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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 
 

Daar waren we alweer! We zijn alweer bijna aan het einde van het seizoen. 

Dat betekent dat de laatste wedstrijden weer worden gespeeld, kom gezellig 

kijken! Ook zijn er nog voor een paar teams kansen om kampioen te worden, 

dus zet ‘m op! Deze week hebben we Ties Lok geïnterviewd. Ook staat er 

weer een nieuwe “Wie is het?” klaar en hebben we weer een gouden tip. Er 

is ook weer een kinea moment ingezonden, blijf vooral doorgaan met 

inzenden Kineanen! Veel leesplezier. 

 

 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Doe je warming-up! Topsporters leveren geen topprestatie zonder de juiste warming-up. Dat geldt niet 

alleen voor Epke Zonderland maar ook voor een wereldster als Usain Bolt. Zij zouden nooit gouden 

medailles hebben behaald zonder van tevoren even te stretchen etc. En hoe gek dit misschien ook klinkt: 

dat geldt ook voor je hersenen. Je brein is een spier die eigenlijk ook een soort van warming-up nodig heeft. 

 

 

 

Langs de zijlijn met:  Ties Lok 

 
1. Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Ties Lok 15 jaar oud, ik zit in 4 vwo en ik speel in de A1 van Kinea. 
 
2. Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Ik ben nu sinds twee seizoenen lid bij Kinea. Mijn hoofdsport is voetbal bij Read Swart waar ik in de 
jo17 zit. Ik probeer korfbal zoveel mogelijk te combineren met voetbal. 
 
3. Wat betekent Kinea voor jou? 
Voor mij betekent Kinea een erg gezellige club. Voordat ik bij Kinea lid werd kwam ik er ook al vaak, 
want mijn beide ouders hebben er gespeeld en mijn neven Jort en Brent Bos speelden er ook. Toen 
was het ook altijd al erg gezellig. Iedereen kent elkaar ook bij de club. 
 
4. Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Ik ben nog niet erg lang lid bij Kinea, maar naast het heldenfeest, de team BBQ bij Brent en het 
slapen bij Kinea is er toch 1 hoogtepunt en dat is samen met mijn vader in 1 vak spelen bij het 2 de en bij de 
midweek. 
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5. Wat zijn je ambities voor de club? 
Ik hoop dat we dit seizoen kampioen worden. We staan er op dit moment goed voor dus het is zeker 
mogelijk, nog 1 wedstrijd tegen WK winnen en we zijn kampioen. Met als hoogtepunt dat de baard 
van Remco eraf gaat, want die had een weddenschap met Wessel. Ook hoop ik ooit een keer in het 
1 ste van Kinea te korfballen. 
 
6. Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Ik kan op dit moment niet zomaar iemand uitkiezen op wie ik het meest trots ben, want er zijn 
natuurlijk zoveel mensen die wat doen voor de club, dus het is lastig om daar 1 iemand uit te pikken, 
want dan doe je de andere mensen tekort. 
 
7. Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit 
zijn? 
Ik zou een schotklok toevoegen op elk niveau vanaf de c’s, want dat maakt het spel naar mijn idee 
een stuk leuker en komt er een stuk meer snelheid in het spel. Wij hebben dit seizoen wel eens 
gehad dat een team niet tot schieten kon komen en dus erg lang rond ging spelen, dit maakt het spel 
niet erg leuk. 
 
8. Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? 
Ik heb eigenlijk niet een vast ritueel voor de wedstrijd, maar ik heb wel dat ik voor alle wedstrijden 
een beetje zenuwachtig ben. 
 
 
 
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:  geen 
Geslacht: vrouw 
 
Deze vrouw is trouwe supportster van Kinea, samen met een vast klein clubje gaat ze naar bijna alle 
wedstrijden van Kinea 1. Zie je haar niet achter de bar dan zie je haar wel in huis zitten als je op weg naar 
noppes gaat. 
 
Antwoord vorige editie: Daniek Nijholt 
 
Daniek Speelt in het eerste en is een stabiele speelster. Haar twee zusjes Amber en Lysanne korfballen ook 
bij Kinea. Ook zijn haar ouders betrokken bij de club en zul je ze bijna nooit missen langs de lijn. Daarnaast 
heeft Daniek altijd hele bruine benen dus wil je het liefst niet naast haar staan in het veld.  
 
