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Overlijden Johannes Krist  
 
Verslagen staan we stil bij het overlijden van Johannes Krist. Oud-lid van Kinea en vader van ons trouwe 
Kinea 3-speelster Karina. 
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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 

 

Welkom allemaal! We hebben dit keer heel veel leuke 
dingen in petto. Zo hebben we niet een, maar twee 
kineamomenten! Waaronder een update van onze 
skilerares Maud Bruining! Ook hebben we weer een ‘’Wie 
is het?’’ en een gouden tip. Al kers op de taart hebben we 
trouw lid Marije van der Meer geïnterviewd. Vergeet ook 
zeker niet naar de aanwijzing te kijken. Weet jij 
ondertussen al wie wij zijn?  

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Zorg voor een algehele goede lichamelijke conditie, dit kan door wandelen, fietsen of specifieke 

oefeningen. Hoe beter de basisconditie hoe kleiner de kans op problemen en blessures!  

 

 

Langs de zijlijn met: Marije van der Meer 

 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Marije, geef trainen aan de jongste jeugd van Kinea de Kangoeroes en ik zit in de JAC. 
 
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Volgens mij ben ik rond mijn 6e begonnen met korfballen bij Kinea. Helaas door een blessure al jaren niet 
meer zelf aan het korfballen.  
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Ik ga altijd met veel plezier naar Kinea, Kinea betekend voor mij gezelligheid  
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
In de A's vond ik het geweldig om mee te doen aan de beach korfbal toernooien en junior fun. Later in de 
JAC het organiseren van de letterfeesten voor senioren.  
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club?  
Ik hoop dat de club mag blijven groeien qua leden maar ook zeker qua vrijwilligers. De club kan niet 
bestaan zonder bestuur, trainers, kantinedienst, mensen die de kleding regelen enz. Wil je een mooie 
verenigingen blijven houden dan zullen we dit met zijn allen moeten doen. 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom?  
De vrijwilligers die er al jaren zijn en wekelijks klaar staan voor Kinea. En natuurlijk Anna en Mette waarmee 
ik iedere 2 weken een training voor de kangoeroes geef. 
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Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn?  
Dat is een goeie vraag. Ik speel zelf al jaren geen wedstrijden meer. Waar ik als toeschouwer mij aan erger 
is het gezeur op de scheidsrechters (die er ook vrijwillig staan). Wat mij betreft mag er een regel komen dat 
alleen de aanvoerder met de scheids in gesprek mag gaan. 
 
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.)  
Nee die had ik niet 
 

 
 

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 geboren met echt Kinea bloed, het kon dan ook bijna niet anders dan dat hij ging 
korfballen. Inmiddels heeft hij het doordeweeks druk met school maar is ie in het weekend in De Knipe 
voor zijn sporten.  
 
Antwoord vorige editie: Hans Harder  
 
 

Wist je dat: 
 

Maike Vermeulen weer terug is? Wij hopen dat ze snel weer schittert op het veld        
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Kinea Momenten :    

 

Update Maud Bruining  
Zoals velen al weten, sta ik al een tijdje niet meer op het korfbalveld, in plaats daarvan ben ik al 1,5 

maand te vinden  in de sneeuw. Ik heb een tussenjaar genomen en ben nu skileraar in Katschberg 

in Oostenrijk.  

 

Het avontuur begon allemaal in Altenmarkt (in de buurt van Flachau) daar heb een 2-weekse 

opleiding gevolgd tot skileraar.  De eerste 2 dagen waren trainingsdagen, daarna begon de 

Anwärter periode. Deze 2 weken waren mega gezellig maar ook intens, elke dag skiën en leren 

etc. De laatste 2 dagen waren de examendagen, spannend was dat. Na het laatste onderdeel, het 

Schulefahren (je eigen skitechniek), kregen we de uitslag en ik mocht aan de slag als skileraar. 

Diezelfde avond nog vertrok ik met 8 anderen naar Katschberg.  

 

Na langer dan een maand loop ik hier nog elke dag rond in mijn rode Otto pak. Het eerste 

hoogseizoen is inmiddels voorbij, dat was 2 weken. Om 9 uur beginnen met het opbouwen van 

kinderland en om 10 uur komen de kindjes en beginnen de lesjes, tot 12.00. Dan beginnen de 

privéstunden (privélesssen) tot 14.00 en gelijk komen de kindjes weer om weer met de groepjes te 

skiën tot 16.00. Daarna word de dag afgesloten in de Almkessel, de après-ski bar voor een biertje, 

of 2 of 3. Het moment van de dag waar alle grappige verhalen van elke skileraar worden verteld en 

er veel wordt gelachen.  

