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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 

 
Welkom terug! We zijn er weer met genoeg leuke nieuwe dingen! 
Zo hebben we Marrit Boonstra geïnterviewd. Ook kunnen jullie 
weer raden welk Kinea lid is omschreven in de nieuwe ‘’Wie is 
het?’’. Daarnaast hebben we weer een gouden tip en een Kinea 
moment. Ook willen we de tijd nemen om een oproepje te doen 
aan alle lezers. Wij, als Fluster Famkes, hebben helaas niet 
oneindig veel inspiratie. We kunnen jullie hulp daarom goed 
gebruiken zodat we nieuwe, leuke stukken kunnen maken. Onze 
oproep is dan ook; stuur Kinea gerelateerde foto’s of verhaaltjes 
in!!!  

 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Het nieuwe zaalseizoen is begonnen! Heb jij je zaalschoenen al langer dan 3 jaar? Dan adviseren de Flúster 

Famkes je om nieuwe zaalschoenen te kopen!  

 

 

Langs de zijlijn met:  

 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Marrit Boonstra, speel in de A1 en train/coach samen met Febe de E2. Ik woon in De Knipe en ik ben 
17 jaar. 
 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Iets meer dan 10 jaar denk ik en nog steeds vind ik het even leuk! Het zit natuurlijk ook in de familie dus ik 
ben ermee opgegroeid. 
 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Als je KINEA hoort, denk je toch gelijk aan gezelligheid. En dan niet alleen op de feestjes, maar ook bij 
wedstrijden en trainingen. En wat ik al zei, het zit in de familie en het is altijd leuk om hen dan ook op de 
tribune te zien supporteren. 
 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Dan denk ik toch wel de kampioenschappen en dat zijn er best wel veel. Als ik er dan 1 moet kiezen, dan is 
het het kampioenschap vorig jaar op het veld met de “oude A’s.  
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
In de zaal in ieder geval hoger eindigen dan het eerste deel van het veldseizoen (we hebben precies 
dezelfde tegenstanders in beide competities) en gewoon lekker meespelen met de selectie. Later hoop ik 

zelf in het eerste te spelen 😉 
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Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Heel cliché, maar iedereen wel natuurlijk! Niet alleen leden maar ook de supporters. Ook ben ik heel trots 
op de A’s en onze E2. Ook ben ik trots op Remco. Hij is sinds een paar seizoenen onze trainer/coach en ik 
ben daar erg blij mee.  
 
 
Vraag 7:Als je een nieuwe spelregel mocht toevoegen aan het korfbalspel, welke zou dat zijn? 
Aaah ja ik heb wel iets! Dit zag ik bij het 1-tegen-1 toernooi met Remco. Als er een overtreding wordt 
gemaakt maar er wordt nog gescoord (voordat er gefloten is) telt het doelpunt + de strafworp (of vrije bal) 
mag nog genomen worden. Enige nadeel is wel dat er dan soms wel heel snel weer van vak geruild moet 
worden, omdat je dan 2 doelpunten vlak na elkaar kunt maken. 
 
 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  
ALTIJD een lekker muziekje op tijdens het inschieten en ik heb een standaard volgorde met de warming-up. 
Nu ik aanvoerder ben, probeer ik vaak even een babbel met de scheids te maken (om een beetje te 
slijmen;)) 
 
Vraag 9: Voeg een foto toe die voor jou veel betekent als je aan Kinea denkt! 
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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: Man 
 

Deze jongeman is, met veel succes, gescout door Kinea      . Hij draait alweer een tijdje mee in de selectie. 
Desondanks dat hij niet bepaald om de hoek woont, doet hij er alles aan om bij trainingen en feestjes 
aanwezig te zijn. Zelfs als hij in de auto moet slapen. 
 
Antwoord vorige editie: Remco Nawijn 
 
 

Kinea Moment :     
Maike Vermeulen is al een tijdje niet meer op en naast het korfbalveld te zien, ze zit namelijk op het eiland 
Sint Maarten voor haar studie. Wij vroegen hoe het met haar ging, hopelijk tot snel lieve Maike! 

 

Update Maike Vermeulen 

Hoi Kineanen! Afgelopen week kreeg ik een lief berichtje van de Flúster Famkes met het verzoek 
een kleine update te schrijven vanaf St. Maarten. Ik ben nu officieel over de helft van mijn verblijf 
hier. Voor mijn gevoel vliegt de tijd! Volgende week krijg ik heel leuk bezoek  van Iris, Rhona en 
Henno en aan het einde van de maand December komen mijn ouders en Jenda ook nog langs! Al 
veel leuke mensen ontmoet (ik woon in een stagehuis met nog 16 andere studenten), maar het is 
fantastisch om bekende gezichten op bezoek te krijgen hier. Kan niet wachten om aan hun de 
mooiste plekjes van het eiland te laten zien. 
 
