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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 

 
Welkom terug bij deze nieuwe editie. We hopen dat iedereen inmiddels een 
beetje bijgekomen is van het Knypstermerke weekend. Ook zijn we 
benieuwd naar leuke verhalen/anekdotes/ foto’s van deze prachtige vijf 
dagen. Dus mocht je nog iets te binnen schieten, stuur ze naar ons door! 
 
Deze keer hebben we Chantal Monderman geïnterviewd. We hebben weer 
een nieuwe ‘’Wie is het?’’, aanwijzing en niet een, maar zelfs meerdere kinea momenten. Veel 
leesplezier! 

 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Oktober wedstrijden kunnen nog wel eens koud zijn!  
Hier wat tips om de wedstrijd goed door te komen. 

- Een goede warming up 
- Water drinken is net zo belangrijk! 

- Doe een thermo aan. 

- Knuffel voor de wedstrijd met je medespelers        
 

Langs de zijlijn met: Chantal Monderman 

 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Chantal Monderman, 29 zomers jong en sinds 3 maanden moeder van een prachtig meisje.  Ik speel 
al 8 jaar bij Kinea in de selectie en organiseer jaarlijks het Kinea toernooi. Ik ben momenteel weer rustig aan 
het opbouwen met trainen en hoop in de zaal weer fit te zijn. Naast het korfballen werk ik bij Holland 
Casino in Leeuwarden en vind ik het heerlijk om elke dag een stuk te wandelen. Ik heb een hekel aan 
fietsen, dit vind Sido altijd wel fijn, zorgt ervoor dat hij vaak een Bob heeft.  
 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Zoals hierboven al staat ben ik al 8 jaar lid bij Kinea. Begonnen als 5 jarige guppie bij Wordt Kwiek in 
Jubbega en op 16 jarige leeftijd een overstap gemaakt naar LDODK met als eindstation op mijn 21e samen 
met Erik van der Tuin richting de Knipe gegaan. 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Veel.. Ik ben in 2014 naar Kinea overgestapt en gelijk in een warm bad gekomen. Ik heb er hele leuke 
vrienden aan overgehouden. Enige nadeel is dat je bijna drankproblemen ontwikkeld omdat het altijd 
gezellig is na de trainingen en wedstrijden. 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Kinea kent toch alleen maar hoogtepunten? maar vooruit ik zal een paar noemen.  De douche gesprekken, 
kampioen worden, de leuke themafeestjes die georganiseerd worden.  De actie die ik samen met Fokje heb 
georganiseerd "van Kinea naar Tokio". De beslissingswedstrijden waren ook altijd erg leuk. We hebben zelfs 
na een degradatiepartij een fantastisch feest gehad bij de survival (dat kan allemaal bij Kinea). 
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Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Mijn ambities... tsja ik denk vooral leuk met elkaar korfballen. Na een bevalling en op deze leeftijd vrees ik 
dat het alleen maar minder wordt korfballend gezien. Mijn ambities voor de club is om de club aantrekkelijk 
te houden, misschien wanneer ik niet meer in de selectie zit dat ik andere dingen wil gaan organiseren voor 
de club, ik wil in ieder geval betrokken blijven.   
 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Ik ben trots op iedereen die iets betekend voor Kinea, de mensen die zich inzetten en die meedenken zodat 
kinea de leuke en gezellige club blijft die het nu is. Waarom ik daar trots op ben is omdat dit in een kleinere 
club erg belangrijk is. Wanneer dit wegvalt zou dit grote gevolgen kunnen hebben. 
 
Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Ik zou voor alle klassen de schotklok willen inzetten, dit versnelt het spel en hierdoor ga je ook wat 
gevarieerder spelen en minder volgens het standaard boekje. 
 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  
Tsja, die kennen of ruiken mijn teamgenoten elke wedstrijd wel vrees ik. Voor de wedstrijd vraag ik wie er 
nog naar het toilet moet, zodat ze nog veilig kunnen, daarna zou ik het toilet niet meer betreden.. hehe   
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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: A junioren  
Geslacht: vrouw  

 
Deze jongedame is binnenkort een aantal weken even niet op het korfbalveld te zien. Maar geen zorgen, ze 
is dan fanatiek bezig met het beoefenen van een andere sport!  
 
