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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 
 
 

Welkom terug bij de Flúster Famkes! Na een aantal oefenwedstrijden is de 

competitie weer begonnen, iedereen heel veel succes gewenst dit seizoen! 

Deze keer hebben we een interview met Jurrian Haitsma! Daarnaast hebben 

we natuurlijk een nieuwe “Wie is het?”, aanwijzing, kinea moment en een tip 

die je niet kunt missen!       Heel veel leesplezier gewenst en tot de volgende 

keer! 

  

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

De zomer is aan zijn eind en dat betekent dat er weer herfstig weer aan zit te komen, regen hoort daar 

helaas ook bij… Maar wij hebben een aantal voordelen verzameld voor wanneer het tijdens trainingen 

regent zodat het misschien iets minder vervelend wordt! 

- De regen maakt de omgeving cooler, waardoor je lichaam makkelijker afkoelt. Daardoor houd je meer 

energie over om langer en harder te trainen. 

- Veel sporters zweren dat er na of tijdens een regenbui meer zuurstof in de lucht zit. Dat is een fabeltje. In 

de lucht zit altijd 21% zuurstof, maar een regenbui spoelt de kleine stofdeeltjes weg. Er zit dus niet meer 

zuurstof in de lucht, maar de lucht is schoner. Daardoor is het makkelijker om adem te halen. 

- Een training door de stromende regen geeft achteraf veel meer voldoening. Een warme douche na het 

sporten voelt ook net even iets lekkerder dan normaal. Je hebt echt even moeten bikkelen voor deze 

training en je bent trots op jezelf! 

 

 

 

 

Langs de zijlijn met: Jurrian Haitsma  

 
1. Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
k ben Jurrian en speel af en toe bij kinea in de selectie. 
 
2. Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Sinds de D’s ben ik bij Kinea komen korfballen. Ik heb alle jeugdteams doorlopen. 2 jaar geleden ben ik 
verhuisd naar Amsterdam, vandaar dat ik niet alle trainingen/wedstrijden kan bijwonen. 
 
3. Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea voelt voor mij als oud en vertrouwd. Om die reden kom ik graag terug. Daarnaast ben ik op gegroeid 
in de Knipe, iedereen kent elkaar. 
 
4. Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Hoogtepunten bij Kinea zijn; alle kampioenschappen die ik heb meegemaakt + de feestjes die daarbij 
gepaard gaan :). Ook het spelen in 2 teams (A1 + 1) heb ik als een hoogtepunt ervaren. Wie wil nou niet 2 
wedstrijden per weekend spelen? 
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5. Wat zijn je ambities voor de club? 
Ambitie heb ik momenteel niet helder. Ik wil met name gezelligheid en leuk met elkaar kunnen korfballen. 
 
6. Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Leuke vraag, ik vind iedereen toppers! Fokje Gerritsma speelt (denk ik) al het langste in het eerste van 
Kinea. Dat vind ik super gaaf! Daarnaast is het ook een echte aanvoerster, iedereen neemt Beppe Fokje 

altijd serieus (als het moet dan 😉) 
 
7. Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit 
zijn? 
Bij de hogere niveaus zou ik de schotklok op het veld willen invoeren. Dan is ook het veld leuker om te 
kijken. 
 
8. Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? 
Toen ik heel intensief bezig was met korfbal had ik wel wat rituelen. Dit komt ook doordat ik best bijgelovig 
ben haha! Denk aan: beter presteren als je de avond ervoor niet te veel alcohol drinkt etc. 
 
Tot slot: Zou je een foto willen toevoegen van iets of iemand wat je aan Kinea doet denken? 
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Wie is het?  

 

In deze rubriek omschrijven wij een lid van Kinea en is het aan jullie om te raden om wie het gaat! Hoe goed 
ken jij je clubleden? Als je denkt te weten wie het is, stuur ons dan een instagrambericht naar 
flusterfamkes_kinea of mail naar flusterfamkeskinea@gmail.com! In de volgende editie maken we bekend 
wie het is.  

 

 
team: Kinea 3 
Geslacht: man 
 
Deze jongeman speelt al van jongs af aan bij Kinea, hij is dan ook niet de enige uit zijn familie. Ook bij kinea 
feestjes staat hij vooraan en laat iedereen dansen op mooie plaatjes. 
 
 
Antwoord vorige editie: Henno van der Hoeff 
 
 

Kinea Moment :  

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig zijn de temperaturen nu iets beter te doen !       