Heb het erg naar mijn zin op stage, maar vooral ook daarbuiten. De weekenden voelen als kleine 
vakanties en aan afleiding van de heimwee ontbreekt het hier niet, er is altijd wel iets te doen. Een 
paar hoogtepunten tot nu toe zijn: het meedoen aan een relay race rondom het eiland op 11 
november (St. Maarten Day) en het beklimmen van Mount Scenery op Saba (het hoogste punt op 
Nederlands grondgebied). Op dit moment kijk ik buiten het bezoek nog uit naar het behalen van 
mijn duikbrevet. Dit staat gepland in de weken tussen het bezoek door en hier ben ik druk voor 
aan het leren. Het weer is geweldig en op dat gebied kijk ik niet zo uit naar mijn terugkomst in NL, 
heb het hier nu namelijk al koud bij 25 ºC. Andere dingen mis ik natuurlijk wel en bij het zien van 
foto’s en filmpjes van de oefenwedstrijden tijdens de voorbereiding begint het te kriebelen. 
 
Gelukkig is er vlak bij mijn huis een paar keer per week een crossfittraining in de buitenlucht dus ik 
kom hopelijk fit genoeg terug om meteen weer mee te kunnen doen! Ik hoop dat het met jullie 
allemaal ook goed gaat en dat er tijdens de competitie veel leuke momenten beleefd zullen 
worden binnen en buiten het veld. Tot snel! 
 
Groetjes, Maike. 
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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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Teamuitje E2  
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Sponsor in het zonnetje  
Op zaterdag 17 december speelt de selectie van Kinea een thuiswedstrijd in de zaal tegen DTS. De wedstrijd 

en bal worden mede mogelijk gemaakt door Cafe ’t Houtsje en Thijs Grond & Groen.  

Onderstaand wat meer over deze sponsoren.  

 

Cafe ’t Houtsje  
Cafe It Houtsje is sinds 1990 een begrip in Heerenveen, Fryslân, Nederland en ver over onze landgrenzen! 

Ooit begonnen als klein gezellig bruin schaats cafe aan de Oude Koemarkt, maar helaas na 19 jaar, in 2009, 

tot de grond toe afgebrand. In november 2010 was het groot feest met de opening van ons compleet 

nieuwe cafe bedrijf , nu bestaande uit 3 verdiepingen met als extra een prachtig dakterras! Dit zijn de 

mooiste locaties voor het vieren van al uw (privé) feesten, partijen, vergaderingen, bruiloften etc. 

Op de begane grond ademt het café de gezellige bruine sfeer uit zoals u al 20 jaar van ons gewend was. Alle 

schaatskampioenen van Thialf hangen aan de wand en vele andere schaatspronkstukken zijn hier te 

bewonderen. De tweede verdieping is in Engelse stijl ingericht en is de Sportzaal genoemd. Hier hangen 

foto’s van sportcoryfeeën, sportverenigingen etc. uit de rijke sport historie van Heerenveen en omstreken. 

Van skûtsjesilen tot waterpolo van voetbal tot ijshockey. De derde verdieping bestaat uit een prachtige 

vide, met stijlvolle zithoeken, dartborden , open haard en aansluitend ons prachtig dakterras! 

 

Cafe ’t Houtsje  

Oude Koemarkt 6 

8441 VE Heerenveen 

0513 610283 

Houtsje@planet.nl  

www.it-houtsje.nl 

 

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

 

Thijs Grond & Groen 

Sinds 2008 is Thijs van Zwieten actief als ZZP-er met zijn gelijknamig genoemde bedrijf "Thijs 

Grond&Groen". Vanuit zijn agrarische achtergrond, de opgedane ervaring bij geotechnische 

onderzoeksbedrijven en veldwerkbureaus en daarnaast het hobbymatig aanleggen van tuinen bij 

particulieren was destijds de stap naar kleine zelfstandige voor de hand liggend.  

De "Grond-tak" betreft het geotechnisch & milieukundig boren. Geotechnisch boren gebeurt zowel 

handmatig als machinaal en de boorbeschrijvingen zijn hierbij van groot belang voor de onderzoeken.  De 

"Groen-tak" betreft het aanleggen en/of renoveren van tuinen ofwel de zgn. "CO2-ruimten". Thijs 

Grond&Groen gaat met u in overleg en werkt samen met u naar een prachtig eindresultaat. Als dealer van 

Suslight brengen wij ook verlichting aan en met onze verse graszoden kunnen wij de puntjes op de i zetten 

en heeft u in 1 dag een prachtig gazon! 