 

Tijdens het hoogseizoen heb ik verschillende kinderklasjes gehad, de hele dag skiën in Flugzeug” 

of “Superman” of met de kindjes als indianen de piste af. Ik had een kind, Benno, we waren naar 

de rode piste, dat vonden ze fantastisch. Sophia, een ander meisje uit de groep, ze viel doordat ze 

iedereen probeerde in te halen. Benno skiede volledig op haar in en ze lagen helemaal 

verstrengeld met de ski’s in elkaar. Hij deed z’n ski uit en legde hem naast hem neer, met de punt 

naar beneden. Dat was niet zo slim, de ski gleed de hele piste naar beneden. Al de kindjes in de 

groep (5) lachten zo hard dat ze niet meer wouden en konden skiën en vielen allemaal op de 

grond. Benno dacht laat ik mn andere ski ook uitdoen en naar beneden lopen, daar ging ook de 

andere ski de hele piste naar beneden.  

 

Op mijn vrije dagen ben ik begonnen met het leren van snowboarden samen met de andere 

skileraren hier, een halfuurtje in kinderland proberen bochtjes te maken zijn we naar de blauwe 

piste gegaan. Het heeft een half uur geduurd er te komen en vervolgens duurde het een uur voor 

we beneden waren. Aan het einde van de dag nog een rode piste geprobeerd, dat was totaal geen 

succes. Ik heb de piste van heel dichtbij bekeken en het hele stuk naar beneden gegleden. Eind 

van de dag was mijn knie een regenboog van blauw en geel en groen. Paar later dagen nog een 

keer geprobeerd en toen ging het beter gelukkig. 

 

Later kwam na veel verse sneeuw het uitstekende idee om off-piste te gaan skiën met zijn allen. 

Dat was een mega succes, not. Tot je knieën in de sneeuw en dan proberen veilig naar beneden 

te komen. Na een paar keer sneeuw gehapt te hebben is het gelukt, mijn skipak was wit en alles 

was doorweekt. Nog een paar schansjes meegepakt en ook daarbij meer sneeuw gehapt dan dat 

ik veilig geland ben. En dit was nog maar 1,5 maand, de komende 2 maanden wordt er nog meer 

gelachen, gesnowboard en les geven hoort er natuurlijk ook bij. Als ik in het voorjaar weer terug 

ben is mijn conditie in bier drinken waarschijnlijk beter dan die op het korfbalveld maar dat zien we 

dan wel weer (; 

 

Tschüss tschüss, liebe Grüße aus Katschberg <3 
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Daarnaast is de selectie met elkaar uiteten geweest!  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
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. 
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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  

 

 
  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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 Apres ski Party!!!  
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Sponsoren in het zonnetje  
 

Op zaterdag 18 februari speelt de selectie van Kinea een thuiswedstrijd in de Hoekstra hal tegen Joure 1. De 

wedstrijd en bal worden mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Monderman en Euro Entertainment 

b.v. Heerenveen. Onderstaand wat meer over deze sponsoren.  

 

Klussenbedrijf Monderman  
 

Vanaf 2014 is Klussenbedrijf Monderman gestart als eenmansbedrijf.  Voor alle “kleine” klussen in en 

rondom uw huis kunt u kiezen voor deze klusjesman. Een nieuw kozijn, kasten op maat, het isoleren van uw 

woning of wilt u een nieuwe indeling? Dat kan allemaal voor een mooie prijs.  

Fokke kijkt samen met zijn klanten naar de voor hun mooiste mogelijkheden.  Interesse? Vraag naar een 

vrijblijvende offerte.  

 

Klussenbedrijf Monderman  

Bij de Leijwei 34 

8412 SH Hoornsterzwaag 

0615552192 

fokkemonderman@gmail.com 

 

 

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

 

Euro Entertainment b.v. Heerenveen 

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 
  

mailto:heerenveen@euro-entertainment.nl?subject=Aanvraag%20contact%20pagina%20Euro%20Entertainment%20Heerenveen
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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 

