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Kom jij ook bij 
   de Kangoeroe Klup 
      van KF De Wâlden?

Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar organiseert de kangoeroe klup van 
Kuorbalferiening De Wâlden spelochtenden in de gymzaal van Gytsjerk. Wil je 
ook bij de kangoeroe klup? Kom dan vrijblijvend langs op één van de volgende 
zaterdagen van 10.00 - 10.45 uur (3 & 4 jaar) of 11.00 - 11.45 uur (5 & 6 jaar):

Voor opgave en/of vragen kun je contact opnemen via: 
kangoeroeklup@kfdewalden.nl of kijk op de website www.kfdewalden.nl

11 januari  •  1 februari
29 februari  •  21 maart

18 april  •  9 mei  •  6 juni
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Colofon
Ledenadministratie  
Sierck en Sylvia Swart 
Van Sminiaweg 23, 9064 KC Aldtsjerk  
Tel. 058-2562458 • info@kfdewalden.nl  
  
Accommodatie  
•  Veld / Sportcomplex Kaetsjemouilân  

Van Haersmasingel 40, 9062 GC Oentsjerk  
Veldtype: gras en kunstgras met rubber  

  
•  Veld Tytsjerk 

Rijksstraatweg 18, 9255 XE Tytsjerk  
Veldtype: gras  

  
Telefoonnummer sporthal Oentsjerk 058 - 256 24 56
Telefoonnummer kantine Oentsjerk 058 - 256 21 21

Algemene informatie info@kfdewalden.nl 
  
Bestuur  
Lucas Talsma
Susan Silvius (secretariaat - bestuur@kfdewalden.nl)
Richard Adema
Theo Dijk
Jan Yde Heeg  
  
Wedstrijdsecretariaten  
•  Senioren/junioren en B aspiranten  

Joke Stummel 06 - 22 62 86 00 
Hilly Mosselaar 06 - 27 40 01 27 
wsjunsendewalden@gmail.com 

•  F t/m C jeugdteams 
Marije Jager 06 - 41 79 52 20 
marye.jager@gmail.com

Commissie Sponsoring, PR & Advertenties Wâldpraat
Jelske Vogel - van der Bij  06 - 12 33 94 31
Sip Mulder  06 - 51 76 30 58
sponsorcommissie@kfdewalden.nl 
 
Redactiecommissie 
Ties van Valen redactie@kfdewalden.nl
 
Verspreiding Wâldpraat 
It Aventoer te Oentsjerk 
Contactpersoon: Ruurt Postma 06 - 30 68 27 66
 
Ontwerp en opmaak Wâldpraat 
Basticom basticom.nl
Fraai reclame & ontwerp fraaireclame.nl
 
Website 
Bastiaan de Boer 06 - 38 91 94 73
Baukje Heeg baukje_heeg@hotmail.com
 website@kfdewalden.nl
 
Evenementencommissie 
Sytske Hofstra 058 - 256 32 97
Harm Groothof 06 - 18 93 65 88
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Auto Olijnsma in Gytsjerk heeft meer dan  
vijftig jaar ervaring in verkoop, onderhoud en 

schadeherstel van vrijwel elk automerk.

Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s
Occasions • Nieuwe auto kopen • Auto importeren

Onderhoud
Van de reguliere APK tot het achterhalen en verhelpen 
van vervelende storingen, van ruitreparatie en airco-

service tot het uitdeuken van kleine deukjes. Voor zowel 
uw eigen auto als leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit
Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24

Voor al uw zaken waarbij een notaris dient te worden ingeschakeld.

Ook voor een helder en duidelijk advies.
Wij zijn u graag van dienst.

Reidroas 8
9254 JR Hurdegaryp

Postbus 4
9254 ZG Hurdegaryp

Tel.: 0511-479030     Fax: 0511-479039     E-mail: notaris@devalk.knb.nl
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Van de voorzitter
Aan het begin van het jaar voel ik mij als voorzitter 
geroepen een persoonlijk stuk te schrijven voor het 
clubblad. Als dit clubblad op de deurmat valt zijn de 
feestdagen alweer voorbij en heeft het nieuwe jaar 2020 
zijn intrede gedaan. Een nieuw jaar met bestuurlijke en 
sportieve uitdagingen. Het afgelopen jaar hebben we 
ook weer stappen gemaakt: een mooie nieuwe website 
met dank aan Bas de Boer, een personele uitbreiding 
van de jeugdcommissie en de scheidsrechterscom-
missie. Beide commissies zijn voortvarend gestart met 
een verfrissende aanpak. Op het gebied van het vrij-
willigerswerk is er ook vooruitgang geboekt: een beter 
overzicht van taken die de leden doen en de inzet van 
meer ouders. En natuurlijk niet te vergeten zijn we dit 
jaar begonnen met G-korfbal!

