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Inleveren verslag en kopij zondag 6 maart 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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In Memoriam Jappie Koopmans  
 

Op 10 febrewaris is ús trou lid en supporter Jappie Koopmans ferstoarn.  
Sjoen de grutte stream minsken hjoed by de kondoleanse siet hy by in protte minsken yn it hert.  
Want Jappie wie in belútsen en noflik man, sa docht ek blyken út dit stik wêryn we werom sjogge 
nei de momenten wêr we Jappie sa úttekenje kinne.  
 
 

 
Jappie wie in bútenman en sportman. Troch de kuorbalsport hie Jappie Sietske moai wat jierren 
lyn kennen leard. Sadwaende kaam Jappie mei Sietske fanút Tytsjerk te wenjen yn De Knipe, se 
hienen ek 2 bern kriegen: Liesbeth en Sietze. Alle fjouwer kuorbalje, in boppeslach foar de 
feriening. 
 

 
 
  

Jappie hat jierrenlang kuorballe mar troch 
minne knibbels moast er it spyljen opjaan. 
Tige spytich want mei it fêste groepke wie 
der altyd in soad wille. Foaral mei 
Johannes Wever, se  koenen elkoar 
prachtich te fiter nimme. Dit is in foto fan 
de lêste wedstriid wêr rinnend kuorbal 
spile waard, dit koenen de “senioren” noch 
moai dwaen. 
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As belutsen lid waard Jappie nei it sels spyljen aktyf as coach. En ek dan wie hy altyd posityf en 
wist mei in grapke de sfear deryn te hâlden. As supporter mocht Jappie ek graach sjen by de 
wedstriiden fan Sietske, de bern en letter ek de bernsbern. 
 

 
 
Sa’n 20 jier lyn wie der in geselliche joun regele, wêryn elk team in stikje dwaen moast. Dit stikje 
moast 10 minuten duorje, sa wie de opdracht. Fanút Jappie kaam it idee om shanty ferskes te 
sjongen mei it team. Der kaam in pream op it podium en it wie prachtig, se wûnen fan alle teams 
de 1e priis. Hjir út binne letter De Preamsjongers ûntstien. Jappie wie ien fan de oanjagers want 
sjonge en musyk dat wie Jappie. 
 

By de jierlikse fytstocht wienen Jappie en Sietske 

fêste dielnimmers. Altyd wille mei de ploech. Ek by 

de klusploech wie Jappie mei syn bostrimmer fan 

‘e partij. Sa’n fêste krêft ek by it antiek by de 

rommelmerke, dêr wie syn fêste plakje.  

Je koene altyd in berop op him dwaen, Hy hie ek 

leuke ideëen want hy is ek al ris mei in keppel 

skiep op it poadium yn de feesttinte by it 75-jierrich 

bestean fan Kinea kaam. En sa kreatief as fygurant 

op de lêste wein fan Kinea mei de Knypster Merke 

optocht. Dêr is nog in moai plaetsje fan, want 

Jappie koe wol serieus wêze as it moast: 
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Mei Jappie ferlieze we as ferieniging in tige noflik man. Altyd op skik, posityf en mei humor.  

Dizze foto seit alles: 

 

 
 

Sa as op de roukaart stiet: wat sjoche we op in moaie tiid werom. We tinke oan Sietske, Liesbeth, 

Sietze, Gert en Janneke en de pakesizzers. 

 

Ut namme fan Kinea: 

 

Uilke Haanstra 
Eelkje van der Meer 
Sjoerd van der Meer 
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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 

 

Welkom bij alweer een nieuwe editie! De competities zijn alweer in volle 

gang en wat is het ontzettend fijn om iedereen weer te zien, zowel langs de 

lijn als op het veld! Zoals altijd hebben we een horoscoop, weetje en een 

goud(gele) tip. Daarnaast is er deze keer een interview met Luka Bijker te 

zien en verteld Jannie Nutters over waarom de midweek het dreamteam van de week is. Heel veel 

leesplezier! 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Onvoorstelbaar dat we straks na al die weken weer teruggaan naar het oude normaal. Geen 

lockdown meer en alles weer open! Door lange tijd niets te kunnen of mogen, is het straks extra 

bijzonder. Onze tip is dan ook om extra te genieten! We hopen dat we straks met zijn allen 

collectieve vreugde mogen ervaren, zoals we nu wellicht collectieve eenzaamheid ervaren. Laten 

we dansen, springen, vieren en vooral de slingers heel lang laten hangen want dat verdient 

iedereen. 
.  

 

Langs de zijlijn met:  Luka Bijker 

Wie ben je en wat doe je?  

