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DE KINEAAN 

 Jaargang 62   nummer 12   7 december 2021 

PRAKTISCH 

Volgende editie 21 december 2021 

Inleveren verslag en kopij zondag 19 december vóór 19.00 uur via info@kinea.nl 

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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Algemene informatie  
 

 

 

Vrijwilligers gezocht  
 

Ben je lid, ouder/verzorger, broer of zus of gewoon betrokken bij Kinea en zou je graag iets voor de club 

willen betekenen? Dit is je kans!  

 

Vele handen maken weinig werk en dat is ook de reden dat een aantal commissies op zoek zijn naar 

versterking.  Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen, meld je aan via info@kinea.nl.  

 

In de volgende editie vind je een uitgebreidere vacature wat betreft de commissies.  

 

 

  

mailto:info@kinea.nl
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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 

 

 

Beste lezer, daar waren we alweer! Helaas zijn zowel de competities als de avond 

trainingen eerst weer even stop gezet. Enorm balen voor onze spelers, trainers en coaches natuurlijk, 

maar we houden moed om snel weer te kunnen spelen! Deze week hebben we onze voorzitter Eelkje van 

der Meer geïnterviewd en lichten Daniek en Ilse toe waarom hun D1 het dreamteam van de week is. 

Daarnaast hebben we weer een horoscoop en een aanwijzing naar wie wij zijn. Hebben jullie al enig idee 

wie we zouden kunnen zijn? Mail ons dan of stuur een privé bericht naar ons Instagram account! 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Nu de trainingen weer even stil gelegd zijn, kunnen spelers niet meer met hun 

eigen team trainen. Natuurlijk is het wel belangrijk om je conditie en fitheid te 

onderhouden voor als de wedstrijden weer gaan beginnen! De tip van deze 

week is om voor je eigen training een goede warming-up te doen! Vooral als je 

buiten een hardlooptraining doet. Je spieren zijn minder warm door de koude 

buitenlucht. Hierdoor is de noodzaak van een goede warming-up nog 

belangrijker dan in de sportschool of in de zaal. Succes met trainen! 

 

Langs de zijlijn met: Eelkje van der Meer 

Wie ben je en wat doe je?  
Ik ben Eelkje van der Meer en ben op dit moment speler van het uitermate succesvolle Midweek team, 
daarnaast ben ik voorzitter sinds 2013 en ben scheidsrechter. 
 
Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
 Jee dat weet ik eigenlijk niet meer, dat zal zo rond 1990 geweest zijn. 

 
Wat betekend Kinea voor jou? 
Kinea betekent voor mij een 2e familie. 

 
Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Er zijn heel veel hoogtepunten geweest: de busreizen voor promotie/degradatie en beker. Ik weet niet 
meer precies waarheen (Purmerend, Elsloo, Enschede) maar vond dit altijd geweldig. Misschien komt het 
ook doordat we altijd met een goed resultaat terug konden reizen, altijd feest! Maar ook de realisatie van 
ons nieuwe clubgebouw Noppes was echt een groot hoogtepunt. Met z’n allen een paar dagen per week 
bouwen, een superleuke tijd. Ik heb groot respect gekregen voor de kwaliteiten van onze klusploeg. Deze 
zelfde ploeg is trouwens nog regelmatig te vinden in en rond Noppes, echt respect. 
 
Wat zijn je ambities voor de club? 
Het zou mooi zijn wanneer we echt een stabiele 2e klasser kunnen zijn, met voldoende spelers en jeugd. 
Ook op het gebied van jeugdtrainers en TC zouden er best minder zorgen mogen zijn. 
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Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Lastig om 1 persoon te noemen. Ik ben gewoon erg trots op de groep die vrijdagsmiddags klust. 
 
Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn? 
Neem maar een regel over van het basketballen: geen gezeur op de scheids, accepteren die handel. 
 
Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 

Heb ik niet, ben vaak blij dat ik op tijd ben! 😊 
 

Tot slot, voeg een foto toe van iets of iemand die jou doet denken aan Kinea! 