Luca Spin heeft de functie van trainer/coach overgeno-
men van Sake Koelma. Jammer dat Remco Gijsenij na 
een korte periode heeft besloten zijn taak als 2e trai-
ner en coach van het tweede op te geven. Gelukkig is 
Johan Linthof bereid gevonden als waardige vervanger 
deze taak over te nemen en als hij niet beschikbaar is, 
neemt Gerard de Haan of Edgar Vellinga deze taak op 
zich. Mooi dat deze toppers dit samen oppakken.

Donderdagavond 14 november hadden we de jaarlijkse 
ledenvergadering. Ruim 50 leden waren deze avond 
aanwezig. Dit geeft aan dat de leden De Wâlden betrok-
ken zijn bij de gang van zaken van hun club. Er blijft 
nog iets te wensen over…een volgende keer zouden 
we graag meer ouders van jeugdleden op deze avond 
willen zien. De ruimte was bijna te klein voor alle aan-
wezigen, door te passen en te meten was het mogelijk 
iedereen van een zitplaats en koffie te voorzien. Dat 
de temperatuur subtropische vormen aannam, moes-
ten we op de koop toenemen. Zaterdag 16 november 
de gehele dag oefenwedstrijden met een fantastische 
afsluiting samen met De parabool uit Groningen. Dit 
past precies in de doelstelling dat we naast sportieve 
prestaties de gezelligheid en saamhorigheid hoog in 
het vaandel hebben staan. 

“Jongeren lijden onder de vloek van gelijkheid” was 
de kop van een artikel in de Volkskrant van 28 decem-
ber en in zijn Kersttoespraak richtte de Koning zich 
expliciet tot de jongeren. “Hun streven naar succes 
lijkt soms wel een obsessie. Waar komt dat vandaan 
en is er een manier om de jacht naar geluk te tempe-
ren”. Je vraagt je dan af of dit ook een rol speelt binnen 
onze vereniging. Veel jeugd die naast hun studie, een 
baantje, zelf trainen en spelen en ook nog een jeugd-
ploeg trainen en of coachen, met andere woorden veel 
tijd steken in korfbal. Misschien haalt de energie die 
in korfbal gestoken wordt de stoom een beetje van de 
ketel. Ik hoop dat ouders van jeugdleden zich realise-

ren dat er veel tijd gestoken wordt in het trainen en 
coachen van hun kroost en dit ook blijven waarderen. 

Zaterdag 28 december hebben Jarno Duindam en 
Sybrand Kikkert namens het Friese team deelgeno-
men aan het Talenten Challenge toernooi in de leef-
tijdsgroep onder 15 in Rotterdam. Na een aantal voor-
ronden was dit het eindtoernooi. Jammer dat Jarno in 
de wedstrijd voorafgaande aan de finale geblesseerd 
raakte. In de finale werd verloren van Den Haag waar 
ze in de poule overigens ruimschoots van hadden 
gewonnen. Wel mooi tweede geworden!! Proficiat!

Dat de actie met de AH-plaatjes zo’n groot succes zou 
worden, had denk ik niemand verwacht. Ruilbeurzen, 
uitwisseling in de kantine, een speciale afdeling bij de 
AH waar plaatjes uitgezocht en geruild konden worden 
en grote lijsten van nog ontbrekende nummers die via 
whatsapp verstuurd werden om de ontbrekende plaat-
jes te bemachtigen. 

Aan het begin van het jaar hebben velen van ons weer 
goede voornemens, het aantal kilo’s op de weegschaal 
verminderen, een maand geen alcohol, stoppen met 
roken etc. Ik zou graag willen dat we als vereniging KF 
De Wâlden ook een voornemen hebben en wel de opstel-
ling ten aanzien van de scheidsrechters te verbeteren. 
Dit was ook één van de punten die naar voren kwam tij-
dens de bijeenkomst van 12 april. Als vereniging moe-
ten we de ontvangst van de scheidsrechters verbeteren. 
Een belangrijker punt is echter de houding richting de 
scheidsrechters. Dit begint al bij de jeugd. Hier fluiten 
heel vaak leden uit de A’s en de B’s. Jongens en meisjes 
die nog weinig ervaring hebben op het gebied van wed-
strijdleiding. Een taak van coaches en aanwezig publiek 
deze mensen in bescherming te nemen. Ook als er men-
sen van de tegenpartij zijn die zich niet kunnen gedra-
gen deze erop aan te spreken. Ik vind dat we met elkaar 
hier een verantwoordelijkheid in hebben.