Ik ben Luka Bijker, ik ben speler van het tweede en kom ook in actie als scheidsrechter 
 
Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 

Ik speel vanaf mijn zesde al korfbal en begon dus in de F’jes ik ben inmiddels 18 jaar dus ben al 12 

jaar lid van Kinea 

 
Wat betekend Kinea voor jou? 

Kinea betekent voor mij een hele warme club waar het altijd barst van de gezelligheid en sfeer 
zowel binnen als buiten het veld. Een plek waar iedereen zich thuis voelt en ik niet zo snel weg zal 
gaan 
 
Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 

Mijn hoogtepunt bij Kinea was bij een wedstrijd in de B1. Het stond 8-8, allerlaatste minuut en ik 
kreeg de bal net over de middellijn aangespeeld. Remco, mijn toenmalige coach, zei schiet maar 
gewoon, dus ik schoot. De bal raakte op een halve meter het plafond net niet en de bal vloog er in. 
Tot nu toe het leukste doelpunt om te scoren. 
 
Wat zijn je ambities voor de club? 

Mijn ambitie bij de club is om in ieder geval volgend jaar in de basis van het eerste te spelen, dit is 

tot nu toe alleen nog in een oefenwedstrijd gelukt. 
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Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 

Ik ben het meest trots op Sjoerd van der Meer. Dit omdat hij ondanks dat het niet meer fluiten en 
spelen bij Kinea en zijn leeftijd, hij toch enorm actief bezig met het regelen van de scheidsrechters 
en het scheidsrechters schema 
 

Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn? 

De derde helft kan je ook nog winnen, net als strafworpen in de F’jes, je wint de wedstrijd niet 

maar het voelt toch goed, al verlies je juist alsnog de morgen daarna. 
 
Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 

Ik heb niet per se een vast ritueel voor een wedstrijd maar ik heb wel mijn beste wedstrijden 
gespeeld als ik de avond daarvoor een biertje teveel had gehad verder niks bijzonders 
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Horoscoop:  

STIER (21 april - 20 mei) 

   Als je een stier bent dan is comfort jouw ding. En je weigert om dit op te geven! Sport is 

er voor jou om van te genieten en nieuwe energie op te doen. 
 
 
 
 

 

Dreamteam van de week:  

 

 

 
Waarom ons team de 

Midweek een dreamteam is. 

Omdat wij (oudjes)       best 
een leuk partijtje korfballen. 
Wij een enorm gezellig team 

hebben. 
En omdat wij allemaal 

Toppers zijn. 
En de 3 helft net zo 

belangrijk vinden dan de 1e 
en 2 e helft. 

 
 
 
 

 
 
Wist je dat?  
  

Fardou Boonstra verlaat helaas de selectie vanwege drukte met school.  
Gelukkig heeft het derde er nu wel een sterspeler bij!  
Succes topper!  

 

Luka Bijker gaat binnenkort op reis en moet ons helaas een tijdje verlaten.  
Heel veel plezier Luka! De flúster Famkes zijn nu al benieuwd naar je verhalen. 
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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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Sfeeractie 19 maart: Kinea 1  -  DIO/VZK 1  
 

We zijn los. Na twee jaar Corona is er weer actie en met publiek erbij. Het vlaggenschip van Kinea heeft al 

twee wedstrijden in de “mini” competitie achter de rug. Eentje gewonnen tegen Club Brothers en verloren 

tegen kampioenskandidaat DIO/VZK. De laatste thuiswedstrijd op zaterdag 19 maart  komt deze ploeg op 

bezoek bij de Knypsters.  Lukt het Kinea te stunten tegen dit kampioensteam. Tijdens deze spannende 

wedstrijd organiseert de JAC weer een sfeeractie voor alle jeugd! 

 

We gaan de hal versieren in onze mooie geel en zwarte kleuren, patat eten, en uiteraard proberen Kinea 1 

in de tweede klasse te behouden. 

 

Deze activiteit is voor alle jeugd leden, en ook de trainers en coaches worden verzocht om mee te komen, 

om het JAC te ondersteunen Het JAC zorgt voor lawaaimakers. En natuurlijk kun je zelf lawaai meenemen, 

toeters, trommels en wat ook maar meer. 

 

Een activiteit voor alle jeugdleden van A t/m F  

We verzamelen ons zaterdag 19 maart om 15.45 uur. Even oefenen in 

het aanmoedigen en om 16.00 uur los. 

Na de wedstrijd gaan we met zijn allen patat eten. We maken er een 

mooie middag van. Neem je ouders mee en laat hun ook genieten van 

de gezellige sfeer. 