 
 
 

Kinea Moment :  

 
 
Even terugkijken naar een  
Geweldig feest!  
 
(de foto’s staan op de  
Facebook pagina van Kinea) 
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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 editities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
 

 

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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Fietstocht Kinea 2022  (21e)  
 

Eerste Pinksterdag, dus onze traditionele fietsdag Kinea. Sytse en Anneke V. uit Sintjohannesga waren bij de 
laatste keer gebombardeerd om deze keer de fietsroute uit te zetten. Normaal fietsen zij dan ’s morgens  
naar de Knipe (11 km), maar zij stelden: laten we het deze keer maar omdraaien en kom naar ons, dan 
hebben wij om half tien de koffie met lekkere plak cake klaar staan. 
Jannie M. voegde daar haar zelf gemaakte lekkere cake aan toe. 
 
Na twee jaar geen fietstocht vanwege corona ben je benieuwd wie er 
allemaal mee gaan en hoe groot de groep zal zijn. Dan blijkt weer een 
leuke groep van 16 personen van de partij te zijn. Waren er twee jaar 
terug nog drie stel, die op een ‘gewone’ fiets de route fietsten, nu 
waren het allemaal fietsen met een ondersteuning. Enkele vaste 
gedienden hadden dit jaar andere afspraken.  
 
Het zat daar in de achtertuin van Sytse en Anneke gezellig, maar het 
doel was ook om een stukje te fietsen. Tegen half elf stapten we op de fiets met de gedachte hoe lang 
houden we het vandaag droog. De route ging door het Schar van Sintjohannesga richting de Tjonger. In die 
richting werd aangegeven dat het pontje buiten gebruik was. Dus de route werd verlegd en gingen we 
Echtenerbrug omhalen om via de vaste brug bij Langelille over de Tjonger te komen, richting Rottige 
Meente. Daar komen we na vijf kwartier fietsen en 20 km op de teller aan en zijn sommige echt aan hun 
broodje toe. Anneke V. maakt van dat moment gebruik om aandacht van de groep te vragen. Haar 
gedachten en meer onder ons, bij het fietsen op de route, dat een fietser van het eerste uur, Jappie 

Koopmans, er nu niet meer bij is. Mooi is wel dat zijn vrouw 
Sietske er wel bij is. In deze pauze van een half uur is het bij 
de organisatie de vraag van welke route nemen we. De 
leuke langere om de Rottige Meente of in verband met het 
weer de korte. Men gokt er op dat het weer meewerkt en 
gaat voor de lange. Een prachtige route door en langs het 
natuurgebied met af en toe op enige afstand de plaatsen  
Munnekeburen en Scherpenzeel.  
 
Eén van fietsers, die een elektrische fiets heeft gehuurd, 
krijgt zadelpijn, wisselt ook een keer met een andere fietser, 
maar het blijft ongemakkelijk. Had ik mijn eigen zadel maar 
meegenomen, was de reactie. Nadat we dat mooie 

natuurgebied verlaten, komen we door Ossenzijl. Verschillende fietsers hebben herinneringen aan dit 
mooie dorp en omgeving. Na ongeveer 17 km komen we  tegen twee uur in Oldemarkt. Daar gaan we voor 
een drankje en een snack naar een restaurant. Ook hier wordt druk het weer op de mobiels bekeken. Die 
geven de weersvoorspelling verschillend aan. Eén er van geeft om half vijf hevige regenval.  Weer op de 
fiets, het voelt warm aan en er vallen enkele regendruppen. We komen langs de Linde en ter hoogte van 
Wolvega gaan we op naar de Mildamster polder. Vlak bij Ter Idzard stappen we nog eens van de fiets en 
worden we getrakteerd op een versnapering. Vijf uur arriveren we bij Noppes en hebben De Knypsters 73 
km op de teller staan en het is nog steeds droog. 
 
De Chinees wordt besteld, maar deze heeft geen vervoer. Siete wil wel even met de auto naar Heerenveen. 
Om half zeven wanneer wij genieten van de Chinees begint het flink te regen. Dan komt de rode lijn van 
deze dag, het weer, weer naar voren: wat hebben wij een mazzel gehad met het weer. En wat hebben Sytse 
en Anneke ons geleid over mooie paden, door mooie gebieden, een mooi stukje Friesland, een pracht 
route.  
We hebben met elkaar weer een prachtige dag beleefd zonder mankementen. 
                                                   Uilke 
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Finale AP Buitenbeker  
 

Op dinsdag 21 juni wordt bij Kinea de finale van de AP Buitenbeker gespeeld.  

