
 De Kineaan 1 

 

 

  

DE KINEAAN 
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PRAKTISCH 

• Volgende editie 26 oktober 2021 

• Inleveren verslag en kopij zondag 24 oktober 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 

mailto:info@kinea.nl
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IN HET ZONNETJE: HARM DRENTH  
 

Harm heeft na jaren trouwe dienst de redactie van De Kineaan verlaten. Ondanks de Knypster merke 

heeft het bestuur gezwoegd op een prachtig gedicht voor Harm. Geheel volgens traditie van Kinea is 

het een Limerick geworden. 

 

Beste Harm: 

 

Op zondagavonden alle copy verzamelen voor in De Kineaan 

Dat heb je 10 jaar lang met veel energie en passie gedaan 

Eerst alle verslagjes op papier, later via de mail 

Alle info bij elkaar van Zwart/geel 

Duizend maal dank dat je zo voor ons hebt klaargestaan. 

 

Het bestuur van Kinea 

 

 

LANGS DE ZIJLIJN  
 

Deze en andere rubrieken volgen binnenkort. De schrijvers van deze rubriek maken zich niet bekend. 

Dus pas op wat je zegt en tegen wie de komende tijd.  

 

 

 

XOXO 
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EVEN SERIEUS...  

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. 

 

  Thuisteam Uitteam 

dinsdag 12 oktober 

 18:15 Kinea C1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C2 

 19:30 Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden 
A1 

Kinea A1 

woensdag 13 oktober 

 19:30 Kinea MW1 LDODK/Rinsma Modeplein MW1 

zaterdag 16 oktober 

 9:00 Kinea F1 Harich F1 

 9:00 Kinea D2 WWC D2 

 9:30 SIOS/Jumbo Wolvega B2 Kinea B1 

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

 11:00 Lemmer D1 Kinea D1 

 11:15 Kinea A1 Spannum A1 

 11:15 Kinea C1 Wordt Kwiek/WWMD C1 

 12:00 DOS '46 E3 Kinea E1 

 15:20 Rodenburg 1 Kinea 1 

zondag 17 oktober 

 10:30 Wordt Kwiek 1 Kinea 3 

 11:00 LDODK/Rinsma Modeplein 5 Kinea 2 

vrijdag 22 oktober 

 20:00 Udiros MW1 Kinea MW1 

zaterdag 23 oktober 

 9:30 WWMD F1 Kinea F2 

 13:00 Kinea 2 Sparta (Ze) 2 

 14:30 Kinea 1 DTG 1 

 

De indeling van de scheidsrechters is te vinden op de site (www.kinea.nl/scheidsrechters) en 

in de korfbal app. 
 

  

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


 De Kineaan 4 

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 16 oktober 

8.15 - 10.15 uur    Helena de Bokelaar en Gerrit 

10.15 - 12.30 uur  Franciska Hornstra en Alie Cnossen 

 

Zaterdag 23 oktober 

12.15 - 14.15 uur  Anneke Boonstra en Fron Sierdsma 

14.15 - afloop        Gerrit en Sjoerd 

 

Zaterdag 30 oktober 

17.30 - afloop      Douwe Minkema en Tiny Bergsma 

Schoonmaakrooster 
Ons clubhuis moet op maandag, na de thuiswedstrijden weer schoongemaakt worden. We gaan er 

eerst vanuit dat onderstaande dames en heren ons wel weer willen helpen! Het schema is nog niet 

helemaal compleet. Dit volgt later. 

 

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
mailto:fimke_gerritsma@hotmail.nl
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HALLOWEEN ACTIVITEIT F,E,D & C 
 

Ook het JAC kan weer los na anderhalf jaar in de lockdown te hebben gezeten.  We hebben voor 

iedereen leuke activiteiten op het programma staan. 

 

De eerste activiteit is op zaterdag 30 oktober voor de F,E,D en de C jeugd. 

Wat we precies gaan doen is nog een verassing, maar de het thema is Halloween. 

Maar dat het een leuke dag gaat worden is zeker. 

 

 

Voor de F en E jeugd begint het programma om 11.00 uur. En de D en C worden om 12.30 uur 

verwacht. 