Zaterdag 11 februari 
 

9:00 Kinea E2 WWC E1 MFA Aengwirden 
 12:10 Kinea D1 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 Hoekstra hal 
 13:15 Kinea C2 Lintjo C2 Hoekstra hal 
 14:20 Kinea C1 SCO/European Aerosols C2 Hoekstra hal 
 15:25 Kinea A2 De Hoeve/Forward A2 Hoekstra hal 
 16:40 Kinea A1 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 Hoekstra hal 
 17:15 Sparta (Ze) 2 Kinea 2 MFC de Molenstreek 
 18:30 Sparta (Ze) 1 Kinea 1 MFC de Molenstreek 

Zaterdag 18 februari 

 9:00 Kinea E2 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 MFA Aengwirden 
 10:00 Kinea E1 DOS '46 E2 MFA Aengwirden 
 10:10 Kinea A1 SCO/Leonidas A1 Hoekstra hal 
 11:30 Kinea 2 Joure 2 Hoekstra hal 
 12:45 Kinea 1 Joure 1 Hoekstra hal 
 12:45 Lemmer C1 Kinea C2 De Hege Fonnen 
 12:50 SIOS/Jumbo Wolvega D1 Kinea D1 De Steense 
 13:00 Lintjo C1 Kinea C1 MFA MeJander 
 15:50 Lemmer A1 Kinea A2 De Hege Fonnen 

Zondag 19 februari 
 

13:00 Kinea 3 De Hoeve 3 Hoekstra hal 

 

  

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

Woensdag 25 januari 

 SIOS/Jumbo Wolvega A1 - Kinea A1 13 - 16 

Zaterdag 28 januari 

 Joure C1 - Kinea C2 5 - 3 

 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 - Kinea A1 16 - 19 

 Drachten/Van der Wiel 4 - Kinea 2 19 - 8 

 Harich A1 - Kinea A2 23 - 6 

 Harich C1 - Kinea C1 2 - 12 

 Kinea E1 - Lintjo E2 3 - 9 (2 - 3) 

 Kinea E2 - Udiros E1 12 - 2 (3 - 1) 

 Kinea D1 - Harich D1 1 - 15 

 Kinea F1 - SCO/European Aerosols F2 18 - 3 (2 - 4) 

Zondag 29 januari 

 Club Brothers 1 - Kinea 1 23 - 14 

 Samen Een 1 - Kinea 3 13 - 8 

Zaterdag 4 februari 

 Flamingo's A1 - Kinea A1 16 - 20 

 SIOS/Jumbo Wolvega C1 - Kinea C1 12 - 6 

 Kinea 1 - Elburg 1 12 - 17 

 Kinea 2 - Elburg 2 9 - 23 

 Udiros C1 - Kinea C2 3 - 4 

 SCO/European Aerosols E3 - Kinea E2 7 - 3 (1 - 1) 

 Spannum F1 - Kinea F1 9 - 21 (2 - 1) 

 Flamingo's A1 - Kinea A1 16 - 20 

Zondag 5 februari 

 Kinea 3 - Wêz Handich/DOW/TFS 6 14 - 11 
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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. 
 
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  
 

28-01-2023 Kinea E2 - Udiros E1 12 - 2 (3 - 1) 

 
Vandaag hebben we (E2) tegen udiros gespeeld iedereen had er erg veel zin in. 
De vorige keer dat we tegen hun speelden hadden we gewonnen. 
Het was een hele leuke wedstrijd we hebben 12-2 gewonnen. 
De doelpunt makers waren Line,Lotte, Marlies en Fabiënne. Annegien en Isa hadden een paar mooie 
kansen, maar de bal wilde er niet in bij hun vandaag. 
 
                               Groetjes Fabiënne 
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28-01-2023 Kinea F1 - SCO/European Aerosols F2 18 - 3 (2 - 4) 
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28-01-2023 Harich C1 - Kinea C1 2 - 12 

Zaterdag gingen we met alle spelers naar Harich, helaas kan Elle vanwege een blessure nog niet  
meespelen maar ze heeft ons aangemoedigd, we hopen dat ze weer snel mee kan doen. 
 
Op de tribune waren veel toeschouwers en die hebben dan ook een leuke wedstrijd gezien. 
De punten werden snel gezet en we hebben gewonnen met 2-12 
 
Na onze wedstrijd heeft bijna het hele team de A1 geholpen, dit was wel een pittig partijtje 
maar erg leuk en leerzaam. 
 
Op naar de volgende wedstrijd, tegen de koploper Sios, Tot Dan allemaal! 
 
Gr Hendriettte Bosma 
 

 

 

04-02-2023 Noveas E3 - Kinea E1 10 - 10 (0 - 3) 
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