De wedstrijden zijn om 19:00 uur, 20:00 uur en 21:00 uur. 

 
 

19:00 CSL 2 – ZKC ’19 2  

19:00 Flamingo’s 1 – Heerenveen 3 

 

20:00 ZKC’19 2 – Flamingo’s 1 

20:00 Heerenveen 3 – CSL 2 

  

21:00 CSL 2 – Flamingo’s 1 

21:00 Heerenveen 3 – ZKC’19 2 

 

 

Het zou leuk zijn als jij er ook bij bent! 

 

Kamperen in Noppes  
 

 

Wanneer; 17 op 18 juni 

Voor wie; Jeugd D, E, F team 
 

Tijden volgen komende week in de groepsapp van deze teams.  
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Sponsor in het zonnetje  
 

Inmiddels is ook de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gespeeld. Wederom stonden er weer twee 
sponsoren in het zonnetje. De balsponsor van de wedstrijd was BY-KEES. 
 
BY-KEES staat voor puurheid, passie & beleving. Wij vinden het belangrijk dat al onze producten zo vers, 
natuurlijk, biologisch en eerlijk mogelijk zijn. Wij willen jou graag een stukje beleving meegeven door onze 
sfeer, het interieur en de kwaliteit van onze producten. Koffie is onze passie en onze barista’s maken van 
elk kopje koffie iets bijzonders. Is coffee not your cup of tea? Geen probleem, wij serveren ook 
verschillende soorten verse en losse thee. Wij maken lunchgerechtjes met een extra twist, wisselende 
homemade taarten en andere zoetigheden. Hiervan kun je ook genieten tijdens een uitgebreide High Tea. 
Ook hebben wij verse juices en smoothies voor een goede aanvulling op je 
vitamines.  
 
 
BY- KEES 

Vleesmarkt 10,  

8441 EW Heerenveen 

0513-203052 

info@by-kees.nl 

 
 
 
De wedstrijdsponsor van afgelopen week was Bouwkundig teken-en adviesbureau Leffert de Bos.  

 
L.W. de Bos bouwkundig teken- en adviesbureau is het bedrijf dat woningen ontwerp en helpt bij de 
realisatie van uitbreidingen van woningen. Met 10 jaar ervaring als zelfstandige en jarenlange ervaring bij 
zowel architectenbureaus als aannemers hebben zij alle kennis in huis om uw bouwproces van A tot Z te 
begeleiden.  
 
Met hun kennis helpen ze u graag bij het ontwerpen en technisch uitwerken van uw 
droomhuis, verbouwing of het restylen van uw huidige woning. Daarnaast zoeken ze alle zaken voor u uit 
en adviseren wij in overleg met u over het gebruik van kleuren en materialen. Ook regelen ze de benodigde 
vergunningen, voeren ze gesprekken met hûs en hiem 
(de welstandscommissie) en overleggen ze met de 
gemeente. Wij ontzorgen u volledig in het bouwproces.  
 
Bouwkundig teken,- en adviesbureau Leffert de Bos 

Meyerweg 153,  

8456 GE De Knipe 

0513 844 882 

info@lwdebos.nl 
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Even serieus...  

Uitslagen 

 Wedstrijd Uitslag 

Woensdag 1 juni 

 Kinea MW1 - Roreko MW1 17 - 10 

Vrijdag 3 juni 

 Moedig Voorwaarts 1 - Kinea 3 12 - 9 

Zaterdag 4 juni 

 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E4 - Kinea E1 0 - 7 (1 - 2) 

Woensdag 8 juni 

 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A3 - Kinea A1 7 - 12 

 Kinea MW1 - KIA MW1 16 - 8 

Zaterdag 11 juni 

 Kinea 1 - Rodenburg 1 13 - 12 

 Koru E1 - Kinea E1 0 - 3 (5 - 3) 

 DOS '46 C2 - Kinea C1 5 - 12 

 WWC B1 - Kinea B1 11 - 8 

 LDODK/Rinsma Modeplein F2 - Kinea F2 7 - 8 (0 - 5) 