Niet alleen bij jeugdwedstrijden is dit een issue. Res-
pect ten aanzien van de scheidsrechter speelt ook een 
rol bij de seniorenwedstrijden. Zowel in het veld, als op 
reservebank, aan de lijn en op de tribune. Af en toe een 
opmerking richting de scheidrechters hoort erbij. Hoe 
moeilijk het is om de juiste beslissing te nemen zien 
we iedere week op de tv bij het voetbal. Professionele 
scheidsrechters met grensrechters en een VAR en nog 
iedere week heel veel discussie over genomen beslis-
singen. Dus als het kan het af en toe een onsje minder 
in en rondom het veld.

Ik wens iedereen een gelukkig en sportief, maar vooral 
een gezond 2020 toe! Ook namens het bestuur van De 
Wâlden!  -  Lucas 



Canterlandseweg 3
Postbus 1  9060 AA  Gytsjerk
T 058 256 33 44
F 058 256 16 25
E gytsjerk@notariskantoorbrouns.nl

Canterlandseweg 3
Postbus 1  9060 AA  Gytsjerk
T 058 256 33 44
F 058 256 16 25
E gytsjerk@notariskantoorbrouns.nl

18,50
10,75

Tjikke Krijgsman
Waling Dykstrastrjitte 13

9061 BL  Gytsjerk

058 - 288 64 99
06 - 22 62 74 92

tjikke@pedicurekrijgsman.nl
www.pedicurekrijgsman.nl

medisch pedicure en 
specialistisch voetzorg verlener

Tjikke Krijgsman
Waling Dykstrastrjitte 13

9061 BL  Gytsjerk

058 - 288 64 99
06 - 22 62 74 92

tjikke@pedicurekrijgsman.nl
www.pedicurekrijgsman.nl

medisch pedicure en 
specialistisch voetzorg verlener
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Via de website hebben we alle leden en ouders van jeugdleden gevraagd wel of niet akkoord te gaan met de 
privacy voorwaarden van De Wâlden. Helaas moeten we vaststellen dat ruim 50 mensen deze vraag nog niet 
hebben beantwoord. Een verzoek aan iedereen hier werk van te maken!! Onder de kop “snel naar” vind je de 

vraag” toestemming geven voor de AVG”.

Verbinding door sportplaatjes  
Op het moment van schrijven zitten we alweer tussen 
de Kerstdagen en de jaarwisseling. Vanwege de door-
deweekse dagen een periode van werken, feestdagen, 
weekenden en lekker eten. Bedenken wat we gaan 
eten, met wie en welke gerechten we samenstellen. 

Boodschappen halen we natuurlijk bij de Albert Heijn 
om zo de laatste sportplaatjes binnen te tikken. Want 
ik ben nog druk met mijn AH sportplaatjes boeken, 
twee stuks. Heerlijk rustgevend om hier mee bezig 
te zijn. Ik hoor en zie om mij heen dat het een ware 
hype is. Wat een mooi initiatief! Vorige jaren tijdens 
de kerst een legpuzzel op tafel en nu de stickers.
Wat begon als “leuk voor de kinderen”, groeit uit naar 

een fanatieke competitie tussen ouders en grootou-
ders met keiharde ruilacties tussen vrienden, fami-
lie, buren en kennissen… overzichten via app en face-
book en trommeltjes en bakjes over straat.  

Prachtig, het (her-) kennen van alle gezichten en 
namen op de stickers en de verbinding die het geeft 
in de Wâlden.   

Namens de redactie wens ik iedereen een gezond en 
sportief nieuwjaar!

Namens de redactie, 
Dieneke de Boer

Agenda 
28 februari  Pubquiz     Sportkantine Oentsjerk
april    Activiteit voor de D/C
april    Activiteit voor A/B
mei   Schoolkorfbaltoernooi   Sportv. Kaetsjemuoilân
21 mei   Pjuktoernooi    Sportv. Kaetsjemuoilân
juni   Seizoensafsluiting met bbq  Sportveld Tytsjerk

Verslag sinterklaassprookje door Hessel Kinderman 
Op zaterdag 29 november was het weer zover; het 
jaarlijkse sinterklaassprookje in de Lawei te Drachten. 
Om 19.00 uur werd er vertrokken vanaf de sporthal in 
Oentsjerk met vijf auto’s met ouders die zich bereid 
hadden gevonden om te rijden. Na de rit, het parkeren, 
jas ophangen en plaatsnemen in de zaal begon het 
oh zo lange wachten, want er moest nog wel een half 
uur gewacht worden tot het 20.00 uur was. Gelukkig 
gebeurde dit in alle rust, zonder dat de kinderen druk 
waren of schreeuwden of van hun plaats kwamen. 
Maar toen eindelijk kwamen sinterklaas en zwarte piet 

het podium op, niet lopend, maar op de step. Dat was 
natuurlijk een heel feest, maar ze brachten niet alleen 
maar goed nieuws. Er waren namelijk wat kinderen 
stout geweest en voor straf moesten die meespelen 
in het sprookje. Het sprookje was een wild avontuur 
van Famke en haar beppe die een bende heksen op het 
spoor kwamen die alle kinderen in muizen wilden ver-
anderen. Kortom, heel spannend allemaal, je moest er 
bij zijn. Na afloop kregen we allemaal nog wat drinken 
en een zakje chips voor we weer in de auto stapten en 
thuis werden afgezet.