 

 
 

 

 

 

Horoscoop:  

LEEUW (23 juli – 22 augustus) 

Leeuwen houden ervan bewonderd te worden en dé ster te zijn! Dus, net zoals de ram, wil je 

winnen. Je hebt lef en pronkt graag met je spieren. Probeer thuis wat krachttraining te doen nu we 

even niet meer kunnen korfballen! 
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Dreamteam van de week: 

Kinea D1 met als trainers/coaches: Ilse en Daniek 

De D1 is een heel gezellig team en is een mix van 3 jongens en 9 meiden. Er zijn in het afgelopen 

jaar 3 van deze spelers nieuw bij gekomen, zij hebben het korfbal erg snel opgepakt en zijn goed 

ontvangen door de rest van het team, en wat was Jitse blij dat hij eindelijk niet meer de enige 

jongen is. De spelers kunnen het goed met elkaar vinden wat ook erg fijn is voor de coaches. De D1 

speelt voor het eerste jaar in 2 vakken, wat een lastige overgang is, maar ze hebben dit super snel 

opgepikt. De meesten vinden het zelfs leuker want ze kunnen af en toe even uitrusten ;) Daarnaast 

zijn ze altijd fanatiek, vooral in de wedstrijden, en gedreven om te winnen, al zijn de trainingen 

soms wel iets te gezellig:) maar dat proberen wij als coaches natuurlijk te verbeteren. Naast 

winnen vinden de kinderen het allerbelangrijkste dat ze het leuk vonden en daar zijn wij het 

helemaal mee eens. 

 

Groetjes twee trotse coaches Ilse en Daniek 
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Wist je dat?  

 

 

   
 
 
 
 

  
  

  
 
 
 

 
 
 

Er bij Kinea regelmatig een handdoek wordt vergeten?  
 
 
 
 
 

 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 

 

  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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EVEN SERIEUS...  

Wedstrijdschema zaal 
Het wedstrijdschema voor de zaal is redelijk dynamisch. Het onderstaande schema kan alweer achterhaald 

zijn. 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. Houd ook de WhatsApp groep goed in de gaten. 

 
  Thuisteam Uitteam Locatie 

zaterdag 11 december 

 9:15 WWC F1 Kinea F2 De Greidhoeke 
 9:15 Wordt Kwiek D1 Kinea D1 MFC De Kompenije 
 14:30 Westergo C1 Kinea C1 De Middelzee 
 14:45 SIOS/Jumbo Wolvega A2 Kinea A1 De Steense 

zondag 12 december 

 10:00 SIOS/Jumbo Wolvega 4 Kinea 3 De Steense 

zaterdag 18 december 

 9:30 DTG E1 Kinea E1 De Trime 
 9:30 DTG D1 Kinea D2 De Trime 
 13:00 Kinea F1 LDODK/Rinsma Modeplein F1 MFA Aengwirden 
 14:00 Kinea F2 LDODK/Rinsma Modeplein F2 MFA Aengwirden 
 

15:00 Kinea D1 
Mid-Fryslân/Jansma 
Burdaard D3 Hoekstra hal 

 16:10 Kinea C1 Lintjo C1 Hoekstra hal 

zondag 19 december 

 13:00 Kinea 3 Wêz Warber en Fluch 3 Hoekstra hal 
 14:15 Kinea 2 Apeldoorn 4 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 

Scheidsrechters 
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 
 

 

  

http://www.kinea.nl/
http://www.kinea.nl/scheidsrechters
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Pieten training  
 

27 november was het heerlijke ochtendje gekomen, 

Een dag waar de kinderen al lang van hadden liggen dromen. 

 

Bij de Kangoeroes een leuke pieten training doen; 

Met allemaal pietjes in het geel, blauw, rood en groen. 

 

Muziek, vlaggetjes, klimmen, en klauteren met veel plezier; 

Pakjes in een korf gooien geeft daarbij ook veel vertier. 