 

We gaan met zijn allen eten in griezelige sferen. Wie weet word je verrast met een lekkere 

heksensoep. 

 

Na het eten om 13.00 uur is het einde voor F en E. De D en C zijn om 14.30 uur klaar. 

 

Het thema is Halloween, dus kom in je mooiste Halloween outfit. 

 

Opgaven via Kinea.jac@gmail.com  

We zien jullie allemaal op zaterdag 30 oktober. 

 

Groetjes, 

 

Het JAC   

mailto:Kinea.jac@gmail.com
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SPONSORTIJD  
Werktijd en Kinea verlengen met vier jaar!   
  

Uitzendburo Werktijd en korfbalvereniging Kinea hebben besloten om nog vier jaar met elkaar in 

zee te gaan. Eigenaresse Geke Schuring geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat de vereniging 

actief kan blijven in het dorp. “Daarnaast korfballen mijn eigen kinderen bij de vereniging en het is 

een enorm gezellige vereniging”.   

 

In 2001 besloten twee ondernemende Friezen, Wiep Hoekstra en Geke Schuring, om een eigen 

uitzendburo te starten. Bij Werktijd zijn we buitengewoon, gewoon. Het belangrijkste is dat we 

menselijk, meedenkend en meegaand zijn. Hierbij komt een flinke portie Fryske nuchterheid kijken; 

keihard werken, maar toch met beide benen op de grond blijven.   

 

Wat maakt Werktijd uniek?  

Werktijd is een uitzendburo, met veel werk en enorm leuke mensen. Het is echt mensenwerk, niet 

alleen bij een actie, maar altijd! Wij stellen de mens centraal, klanten of werkzoekenden, zij zijn wel 

hetgeen wat onze organisatie maakt. We hebben echt aandacht voor elkaar en vinden het belangrijk 

om onze passie te delen. We zijn een laagdrempelig bureau, die snel schakelt en altijd betrokken is.   

  

Werktijd en Kinea  

De twee ondernemers hoefden er niet lang over na te denken om Kinea opnieuw te sponsoren, het is 

een gezellige club waarbij veel georganiseerd wordt. Zelf zijn de ondernemers echter geen 

korfballers. Wiep maak je echt blij met een goed potje voetbal en Geke is een fan van teamsporten, 

kickboksen en kracht.   

Werktijd vindt het mooie aan Kinea dat het een gezellige, leuke, maar ook groeiende club is met vele 

vrijwilligers. Beide partijen hopen dat de sponsoring nog lang standhoudt. De saamhorigheid is 

enorm! Op naar nog vele jaren samen!   
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UIT DE OUDE DOOS  
 

Kinea heeft een enorm archief. Kilometers archiefdozen met allerlei nuttige zaken om te bewaren. 

Daar zitten ook vele edities van de Kineaan in. Zo nu en dan halen we een limerick en een verslagje of 

leuk verhaaltje uit de oude doos. Kunnen we even terug denken aan vroeger. Aan die goede oude 

tijd. De tijd dat er nog zeven limonade in een sixpack gingen. Die tijd komt niet weer. Maar in 

gedachten even terug dwalen naar vroeger kan geen kwaad. Dwaal je met ons mee? 

 

 

Limerick van 24 november 1976 

 

 
 

 

 

Wedstrijdverslag van 22 januari 1975 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN  
 

09-10-2021 Kinea F1 - SIOS/Jumbo Wolvega F1 7 - 6 (1 - 4) 

 
 

09-10-2021 Kinea D1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 3 - 8 

Het was een koude en vroege ochtend, maar toen we eenmaal op het veld stonden negeerden we 
dit gewoon. We begonnen heel goed, want na 1 minuut gooide Lieke het eerste schot al in de korf, 
helaas was deze verdedigd. Daarna nog een paar kansen, maar die gingen er niet in. Daarna 
hadden de tegenstanders wel snel de bal steeds weer te pakken. Ze probeerden steeds van 
afstand te schieten, maar veranderde deze pogingen ook snel in een doorloopbal dat was wel 
lastig. Er volgde ook nog een strafworp voor Kinea door Enora en één voor Mid Fryslan, maar die 
gingen er niet in. Daarna pakten we er wel heel veel ballen uit en hadden de bal snel weer terug. 
Tijdens de pauze was de stand 0-5 
 