 Vorige editie: Jannie Nutters 
 

Kinea Momenten :      

Kinea op de Knypstermerke tijdens de optocht! 
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Zoals in de vorige Kineaan te lezen was, waren we op zoek naar de 

Knypstermerke foto met de meeste kineanen erop, hieronder de winnende foto! 

Hoeveel Kineanen tel jij er? De inzender van de foto ontvangt binnenkort een 

lekkere taart! Wil je nou ook kans maken op een prijs? Houd onze Instagram 

pagina goed in de gaten en lees onze edities! 

 

 
 

 

Kampioenen!!!!! 
 

 
 
Kinea F1 en A2 zijn afgelopen weekend kampioen geworden! De spelers hebben een medaille in ontvangst 

mogen nemen en de coaches een mooi bos bloemen       Gefeliciteerd iedereen! 
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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 22 oktober hebben Kinea 1 en 2 tegen Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 en 2 gespeeld. Deze 

wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door de balsponsor Handelsonderneming Laurents Bosma en de 

wedstrijdsponsor Klussenbedrijf Libbe de Jong.  

 

Handelsonderneming Laurents Bosma 

Handelsonderneming Laurents Bosma 
't Skeane Ein 8A 
8404GG Langezwaag 
0513 850 393 

 

Klussenbedrijf L. de Jong  
Klussenbedrijf L. de Jong is een all-round klussenbedrijf. U kunt bij ons terecht voor de meest 

uiteenlopende werkzaamheden. 

Hierbij staan vanzelfsprekend vakwerk en professionaliteit hoog in het vaandel. Zowel kleine als grote 

projecten kunnen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld schilderen, behangen, sierbepleistering en 

kleinonderhoud. 

Ons bedrijf bevindt zich in De Knipe, vlak bij Heerenveen. Het bestellen van benodigde apparatuur en 

materialen voor de werkzaamheden, wordt vanzelfsprekend ook voor u geregeld.   

 

Klussenbedrijf L. de Jong houdt zich bezig met klein onderhoud, sierbepleistering, schilderen, behangen, 

kelder reparatie, herstelwerkzaamheden stoepen, onderhoud en reparatie van uileborden. Wij doen onze 

uiterste best om onze klanten tevreden te houden.   

 

Klussenbedrijf L. de Jong 

Meyerweg 1 

8456 GA De Knipe 

Tel: 0513 - 68 88 19 

Mob: 06 - 28 06 73 49 

Mob: 06 - 17 10 85 16 

 

 
  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enNL1024NL1024&sxsrf=ALiCzsYs9mAb9jxB_AWuhiZq8RIa-x4zZw:1664311573990&q=laurents+bosma+installatie+langezwaag&sa=X&ved=2ahUKEwiS6qbh67X6AhXM2KQKHdZzBdEQ7xYoAHoECAEQOw&biw=1280&bih=913&dpr=1
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Op zaterdag 29 oktober spelen Kinea 1 en 2 tegen Harich 2 en WSS 1 deze wedstrijd worden mede mogelijk 

gemaakt door de balsponsor Notariskantoor Savenije en de wedstrijdsponsor Bentacera.  

 

Notariskantoor Savenije 

Wij zijn een klein kantoor met grote deskundigheid en korte lijnen. Ons team bestaat uit 11 enthousiaste 

collega’s met een schat aan ervaring. 

Onze werkzaamheden hebben betrekking op alle belangrijke momenten in uw leven. Zo staan wij u graag 

juridisch bij bij de aankoop van uw woning, uw huwelijk/geregistreerd partnerschap dan wel de beëindiging 

hiervan, de geboorte van uw kinderen, de start, overname of beëindiging van uw bedrijf, maar ook bij een 

overlijden. 

Sinds juli 2000 is ons kantoor gevestigd in Heerenveen in een karakteristiek pand in het centrum tegenover 

het gemeentehuis en vlakbij het station. Het kantoor is goed bereikbaar en gelegen nabij de A7 en de A32. 