 
Heb jij nou ook leuke momenten/ herinneringen aan kinea? 
Stuur je verhaaltje of foto dan op en wie weet 
zie je het verschijnen in een van de volgende edities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
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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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Stem op Kinea!  
 

Leden van de Rabobank kunnen van 5 tot en 

met 27 september stemmen op hun favoriete 

vereniging of stichting voor Rabo Clubsupport. 

KV Kinea doet ook mee aan deze actie. Met als 

doel? Het inruilen van de krakkemikkige 

bankjes voor verrijdbare dug-outs! Dus leden 

van de Rabobank stem op ons! Je kunt je stem 

uitbrengen via de Rabo App. Je kan 3 stemmen 

uitbrengen, dus naast Kinea kun je 

bijvoorbeeld ook nog stemmen op onze buren 

Voetbal Vereniging Read Swart of Survival run 

vereniging Pauwenburg. Vraag ook familie en 

vrienden om op Kinea te stemmen! Alvast 

bedankt voor jullie stem. Voor nadere 

informatie zie de site 

www.rabobank.nl/leden/clubsupport 

https://www.facebook.com/VoetbalverenigingReadSwart?__cft__%5b0%5d=AZWn_i8dkizhAzCyTzbHdUqKGCUqipVxhjsnqC-GNrotj_K4hjVB_ljIdVVUUiDAGckEVHT2Yj3eXNSP9YmujclcugN4yTMl41OqfcHAjJy8lpVXz3Wv1d-aybSW4EYJ0CqUVxJXSEidQFaXfx_QtHBqoBYpTlZPDnCTOF1sjBlPVWvJKP356Nz6n0Efx5V3_YuUQjNbdkXj4tmgOeRblENe&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/svpauwenburg?__cft__%5b0%5d=AZWn_i8dkizhAzCyTzbHdUqKGCUqipVxhjsnqC-GNrotj_K4hjVB_ljIdVVUUiDAGckEVHT2Yj3eXNSP9YmujclcugN4yTMl41OqfcHAjJy8lpVXz3Wv1d-aybSW4EYJ0CqUVxJXSEidQFaXfx_QtHBqoBYpTlZPDnCTOF1sjBlPVWvJKP356Nz6n0Efx5V3_YuUQjNbdkXj4tmgOeRblENe&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/svpauwenburg?__cft__%5b0%5d=AZWn_i8dkizhAzCyTzbHdUqKGCUqipVxhjsnqC-GNrotj_K4hjVB_ljIdVVUUiDAGckEVHT2Yj3eXNSP9YmujclcugN4yTMl41OqfcHAjJy8lpVXz3Wv1d-aybSW4EYJ0CqUVxJXSEidQFaXfx_QtHBqoBYpTlZPDnCTOF1sjBlPVWvJKP356Nz6n0Efx5V3_YuUQjNbdkXj4tmgOeRblENe&__tn__=-%5dK-R
http://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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Sponsor in het zonnetje  
Op zaterdag 17 september speelt de selectie van Kinea een thuiswedstrijd tegen Thrianta, deze wedstrijd 

wordt mogelijk gemaakt voor de balsponsor café de Knyp en de wedstrijdsponsor it Wolwêzen. 

 

Café de Knyp 

De kroeg van de Knipe. Van donderdag tot en met zondag staan de gebroeders Popma voor je klaar en kun 

je terecht voor een biertje op het terras, heerlijke snacks, een gezellige avond uit of een praatje aan de bar  

 

Contactgegevens: 

Meyerweg 117 

8456 GC de Knipe 

Tel: 0513-688229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It Wolwêzen, leren werken wonen 

 
Henk Kramer en Anoek Rentmeester zorgen samen met een aantal vaste begeleiders al sinds 2006 voor een 
leerzaam en gezellig verblijf op It Wolwêzen in de Knipe.  Beiden zijn bevoegd docent MBO,VMBO en 
Speciaal Onderwijs. Zij geven dan ook de lessen op dinsdag voor het MBO1 en MBO2 op locatie in de Knipe. 
Daarnaast hebben alle begeleiders een opleiding op Pedagogisch vlak of op gebied van Zorg en Welzijn. 
 
Wij bieden: Begeleid wonen 18+, opleiding MBO1 en MBO 2 , Time-out / onderwijszorg, dagbesteding, 
dagritmetraining en logeeropvang voor mensen van 4 tot 60 met een lichte beperking en/of afstand tot de 
maatschappij. 
 