 

Afmelden: 

Wanneer jij echt niet kunt komen, dan graag afmelden via ons mail adres: kinea.jac@gmail.com (dit geldt 

ook voor de trainers/coaches). 

 

- Groetjes de JAC  

 

ps. val je niet meer onder de jeugd? Je bent van harte welkom om samen met ons Kinea aan te moedigen 

 

Nieuwjaarsbingo 1 januari 2022  
 

We hebben nog een prachtige 

actiefoto van de Nieuwjaarsbingo 

binnen gekregen. Het verslag stond 

al in de Kineaan van 25 januari. Deze 

is nog terug te vinden op de website 

www.kinea.nl/kineaan. 

 

 

  

http://www.kinea.nl/kineaan
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EVEN SERIEUS...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Hieronder staan de wedstrijden voor de komende twee weken. Er kunnen nog wijzigingen optreden. Het 

meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 

 
  

Thuisteam Uitteam Locatie 

zaterdag 26 februari 
 

12:10 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 Kinea D1 De Twine 

zaterdag 5 maart 
 

9:00 Kinea F2 WWC F1 MFA Aengwirden 

 13:30 Kinea D1 Wordt Kwiek D1 Hoekstra hal 

 14:35 Kinea C1 Westergo C1 Hoekstra hal 

 15:40 Kinea B1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 
B3 

Hoekstra hal 

 16:45 Kinea A1 SIOS/Jumbo Wolvega A2 Hoekstra hal 

 18:00 Kinea 1 Thrianta 1 Hoekstra hal 

zondag 6 maart 
 

13:00 Kinea 3 Forward 1 Hoekstra hal  

14:15 Kinea 2 Apeldoorn 4 Hoekstra hal 

 

Uitslagen 
 

 Wedstrijd Uitslag 

Woensdag 16 februari 

 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 - Kinea C1 6 - 5 

Zondag 13 februari 

 DOS '46/KIOS (R) 6 - Kinea 3 29 - 10 

 LDODK/Rinsma Modeplein 5 - Kinea 2 21 - 11 

Zaterdag 12 februari 

 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 - Kinea 1 27 - 10 

 SCO/Motip Dupli C2 - Kinea C1 7 - 8 

 CSL D2 - Kinea D1 5 - 10 

 Lintjo F2 - Kinea F2 24 - 1 (2 - 1) 

 WWMD F1 - Kinea F1 12 - 13 (2 - 2) 

 Kinea E1 - Harich E3 3 - 7 

 

 

  

http://www.kinea.nl/
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WEDSTRIJDVERSLAGEN  
 

12-02-2022 Kinea E1 - Harich E3 3 - 7 

            
 
Groetjes Eva  

 

12-02-2022 CSL D2 - Kinea D1 5 - 10 

We hadden zaterdag een wedstrijd in Stiens we moesten tegen CLS. Het eerste goal is door fenna 
gemaakt. Tot de pauze was het nog 2-2 geworden. Het was super spannend. 
Na de pauze maakt Fenna direct nog een goal ook Lisa en Laurenz maakten ook nog een mooi goal. 
CLS komt nog tot 4-5 dan maakt amarens nog drie doelpunten, Enora en Nynke scoorden ook nog. 
Eindstand 5-10  

We kregen ook nog een zakje chips want amarens was jarig hiep hiep hoera😊 
 
Groetjes Nynke Pijlman  

 

12-02-2022 Lintjo F2 - Kinea F2 24 - 1 (2 - 1) 

 

Afgelopen zaterdag moesten we naar Oldeberkoop. Guus en Bente waren er niet, dus we waren met ons 

vijven op pad. Het was een moeilijke wedstrijd..we hebben erg ons best gedaan maar helaas met 24-1 

verloren. Lutske heeft eentje voor Kinea gescoord. 

Met de strafworpen werd het 2-1. Deze heeft Tess gescoord. 

 

Na afloop kregen we nog een lekker zakje chips van Kinea, bedankt daarvoor! 

 

Marit en Nienke bedankt voor het coachen! 

 

 Groetjes van Silke 
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Uit de oude doos  
 

We nemen jullie deze keer mee terug naar 1976. Zoals sommigen zich misschien nog goed kunnen 

herinneren ging er in de eerste dagen van januari een zware storm over Nederland. Ook was er de eerste 

aflevering van Sesamtraat op televisie. Natuurlijk waren er ook de 12e Olympische winterspelen. Wij 

herinneren ons er niets van, wat uw gehele redactie was nog niet geboren. Maar internet helpt ons om de 

geschiedenis een klein beetje levend te maken. 

 

 
 

 


