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DE KINEAAN 

 Jaargang 64   nummer 4  21 februari 2023 

PRAKTISCH 

Volgende editie 7 maart 2023 

Inleveren verslag en kopij zondag 5 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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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 

Welkom bij alweer een nieuwe editie! Deze keer hebben we 
selectiespeelster en trouw lid Daniek Nijholt geïnterviewd.  
Daarnaast hebben we een gouden tip en weer een aanwijzing 
dat veel alertheid van jullie vraagt. Ook staat er een nieuwe 
‘’Wie is het?’’ voor de deur. Had jij de vorige goed geraden? 
Lees verder en je komt erachter! Last but not least hebben we 
nog een Kinea moment voor jullie. Veel leesplezier en tot snel! 
 

 

 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Om ervoor te zorgen dat de sfeer en teamspirit in je team goed blijft, werkt het om teamgenoten af en toe 

bijvoorbeeld eens complimenten te geven. Daarnaast kan het ook bevorderlijk zijn om eens een 

schouderklopje, high five of boks te geven. Pep elkaar eens op wanneer het wat minder gaat of wanneer je 

achter staat, je doet het immers samen! 

 

 

 

 

Langs de zijlijn met: Daniek Nijholt 

 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Daniek Nijholt, ben 19 jaar en speel in het eerste van Kinea. 

 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Ik ben op mijn 5e begonnen met korfbal dus ik ben inmiddels al 14 jaar lid. 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea is voor mij een warme, gezellige club waar we met plezier met elkaar kunnen sporten en ook nog 

eens hele leuke feestjes hebben. 

 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Mijn hoogtepunt bij Kinea is denk ik mijn debuut in 1, ik mocht mijn debuut maken op mijn 15e in een mega 

spannende wedstrijd. Daarnaast was Juniorfun met de A´s ook één van de hoogtepunten. 

 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Ik zou graag nog zo lang mogelijk met veel plezier in 1 willen spelen 

 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Ik ben trots op de club in het algemeen omdat iedereen altijd welkom is bij de club en we erg sportief zijn 

met z´n allen. 
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Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Dan zou het toch een schotklok zijn. Wij hebben eerder een keer een oefenwedstrijd gespeeld met 

schotklok en ik vond dat wel een leuke toevoeging, o.a. omdat je sneller tot schot moet komen. 

 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  
Ik heb eigenlijk geen vast ritueel voor een wedstrijd, wel nemen Ilse en ik altijd een dextrootje voor de 

wedstrijd :) 

 

 
 

 

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: Selectie  
Geslacht: Vrouw  
 
Deze dame speelt alweer een tijdje mee met de selectie. Dit is haar tot dan toe goed bevallen, misschien 
komt dat ook wel door één bepaalde persoon waar ze het leuk mee heeft? 

 
 
Antwoord vorige editie: Menno Koopmans  
 
 
 

Wist je dat: 
 
De Flúster Famkes nog steeds niet geraden zijn? Probeer ons te raden via onze aanwijzingen!  
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Kinea Moment: 
 
Elk jaar worden de Noord teams van korfbal opnieuw geselecteerd. De teams worden per leeftijdscategorie 
geselecteerd. Dit jaar werd Kinea goed vertegenwoordigt. Een aantal jonge talenten hebben meegedaan 
met de selectietrainingen om kans te maken op een plekje in de Noord u15/ u17/ u19. Uit elke 
leeftijdscategorie hebben we iemand gevraagd om zijn/ haar ervaringen te delen, waaronder Hendriëtte 
die ondertussen geselecteerd is voor Noord u15! Hieronder vertelt Marrit hoe het haar afging. De reacties 
van de andere deelnemers lieten nog even op zich wachten, hopelijk lezen jullie binnenkort ook hoe het 
avontuur voor hen was. 
 