Contactgegevens: It 
Wolwêzen 
Ds. Veenweg 22 
8456 HR De Knipe 
Tel: 0513-841118 
Mobiel: 06-384 770 29 
www.wolwezen.nl 
wolkom@wolwezen.nl 

 

  

https://wolwezen.nl/
https://wolwezen.nl/
mailto:wolkom@wolwezen.nl
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Maak kennis met ons jeugdbestuur!  
 

Amy, Laurenz en Enora zijn sinds kort het jeugdbestuur van Kinea. 

Hebben wij een jeugdbestuur? Jazeker, sinds kort! Wij vergaderen vier keer per jaar. Daarnaast is er een 

appgroep, om snel ideeën met elkaar te kunnen uitwisselen. 

 

Als jeugdbestuur adviseren we het ‘gewone’ bestuur. Er gaat natuurlijk heel veel goed bij Kinea. Zo vinden 

wij onze kleedkamers, veld en kantine heel mooi! Daarnaast hebben we leuke coaches en scheidsrechters 

en is het hoogtepunt van het jaar het logeren in Noppes. 

Maar wij zijn er natuurlijk vooral om te kijken wat er beter kan, wat de jeugdleden graag willen en voor 

nieuwe ideeën.  

 

Dus waar gaan we mee aan de slag? We zouden graag wat meer variatie in de trainingen willen. En de 

Kineaan via de mail? Nog nooit gezien… 

Een mascotte zou leuk zijn en misschien een wisseldag van trainers? 

Maar niet alles kan tegelijk. Daarom beginnen we met de gezonde sportkantine. Al die Marsen en AA 

(inclusief 14 suikerklontjes) zijn lekker, maar natuurlijk helemaal niet goed voor je. Verderop in deze 

Kineaan lees je wat we samen al geregeld hebben met mister kantine: Douwe! 

 

Wie zijn wij? 

We zijn al onze ideeën al aan het spuien. Maar wie 

zijn Amy, Laurenz en Enora eigenlijk? 

Laurenz is 11 jaar en zit in de C’s. Als hij een 

superkracht krijgt wil hij graag met dieren praten. 

Laurenz mag je niet wakker maken ergens voor, laat 

hem maar lekker slapen. Enora is ook 11 jaar en zit in 

de D1. Het grappigste wat ze ooit meemaakte is dat 

ze haar moeder kwijtraakte en de verkeerde vrouw 

toen knuffelde. Net als Laurenz wil ze graag een 

mascotte bij Kinea. Enora mag je wel wakker maken 

voor een ‘Ja dag’.  

Amy is de jongste van jeugdbestuur. Zij is 10 jaar. Ze 

zit in de D’s en als superkracht zou ze graag 

onzichtbaar willen zijn. Je kan Amy wakker maken 

voor spinazie a la crème. 

 

Hoe herkennen jullie ons? 

Aan onze hoodie met jeugdbestuur achterop! 

 

Hoe kan je ons bereiken? 

Je weet nu wie we zijn dus je kunt ons altijd 

aanspreken voor als je ook een goed idee hebt. 

We houden jullie via De Kineaan en de sociale media 

op de hoogte van waar we mee bezig zijn! We 

hebben er zin in!!! 
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We waren al topfit maar nu ook Noppes 

officieel een gezondere sportkantine  
 
We zijn weer begonnen aan de veldcompetitie. De komende zaterdagen wordt er door veel kinderen en 

volwassenen weer fanatiek gesport bij KINEA. Voor hen en alle bezoekers die we daarbij aantrekken starten 

we vanaf dit nieuwe seizoen met de gezondere sportkantine. 
  

Even schrikken? Niet doen! Want het is echt niet zo dat er niets meer te krijgen is aan zoetigheid of 

vloeibare versnaperingen. Wel is het zo dat er in de keuzes van het assortiment ook alternatieven zijn 

toegevoegd en er fruit wordt uitgedeeld.   

  

Het project is door Douwe en Annechien opgepakt samen met Sport Fryslân en het nieuwe jeugdbestuur 

van KINEA (zie eerder in de Kineaan). Samen hebben we gekeken naar hoe we lekkere alternatieven aan 

het assortiment kunnen toevoegen, zonder veel suiker en calorieën, maar die wel ook nog een beetje 

lekker zijn. 

 

Verder starten we met een pilot met het uitdelen van fruit aan de spelers bij de wedstrijden. We gaan dit 

proberen tot het zaalseizoen en dan evalueren we wat jullie ervan vonden en bekijken hoe we dit (ook 

financieel) een goed vervolg kunnen geven. 