 

Notaris Savenije 
K.R. Poststraat 1 
8441 EL Heerenveen 
Tel. 0513 - 645101 
e-mail: info@notarissavenije.nl 
 

 

 

Bentacera 

Bentacera is met zeven vestigingen een van de grootste accountancy- en advieskantoren van Noord-

Nederland. 

Bentacera vindt het belangrijk om als inhoudelijke sparringpartner betrokken te zijn bij alle ontwikkelingen 

bij haar klanten en zoekt altijd naar de juiste specialist bij elke uitdaging binnen jouw bedrijf. 

Adviseren en Inspireren! Dat is onze kracht. Kracht die zijn oorsprong vindt in lef én ondernemen. Dit alles 

met de menselijke maat. Stap voor stap, maar altijd met de focus op vooruit. Mét succes, na bijna 100 jaar 

zetten we nog steeds stappen vooruit. 

Bentacera beschikt over ruim 300 specialisten die we op het juiste moment aan je verbinden. Betrokken 

adviseurs die jou graag helpen in het realiseren van jouw ambitie. 

 

Bentacera Heerenveen 

K.R. Poststraat 121 

8441 EN Heerenveen  

Tel: 0883210850 

Postadres 

Postbus 591 

8440 AN Heerenveen 

 

 

 

 

  

mailto:info@notarissavenije.nl
tel:0883210850
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Even serieus...  

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

donderdag 27 oktober 

 19:00 Udiros 2 Kinea 2 
 19:15 Mid-Fryslân/ReduRisk A2 Kinea A1 
 20:30 Udiros 1 Kinea 1 

zaterdag 29 oktober 

 12:00 Kinea A1 Flamingo's A1 
 13:30 Kinea 2 Harich 3 
 15:00 Kinea 1 WSS 1 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Woensdag 12 oktober 

 Club Brothers 1 - Kinea 1 15 - 20 

Donderdag 13 oktober 

 Kinea D1 - Drachten/Van der Wiel D2 10 - 5 

Vrijdag 14 oktober 

 Altijd Kwiek MW1 - Kinea MW1 14 - 7 

Zaterdag 15 oktober 

 SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 9 - 19 

 SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 20 - 11 

 Kinea C2 - Joure C1 5 - 5 

 Kinea A2 - De Waterpoort A1 22 - 3 

 Kinea E2 - Westergo E2 5 - 2 (2 - 1) 

 Kinea F1 - Heerenveen F1 9 - 11 (3 - 1) 

 Kinea E1 - Lintjo E2 2 - 5 (0 - 3) 

Zondag 16 oktober 

 Kinea 3 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 13 - 9 

Woensdag 19 oktober 

 Kinea MW1 - Boelenslaan/It Fean MW1 19 - 8 

Vrijdag 21 oktober 

 Boelenslaan/It Fean MW1 - Kinea MW1 15 - 15 

Zaterdag 22 oktober 

 Kinea A1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 9 - 15 

 Kinea 1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 11 - 15 

 Kinea 2 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 19 - 10 

 

http://www.kinea.nl/
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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. 
 

 

Zaterdag 29 oktober 

11.15 – 13.00 uur  Afke en Gonnie 

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

14.45 – afloop   Fimke en Gerrit Gerritsma 

 

 

 

Automatische incasso - contributie 
 

Beste (oud)leden, ouders van leden, 

 

Omstreeks 1 november wordt de kwartaalcontributie voor het tweede kwartaal van seizoen 2022/23 

afgeschreven van de bankrekening van de leden. Ook wordt van de spelende leden € 10 bijdrage kleedgeld 

geïncasseerd. Graag hier rekening mee te houden.  

 

De eerst volgende incasso zal begin februari 2023 worden uitgevoerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van KV Kinea 

Jolle Sietsma (penningmeester) 
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Trainingsschema zaal 
Vanaf week 44 (31 oktober – 4 november) starten de trainingen in de zaal. We trainen op verschillende 

locaties en in Sportstad ook in verschillende hallen. Let hier goed op! 

 

In de eerste week is er in Sportstad alleen op woensdag 2 november trainen voor de E1, E2, D1, C2 en 

C1(en nog niet op vrijdag 4 november). Vanaf woensdag 9 november geldt onderstaand schema ook voor 

de vrijdagen. 