Ook kunt u tuinproducten zoals tuinhout, stenen/tegels, zand, grond, bemesting, graszaad etc. bestellen 

en/of machines inhuren. 

 

Thijs Grond & Groen 
Het meer 213 
8448 GG Heerenveen 
0629515787 – 0620177538 
Info@thijsgrondengroen.nl 
  

mailto:Houtsje@planet.nl
http://www.it-houtsje.nl/
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DISCO in Noppes 
Kom in je allermooiste disco outfit een feestje bouwen!!! 

 

 

Wanneer: Zaterdag 10 December 

 

Hoe laat: 

F en E teams van 18:30 uur tot 20:30 uur 

D en C teams van 20:30 uur tot 23:00 uur 

 

Iedereen mag 1 introducé meenemen. 
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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 7 december 
 

19:00 Kinea C2 Udiros C1 Sporthal Nieuwehorne 

Zaterdag 10 december 
 

9:00 DOS '46 E2 Kinea E1 De Eendracht 
 11:00 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 Kinea E2 De Twine 
 13:15 Kinea D1 SIOS/Jumbo Wolvega D1 Hoekstra hal 
 14:20 SCO/Leonidas A1 Kinea A1 De Steense 
 14:20 Kinea C2 Lemmer C1 Hoekstra hal 
 15:00 Joure 2 Kinea 2 Doniahal 
 16:10 Joure 1 Kinea 1 Doniahal 
 17:45 Kinea A2 Lemmer A1 Hoekstra hal 

Zondag 11 december 
 

15:30 De Hoeve 3 Kinea 3 De Duker 

Zaterdag 17 december 
 

9:30 Kinea F1 Heerenveen F2 Sporthal Nieuwehorne 
 10:00 Wordt Kwiek A1 Kinea A2 MFC De Kompenije 
 10:00 Kinea A1 Wêz Handich/DOW/TFS A1 Hoekstra hal 
 10:30 Kinea E1 Drachten/Van der Wiel E2 Sporthal Nieuwehorne 
 10:30 Kinea E2 SIOS/Jumbo Wolvega E3 Sporthal Nieuwehorne 
 11:10 Harich C2 Kinea C2 De Trime 
 11:15 Kinea 2 DTS (S) 2 Hoekstra hal 
 12:30 Kinea 1 DTS (S) 1 Hoekstra hal 

Zondag 18 december 
 

13:00 Kinea 3 Wêz Warber en Fluch 2 Hoekstra hal 

 

  

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

Zaterdag 3 december 

 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 - Kinea A1 10 - 16 

 De Hoeve/Forward A2 - Kinea A2 10 - 12 

 Lintjo C2 - Kinea C2 1 - 5 

 Kinea 1 - Sparta (Ze) 1 22 - 22 

 SCO/European Aerosols C2 - Kinea C1 5 - 2 

 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 - Kinea D1 7 - 5 

 Kinea 2 - Sparta (Ze) 2 13 - 12 

 WWC E1 - Kinea E2 5 - 7 (2 - 1) 

Zondag 27 november 

 Wêz Handich/DOW/TFS 6 - Kinea 3 9 - 10 

Zaterdag 26 november 

 Elburg 1 - Kinea 1 37 - 16 

 Elburg 2 - Kinea 2 18 - 14 

 Kinea A1 - Flamingo's A1 16 - 12 

 Kinea C1 - SIOS/Jumbo Wolvega C1 8 - 9 

 Kinea E1 - Noveas E3 10 - 4 (2 - 6) 

 Kinea E2 - SCO/European Aerosols E3 4 - 16 (4 - 5) 

 Kinea F1 - Spannum F1 8 - 7 (2 - 0) 

 

 

 

Kerstbomenverkoop  
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Wedstrijdverslag  
 

26-11-2022 Kinea F1 - Spannum F1 8 - 7 (2 - 0) 
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26-11-2022 Kinea F2  

 
 

 

 

26-11-2022 Kinea E1 - Noveas E3 10 - 4 (2 - 6) 

 
We hebben onze eerste thuiswedstrijd in de zaal in Tjalleberd gespeeld. 
In de eerste paar minuten werd er al gescoord door ons. Daarna kwamen we 1-2 achter. 
Daarna hebben we heel veel achter elkaar gescoord, we hebben de wedstrijd met 10-4 gewonnen tegen 
Noveas. 
De eerste keer weer in de zaal. 
 
Groetjes Lieke 
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03-12-2022 WWC E1 - Kinea E2 5 - 7 (2 - 1) 
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