 Leonidas D1 - Kinea D2 12 - 4 

 Heerenveen D2 - Kinea D1 12 - 2 

 De Waterpoort F1 - Kinea F1 18 - 5 (0 - 2) 

Zondag 12 juni 

 Kinea 2 - LDODK/Rinsma Modeplein 5 7 - 24 

 KIA 1 - Kinea 3 10 - 6 

 

Schoonmaakrooster 
We zijn nu ongeveer halverwege het veldseizoen. Ons clubhuis moet op maandag na de thuiswedstrijden 
worden schoongemaakt. Als herinnering staat het schoonmaakrooster hieronder. We gaan er eerst vanuit 
dat onderstaande dames/heren ons wel weer willen helpen! 
We hopen dat we mogen rekenen op jullie inzet! 
 
Maandag 20 juni: Afdeling TENNIS 
 
Mocht je naam vergeten zijn of wil je ook graag helpen, dan hoor ik dat graag ! Tevens is de Afdeling Tennis 
opgenomen in het schema. 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) 
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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. 

 
  

Thuisteam Uitteam 

Donderdag 16 juni 

 19:30 KIOS (R) MW1 Kinea MW1 

Zaterdag 18 juni 

 9:00 Kinea F2 Pallas '08 F1 
 9:00 Kinea E1 De Hoeve/Forward E1 
 9:00 Kinea F1 LDODK/Rinsma Modeplein F1 
 10:00 Kinea D2 Udiros D1 
 11:00 Kinea C1 Wordt Kwiek/WWMD C1 
 11:00 Kinea D1 Drachten/Van der Wiel D2 
 12:00 Kinea A1 Wordt Kwiek A1 
 13:15 Kinea B1 Drachten/Van der Wiel B2 
 15:30 DTG 1 Kinea 1 
 17:00 Sparta (Ze) 2 Kinea 2 

Zondag 19 juni 

 10:00 Kinea 3 Moedig Voorwaarts 1 

 

Kantinedienst 
Hieronder de kantinedienstindeling voor het veldseizoen.  
 
Hoe werkt de kantinedienst? 
In het schema wordt rekening gehouden met de tijd die leden in andere vrijwilligerstaken steken. Dank aan 
alle ouders die ook willen helpen. 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. Geef dit ook even door. 
 
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. 
 
In verband met het Oerol weekend is de vaste kantinedienst van de selectiewedstrijden niet aanwezig. 
Daarom het verzoek aan 1 en 2 om de bardienst met elkaar te verzorgen. 
 
Zaterdag 18 juni 
8.30 - 10.30 uur  Miranda Bakker, Klasien Elzinga en Aaltje/Sander Holterman 
10.30 - 12. 30 uur  Henno van der Hoeff en Gitte de Vries 
12.30 - afloop   Wendy Lok en Jolanda Vogelzang  

http://www.kinea.nl/
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Gezocht: leden Kinea Jeugdbestuur  
 

Gezocht: leden voor het allereerste KINEA- jeugdbestuur!  

 

Kinea gaat binnenkort beginnen met een jeugdbestuur. Heb jij ideeën hoe het anders kan of beter kan? Of 

wil jij gewoon heel graag weten wat er allemaal in een verenigingsbestuur gebeurt? Meld je dan aan! Als lid 

van het jeugdbestuur gebruik je al je talenten en geef jij een frisse blik op verschillende onderwerpen die 

binnen de club spelen. 

 

 
 

Bijvoorbeeld: 

• Volgend jaar wordt Noppes een ‘gezonde sportkantine’: ga jij mee proeven wat gezond is MAAR 

ook lekker? 

• We zijn aan het sparen voor dugouts: wil jij de stoeltjes komen proef zitten? 

• Wat gaan we dit jaar doen voor leuke dingen? Karaoke, spokentocht of lasergame? 

• Wat maakt een trainer nou goed of leuk en wat hebben we daarvoor nodig? 

 

Samen met de andere jeugdbestuursleden maak je plannen voor de club en bespreek je ze met het ‘oude 

mensen bestuur’.  

 

We zoeken 1 tot 2 leden vanuit de A’s, C’s en D’s, dus een totaal van minimaal 3 en maximaal 6 leden. Wie 

uit jullie team is geschikt hiervoor? 

