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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 
 

Welkom terug bij de flusterfamkes! Hopelijk heeft iedereen een beetje 

kunnen genieten van de vrije dag(en) afgelopen week. Ook zijn er weer 

genoeg wedstrijden gespeeld. Deze week hebben we Rhona Bergsma 

geïnterviewd! Ook hebben we weer een kinea moment, een gouden tip, 

aanwijzing en een nieuwe ”Wie is het?’’. Blijf vooral foto’s en verhaaltjes 

inzenden, super leuk! 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Nu het bijna weer zomer is, kunnen we het ons voorstellen dat je lichaam aan vakantie toe is en dat de 

motivatie langzamerhand een beetje wegzakt. Maar juist de laatste wedstrijden en trainingen zijn 

belangrijk! Blijf gezond en fit en zorg ervoor dat Kinea nog een paar mooie overwinningen op haar naam te 

krijgt te staan. Misschien een leuke bijkomstigheid; zo kom je ook een stapje dichterbij die summerbody!! 

 

 

 

 

Langs de zijlijn met:  Rhona Bergsma  

Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Rhona Bergsma en ik zit al een tijdje in de selectie van Kinea. Vroeger altijd trainen gegeven, 
gecoacht en gefloten. Door drukte helaas niet altijd meer tijd voor, gelukkig pakt de jeugd dit goed op. 
 
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Pfoe, al een hele lange tijd. Gelijk na de zwemles samen met Jort Bos ben ik gaan korfballen, uiteraard 
mede door mijn heitie Sjoerd Bergsma.  
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea betekend voor mij 1 grote familie die altijd voor elkaar klaar staat. Ook mijn sociale leven wordt voor 
een groot deel beïnvloed door (leden) van Kinea. Vakanties, weekendjes weg, en vaak leuke dingen op de 
planning. Afgelopen weekend zijn we bijvoorbeeld met wat selectieleden naar Oerrock geweest. 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Busreizen staan zeker tussen de hoogtepunten. Maar ook de promoties en natuurlijk de altijd leuke 
feestjes. Laatst hebben wij een Kinea D1 reünie gehad, dit was voor mij ook een hoogtepunt. ( foto volgt) 
Samen in het 1e van Kinea met mijn nicht Sjoukje Bergsma vond ik ook altijd super. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Ik hoop dat Kinea op deze manier door kan blijven gaan, als we hier met zijn allen voor zorgen komt dit 
zeker goed. Natuurlijk sta ik klaar voor de club waar nodig.  
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Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom? 
Iedereen bij Kinea draagt zijn eigen steentje bij op welke manier dan ook. Hier ben ik trots op. 

Als ik iedereen op zou moeten noemen ben ik wel even bezig. 😊 
 
Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn?  
Geen gezeur meer, zonder gezeur is het leuker voor de ploeg, scheidsrechter, trainer/coach en natuurlijk 

het publiek. 😉  
 
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 
Hier heb ik inderdaad (helaas) last van. Sommigen weten dat ik voor mijn scheenbenen kousen draag, er 
zijn bepaalde kousen die ik perse aan wil tijdens de wedstrijd. Anders komt het niet goed. Ook MOET ik een 
banaan voor de wedstrijd. Vele teamgenoten hebben al een appje van mij gekregen met de vraag of ze 1 
voor mij mee willen nemen mocht ik deze zelf niet hebben. Bij het inschieten moet er ook zeker muziek aan 
staan. 
 
 
Tot slot: Zou je een foto willen toevoegen van iets of iemand wat je aan Kinea doet denken? 
 
Ik zei het al bij de hoogtepunten, onze Kinea D1 reünie met Danny Koen. We hebben beachvolleybal 
gedaan, gebarbecued en natuurlijk even een balletje omhoog gegooid. Een groot succes wat we zeker vaker 

gaan doen.          
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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:  selectie 
Geslacht: vrouw 
Deze jongedame is vaak te zien bij Kinea. Ze kan zuiver schieten en is een stabiele speelster. Ook zijn er 
meerdere familieleden die actief zijn bij Kinea en zelf ook spelen. Het liefst wil je niet naast haar staan op 
het veld, dan lijkt iedereen namelijk duo penotti. 
 
Antwoord vorige editie: Rhona Bergsma 
In de vorige editie beschreven we Rhona Bergsma! Rhona speelt al vanaf jonge leeftijd in de selectie van 
Kinea. Af en toe is ze er even uit, door een blessure of door werk in het buitenland, maar ze komt gelukkig 
altijd weer terug en daar zijn we erg blij mee! 
 