In de 2e helft scoorde Fardau ons 
eerste doelpunt, 1-5! Daarna 
scoorden zij weer en gooide Fardau 
er nog 1 in, 2-6. Uiteindelijke uitslag 
was 3-8. We hebben wel verloren, 
maar we hebben het wel veel beter 
gedaan dan de vorige keer dus veel 

verbeterd       
 

Groetjes Enora 

 



 De Kineaan 9 

05-10-2021 WSS 3 - Kinea 2 11 - 12 

Kinea 2 reisde dinsdag 5 oktober af naar Oude Pekela voor een inhaalwedstrijd tegen WSS. De 
lange reis en het slechte weer waren de oorzaak van een stroef begin van beide kanten. Het 
resultaat hiervan was een spannende en gelijk oplopende eerste helft. In de tweede helft wist 
Kinea uit te lopen door de goede kansen knap te benutten. Toch wist WSS aan het einde van de 
wedstrijd nog terug te komen. In de spannende slotfase wist Kinea in de laatste minuut de 
winnende te maken. Met een stand van 11-12 in het voordeel van Kinea floot de scheidsrechter af. 
Hast sa fier fut os Amerika, Mar wol twa punten pakt ut alde Pekela! 
 
Maike Vermeulen 

 

02-10-2021 Udiros E1 - Kinea E1 2 - 1 

We moesten heel vroeg op zaterdag spelen. Eerst reden we verkeert maar gelukkig kwam het toch 
nog goed. We speelden tegen Udiros. De wedstrijd was heel leuk. Eerst scoorde Lieke daarna 
scoorde Udiros twee keer. De stand bleef zo. Twee kinderen hadden pijn. Lieke kreeg een bal 
tegen haar hoofd. Fenna had last van haar knie na een vliegende tackel van Udiros. De eindstand 
was 2-1. 
 

groetjes Eva 
 

02-10-2021 Joure F1 - Kinea F1 2 - 15 

Een mooie zaterdagochtend in Joure, 15-2 gewonnen!! Hier zie je mij de strafworp nemen.  
 

 
 

Groetjes Line F1 
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02-10-2021 DTG D1 - Kinea D2 1 - 4 

Zaterdag 2 oktober stond onze 3 uitwedstrijd op rij gepland. Deze keer moesten we naar DTG in 
Wijckel. De eerste wedstrijd thuis wisten we te winnen van deze ploeg dus we hoopten vandaag 
ook 
weer met de punten naar huis te kunnen gaan. Om 10:00 klonk het beginsignaal en binnen 5 
minuten hadden we al 2 keer gescoord. Sanne maakte het eerste punt en Sophie de tweede. Nog 
voor de rust scoorde Sanne de derde. Na de rust moesten er weer even inkomen, ondanks de vele 
kansen lukte het ons even niet om te scoren. DTG wist er toen 1 te scoren. Gelukkig kregen we op 
het einde nog een mooie kans en wist Sanne ook het vierde punt voor ons te maken. 
 

Groetjes Britte 
 

02-10-2021 Kinea F2 - OWK F1 2 - 16 (2 - 2) 
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03-10-2021 KIOS (R) 3 - Kinea 2 9 - 12 

