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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 



 De Kineaan 2 

Stichtelijk woordje van uw voorzitter  
MEER NIJS   -   MEER NIJS   -   MEER NIJS   -   MEER NIJS   -   MEER NIJS   -   MEER NIJS 

 

En dan is de zomer vakantie zomaar weer voorbij. En wat hebben we een prachtige zomer gehad, volop 

mooi weer. Dus veel kunnen relaxen en weinig in beweging. Goed dat we op de korfbalvelden alweer los 

mogen! 

 

Vlak voor de zomer hadden we nog de finale van de AP Buitenbeker bij ons op de velden mogen 

organiseren. Superleuk om zoveel ploegen en toeschouwers ons mooie complex te tonen, vaak zie je het 

zelf niet meer maar op zo’n avond ben ik super trots op ons allen. Top hoe veel vrijwilligers deze avond tot 

een succes hebben gemaakt, de penningmeester was bijzonder blij.  

 

We zijn al weer even los met de trainingen en afgelopen weekend was het openingstoernooi. Ondanks de 

magere oogst aan aanmeldingen was het de organisatie toch gelukt om voor iedereen een geduchte 

tegenstander te vinden en konden we de dag mooi afsluiten met de traditionele barbecue. Deze waren 

beschikbaar gesteld door de familie De Vries waarvoor dank. Dat kin takom jier wol wer sa      .  

 

En nog zo’n fantastische groep: onze klussers. Deze groep oud-korfballers onderhouden ons complex en 

zorgen voor talloze reparaties en schoonmaak putsjes. Geweldig! We hebben voor het schoonmaken een 

nieuwe afvink-lijst gemaakt, zodat de groep op de maandagavonden alle klusjes bij langs gaat.  

 

Dinsdag a.s. komen 2 internationals van het Nederlands Korfbal Team naar de sportvelden om onze (jeugd-) 

trainers en spelers te laten zien hoe zij trainen, dus wees welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

 

We binne wer los! Er zijn nog prachtige ontwikkelingen rondom Walkin’korfbal, nieuwe commissie leden, 

stempelposten maar daarover de volgende keer meer. Spelers, trainers, coaches => heel veel succes!!  

 

Namens het bestuur, 

 

Eelkje van der Meer 
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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 
 
 

Welkom terug bij de Flúster Famkes! Na even een zomerbreak te hebben 
gehad zijn we weer terug met heel veel leuks voor jullie! Onder andere een 
interview met onze oude bekende hoofdtrainer Hans!  
 
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de zomervakantie en weer 
klaar is voor het nieuwe korfbalseizoen. Wij in ieder geval wel! Het seizoen is 
afgelopen weekend succesvol geopend tijdens het jaarlijkse kineatoernooi en BBQ! Wie weet hebben wij 
elkaar daar wel gezien. Voor nu, veel leesplezier en tot snel!  

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

De selectie van Kinea is op zoek  
naar (oud) korfbaltalenten die zin hebben om bij  

Kinea een balletje te gaan gooien. 
 Onze tip is dan ook om als scout op zoek te gaan naar (oud) korfballers.  

Dus contacteer kennissen, 
 vrienden of familieleden die het misschien wel zien zitten  

en nodig ze uit om eens mee te komen trainen op dinsdag of vrijdagavond! 

 

 

 

 

Langs de zijlijn met:  Hans Harder  

 
1. Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Hans Harder, trainer/coach van de selectie! 
 
2. Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Sinds dit seizoen weer terug! Zelf in het verleden gespeeld bij kinea, eerder al trainer/coach geweest! 
 
3. Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea is de gezelligste vereniging, terugkomen voelt als thuiskomen! 
 
4. Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Als speler kampioen met Kinea 1 onder Johan Boerema en het toernooi in Engeland! 
 
5. Wat zijn je ambities voor de club? 
Dit seizoen handhaven in de 2e klasse, en voor de toekomst : uitgroeien tot een stabiele 2e klasser met 

wellicht eens een uitschieter naar boven. 
 
6. Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Alle vrijwilligers die de club draaiende houden! 1 persoon uitzoeken zou de rest te kort doen! 
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7. Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit 
zijn? 
Schotklok in alle klasses! 
 
8. Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? 
 

Nee 😉 
 
Tot slot: Zou je een foto willen toevoegen 
van iets of iemand wat je aan Kinea doet 
denken? 
 
 

 
 
 
 
 

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: man 
 
Deze jongeman speelt al een tijdje bij Kinea en is vaak te zien bij feestjes. Hij woont in de Knipe maar is 
ook veel op de weg te vinden. Maar op het heldenfeest leek het of hij zijn passie ergens anders in had 
gevonden… 
 
 
Antwoord vorige editie: Fimke Gerritsma 
 

Kinea Moment :  
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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: 

 

 

 

Weetje:  

Onze Maike Vermeulen uit de selectie 
gaat ons helaas een halfjaar verlaten voor  
een stage in het buitenland. 
 
Lieve Maike, wij wensen je heel veel plezier op  
Sint Maarten!  
 

 

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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Zaterdag was de mooiste dag van de week  
 

Al vroeg in de ochtend het sportcomplex oplopen en het eerste wat je ziet zijn enthousiaste kinderen die 

staan de popelen om te korfballen.  

 

Ouders die nog even hun kinderen goed in het sporttenue hijsen en de veters strikken. Een heerlijk bakje 

koffie. Het eerste fluitsignaal klinkt en het Kineatoernooi van 2022 is begonnen  

 

Lekker een balletje gooien, doelpunten scoren en strijden om te winnen, omgaan met verlies, valpartijen, 

ruzies en vriendschappen.  

 

Na het toernooi, iedereen onder de douche en klaarmaken voor de barbecue. Waarbij iedereen in de 

"Pronk" gaat en zelfs baarden worden geföhnd.   

 

Of dat nou was voor de voetbalwedstrijd of voor het kleine gezelschap dat tot in de late uurtjes aan de 

stamtafel met bier en bijzondere Hollandse hits heeft vermaakt.  

 

Het was een dag vol plezier, samenwerking en sportiviteit.  

 

 

Bedankt voor het lachen 
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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 

Zaterdag 10 september 

 9:00 WWC F1 Kinea F1 
 10:00 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 Kinea E2 
 10:00 Westergo D1 Kinea D1 
 10:30 SCO/European Aerosols E4 Kinea E1 
 11:00 Noveas C2 Kinea C2 
 11:00 Westergo A1 Kinea A2 
 12:00 SIOS/Jumbo Wolvega C2 Kinea C1 
 12:30 Flamingo's A1 Kinea A1 
 15:30 Harich 3 Kinea 2 
 15:30 WSS 1 Kinea 1 

Zondag 11 september 

 10:00 Kinea 3 Wêz Handich/DOW/TFS 7 

Woensdag 14 september 

 19:30 Kinea MW1 Altijd Kwiek MW1 

 

 

 

Wedstrijdverslag  
 

18-06-2022 Kinea C1 - Wordt Kwiek/WWMD C1 9 - 3 

We moesten zaterdag tegen Wordt Kwiek uit Jubbega we waren al kampioen. Maar we wouden alsnog 
wel winnen natuurlijk. Het was best 

wel warm buiten. We begonnen de wedstrijd goed we stonden binnen een paar minuten al 2-0 voor door 
Noortje en Doutzen . Daarna werden er nog een paar gescoord door Anna,Elle,Elin en Hendriëtte En toen 
was het pauze we begonnen de tweede helft een beetje matig toen maakte Noortje een heel mooi 
doelpunt . En toen er werden nog een paar gescoord door Fardau en Elle  De eindstand was uiteindelijk 
9-3. Anna bedankt dat je met ons mee deed! 

Groetjes Elle 
 

  

http://www.kinea.nl/
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Uit de oude doos  
 

De zomervakantie is voorbij. Het snipperen is over, we moeten er weer tegenaan. Op naar de herfst, de 

Knypster merke en de winter. Zet de glühwein maar vast koud en geniet van deze prachtige exemplaren uit 

de oude doos. 

 

 
 

 