 
 
 

Kinea Moment :  

 

 
 
 
 

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. 
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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 
 

 

 

 

Fietstocht  
 

Op 1ste Pinksterdag gaan we eindelijk weer te fietsen na 2 jaar. 

 

We gaan er van uit dat de vaste ploeg weer mee gaat, zijn er nog liefhebbers die het leuk lijkt om mee te 

fietsen dan graag een telefoontje naar Jannie 0646420942. De koffie staat om 9.30 uur klaar bij Sietse en 

Anneke. Na de fietstocht gaan we volgens traditie weer Chinezen bij Noppes. 

 

Tot 1ste pinksterdag! 

 

Groet Jannie 

 

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Hans Harder nieuwe hoofdtrainer  
Heel goed nieuws! De selectie van kv Kinea heeft volgend jaar Hans 

Harder als hoofdtrainer. 

 

Hans is een oude bekende. Hij korfbalde jarenlang in de selectie van 

Kinea en was daarna hoofdtrainer bij ons. Na een uitstapje naar 

Lemmer en DTG keert Hans terug bij de club die hij een warm hart 

toedraagt. Hans heeft volgend jaar de beschikking over een selectie met 

ervaren spelers en jonge talenten. Hans woont in Lemmer met zijn 

vrouw Lisette en zoontje Finn. 

  

We zijn erg blij dat Hans weer terugkeert in De Knipe! 

 

 

 

 

 

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  
 

Afgelopen wedstrijden konden niet gespeeld worden zonder de onderstaande sponsoren. Voor de 

wedstrijd tegen Oerterp/ VKC was Euro entertainment de balsponsor.   

 

Van je hobby je beroep maken, dat is eigenlijk het mooiste wat je kan overkomen. Paul van Beest werd al 

snel beroepsmuzikant, Wil Faro was in de muziekwereld al evenmin een onbekende. Beide heren 

bundelden hun krachten in Euro Entertainment. Sinds enkele jaren hebben ze gezelschap van Theo 

Woudstra, die vanuit Heerenveen de markt in het noorden bedient. Gedrieën vormen ze de drijvende 

motor achter Euro Entertainment. 

 

‘We leveren maatwerk door goed naar onze klanten te luisteren en dat te vertalen naar het entertainment, 

dat we kunnen bieden. Doordat we een enorme diversiteit hebben in ons aanbod, kunnen we dat 

maatwerk ook leveren. ‘Als we met een klant praten, proberen we uit te vinden welke band of artiest het 

beste bij hem past. Het is zo makkelijk om maar direct een naam te roepen. Maar dat is het dus net even 

niet. 

 

Kantoor Heerenveen 
Theo Woudstra 
Ds.Veenweg 31 
8456 HJ De Knipe 
Telefoon: 0513-688930 
f: 0513-688930 
e: heerenveen@euro-entertainment.nl 
 

 

De wedstrijdsponsor van die week was kooiker logistiek.  
 
Transport, opslag & distributie zijn een essentieel onderdeel van uw bedrijf. Logistieke opdrachten 
vragen om kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Denk aan uw planning, optimalisatie van voorraad, 
beheersing van kosten, wet- en regelgeving, planning en organisatie. 

Bij Kooiker Logistiek weten we dat maar al te goed. Ons team van specialisten hebben door de jaren heen 
aangetoond deskundigheid en ervaring in huis te hebben. Als bedrijf hebben we, naast transport, ons 
gespecialiseerd als een full service dienstverlener in logistiek, opslag & distributie. 

Met bijna 100 jaar ervaring staan bij Kooiker Logistiek de klantvraag en -behoefte altijd centraal. En vanaf 
het begin is het persoonlijk contact met de klant behouden. Persoonlijk contact levert een belangrijke 
bijdrage aan duidelijkheid, samenwerken en het overtreffen van verwachtingen. 

Niet voor niets is onze slogan ‘Daar kunt u op rekenen’. Wij prikkelen onszelf om onze ambities waar te 
maken. En naast het leveren van maatwerk, deskundigheid en ervaring heerst er een heuse hands on 
mentaliteit. 

Kooiker Logistiek 
De Finnen 3 
9001 XW Grou 
0566 - 62 97 00 (Grou) 
info@kooikerlogistiek.nl 

mailto:heerenveen@euro-entertainment.nl?subject=Aanvraag%20contact%20pagina%20Euro%20Entertainment%20Heerenveen
mailto:info@kooikerlogistiek.nl
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De wedstrijd daarna speelde Kinea tegen Sios. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door 

onze balsponsor Kapsalon Siebenga  

 
Zoals jullie vast wel weten stopt kapsalon Siebenga na 90 jaar het familie bedrijf. We willen hun bedanken 

voor alle jaren sponsoring en voor alle mooie kapsels van de knypsters.  