Het begon allemaal op de donderdag voor de wedstrijd waarin ik een bericht stuurde in de 
appgroep van mijn oude A’s team wat als inhoud had: ‘Zaterdag bij mij, gezellig’. Voordat ik het 
wist kwamen er zes enthousiastelingen bij mij thuis voor een gezellig avondje in huize Bijker, 
misschien wel de beste teambuilding die er is. Maar het was toen nog donderdag dus moest ik 
mijn werkweek nog afmaken. Echter nadat ik vervroegd mijn werk mocht verlaten kon ik mijn 
energie kwijt op het trainingsveld. Hoewel iedereen nog aan het bijkomen was van het afmelden 
van coach Evert kwam onze interim-coronacoach als mystery guest  het terrein van Kinea oplopen, 
het was onze hoop in bange dagen: Jan Visser, die we kennen van o.a. de eerdere periode dat hij 
bij ons coach van Kinea was. Dit bracht alleen wel een nadeel met zich mee, ik werd weer 
gedegradeerd van Luka naar Durk… Maar ja, voor wat hoort wat. In de kantine was het weer 
gezellig en werd er weer menig flesje opengetrokken onder het mom van ‘’teambuilding”. Nadat 
de wekker was gegaan stond Menno voor mij klaar om samen inkopen met mij te doen voor de 
avond bij huize Bijker. Al rijdende naar de Albert Heijn in Gorredijk kon ik genieten van alle 
avonturen die Menno allemaal wel niet had beleefd in de afgelopen tijd, het ging vooral over bier. 
Eenmaal in de Albert Heijn aangekomen graviteerden wij onmiddellijk naar de groene kratten die 
in de bonus waren (het naam van het bier zal ik niet noemen omdat het merk een rivaal is van het 
Hertog Jan wat we bij Kinea verkopen). Vervolgens verplaatsten wij ons naar het vriesvak om 
avondeten (patat met minisnacks) te halen voor na de wedstrijd van Kinea 1. Daarna gingen we 
nog even langs de Gall & Gall voor een fles Coebergh omdat er door sommigen meer genoten 
wordt van dat goedje. Na alles thuis gebracht te hebben konden we ons voorbereiden om te gaan 
bankzitten bij Kinea 1 in Wolvega. Menno wist dit alleen niet en kwam als supporter, ik ben er ook 
niet ingekomen dus het had geen verschil met wat Menno in Wolvega deed. Helaas verloor Kinea 
1 maar dit kon de pret niet deren want er stond een leuke avond voor de boeg. Onder het genot 
van een biertje kon er met iedereen genoten worden van de gezelligheid terwijl het buiten met 
bakken uit de hemel kwam vallen. Maar rond half 9 ontstond de discussie of we een halfuur door 
de regen gingen fietsen om uit te kunnen gaan in Heerenveen. Er ontstond een tweestrijd en 
alleen Jenda, Allard, Erin en ik bleven over, het bleef gelukkig gezellig. Een aantal biertjes verder 
was het alweer half 1 en kwamen er mensen terug van Heerenveen en de teambuilding ging 
verder, ik kan u hier alleen niet gedetailleerd over vertellen omdat ik het grootste deel ben 
vergeten. Normaal had ik op dit moment getypt: toen de wekker de volgende ochtend ging etc. 
echter had ik mijn mobiel met wekker op de keukentafel laten liggen en schrok ik om 5 over 11 
wakker samen met Erin en we beseften dat we maar 10 minuten hadden om naar Kinea te gaan. In 
een versneld tempo werd alles voorbereid, ik had voor mijn droge mond maar even een anderhalf 
liter fles met water meegenomen en zo kon er naar Kinea gefietst worden, wel een paar minuten 
te laat. Eenmaal aangekomen bij KIOS was de fles op en moest ik snel naar de wc om mijn blaas te 
legen en ik kon weer opnieuw beginnen met water drinken. Remco vroeg mij of ik al ontbeten had 
waarop mijn antwoord nee was. Hij bood mij een banaan aan, deze heb ik opgegeten. Ook heb ik 
tijdens het warmlopen nog gebedeld om een broodje van Remco en hij gaf toe. Met uiteindelijk 
toch een goede bodem kon de wedstrijd wat mij betreft beginnen. Hoewel de scheidsrechter al 65 
(!) jaar scheidsrechter was had hij een, hoe zeg ik dat netjes, bijzondere manier van fluiten. Maar 
deze man stond hier ook in zijn vrije tijd dus ik zal er geen woorden meer aan vuil maken. We 
speelden een prima pot alleen in de eerste helft wilde de bal niet in de korf (er is niet gekeken of 
er een netje in de korf was gespannen). Het resultaat na de eerste helft was daarom ook 6-3 voor 
KIOS. Maar Robert-Jan coach van het tweede en parttime vader van Remco liet dit niet zomaar 
gebeuren en kwam met een inspirerend praatje in de rust. Met hernieuwde energie kwam Kinea 2 
weer het veld op en won de tweede helft met 9-3 waardoor de eindstand 12-9 voor Kinea werd. 
De eerste 2 punten werden mee terug naar de Knipe genomen. Nu zit ik aan de keukentafel dit 
verslagje te schrijven terwijl de lege Coebergh fles nog op tafel staat. Ik ben half nat geregend door 
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het slechte weer maar heb wel een goede gevoel door een leuke avond en een goede wedstrijd 
van Kinea 2. Laten we hopen op nog meer punten voor Kinea 2 in de toekomst! 
 
