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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 

 
 

Welkom bij alweer een nieuwe editie! Deze week 

hebben we Jorn Sietsma geïnterviewd, zijn 

gouden tip voor een wedstrijdritueel willen we 

jullie niet onthouden. Daarnaast hebben we 

natuurlijk weer een “Wie is het?’’. Ook hebben we 

een kinea moment vol gezelligheid in petto. Veel 

leesplezier! 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Het wordt weer wat kouder buiten. Het is dan ook extra belangrijk om na 

gedoucht te hebben na een warme training, je voor buiten goed aan te kleden! 

Zeker als je ook nog een alcoholische versnapering naar binnen hebt gewerkt, kan 

het temperatuurverschil je nekken! 

 

 

Langs de zijlijn met: Jorn Sietsma 

Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
 
Ik ben Jorn en zit vanaf mijn zesde bij kinea. Tegenwoordig niet zo actief meer als vroeger maar 
pak nog graag een feestje mee :) 
 
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
18 jaar en counting 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Gezelligheid voor jong en oud 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
De busreis die we met GeelGoud een keer georganiseerd hebben met naderhand een heel leuk 
feestje ;) 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Hoop dat de club op dezelfde voet zo door kan gaan en dat de feestjes nog altijd druk bezocht 
worden. 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom?  
De vrijwilligers. Kinea is voor en door de leden.   
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Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou 
dit zijn?  
Hoeft van mij niet, fluit zo nu en dan nog wel eens een wedstrijdje en floot dus laatst voor voetbal. 
Toen werd er hier wel door iedereen om gelachen.. 
 
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 
Ja, de avond van tevoren op zaterdag op stap, een glaasje jagermeister drinken en afsluiten met 
donerkebab bij Mehmed. We verloren de volgende zondag nooit! 
 
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: - 
Geslacht: man  
 

Deze man heeft in zijn vroegere jaren in de selectie van Kinea gespeeld. Nu is hij 
weer terug met een andere rol binnen onze club!  

 
 

Antwoord vorige editie: Erin Blank 
 
 

Kinea Moment :    

 

Een gezellige foto van de selectieleden die op de vrijdagavond met een 

bus vol Knypsters naar de Vrienden van Amstel Live vertrokken! Ook 

het 3e van Kinea was goed vertegenwoordigd! 
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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: 

 

 
 

 

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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Sponsoren in het zonnetje  
 

Op zaterdag 4 februari speelt de selectie in de Hoekstrahal tegen Elburg 1. Deze wedstrijd en bal is mede 

mogelijk gemaakt door Restaria ’t Hoekske en BY-KEES. Onderstaand wat meer over deze sponsoren.  

 

Restaria ’t Hoekske  

Snel en lekker uit eten in een sfeervolle ambiance. Restaria ’t Hoekste neemt de verantwoordelijkheid om 

bewust te kiezen voor producten met een beter leven-keurmerk, zonder de consument daar meer voor te 

laten betalen.  

 

met hun uitgebreide menu heeft u keuze uit tal van mogelijkheden. Wilt u lekker uit eten en genieten van 

een driegangenmenu? Geen probleem. Maar uiteraard zijn ze er ook voor de ‘snelle hap’ in de vorm van 

friet en snacks. En wat dacht u van hun heerlijke verse broodjes of de burgers van de bakplaat.  

 

Restaria ’t Hoekske 

Crackstraat 23  

8441 ES Heerenveen  

T: 0513-622083 

E: info@restariahethoekske.nl 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

mailto:info@restariahethoekske.nl
mailto:info@by-kees.nl
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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 

Woensdag 25 januari 
 

19:15 SIOS/Jumbo Wolvega A1 Kinea A1 De Steense 

Zaterdag 28 januari 
 

9:00 Kinea F1 SCO/European Aerosols F2 MFA Aengwirden 
 10:00 Kinea E2 Udiros E1 MFA Aengwirden 
 10:00 Kinea D1 Harich D1 Hoekstra hal 
 11:00 Kinea E1 Lintjo E2 MFA Aengwirden 
 12:30 Harich C1 Kinea C1 De Trime 
 13:30 Harich A1 Kinea A2 De Trime 
 13:55 Drachten/Van der Wiel 4 Kinea 2 SNIJ Noord Hal 
 14:10 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 Kinea A1 De Hege Fiif 
 15:30 Joure C1 Kinea C2 Sportfun 

Zondag 29 januari 
 

14:10 Club Brothers 1 Kinea 1 Blaashal Hoogkerk 
 14:10 Samen Een 1 Kinea 3 De Eendracht 

Zaterdag 4 februari 

 9:15 Noveas E3 Kinea E1 De Waterwyck 
 9:15 Spannum F1 Kinea F1 De Greidhoeke 
 10:00 SCO/European Aerosols E3 Kinea E2 De Steense 
 10:20 Udiros C1 Kinea C2 Sporthal Nieuwehorne 
 10:20 Kinea 2 Elburg 2 Hoekstra hal 
 11:40 Kinea 1 Elburg 1 Hoekstra hal 
 12:00 SIOS/Jumbo Wolvega C1 Kinea C1 De Steense 
 17:55 Flamingo's A1 Kinea A1 De Fugelkamp 

Zondag 5 februari 
 

13:00 Kinea 3 Wêz Handich/DOW/TFS 6 Hoekstra hal 

 

  

http://www.kinea.nl/
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Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Zaterdag 14 januari 