 

We hopen dat ús Bert nog snel een afspraak kan krijgen voor de eind datum.  

 

Kapsalon Siebenga 

Meyerweg 67 

8456 GB de Knipe 

0513-688244 

 

 

 

 

 

 

 

De wedstrijdsponsor van die week was Klussenbedrijf Libbe 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. Is uw interesse gewekt? 

Neemt u dan contact met ons op. 

 Klussenbedrijf L. 

de Jong Meyerweg 1 

8456 GA De Knipe 

Tel: 0513 - 68 88 19 
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Even serieus...  

Uitslagen 

 Wedstrijd Uitslag 

Maandag 16 mei 

 Drachten/Van der Wiel B2 - Kinea B1 14 - 2 

Dinsdag 17 mei 

 Wordt Kwiek A1 - Kinea A1 9 - 15 

 Wordt Kwiek/WWMD C1 - Kinea C1 4 - 6 

Woensdag 18 mei 

 Roreko MW1 - Kinea MW1 14 - 20 

 Drachten/Van der Wiel D2 - Kinea D1 6 - 5 

 Heerenveen F1 - Kinea F1 7 - 5 (3 - 3) 

Zaterdag 21 mei 

 Kinea 1 - SIOS/Jumbo Wolvega 1 12 - 22 

 Kinea A1 - Heerenveen A2 8 - 12 

 Kinea B1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 2 - 8 

 VZK F1 - Kinea F2 4 - 9 (1 - 0) 

 De Hoeve/Forward C1 - Kinea C1 2 - 16 

 Kinea E1 - Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E4 5 - 1 (2 - 1) 

 Kinea D2 - DTG D1 10 - 7 

 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 - Kinea D1 3 - 5 

 Kinea F1 - Westergo F1 21 - 4 (3 - 0) 

Zondag 22 mei 

 Kinea 2 - KIOS (R) 3 10 - 5 

 Kinea 3 - Wordt Kwiek 1 6 - 5 

Zaterdag 28 mei 

 Udiros 1 - Kinea 1 10 - 16 

 It Fean/Boelenslaan 2 - Kinea 2 16 - 13 

 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 - Kinea B1 6 - 5 

 Heerenveen A2 - Kinea A1 4 - 14 

 Kinea D1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 3 - 5 

 Kinea C1 - De Hoeve/Forward C1 20 - 1 

 Kinea F2 - VZK F1 19 - 2 (3 - 2) 

Zondag 29 mei 

 Wordt Kwiek 1 - Kinea 3 8 - 11 

 

  



 De Kineaan 10 

Wedstrijdschema komende twee weken 
Het wedstrijdschema voor de komende twee weken staat hieronder. Vanwege allerlei lange weekenden 

(Hemelvaart, Pinksteren) zijn er wijzigingen. Deze zijn nog niet allemaal in het schema verwerkt. Er kunnen 

nog meer wijzigingen optreden. Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 

   
Thuisteam Uitteam 

Woensdag 1 juni 
 

19:30 Kinea MW1 Roreko MW1 

Vrijdag 3 juni 

 20:00 Moedig Voorwaarts 1 Kinea 3 

Zaterdag 4 juni 

 10:00 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E4 Kinea E1 

Woensdag 8 juni 

 19:30 Kinea MW1 KIA MW1 

Zaterdag 11 juni 

 10:00 De Waterpoort F1 Kinea F1 
 10:00 LDODK/Rinsma Modeplein F2 Kinea F2 
 10:00 Leonidas D1 Kinea D2 
 10:00 Heerenveen D2 Kinea D1 
 12:00 WWC B1 Kinea B1 
 

12:30 
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 
A3 Kinea A1 

 12:30 DOS '46 C2 Kinea C1 
 15:00 Koru E1 Kinea E1 
 15:30 Kinea 1 Rodenburg 1 

Zondag 12 juni 

 13:00 Kinea 2 LDODK/Rinsma Modeplein 5  

13:00 KIA 1 Kinea 3 

 

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 13 juni: Klarie Bos, Jolanda Vogelzang, Afke Soepboer, Albertha Dijkstra en Annemiek van 
Zwieten; 
 
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)  

http://www.kinea.nl/
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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 11 juni   
14.45 - afloop  Kinea 2, afwisselend: Lianna, Rhona, Jenda, Erin, Henno, Margaretha, Andries, Mart 

en Sido 
 
Zondag 12 juni 
12.30 – afloop 12.30 uur - afloop Kinea 1, afwisselend: Ilse, Daniek, Maike, Rienk, Erik, Rutmer en 

Remco 
 
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 
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Wedstrijdverslag  
 

21-05-2022 Kinea D2 - DTG D1 10 - 7 

Het was een lastige wedstrijd ze stonden al snel 3-0 achter. Er waren 2 jongens die heel groot en snel 

waren, in de eerste helft waren ze lastig te verdedigen. We gingen de rust in met een 3-6 achterstand. 