Groeten 
Luka Bijker 

 

25-09-2021 Kinea D1 - Lemmer D1 4 - 6 

Zaterdag 25 september speelden we tegen de Lemmer thuis. 
Het was heel spannend want het ging gelijk op. 

Uiteindelijk verloren we met 4-6  jammer. 
 

Lieke Koen 
 

25-09-2021 Oerterp/VKC 1 - Kinea 1 20 - 14 

Derde nederlaag op rij voor Kinea 
 
Dat er afgelopen weekend 8 spelers in het veld stonden bij Kinea 1 was al een hele prestatie. De 
vele afwezigen en geblesseerden maken het de nieuwe trainer Evert Bron niet gemakkelijk. Toch 
waren er ook hoogtepuntjes te noteren dit weekend. Er werd namelijk heel aardig gespeeld door 
Kinea, er zijn geen mensen toegevoegd aan de ziekenboeg en Menno Koopmans heeft zijn eerste 
60 minuten in Kinea 1 er op zitten. Wel ging Kinea met een nederlaag naar huis tegen het hoger 
ingeschatte Oerterp/VKC: 20-14. 
 
Het was even zoeken naar de tweede korf toen Kinea de accommodatie in Ureterp bezocht. De 
korf stond wel er heus wel, maar dit weekend moest er wat beter ingezoomd worden door de 
supporters vanwege het grote veld waar de thuisploeg haar wedstrijden op speelt. Dit is met name 
voor bezoekende ploegen nadelig, de kleinere afmetingen zijn in sneltreinvaart korfballend 
Nederland binnengekomen en de conclusie was al snel dat het korfbal attractiever is geworden op 
een klein veld.  
 
De beginfase van deze wedstrijd deed echter het tegendeel bewijzen. Pas na 6 schoten werd er 
deze middag eens gemist. Kinea stond wel meteen achter (4-2) maar oogde gretig. Het spel was 
dan ook net als de vorige weken niet onaardig. Duidelijk was wel dat de thuisploeg iets dreigender 
was over verschillende schijven. Bij Kinea prikten Chantal Monderman en Remco Nawijn er een 
paar doelpunten in waardoor het de gehele eerste helft een echte wedstrijd bleef. Jammer voor 
Kinea wist Oerterp/VKC met een buzzerbeater vlak voor de rust een gaatje van 4 te slaan: 12-8.  
 
Het publiek werd getrakteerd op een alleraardigste wedstrijd. Bij aanvang van de tweede helft kon 
Kinea jammer genoeg niet aanhaken. Oerterp/VKC was net iets scherper de kleedkamer 
uitgekomen. Hierdoor was al snel duidelijk dat de punten in Ureterp zouden blijven vandaag. Toch 
liet Kinea niet met zich sollen en wist het zelf ook voldoende kansen te creëren. Slechts een aantal 
van deze kansen werden benut waardoor de 20-14 eindstand een logisch vervolg was. 
 
Na drie wedstrijden zijn de Knypsters nog puntloos en zal het tijd worden om wat punten binnen 
te sprokkelen. Wellicht kan Kinea komend weekend een stuntje bewerkstelligen. Het speelt dan 
wederom uit, ditmaal in Wolvega tegen Sios. Het zou juist nu super zijn om wederom zoveel 
publiek langs de lijn te mogen begroeten. 

 

Erik van der Tuin 