In januari hadden Ties, Lauren en ik 2 selectiewedstrijden in Sportstad voor noord U19. Alle korfballers die 
zich hadden opgegeven (of zoals bij ons, door de club) waren hier aanwezig. Je werd in verschillende teams 
ingedeeld, dus met mensen waar je nog nooit eerder mee hebt gespeeld en je speelde dan ongeveer 2x 20 
minuutjes. Van ongeveer 18 heren en 18 dames zouden er dan ongeveer 4 heren en 4 dames doorgaan 
naar de volgende selectieronde. De eerste training verliep bij mij niet heel goed, maar bij de tweede 
training ging het lekker en ging het scoren gelukkig ook beter. Ze vertelden ons na de training dat we de 
woensdag/donderdag de uitslag zouden krijgen. 
 
Woensdag en donderdag hebben we niks gehoord, maar uiteindelijk toch op de vrijdag een mail dat ik door 
was naar de volgende selectieronde!! 
 
Op 13 februari waren de eerste partijtjes van deze ronde. Hierbij sloten de spelers die vorig jaar ik het 
Noord team zaten aan. Dit waren vooral spelers van LDODK A1 en DOS A1. Zal je vertellen dit tempo lag wel 
een stuk hoger! Het ging niet heel slecht, maar ik had het veel beter kunnen doen en helaas zat mijn schot 
ook niet mee. Gelukkig heb ik 6 maart nog een kans. Hopelijk gaat het dan een stuk beter en kan ik wat 
meer laten zien, maar het is een superleuke ervaring! Voordeel is wel dat het lekker dichtbij is in 
Heerenveen en er supporters van Kinea waren, heel erg leuk en bedankt! Tot 6 maart ;)) 
 
Groetjes Marrit Boonstra 
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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 edities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
 

 

 

 

Aanwijzing Flúster Famkes: 

Uiteraard zijn beide Flúster Famkes  
aanwezig op de Apres-ski party van 18 maart! 

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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 Apres ski Party!!!  

 

Overige activiteiten  
 

• 11 maart: Kinea gewenningstoernooi voor de F2 in Nieuwehorne van 9.15 tot 11.00 uur. 

• 2 april: sfeeractie tijdens de wedstrijd Kinea 1 – Club Brothers 1, met vooraf patat eten voor de 

jeugd. 
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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 

Zondag 5 maart 
 

10:30 Wordt Kwiek 1 Kinea 3 MFC De Kompenije 

Woensdag 8 maart 
 

17:00 SIOS/Jumbo Wolvega D1 Kinea D1 De Steense 

 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Zaterdag 11 februari 

 Sparta (Ze) 1 - Kinea 1 22 - 13 

 Sparta (Ze) 2 - Kinea 2 12 - 12 

 Kinea A2 - De Hoeve/Forward A2 15 - 9 

 Kinea C1 - SCO/European Aerosols C2 12 - 6 

 Kinea C2 - Lintjo C2 4 - 6 

 Kinea D1 - Mid-Fryslân/ReduRisk D1 8 - 8 

 Kinea E2 - WWC E1 3 - 7 (2 - 2) 

Zaterdag 18 februari 

 Lemmer A1 - Kinea A2 12 - 6 

 Lintjo C1 - Kinea C1 14 - 12 

 Kinea 1 - Joure 1 26 - 21 

 Lemmer C1 - Kinea C2 6 - 7 

 Kinea 2 - Joure 2 15 - 14 

 Kinea E1 - DOS '46 E2 0 - 10 (4 - 6) 

 Kinea E2 - Mid-Fryslân/ReduRisk E1 9 - 4 (2 - 1) 

Zondag 19 februari 

 Kinea 3 - De Hoeve 3 7 - 20 

 

  

http://www.kinea.nl/
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Haldienstschema 
Hierbij het haldienstschema voor het tweede gedeelte van de zaal. 
In het schema proberen we rekening te houden met de tijd die leden in andere vrijwilligerstaken 
steken. De A-junioren draaien ook mee in het schema. Dank dat we ook weer een beroep mogen 
doen op de ouders van onze (jeugd)leden. Het schema wordt de komende weken nog wel 
aangevuld. 
 
Kan je niet?  
Mocht je niet kunnen op de ingeplande datum, dan graag onderling ruilen. Geef dit ook even door 
aan Willy Haanstra (0513) 62 61 43. Zij coördineert de haldiensten verder. 
Als vereniging hebben wij de verplichting de haldiensten te vervullen. Bij verzuim krijgt Kinea per 
keer een boete. 
 