 

Ben je lekker nieuwsgierig en zit je hoofd altijd vol ideeën? Meld je dan aan voor ons jeugdbestuur en praat 

en beslis mee over onze mooie club! 

 

Meld je aan via info@kinea.nl of op 14 juni tijdens de ouder/kind training!  
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Wedstrijdverslag KAMPIOENEN!!! 
 

11-06-2022 DOS '46 C2 - Kinea C1 5 - 12 

Kampioenswedstrijd C1 
 
De coach was er helemaal klaar voor, alle ouders kregen het bericht dat we op 11 juni de 
kampioenswedstrijd gingen spelen in Nijeveen! Met natuurlijk de uitnodiging om iedereen mee 
te nemen als supporter. Dit is aardig gelukt, voordat het startsignaal ging was het al druk langs 
de lijn. 
 
Eerst moesten we even inschieten en warm worden ( al waren we dat al door de zon ). De eerst 
helft ging het heel goed, er waren veel doelpunten. We stonden dan ook al snel een paar punten 
voor. Ook het andere team scoorde een paar punten maar we gingen met een leuke voorsprong 
de pauze in. De tweede helft waren we een beetje te warm allemaal en moesten we voor de bal 
soms "echt" vechten. Dit was niet zo leuk voor een paar teamleden en er zijn dan ook een paar 
met wat schrammen naar huis gegaan. Dit mocht gelukkig de pret niet drukken want we hebben 
5-12 gewonnen. En daarmee VELDKAMPIOEN!!!! YEEEE, HOERA, YEEEEEEE 
VELDKAMPIOEN!!!!!!! 
 
Na het fotomoment, Douchen en de wedstrijd evalueren (  de tegenstanders....) met zijn allen 
weer in de auto, maar nog niet naar huis, eerst een ijsje halen in Nijeveen omdat het daar zo 
lekker is. 
 

Dinsdag hebben we ook nog een leuke wedstijd dan zullen we de ouders even inmaken -😉 
 
Groetjes Hendriëtte Bosma 

 

 

11-06-2022 Koru E1 - Kinea E1 0 - 3 (5 - 3) 

De wedstrijd van afgelopen zaterdag moesten we gelijkspelen of winnen om kampioen te worden. We 

speelden tegen de nummer 2. Koru (of Korea zoals de scheidsrechter zei) komt uit het wonderschone 

Uffelte. Omdat onze trainers Myrthe en Lisanne niet mee konden, mocht ik als reserve inval coach de 

boel een beetje opjutten. Ondanks de warmte gingen wij als een speer. Iedereen deed super goed zijn 

best. We hebben keurig verdedigd. Koru kon daardoor nog geen deuk in een pakje boter schieten. Laat 

staan een bal in de korf krijgen. Aanvallend ging het ook goed. In het begin hadden we nog niet zo veel 

schiet kansen. Die hebben we ook niet nodig. Want als we schieten, dan schieten we gewoon raak. In de 

eerste helft werd het 0-1 door een doelpunt van Lynn, In de tweede helft maakte Fenna de 0-2 en 

Amerins de 0-3.  

 

Toen was de wedstrijd alweer voorbij. En zijn we KAMPIOEN!!!!!!!! Dat is maar goed ook, want onze 

laatste wedstrijd is zaterdag 9 uur nadat we in Noppes overnacht hebben. Dus dan zijn we vast niet op 

ons sterkst.  

 

Natuurlijk Myrthe en Lisanne en ook Marieke bedankt voor jullie inzet. Het team heeft echt sprongen 

vooruit gemaakt. Het was leuk, gezellig en leerzaam. 

 

Groetjes, Bert 
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11-06-2022 LDODK/Rinsma Modeplein F2 - Kinea F2 7 - 8 (0 - 5) 
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Uit de oude doos  
 

De zomervakantie komt er weer aan. Dan zijn er even geen wedstrijden. Dus is er genoeg tijd voor andere 

dingen. Bijvoorbeeld klusjes opknappen en vissen. Dat gaat al jaren zo. Wat dat betreft is er dus niks 

veranderd. Kijk maar naar deze prachtige exemplaren uit de oude doos. 
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Uw redactie wenst u een wonderschone 

vakantie! 
 

 

We hopen u na de vakantie weer fit en 

afgetraind op het sportveld te ontmoeten. 
 

 

 

 

 

 