 

Hieronder het trainingsschema voor de zaal. 

 

Dag Locatie Tijdstip Teams 1e training Geen trainen 
op 

Maandag MFA Tjalleberd 17.00-18.00 F1 en F2 31 okt Schoolvakanties 

  18.00-19.00 C1 31 okt Schoolvakanties 

Woensdag Sportstad, hal 2 18.00-19.00 E1, E2, D1 2 nov Schoolvakanties 
7 december 

  19.00-20.00 C1, C2, A2 2 nov (m.u.v. 
A2) 

Schoolvakanties 
7 december 

  20.00-21.30 A1 en selectie 9 nov 7 december 

Vrijdag Sportstad, hal 2 18.00-19.00 E1, E2, D1 11 nov Schoolvakanties 
27 januari 

  19.00-20.00 C2 11 nov Schoolvakanties 
27 januari 

 Sportstad, hal 1 
(tribune zijde) 

19.00-20.00 A1 en A2 11 nov m.u.v. 23 dec 

 Sporthal 3 20.00-21.30 Selectie 11 nov  

 

De eerste competitiewedstrijden in de zaal staan gepland in het weekend van 26 november. Vooraf worden 

er nog diverse oefenwedstrijden gespeeld: 

 

Datum Tijd Wedstrijd Locatie 

5 november 9.00 uur KV Heerenveen F1 – Kinea F1 Hoekstra Hal, Heerenveen 

5 november 9.00 uur KV Heerenveen F2 – Kinea F2 Hoekstra Hal, Heerenveen 

5 november 9.35 uur KV Heerenveen E3 – Kinea E1 Hoekstra Hal, Heerenveen 

5 november 11.20 uur KV Heerenveen D2 – Kinea D1 Hoekstra Hal, Heerenveen 

5 november 12.35 uur KV Heerenveen C2 – Kinea C1 Hoekstra Hal, Heerenveen 

12 november 10.00 uur Udiros C1 – Kinea C2 Nieuwehorne 

12 november 15.10 uur (ovb) KV Heerenveen A2 – Kinea A1 Hoekstra Hal, Heerenveen 

19 november 16.00 uur SIOS C1 – Kinea C1 Nije Steense, Wolvega 

 

Zodra het competitieschema bekend is, wordt dit natuurlijk ook aangegeven in de app-groepen. Mocht je 

nog vragen hebben: stel ze vooral in de team app van jullie team.   
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Wedstrijdverslagen  
 

06-10-2022 Heerenveen E3 - Kinea E2 6 - 5 (1 - 1) 

 

 
 

 

15-10-2022 Kinea E2 - Westergo E2 5 - 2 (2 - 1) 

 

Leuk begin van de herfstvakantie met de laatste wedstrijd op het veld. 

Maar wel gewonnen! Dus een leuke wedstrijd! 

Maar helaas was Marlies heel hard gevallen en er uit. Maar gelukkig hadden we meer spelers. 

En toen een mooi afstand schot van Fabiënne. 

We hebben met 5-2 gewonnen. 

En toen lekker doesen in de kleedkamer. 

En natuurlijk met veel sop! 

Doei en een hele fijne vakantie allemaal. 

 

Groetjes Line 
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15-10-2022 Kinea F1 - Heerenveen F1 9 - 11 (3 - 1) 
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15-10-2022 Kinea F1 - Heerenveen F1 9 - 11 (3 - 1) 

De toppers van de F1 zijn zaterdag kampioen geworden! Wat hebben ze de afgelopen 6 wedstrijden 

goed gespeeld. 

 

Zaterdag  moesten we nog tegen KV Heerenveen spelen, eerder wisten we van ze te winnen. Nu was het 

erg spannend en werd er net verloren. Dat mocht de pret niet drukken, nu zijn we gedeeld kampioen 

met KV Heerenveen. Fokje Gerritsma feliciteerde ons namens het bestuur en voor iedereen was er een 

mooie medaille en zonnebloem. Hebben nu even vakantie en dan gaan we lekker warm de zaal in, wij 

hebben er weer zin in! 

 

Groetjes van de trotse trainers/coaches Hendriette, Elle, Linda en Jildou 

 

 
 

 

 