 Kinea A2 - Drachten/Van der Wiel A3 19 - 12 

 Emmeloord 1 - Kinea 1 18 - 17 

 Leonidas F1 - Kinea F1 4 - 11 (1 - 1) 

 Kinea C1 - Oerterp C1 11 - 8 

 Emmeloord 2 - Kinea 2 14 - 15 

 Kinea D1 - WWMD D1 8 - 5 

 SIOS/Jumbo Wolvega E2 - Kinea E1 12 - 3 (3 - 2) 

Zaterdag 21 januari 

 Kinea A1 - Mid-Fryslân/ReduRisk A2 14 - 14 

 Kinea 1 - DTG 1 12 - 15 

 Kinea 2 - DTG 2 23 - 17 

 Kinea A2 - SCO/Leonidas A2 16 - 8 

 Kinea C1 - Mid-Fryslân/ReduRisk C2 16 - 5 

 Kinea C2 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 2 - 4 

 Heerenveen D2 - Kinea D1 16 - 5 

 SCO/European Aerosols E2 - Kinea E1 6 - 5 (1 - 2) 

 LDODK/Rinsma Modeplein F1 - Kinea F1 7 - 7 (4 - 0) 

 Joure E1 - Kinea E2 4 - 10 (4 - 2) 

Zondag 22 januari 

 Kinea 3 - Vitesse (Be) 4 9 - 9 
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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. 
 
4 februari 
10.15 -11.40 uur Afke Soepboer en Silvia Blank - Spijkstra 
11.40 – 13.00 uur Rienk Vlietstra en Margaretha Visser 
  
11 februari  
13.00 – 15.00 uur Petra de Jong en Helena Bokelaar 
15.00- 16.30 uur Anny Idzinga en Marjan Oosterdijk 
16.30 – 18.00 uur Anneke en Hilbert Boonstra 
18.00 -19.30 uur Lauren Blank en Lasse Hof 
  
18 februari  
10.00 -11.30 uur Marieke Oostra en Erwin Nijholt 
11.30 -14.10 uur Gerrit en Fimke Gerritsma 
   
19 februari  
12.45 – 14.10 uur  Elise en Siete Roffel 
 
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  
 

21-01-2023 Heerenveen D2 - Kinea D1 16 - 5 

Hallo, hierbij het verslag van de wedstrijd 
 
Deze wedstrijd kon beter en was niet onze beste wedstrijd. Heerenveen was gewoon heel goed en wij 
konden het wel iets beter doen. Dus ook: we hebben 16-5 verloren. De opstelling vonden we ook niet 
heel goed. Hopelijk gaat de volgende wedstrijd beter, maar iedereen heeft zijn best gedaan! 
 
Groetjes Sanne Agema 
 

 

21-01-2023 Joure E1 - Kinea E2 4 - 10 (4 - 2) 

Ik vond een hele leuke wedstrijd tegen de groene jumbo’s. Groene shirtjes met logo jumbo vonden we 
maar raar. Het was een leuke wedstrijd omdat al mijn vriendinnen er waren En onze lieve coach Marrit er 

was en het douchen! Aan het einde was ook nog heel leuk met lekker veel sop en zingen          En we 
hebben met 4-10 gewonnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes Line 
 
 

 

  

Joure-Kinea 

0-1 Line 

0-2 Fabiënne 

0-3 Lotte 

1-3 groene jumbo 

1-4 Fabiënne 

2-4 groene jumbo 

-pauze- 

2-5 Line. ; 

2-6 Line 

2-7 Fabiënne 

2-8 Isa 

2-9 Marlies 

3-9 groene jumbo 

3-10 Line 

4-10 groene jumbo 

 

Strafworpen: 

4-2 

Doelpunten Annegien en Isa 
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21-01-2023 LDODK/Rinsma Modeplein F1 - Kinea F1 7 - 7 (4 - 0) 
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21-01-2023 Kinea C1 - Mid-Fryslân/ReduRisk C2 16 - 5 

Afgelopen zaterdag moesten wij thuis tegen Mid Fryslân C2. Elle kon jammer genoeg nog niet meedoen 
omdat ze aan haar enkel is geblesseerd. Evy had van school een finale wedstrijd in Leeuwarden en kon 
daarom ook niet meedoen. Het mooie aan deze wedstrijd is dat bijna iedereen heeft gescoord! We 
begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen met 4-0 voor te staan. Met een stand van 6-2 gingen we de 
pauze in. In de pauze hadden we afgesproken dat we in totaal meer dan 12 doelpunten wilden maken en 
dat is gelukt! We hebben met 16-5 gewonnen! De doelpunten zijn gemaakt door Hendriëtte 6x, Anna, 
Madelon, Jorien en Doutzen 2x, Elin en Margje 1x. Margje bedankt voor het wissel zitten en meedoen!  

Groetjes Doutzen 

 

 

 

 

 

 

 

Automatische incasso – contributie   
 

 

Beste (oud)leden, ouders van leden, 

 

Omstreeks 1 februari wordt de kwartaalcontributie voor het derde kwartaal van seizoen 2022/23 

afgeschreven van de bankrekening van de leden. Ook wordt van de spelende leden € 5 bijdrage 

energietoeslag geïncasseerd. Graag hier rekening mee te houden.  

 

De eerst volgende incasso zal begin mei 2023 worden uitgevoerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van KV Kinea 

Marleen Beugeling (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 