Let op 
info@kfdewalden.nl is het algemene e-mailadres van de vereniging. Van hieruit worden veel 

informatieve verenigings e-mails verzonden. Voeg dit e-mailadres toe aan je adresboek, zodat je  
er zeker van bent dat je alle mails ontvangt (en deze mails niet in jouw SPAM box belanden). 



Canterlandseweg 8 • Gytsjerk • 058 - 256 11 44 • www.decanterlanden.nl

patat en snacks • plateservice • croissanterie • lunchroom

ijs, milkshakes & diverse ijscoupes • maaltijden • diner

gezellig zitten • partyservice • verwarmd terras • live muziek

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058 - 256 14 02 • info@hellingatransport.nl

www.hellingatransport.nl

•
•

semi-dieplader
handel- en grondwerken

kippertransport
caravantransporten

Rinia van Nautaweg 33 | postbus 3 | 9060 AA Giekerk 
(058) 256 18 69 | info@rjdeboer.nl | www.rjdeboer.nl

Sinds 1933 adviseurs in verzekeringen, 
financieringen, hypotheken, bedrijfskredieten, 
oudedagsvoorzieningen en spaaradviezen.

helder en zeker
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Programma zaal 2019-2020 tweede helft - 1/4

DATUM  TIJD  THUISTEAM  UITTEAM ACCOMODATIE

18-01-20 17:55 Juventa 1 De Wâlden 1 De Beek - HARDENBERG

18-01-20 17:50 DVO/Accountor 4 De Wâlden 2 DVO-hal - BENNEKOM

18-01-20 13:25 De Wâlden 3 Hoogkerk 3 

18-01-20 16:15 Sparta (Zw) 3 De Wâlden 4 Windesheim - ZWOLLE

18-01-20 14:35 De Wâlden 5 VZK/Donkerbroek 2 

18-01-20 17:15 Nic./Hoogkerk A2 De Wâlden A1 Hoogkerk - GRONINGEN

18-01-20 19:45 Veenwouden A1 De Wâlden A3 Hoantserid - VEENWOUDEN

18-01-20 18:25 Hoogkerk/Nic. B1 De Wâlden B1 Hoogkerk - GRONINGEN

18-01-20 12:15 De Wâlden B3 Noordenveld B1 

18-01-20 11:15 De Wâlden C1 AVO C1 

18-01-20 09:15 De Wâlden D1 Nic. D1 

18-01-20 10:15 De Wâlden D2 De Granaet D2 

18-01-20 10:00 DTL E1 De Wâlden E1 De Ynset - HOLWERD

18-01-20 12:00 Flamingo’s E1 De Wâlden E2 De Houtmoune - BUITENPOST

18-01-20 11:00 Flamingo’s E4 De Wâlden E3 De Houtmoune - BUITENPOST

18-01-20 12:15 Deinum E1 De Wâlden E4 Roelengahal - MENAAM

18-01-20 10:15 Noordenveld E1 De Wâlden E5 De Hullen - RODEN

18-01-20 09:00 Heerenveen F1 De Wâlden F1 Hoekstra hal - HEERENVEEN

18-01-20 10:00 DTL F1 De Wâlden F2 De Ynset - HOLWERD

18-01-20 11:30 TFS F1 De Wâlden F3 Gymzaal  - DRACHTSTERCOMPAG.