Hoe werkt het? 
De eerste haldienst (eerstgenoemde in het schema) op die dag haalt het geldbakje en de sleutel 
van ballenkast op bij Willy en Uilke, J.P. Engelmanstraat 1, Heerenveen (0513) 62 61 43. Dit is 
vlakbij de hal. De laatste haldienst op die dag brengt het geldbakje en sleutel terug bij Uilke en 
Willy. De J.P. Engelmanstraat is vlakbij voormalig Marijkehiem. 
 
18 maart  
10.00 -11.30 uur Marcus de Jong en Janneke Koopmans 
11.30 – 13.45 uur Andries de Boer en Wiebe Bijker 
 
2 april 
14.15 – afloop  Sjoerd en Tiny Bergsma 
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Wedstrijdverslagen  
 

04-02-2023 Spannum F1 - Kinea F1 9 - 21 (2 - 1) 

 
 

 

11-02-2023 Kinea C1 - SCO/European Aerosols C2 12 - 6 
Afgelopen zaterdag moesten we spelen tegen SCO. We speelden thuis. Wij maakten als eerste een 
doelpunt maar daarna kwamen we 1-3 achter te staan. Door fanatiek te spelen kwamen we weer terug 
en scoorden we 6 doelpunten. Waardoor het in de pauze 7-3 stond.  
Na de pauze gingen we er nog flink tegenaan en scoorden we nog 5 doelpunten en SCO 3. Waardoor 
het uiteindelijk 12-6 werd voor ons. 
 

Groetjes Evy 
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18-02-2023 Kinea E2 - Mid-Fryslân/ReduRisk E1 9 - 4 (2 - 1) 

Zaterdag 18 februari moesten wij om 9.00u spelen tegen Mid Fryslân in onze thuishal in Tjalleberd. 

Het was even spannend of er wel een scheidsrechter was omdat we met ziekte te maken hadden, 

gelukkig kon Edwin snel komen! 

 

Toen zouden we los maar hadden we nog even geen shirts…maar ook dat werd weer opgelost dankzij de 

moeder van Annegien! En hier kwam ook ons eigen spandoek weer uit de tas tevoorschijn want we 

moedigen elkaar altijd graag aan!  

 

De dames hadden er op het begin weer een superspannende wedstrijd van gemaakt en op het einde nog 

mooie punten gepakt. Het ging zo: 

In het begin stonden we even voor door Fabiënne maar dat werd snel ingehaald door Mid Fryslân, toen 

maakte ik zelf de gelijkmaker 2-2 met een mooi afstandschot! Daar maakte Fabiënne weer 3-2 van en 

toen werden we weer ingehaald maar daar had Fabiënne nog heel wat punten overheen gescoord en 

ook Isa, zodat het op het laatst echt een puntenregen was en zo werd het zomaar 9-4 voor Kinea! 

 

De strafworpen wonnen we ook nog met 2-1 “YEAH” ! 

 

Groetjes van Lotte van Zwieten. 

 

 

18-02-2023 Lemmer C1 - Kinea C2 6 - 7 

Zaterdag 18 februari moesten wij uit tegen Lemmer C1. 
 
We waren niet helemaal compleet want Elske was ziek maar gelukkig kwam Fenna ons versterken! 
Eerst scoorde Lemmer de 1-0 en daarna scoorde Margje al de gelijkmaker 1-1. 
Fardau scoorde daarop al de 1-2 en Amarens scoorde een strafworp 1-3. Voor de rust maakte Margje 
nog 1-4. 
 
Na de rust scoorde Amarens nog een strafworp 1-5 maar helaas kwam Lemmer toen met de 2-5. Jitze 
maakte er 2-6 van waarop Lemmer terugkwam in de wedstrijd met 4-6, weer spannend dus! Hierna 
scoorde nog iemand van Kinea, 4-7, maar we konden zelfs in de auto terug niet meer bedenken wie dat 
was…! Daarna scoorde Lemmer nog 2x en werd het uiteindelijk 6-7. 
 
Het was een leuke wedstrijd en vooral ook gezellig met elkaar! 
 
Groetjes van Margje van Zwieten. 

 

 

 

 

 