 

Ook wat lekker eten en drinken en een heus cadeau zaten er bij; 

Hiervan werden de Kangoeroe pieten kindjes echt wel blij. 

 

Aan het eind moe en voldaan en dat was het weer; 

Volgend jaar doen we het nog een keer. 
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Coaches en hun team  
Omdat er de komende weken minder wedstrijden zijn, zetten ze we coaches in het zonnetje. Deze week de 

coaches van de C1 en de D2.  

 

KINEA C1 

Vertel eens wat over jezelf 

Mijn naam is Siepie de Groot. Inmiddels ben 

ik alweer zes jaar trainster en coach van het 

team van onze dochter Doutzen. Ik doe dit 

omdat ik zelf heb gekorfbald en het leuk vind 

om de jeugd dit ook te leren. Ik heb zelf 

jarenlang gekorfbald. De hele jeugd heb ik bij 

Kinea gespeeld en daarna meteen door naar 

het eerste van Kinea in de 1e klasse. Toen ik 

zwanger was van Doutzen en daarna Redmar 

ben ik gestopt met korfballen. Heel af en toe 

doe ik nu nog met de midweek mee.  
 

Welk team train/coach je? 

Ik ben trainster/coach van Kinea C1. Een groep van tien gezellige en talentvolle meiden. Veel van deze 

meiden geef ik al trainen vanaf de F’jes . Het is enorm leuk om hun ontwikkeling te zien, zowel als persoon 

maar ook als korfballer. Wat leuk is aan de leeftijd die ze nu hebben, is dat we al afspraken kunnen maken 

hoe we willen korfballen en dat ze steeds meer inzicht beginnen te krijgen in het spelletje. Ik probeer hun 

dat inzicht ook heel erg mee te geven. Leuk om dan van een eigen oud teamgenoot te horen dat ze dit 

terug ziet bij een wedstrijd van het team…!  
 

Wat is je leukste herinnering als coach/trainer 

We hebben al meerdere kampioenschappen gevierd. Het team is talentvol en heeft daardoor al veel tegen 

goede teams gespeeld zoals Drachten, LDODK en Nic. In die teams zitten dan ook altijd meerdere jongens. 

Het is zo mooi om te zien hoe de meiden tegenstand bieden aan deze teams. In een kampioenswedstrijd 

tegen Drachten konden beide teams nog kampioen worden. Veel publiek langs de lijn en Drachten speelde 

toen met drie jongens en één meisje. Kinea won met de meiden in een thriller. Dat vond ik zo knap van de 

meiden. Daar denken ook nog veel ouders aan terug…..het leuke van het team is dat er daarnaast ook vaak 

pakes en beppes langs de lijn staan om te supporteren.  
 

Waar is jouw team goed in, zijn er ook leerpunten voor je team.  

Ze kunnen heel goed veel verdedigende druk geven. Dat vinden tegenstanders vaak lastig. Ook kunnen ze 

goed doelpunten maken en proberen ze snel over te spelen. En natuurlijk kunnen er altijd dingen beter, 

anders hoeven we ook niet meer te trainen. Een doorloopbal nemen is nog wel een leerpunt; de meiden 

nemen deze kansen nog heel graag bovenhands. Dit seizoen zijn ze bijna het jongste C-team van Nederland. 

Hierdoor zijn de tegenstanders vaak een kop groter en minimaal een jaar ouder. Dat is nog wel wennen 

met de lange handen en meer praatjes van tegenstanders. Maar hier gaan ze vaak goed mee om, waardoor 

ze op het veld onverwacht kampioen zijn geworden! 
 