25-01-20 20:20 De Wâlden 1 Rigtersbleek 1 

25-01-20 19:00 De Wâlden 2 Nic. 3 

25-01-20 17:00 OKO/BIES 2 De Wâlden 3 De Veste - OPENDE

25-01-20 21:30 De Wâlden 4 Drachten/Van der Wiel 4 

25-01-20 20:50 Westergo 2 De Wâlden 5 De Middelzee - BOLSWARD

25-01-20 17:30 De Wâlden A1 Flamingo’s A1 Wetterstins - BURGUM

25-01-20 18:10 LDODK/Rinsma Modeplein A4 De Wâlden A2 Kortezwaag - GORREDIJK

25-01-20 18:00 De Wâlden B1 Mid-Fryslân/Jansma B. B1 

25-01-20 14:10 It Fean/Boelenslaan B2 De Wâlden B3 Surventohal - SURHUISTERVEEN

25-01-20 12:00 DOS Kampen/Veltman C1 De Wâlden C1 De Reeve - KAMPEN

25-01-20 16:00 WIK ‘34 D1 De Wâlden D2 De Doelstien - DOKKUM

25-01-20 11:00 Flamingo’s E5 De Wâlden E5 De Houtmoune - BUITENPOST

25-01-20 09:00 It Fean F2 De Wâlden F3 Surventohal - SURHUISTERVEEN

01-02-20 20:40 Ritola 1 De Wâlden 1 De Zwet - ZUIDLAREN

01-02-20 18:05 Unitas/Perspectief 3 De Wâlden 2 De Sypel - HARDERWIJK

01-02-20 19:15 De Wâlden 3 WSS 2 

01-02-20 19:20 Ritola 2 De Wâlden 4 De Zwet - ZUIDLAREN

01-02-20 18:15 DTG 2 De Wâlden 5 De Trime - BALK

01-02-20 16:00 Noordenveld A1 De Wâlden A2 De Brinkhof - NORG

01-02-20 18:00 De Wâlden A3 De Granaet A2 

01-02-20 17:30 De Granaet B1 De Wâlden B1 Tolhuispark (zaal) - DOKKUM

01-02-20 12:10 Vitesse (Be) B1 De Wâlden B2 Drenthehal - BEILEN

01-02-20 15:30 De Granaet C1 De Wâlden C2 Tolhuispark (zaal) - DOKKUM

01-02-20 12:30 CSL D1 De Wâlden D3 It Gryn - STIENS

01-02-20 10:30 WWC E1 De Wâlden E1 De Greidhoeke - EASTEREIN

01-02-20 10:30 DOW E1 De Wâlden E2 Gymlokaal Easterm. - EASTERMAR

01-02-20 11:00 Olympia (T) E1 De Wâlden E4 De Houtmoune - BUITENPOST

01-02-20 11:00 Mid-Fryslân/Jansma B. F3 De Wâlden F1 De Twine - GROU

01-02-20 10:00 Olympia (T) F1 De Wâlden F2 De Houtmoune - BUITENPOST

vervolg >>>



Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen,
koud- en warmbuffet, barbecues, enz.
Bij ons wordt geen zaalhuur berekend.

Luxe broodjes , diverse plates en snacks (ook afhalen)

Verhuur van: tent (div. maten), biertap en statafels.

Ook voor catering.

Tot ziens bij: Henk en Jannie Breeuwsma
v. Sminiaweg 107, 9064 KG Aldtsjerk

Tel. 058-256 33 00 - www.cafemoarkswal.nl

Terras / serre
aan het water

Het gezelligste café

aan de elfstedenroute!

• advies en ontwerpen

• aanvraag bouwvergunningen

• nieuw- en verbouwtekeningen

De Ikker 12, 9062 HN Oentsjerk

Tel. (058) - 256 35 21 / 06 - 53 38 90 79

Fax (058) - 256 37 56 - info@bouwadviesfeenstra.nl

www.bouwadviesfeenstra.nl

K i j k  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e 
o p  o n z e  w e b s i t e  w w w. g o s l i g a . n l

Rinia van Nautaweg 12 • 9061 AE Giekerk (Gytsjerk)
Telefoon 058 256 1111 • ema i l info@gosliga.nl

UW TRANSPORT IN GOEDE HANDEN!

www.janhooghiemster.nl

 Nieuwbouw
 Verbouw / aanbouw
 Restauratie
 Onderhoud
 Bouwbegeleiding
 Renovatie

Boerfinne 12,  9064 DG  Aldtsjerk
058 256 10 71
 info@janhooghiemster.nl
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Programma zaal 2019-2020 tweede helft - 2/4

DATUM  TIJD  THUISTEAM  UITTEAM ACCOMODATIE

08-02-20 18:45 De Wâlden 1 De Parabool 1 

08-02-20 17:20 De Wâlden 2 De Parabool 2 

08-02-20 17:40 Wêz Handich/DOW 2 De Wâlden 3 Dúnoard - HOUTIGEHAGE

08-02-20 16:00 De Wâlden 4 Mid-Fryslân/Jansma B. 4 

08-02-20 20:10 De Wâlden 5 NQL 2 

08-02-20 14:45 De Wâlden A1 Rodenburg/OWK/Sparta (Ze)/Zunobri A1 

08-02-20 13:30 De Wâlden A2 NKC (N) A1 

08-02-20 16:40 DIO/ODIS/VZK/Donkerbroek A3 De Wâlden A3 Boekhorst - OOSTERWOLDE FR