Tijdens de rust hebben de dames een duidelijke opdracht mee gekregen. Meer bewegen en beter 

verdedigen. Dit zorgde ervoor dat ze snel gelijk kwamen. De tegenstander kon moeilijk scoren door het 

goede verdedigen. Uiteindelijk hebben de dames gewonnen met 10-7.  

 

Wat een super wedstrijd. 

 

21-05-2022 VZK F1 - Kinea F2 4 - 9 (1 - 0) 

De wedstrijd van de Kinea F2 was verplaatst naar de vrijdag avond in Elsloo. Het regende de hele avond, 

Het was koud en nat en we hadden twee inval coaches. De wedstrijd begon goed we stonden snel 3-0 

voor. Het ging hartstikke goed, er werd goed overgegooid, en iedereen kreeg een kans om te scoren. 

Toen de eerste helft gedaan was, gingen we opwarmen in de kleedkamer. In de tweede helft werd het 

wat droger, maar iedereen was koud en nat.  

Toch wisten we nog een paar te scoren. Uit eindelijk hebben we met 9-4 gewonnen. Wat was het een 

goede wedstrijd. 

 

 
 

21-05-2022 Kinea F1 - Westergo F1 21 - 4 (3 - 0) 

De wedstrijd was wel leuk maar niet heel spannend. We hebben gewonnen met 21-4. 

We stonden in de rust al 11-2 voor. Fabiënne heeft er 7 gescoord. Marlies heeft er 4 gescoord. Ik heb er 3 

gescoord. Isa heeft er 6 gescoord. Van de scheidsrechter mochten ze met 6 spelers tegen ons. En met de 

strafworpen hebben we 2-0 gewonnen. Bedankt Marrit,Marrit en Febe! 

 

Ik vond het douchen ook heel gezellig met veel sop 🧼  

 

Groetjes Line! 
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21-05-2022 De Hoeve/Forward C1 - Kinea C1 2 - 16 

Afgelopen zaterdag moesten wij dus spelen tegen de Hoeve, niet thuis maar uit. 

Het kunstgras lag er goed bij. Het was geen makkelijke wedstrijd maar toch hebben we dik gewonnen. De 

tegenstander was ook niet erg aardig want ze vonden ons aso’s. Bijna iedereen heeft gescoord. De 

uitslag was 2-14 maar we kregen twee punten cadeau erbij van de scheidsrechter dus uiteindelijk 2-16. Ik 

weet alleen niet meer waarom we deze punten erbij kregen. 

 

Groet Noortje Klitsie 

 

28-05-2022 Kinea C1 - De Hoeve/Forward C1 20 - 1 

Wij hebben op zaterdag 28 mei een thuiswedstrijd gespeeld tegen De Hoeve. Vorige week hadden we al 

14-2 tegen De Hoeve gewonnen, dus de lat lag hoog voor ons on nog meer te scoren. Eerst scoorden wij, 

maar net daarna scoorden zij ook al weer. Toen stond het 1-1, maar dat was ook maar hun enige goal, 

want het werd 2-1, 3-1, 4-1 en zo ging het maar door. Tot het 20-1 werd voor ons. Het enige nadeel was 

dat het niet zo spannend was. Maar het was wel leuk dat we zoveel hebben gescoord en dik hebben 

gewonnen. In de laatste minuut stond het nog 19 -1, maar toen scoorde Elle en werd het toch nog 20-1. 

We waren heel blij en maakten er een feestje van. Er was veel publiek en het was een gezellige boel bij 

Kinea. 

 

 Vriendelijke groet Elin Siesling 

 

28-05-2022 Kinea F2 - VZK F1 19 - 2 (3 - 2) 
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Uit de oude doos  
 

Uit de catacomben van Noppes hebben we weer een nieuwe oude doos opgeduikeld. Daar staan soms 

teksten in waar uw redactie een licht rode kleur van op de wangetjes krijgt. Toch willen we het u niet 

onthouden. Geschiedenis moet getoond worden zoals het was! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


