstra hal

DOS '46/KIOS (R) 6
LDODK/Rinsma Modeplein 5

Hoekstra hal
Hoekstra hal

9:00
11:25
11:45
12:45

Kinea F1
Harich E3
Kinea D1
Kinea C1

17:10 Kinea B1
18:15 Kinea A1
19:30 Kinea 1
zondag 5 december
13:00 Kinea 3
14:15 Kinea 2

Hoekstra hal
Hoekstra hal
Hoekstra hal

Let op!
Voor een deel vinden de thuiswedstrijden van de jeugd plaats in Tjalleberd. Het adres van de MFA
Aengwirden is:
It Hiem 3, 8458CA, Tjalleberd
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Scheidsrechterschema 1e helft zaalseizoen
Thuisteam

Uitteam

Locatie

Scheidsrechter

09:00

Kinea E1

De Hoeve/Forward E1

MFA Aengwirden

Sytse Haanstra

10:00

Kinea D2

Noveas D2

MFA Aengwirden

Gerrit Gerritsma

11:00

Kinea F2

Drachten/Van der Wiel F1

MFA Aengwirden

Fimke Gerritsma

09:00

Kinea F1

WWMD F1

MFA Aengwirden

Edwin van der Sluis

11:45

Kinea D1

CSL D2

Hoekstra hal

Erik van der Tuin

12:45

Kinea C1

SCO/Motip Dupli C2

Hoekstra hal

Andries de Boer

17:10

Kinea B1

DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B1

Hoekstra hal

Mart Sietsma

18:15

Kinea A1

Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A4

Hoekstra hal

Eelkje van der Meer

Kinea 3

DOS '46/KIOS (R) 6

Hoekstra hal

Remco Nawijn

13:00

Kinea F1

LDODK/Rinsma Modeplein F1

MFA Aengwirden

Fimke Gerritsma

14:00

Kinea F2

LDODK/Rinsma Modeplein F2

MFA Aengwirden

Edwin van der Sluis

15:00

Kinea D1

Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3

Hoekstra hal

Luka Bijker

16:10

Kinea C1

Lintjo C1

Hoekstra hal

Luka Bijker

17:20

Kinea A1

Spannum A1

Hoekstra hal

Robert Nawijn

Kinea 3

Wêz Warber en Fluch 3

Hoekstra hal

Rienk Vlietstra

27-11-2021

4-12-2021

5-12-2021
13:00
18-12-2021

19-12-2021
13:00

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).
Voor een deel vinden de thuiswedstrijden van de jeugd plaats in Tjalleberd. Het adres van de MFA
Aengwirden is: It Hiem 3, 8458CA, Tjalleberd
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Uit de oude doos
In de oude doos uit 1975 een knaller voor de jeugd en een stel onverlaten. Zijn ze toen gepakt? En de
activiteitenagenda van 1976 waar ongehuwden niet mochten meedansen. Er zou nu een hele categorie bij
Kinea buiten de boot vallen. Daarnaast uit 1993 een handgeschreven verslagje van een zeer actief lid voor
onze jeugd.
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