08-02-20 12:30 De Wâlden B2 Mid-Fryslân/Jansma B. B4 

08-02-20 11:30 De Wâlden C1 Drachten/Van der Wiel C1 

08-02-20 11:05 Drachten/Van der Wiel D2 De Wâlden D2 SNIJ Noord Hal - DRACHTEN

08-02-20 14:20 Invicta D1 De Wâlden D3 Van der Bijhal - KOLLUM

08-02-20 10:30 De Wâlden E1 OKO/BIES E1 

08-02-20 10:30 De Wâlden E3 Mid-Fryslân/Jansma B. E6 

08-02-20 09:30 De Wâlden E5 It Fean/Boelenslaan E2 

08-02-20 13:25 Invicta F1 De Wâlden F2 Van der Bijhal - KOLLUM

08-02-20 09:30 De Wâlden F3 It Fean F2 

15-02-20 17:10 De Wâlden A2 OKO/BIES A2 

15-02-20 16:00 De Wâlden A3 Veenwouden A1 

15-02-20 15:00 De Wâlden B3 Zunobri B1 

15-02-20 14:00 De Wâlden D1 De Granaet D1 

15-02-20 13:00 De Wâlden D2 Flamingo’s D2 

15-02-20 12:00 De Wâlden D3 DTL D1 

15-02-20 11:00 De Wâlden E2 NQL E1 

15-02-20 11:00 De Wâlden E3 Vlug & Vaardig (G) E2 

15-02-20 09:00 De Wâlden E4 Mid-Fryslân/Jansma B. E5 

15-02-20 10:00 De Wâlden E5 Flamingo’s E5 

15-02-20 10:00 De Wâlden F1 Drachten/Van der Wiel F1 

15-02-20 09:00 De Wâlden F2 Vlug & Vaardig (G) F1 

15-02-20 09:00 De Wâlden F3 TFS F1 

22-02-20 11:00 De Wâlden B3 It Fean/Boelenslaan B2 

22-02-20 10:00 De Wâlden C2 Westergo C1 

22-02-20 10:55 It Fean/Boelenslaan E2 De Wâlden E5 Surventohal - SURHUISTERVEEN

26-02-20 17:00 De Wâlden D2 De Lauwers D1 

29-02-20 19:25 De Wâlden 1 Quick ‘21/Vlug en Vaardig (G) 1 

29-02-20 18:00 De Wâlden 2 ROG 2 

29-02-20 19:15 ZKC ‘19 3 De Wâlden 3 N Wessels Boerhal - ZUIDWOLDE DR

29-02-20 20:45 De Wâlden 4 Quick ‘21/Vlug en Vaardig (G) 2 

29-02-20 15:30 De Wâlden A1 De Pein A1 

29-02-20 16:40 De Wâlden A2 ROG A1 

29-02-20 18:00 NQL A1 De Wâlden A3 De Heechfinne - FERWERT

29-02-20 14:30 De Wâlden B1 Drachten/Van der Wiel B1 

29-02-20 13:30 De Wâlden B2 Leeuwarden/Wêz W. en Fluch B1 

29-02-20 15:15 NKC (N) B1 De Wâlden B3 De Holten - MARUM

29-02-20 12:30 De Wâlden C1 Mid-Fryslân/Jansma B. C1 

29-02-20 12:10 DTS (S) C1 De Wâlden C2 Surventohal - SURHUISTERVEEN

29-02-20 09:00 Mid-Fryslân/Jansma B. D2 De Wâlden D1 Utingeradeelhal - AKKRUM

29-02-20 13:10 Pallas ‘08 D1 De Wâlden D2 Camminghahal - LEEUWARDEN

vervolg >>>



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/dfo

Als sponsor van grote en van kleine talenten

steunen wij de sporten waar we allemaal graag

naar kijken en waar iedereen aan mee kan doen.

Rabobank sponsor van KV DFD

door klein te
beginnen.

De top
kunnen

bereiken* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed * Campinggas

* Tuinstoelen * Recreatie-artikelen
* Fietsverhuur * Benzine

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS,
VAN SMINIAWEG 4
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* Speelgoed * Campinggas
* Tuinstoelen * Recreatie-artikelen

* Fietsverhuur * Benzine

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS,
VAN SMINIAWEG 4
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Programma zaal 2019-2020 tweede helft - 3/4

