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DE KINEAAN 

 Jaargang 63   nummer 17  8 november 2022 

PRAKTISCH 

Volgende editie 22 november 2022 

Inleveren verslag en kopij zondag 20 november vóór 19.00 uur via info@kinea.nl 

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 
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Flúster Famkes  
 

 

Beste lezer, 

 
Welkom terug! De laatste wedstrijden op het veld zijn gespeeld 
en daarmee is het veldseizoen afgesloten. Echter mag dat de 
pret niet drukken want de Flúster Famkes gaan gewoon door! 
Deze keer hebben we een interview met korfbalspeelster 
Nynke Minkema. Ook hebben we zoals altijd weer een tip, 
aanwijzing en een nieuwe “”Wie ben ik?’’.  

 

 

 

 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

De Flúster Famkes bestaan inmiddels al een jaar, nog steeds zijn jullie er nog niet achter gekomen wie wij 

zijn. Hier wat tips om het voor jullie wat makkelijker te maken.  

- Bekijk onze aanwijzingen van de vorige edities 

- Doe mee met onze berichten op insta 

- Vraag rond!   

 

 

Langs de zijlijn met: Nynke Minkema 

 

Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Nynke Minkema, 18 jaar en ik speel in de A2 bij Kinea. 
 
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Ik ben begonnen in de F-jes dus ik ben al ongeveer 12 jaar lid van Kinea. 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea is voor mij een gezellige club waar ik met plezier korfbal. Mijn vader is al heel lang 
Kineaan en ook mijn zusje Femke is lid van Kinea dus Kinea zit wel bij ons in de familie. 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Ik heb veel leuke dingen beleefd maar een hoogtepunt is het kampioenschap vorig 
seizoen met de A1.  
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Mijn ambities zijn om met plezier te blijven korfballen en om een leuk seizoen te hebben 
met dit team. 
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Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom? 
Er zijn natuurlijk veel mensen die veel voor de club doen maar als ik dan toch iemand 
moet kiezen ben ik het meest trots op mijn vader Douwe Minkema. Hij doet veel voor 
Kinea en is veel te vinden in Noppes. 
 
Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat 
voor regel zou dit zijn? 
Ik kan geen spelregel bedenken die toegevoegd zou moeten worden.  
 
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een 
geluksonderbroek.) 
Nee dat heb ik niet. 
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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: Kinea 3 
Geslacht: man 

 
Deze meneer woont al een tijdje niet meer in De Knipe, desalniettemin komt hij elke zondag deze kant op 
voor een potje korfbal. Met of zonder kater (vaak met), hij is altijd van de partij. Ook kan je op hem rekenen 
als het gaat om feestjes. Iedereen zou met hem mee naar huis kunnen want hij heeft genoeg ruimte in de 
auto! 
 
 
Antwoord vorige editie: Maud Bruining  
 
 
 

Kinea Moment :      

 

De Flúster Famkes zijn al een jaar anoniem! Dit moet natuurlijk gevierd worden! 

 
 
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: 

De Flúster Famkes hebben het jubileum uiteraard samen 

gevierd! 

Dit was niet anoniem. Misschien ben je ons wel 

tegengekomen. 
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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 

 

 
Even serieus...  

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Dinsdag 25 oktober 

 Wêz Handich/DOW/TFS A1 - Kinea A1 12 - 13 

Donderdag 27 oktober 

 Udiros 1 - Kinea 1 12 - 10 

 Mid-Fryslân/ReduRisk A2 - Kinea A1 8 - 10 

 Udiros 2 - Kinea 2 20 - 20 

Zaterdag 29 oktober 

 Kinea 1 - WSS 1 18 - 15 

 Kinea 2 - Harich 3 14 - 14 

 Kinea A1 - Flamingo's A1 17 - 13 

 

 

Algemene ledenvergadering verplaatst naar 1 december! 
De algemene ledenvergadering stond gepland op 17 november. Dit is verplaatst naar 1 december. 

  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Uit de oude doos  
 

Deze keer een paar prachtige exemplaren uit 2001. Mooi jaar dat 2001. Toen waren we allemaal nog 

ongeveer 21 jaar jonger of niet geboren.  
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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. 