  

Het jeugdbestuur had nog wel een andere tip: namelijk de asbak verwijderen want roken (bij) het sportveld 

kan volgens onze jeugd echt niet meer.  Dus misschien moeten we voor de koolmees die zijn nestje maakt 

in de asbak nu toch maar eens op zoek naar een echt vogelhuis. 

  

Heb jij nog een goed idee voor een nog gezondere sportkantine? Meld je even bij Annechien! 

 

   



 De Kineaan 10 

Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Het wedstrijdschema voor de komende twee weken staat hieronder. Er kunnen nog meer wijzigingen 

optreden. Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. Hier vind je ook het 

volledige schema voor het veldseizoen. 

   
Thuisteam Uitteam 

woensdag 14 september 

 20:00 Harich 3 Kinea 2 

zaterdag 17 september 

 9:00 Kinea F1 SCO/European Aerosols F1 
 9:00 Kinea E1 Harich E1 
 10:00 Kinea E2 Heerenveen E3 
 10:00 Kinea D1 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 
 11:15 Kinea A1 SIOS/Jumbo Wolvega A1 
 11:15 Kinea C2 ZKC '19 C2 
 12:45 Kinea A2 Lemmer A1 
 12:45 Kinea C1 Spannum C1 
 14:10 Kinea 2 Thrianta 2 
 15:30 Kinea 1 Thrianta 1 

zondag 18 september 

 10:30 Wordt Kwiek 1 Kinea 3 

dinsdag 20 september 

 20:00 Kinea 1 KVW '22 1 

donderdag 22 september 

 20:00 Kinea A1 Flamingo's A1 

Vrijdag 23 september 

 19:30 Boelenslaan/It Fean MW1 Kinea MW1 

zaterdag 24 september 

 9:00 Heerenveen F1 Kinea F1 
 10:00 Joure C1 Kinea C2 
 10:00 Lintjo E2 Kinea E1 
 10:45 Drachten/Van der Wiel D2 Kinea D1 
 11:00 SCO/European Aerosols C2 Kinea C1 
 11:30 Westergo E2 Kinea E2 
 12:30 De Waterpoort A1 Kinea A2 
 15:30 SCO/Leonidas A1 Kinea A1 

zondag 25 september 

 10:30 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 Kinea 3 

woensdag 28 september 

 20:00 Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 Kinea MW1 

 

http://www.kinea.nl/
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Kinea 1 en A1 gaan strijden voor de Beker! 
Kinea gaat weer strijden om een beker te winnen. Wie weet gaan we hem deze keer winnen. Dus alle 

support is welkom! 

 

De bekerwedstrijd voor Kinea 1 is op dinsdag 20 september om 20:00 uur. A1 speelt op donderdag 22 

september om 20:00 uur hun wedstrijd. 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Zaterdag 10 september 

 WSS 1 - Kinea 1 14 - 14 

 Flamingo's A1 - Kinea A1 14 - 15 

 SIOS/Jumbo Wolvega C2 - Kinea C1 2 - 19 

 Noveas C2 - Kinea C2 17 - 4 

 Westergo A1 - Kinea A2 8 - 12 

 SCO/European Aerosols E4 - Kinea E1 10 - 3 (1 - 4) 

 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 - Kinea E2 0 - 8 (1 - 2) 

 Westergo D1 - Kinea D1 4 - 5 

Zondag 11 september 

 Kinea 3 - Wêz Handich/DOW/TFS 7 7 - 12 

 

 

Kantinedienst 

Hieronder het schema kantinedienst. We doen ook weer een beroep op de ouders en ook 

de A’s doen mee in het schema. We kunnen niet iedereen indelen, maar dat volgt dan 

later. In het schema wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de tijd die leden in 

andere vrijwilligerstaken steken.  

 

Wordt een wedstrijd verplaatst zorg dan zelf voor vervangende kantinedienst en geef dit 

door aan Fimke of Fokje Gerritsma. 

 

Kan je niet? 

Mocht je niet kunnen op de ingeplande datum, dan graag onderling ruilen of laat het ons 

weten.  

 

Hoe werkt het? 