Hebben jullie ook een mascotte of ritueel voor de wedstrijd 

Er staat geen vaste mascotte langs de lijn. Sinds dit seizoen helpt Nienke, de moeder van Madelon, mij met 

coachen. Zij werkt ook op de ambulance en kan goed tapen. De meiden zitten allemaal in de groei 

waardoor veel last hebben van pijnlijke enkels en knieën. Het lijkt erop dat het tapen van enkels en knieën 

steeds meer een ritueel begint te worden…. 
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KINEA D2 

Vertel eens wat over jezelf 

Wij zijn Wessel en Wout, wij zijn allebei 16 jaar jong en wij wonen in De Knipe. Wij doen al 5 jaar met veel 

plezier aan korfbal, sinds een jaar geven wij ook trainen en coachen wij. Wij spelen zelf in de A1 en coachen 

de D2. We zijn begonnen met training geven omdat er te weinig trainers waren en doen het nu nog steeds 

met veel plezier. 
 

Welk team coach/train je? 

Wij coachen en trainen dus de D2. Wij vinden deze 

leeftijd zo leuk omdat ze de basis van het korfballen al 

aardig goed onder de knie hebben, maar er zijn genoeg 

nieuwe dingen aan te leren. Wij zijn zelf in onze eigen 

wedstrijden en bij het coachen erg fanatiek, wij merken 

dat het team het begint over te nemen zo werden wij 

het eerste seizoen ook kampioen. 
 

Wat is je leukste herinnering als coach/trainer 

De leukste herinnering was dat we het eerste seizoen 

kampioen werden met het team. Dit vinden we de 

leukste herinnering omdat we er met ze alle hard voor 

hebben gewerkt en iedereen was er heel blij mee. 
 

Waar is jullie team goed in en zijn er nog leerpunten? 

Ons team is goed in counteren, als we de bal onderscheppen zij we enorm snel bij de korf. Ons team kan 

nog wel leren om goed te presteren onder verdedigende druk, zoals goed blijven passen en schieten. 
 

Hebben jullie ook een mascotte of ritueel voor de wedstrijd? 

e hebben altijd wel een mascotte bij de wedstrijd maar elke week ziet die er anders uit. 

 

Wedstrijdverslag  
 

04-12-2021 Kinea D1 - CSL D2 4 - 4 

Na een eeuwigheid wachten konden we weer een wedstrijd spelen. We moesten tegen CSL. We 
speelden thuis in de Hoekstrahal. 
 

Futttt en we begonnen. We maakten in de eerste 10 minuten al 3 goals😁. En toen de 2de 10 minuten na 
de wissel van Erin naar Lieke. Na de eerste helft dacht CSL dit pikken we niet en ze maakten de 4-1. En 

toen even later ook nog de 2-4 en de 3-4☹️. En toen in de laatste 10 minuten werd er een bal op 
Fardau’s duim gegooid en in haar buik geslagen met een ellenboog van de tegenstander. Hierdoor had ze 
veel pijn en zat zij op de wissel maar te veel pijn om te wisselen. Dus hadden we geen wissels meer want 
er waren een paar uit onze ploeg die ziek waren of niet konden. Toen had Amarens ook last en wou er 
ook uit toen waren we met te weinig. Toen kwam er een van KINEA maar dan van een hoger team. Toen 
konden we weer door. (Ennu Elin bedankt!) Toen werd er in de laatste minuut de 4-4 gescoord door de 
tegenstander. Het was een spannende en pittige wedstrijd! 
 

Hopelijk winnen we volgende keer dan moeten we tegen WORDT KWIEK in Jubbega!!! 
 
                                                       Groetjes Lieke 
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Uit de oude doos  
 

Deze keer in de oude doos: De spelregels worden in 1993 nogmaals goed uitgelegd. Ook toen ging het al 

over voldoende afstand houden. En hadden ze in 1973 al een vooruitziende blik hoe waardevol het 

sportcomplex voor ons ging zijn.  
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Gehoord en gezien  
De pieten zijn afgelopen week bij de c’s langs geweest en iedereen kreeg een cadeautje in de schoen. 

Daarnaast werden er pietjes gesignaleerd bij de trainingen. Voor iedereen wat lekkers. Top geregeld 

pietjes! 