DATUM  TIJD  THUISTEAM  UITTEAM ACCOMODATIE 

29-02-20 12:00 OKO/BIES D1 De Wâlden D3 De Veste - OPENDE

29-02-20 11:30 De Wâlden E1 Frigro E1 

29-02-20 10:30 De Wâlden E2 WIK ‘34 E1 

29-02-20 11:30 De Wâlden E3 LDODK/Rinsma Modeplein E3 

29-02-20 09:30 De Wâlden E4 WIK ‘34 E3 

29-02-20 10:30 De Wâlden E5 WIK ‘34 E2 

29-02-20 09:30 De Wâlden F1 LDODK/Rinsma Modeplein F1 

29-02-20 09:30 De Wâlden F2 Olympia (T) F1 

29-02-20 10:30 De Wâlden F3 Boelenslaan F1 

07-03-20 18:30 CSL 1 De Wâlden 1 It Gryn - STIENS

07-03-20 18:25 SKF 3 De Wâlden 2 SKF-hal - VEENENDAAL

07-03-20 13:50 De Wâlden 3 Nic. 4 

07-03-20 17:10 CSL 2 De Wâlden 4 It Gryn - STIENS

07-03-20 18:30 DTL 2 De Wâlden 5 De Ynset - HOLWERD

07-03-20 13:40 CSL A1 De Wâlden A1 It Gryn - STIENS

07-03-20 14:20 OKO/BIES A2 De Wâlden A2 De Veste - OPENDE

07-03-20 15:00 De Wâlden A3 Westergo A1 

07-03-20 13:20 OKO/BIES B1 De Wâlden B1 De Veste - OPENDE

07-03-20 14:00 Quick ‘21 B1 De Wâlden B2 Wetterstins - BURGUM

07-03-20 12:45 De Wâlden B3 Oerterp/VKC B1 

07-03-20 09:35 Heerenveen C2 De Wâlden C1 Hoekstra hal - HEERENVEEN

07-03-20 11:45 De Wâlden C2 OKO/BIES C2 

07-03-20 09:45 De Wâlden D1 SIOS/Jumbo Wolvega D1 

07-03-20 10:45 De Wâlden D3 DES (N) D1 

07-03-20 10:00 Harkema E1 De Wâlden E1 De Fugelkamp - HARKEMA

07-03-20 09:00 DTS (S) E1 De Wâlden E2 Surventohal - SURHUISTERVEEN

07-03-20 10:00 Veenwouden E1 De Wâlden E4 Hoantserid - VEENWOUDEN

07-03-20 12:30 De Granaet E1 De Wâlden E5 Tolhuispark (zaal) - DOKKUM

07-03-20 12:30 De Granaet F1 De Wâlden F1 Tolhuispark (zaal) - DOKKUM

07-03-20 10:00 Nic. F1 De Wâlden F3 Europapark - GRONINGEN

14-03-20 19:35 De Wâlden 1 Apeldoorn 1 

14-03-20 18:10 De Wâlden 2 KVZ 2 

14-03-20 13:45 CSL 4 De Wâlden 3 It Gryn - STIENS

14-03-20 16:50 De Wâlden 4 Apeldoorn 2 

14-03-20 20:50 De Wâlden 5 Joure 2 

14-03-20 15:40 De Wâlden A1 DWA/Argo A1 

14-03-20 14:30 De Wâlden A2 Pallas ‘08 A1 

14-03-20 11:00 Deinum A1 De Wâlden A3 Roelengahal - MENAAM

14-03-20 13:30 De Wâlden B1 CSL B1 

14-03-20 12:30 De Wâlden B2 VZK/Donkerbroek B1 

14-03-20 14:10 Drachten/Van der Wiel B3 De Wâlden B3 SNIJ Noord Hal - DRACHTEN

14-03-20 11:30 De Wâlden C1 DOS ‘46 C1 

14-03-20 15:00 Flamingo’s C1 De Wâlden C2 De Houtmoune - BUITENPOST

14-03-20 16:15 Rodenburg/OWK/Sparta (Ze) D1 De Wâlden D1 Rodenburghal - LEEK

14-03-20 11:10 De Lauwers D1 De Wâlden D2 Van der Bijhal - KOLLUM

14-03-20 10:15 Leeuwarden/Wêz W. en Fluch D1 De Wâlden D3 Camminghahal - LEEUWARDEN

14-03-20 10:30 De Wâlden E1 CSL E1 

14-03-20 09:30 De Wâlden E2 Mid-Fryslân/Jansma B. E2 

14-03-20 10:30 De Wâlden E3 Sparta (Ze) E2 

14-03-20 10:30 De Wâlden F1 Pallas ‘08 F1 

vervolg >>>



Uw zelfslachtende slager

Uw vlees en barbecue specialist

Canterlandseweg 12, Gytsjerk 
Tel.: (058) 256 13 62

E-mail: slagerijrijpma@planet.nl
ook voor on-line bestellen

www.slagerijrijpma.nl

Met een fiets 
van Meindert 

start jij de 
démarrage.

BURGUM  Tj. Geartsstraat 9   
HURDEGARYP  Rijksstraatweg 126   
LEEUWARDEN  Leeuwerikstraat 147   
LEEUWARDEN  Archipelweg 44

www.meindertfiets.nl

Adverteren in de Wâldpraat?
 