De eerstgenoemde in het schema op die dag haalt het geldbakje en sleutel op bij Douwe 

Minkema (Tramweg 9). De laatste kantinedienst op die dag brengt het geldbakje terug bij 

Douwe. In de kantine hangt een lijst met een uitleg over de kantinedienst. 
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Zaterdag 17 september 

8.30 – 11.00 uur  Anneke van der Meer en Nynke Minkema 

11.00 – 13.00 uur Henno van der Hoeff en Fokje Oosterhof  

13.00 – 15.00 uur Alie Cnossen en Bernau Smit 

15.00 – afloop Fimke en Gerrit Gerritsma en Sjoerd en Anneke van der Meer  

 

Dinsdag 20 september 

19.15 uur   Wissels Kinea 1/2  

 

Donderdag 22 september 

19.15 uur   Siedo en Wendy Lok 

 

 

Zaterdag 1 oktober 

8.30 – 11.00 uur  Miranda Bakker en Klasien Elzinga 

11.00 -13.00 uur  Sylvia en Ylze Zwaga en Ilse Stoelwinder 

13.00- 15.00 uur  Lauren Blank en Willy Oord  

15.00 – afloop   Douwe Minkema en Jannie de Groot  

 

Zondag 9 oktober 

Knypster Merke weekend (vervalt?) 

 

 

Zaterdag 15 oktober 

9.00 -  11.00 uur  Anneke van der Meer en Geke Schuring  

11.00 – 13.00 uur  Annemiek van Zwieten en Jantien Dekens 

13.00 – 14.30 uur  Meintje/René Alex Jongsma en Douwina Pijlman  

 

Zondag 16 oktober 

9.30 – afloop   Anneke Sietsma en Hennie Woudstra 

 

Zaterdag 22 oktober 

11.15 – 13.30 uur  Chantal Monderman en Fokje Gerritsma 

13.30 – 15.00 uur  Gonnie van der Hoeff en Afke Soepboer 

15.00 - afloop   Sjoerd en Anneke van der Meer 

 

 

Zaterdag 29 oktober 

11.15 – 13.00 uur  Wessel en Marjan Steenstra 

13.00 – 14.45 uur  Albertha Dijkstra, Lasse Hof en Amber Nijholt 

14.45 – afloop   Fimke en Gerrit Gerritsma 

 

 

 

 



 De Kineaan 13 

Wedstrijdverslagen  
 

10-09-2022 Westergo D1 - Kinea D1 4 - 5 

Zaterdag 10 september speelden wij onze eerste wedstrijd van het seizoen. Iedereen was er! 
 
We reden door wat mistige weilanden naar Bolsward en waren mooi op tijd. Toen zijn we een rondje om 
het veld gaan rennen om op te warmen. Na de teambespreking en het inschieten konden we helaas nog 
niet aan de wedstrijd beginnen, want de scheidsrechter was er niet. Die dacht dat de wedstrijd pas een 
uur later zou beginnen. 
 
Toen we eindelijk konden spelen  scoorde Fenna al snel waardoor het 0-1 voor ons was. Maar al snel 
scoorde Westergo erachteraan. Tot de rust bleef het stil. Na de rust leek het net alsof we heel veel suiker 
op hadden, want Sanne scoorde 2 keer achter elkaar aan. En even later scoorde ik 2 keer. Na een tijdje 
werd ons team moe waardoor Westergo nog 3 doelpunten kon maken. Daarna was het nog heel 
spannend of het gelijkspel zou worden maar uiteindelijk wonnen we met 4-5. 
 
Groetjes Enora 
 

 
 

10-09-2022 WSS 1 - Kinea 1 14 - 14 

Voor Kinea 1 stond 10 september de eerste wedstrijd van het veldseizoen op het programma, en wel in 

Oude Pekela tegen WSS 1. In de eerste helft ging het gelijk op, maar vanaf het begin was duidelijk dat 

WSS erg fysiek was, wat tot irritaties leidde omdat de scheidsrechter hier niet tegen optrad. De ruststand 

was 6-7 in het voordeel van Kinea. De tweede helft ging op dezelfde voet verder. Op een gegeven 

moment sloeg WSS een gaatje en stonden ze 2 minuten voor tijd met 14-12 voor. Maar daar was onze 

redder in nood… Joost scoorde tweemaal waardoor de eindstand 14-14 is geworden. Door de vele 

overtredingen was het geen leuke wedstrijd om te spelen maar achteraf moeten we tevreden zijn met 

een punt. 

 

Volgende week zaterdag spelen we onze eerste thuiswedstrijd. Tot dan! 

 

Groetjes Daniek. 
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10-09-2022 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 - Kinea E2 0 - 8 (1 - 2) 

Op zaterdag 10 september had Kinea E2 
een wedstrijd tegen Mid Fryslân uit 
Reduzum. Kinea had met 8-0 gewonnen. En 
iedereen van Kinea had gescoord. Het was 
een leuke wedstrijd. Ik vond het zelf heel 
leuk.  

Groetjes, Isa van Driesten. 

 

 