 1/1 pagina: € 220,00 per jaar
 1/2 pagina: € 112,50 per jaar
 1/4 pagina: € 57,50 per jaar
 1/8 pagina: € 30,00 per jaar

De Wâldpraat verschijnt 4x per jaar. 
Voor meer informatie stuurt u een e-mail 
naar: sponsorcommissie@kfdewalden.nl

Hier kan uw  
advertentie  

staan!

www.sikmadiervoeder.nl

Rinia van Nautaweg 4, Giekerk 
Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13

DIERVOEDERS - VOGELVOEDERS - KUNSTMEST - DIVERSE ARTIKELEN
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Programma zaal 2019-2020 tweede helft - 4/4

DATUM  TIJD  THUISTEAM  UITTEAM ACCOMODATIE

14-03-20 09:30 De Wâlden F2 CSL F1 

14-03-20 09:30 De Wâlden F3 Rodenburg F1 

21-03-20 19:45 De Wâlden 1 Juventa 1 

21-03-20 18:20 De Wâlden 2 DVO/Accountor 4 

21-03-20 11:45 Hoogkerk 3 De Wâlden 3 Hoogkerk - GRONINGEN

21-03-20 17:00 De Wâlden 4 Sparta (Zw) 3 

21-03-20 18:40 VZK/Donkerbroek 2 De Wâlden 5 De Bongerd - HAULERWIJK

21-03-20 15:45 De Wâlden A1 Nic./Hoogkerk A2 

21-03-20 14:30 De Wâlden A2 DTS (S) A2 

21-03-20 18:00 Westergo A1 De Wâlden A3 De Middelzee - BOLSWARD

21-03-20 13:30 De Wâlden B1 Hoogkerk/Nic. B1 

21-03-20 13:45 Noordenveld B1 De Wâlden B3 De Hullen - RODEN

21-03-20 14:00 AVO C1 De Wâlden C1 Kloosterveste - ASSEN

21-03-20 12:30 De Wâlden C2 De Granaet C1 

21-03-20 10:00 Nic. D1 De Wâlden D1 Europapark - GRONINGEN

21-03-20 12:30 De Granaet D2 De Wâlden D2 Tolhuispark (zaal) - DOKKUM

21-03-20 09:30 De Wâlden E1 DTL E1 

21-03-20 10:30 De Wâlden E2 Flamingo’s E1 

21-03-20 11:30 De Wâlden E3 Flamingo’s E4 

21-03-20 09:30 De Wâlden E4 Deinum E1 

21-03-20 11:30 De Wâlden E5 Noordenveld E1 

21-03-20 09:30 De Wâlden F1 Heerenveen F1 

21-03-20 10:30 De Wâlden F2 DTL F1 

21-03-20 12:05 Drachten/Van der Wiel F2 De Wâlden F3 SNIJ Noord Hal - DRACHTEN

28-03-20 21:05 Rigtersbleek 1 De Wâlden 1 De Pathmoshal - ENSCHEDE

28-03-20 17:10 Nic. 3 De Wâlden 2 Alfa College - GRONINGEN

28-03-20 13:55 De Wâlden 3 OKO/BIES 2 

28-03-20 18:00 Drachten/Van der Wiel 4 De Wâlden 4 SNIJ Noord Hal - DRACHTEN

28-03-20 15:05 De Wâlden 5 Westergo 2 

28-03-20 17:10 Flamingo’s A1 De Wâlden A1 De Houtmoune - BUITENPOST

28-03-20 11:00 DTS (S) A2 De Wâlden A2 Surventohal - SURHUISTERVEEN

28-03-20 13:15 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B1 De Wâlden B1 De Twine - GROU

28-03-20 15:50 Wêz Handich/DOW B2 De Wâlden B2 Dúnoard - HOUTIGEHAGE

28-03-20 12:50 De Wâlden C1 DOS Kampen/Veltman C1 

28-03-20 12:30 Westergo C1 De Wâlden C2 De Middelzee - BOLSWARD

28-03-20 11:50 De Wâlden D1 Vlug & Vaardig (G) D2 

28-03-20 10:50 De Wâlden D2 WIK ‘34 D1 

28-03-20 09:50 De Wâlden D3 CSL D1 

28-03-20 17:00 NQL E1 De Wâlden E2 De Heechfinne - FERWERT

28-03-20 11:00 Vlug & Vaardig (G) E2 De Wâlden E3 Sportzaal Garyp - GARYP

28-03-20 10:00 ODIS E1 De Wâlden E4 Boekhorst - OOSTERWOLDE FR

28-03-20 10:00 DIO E1 De Wâlden E5 Boekhorst - OOSTERWOLDE FR

28-03-20 09:00 Drachten/Van der Wiel F1 De Wâlden F1 SNIJ Noord Hal - DRACHTEN

28-03-20 10:00 Vlug & Vaardig (G) F1 De Wâlden F2 Sportzaal Garyp - GARYP

28-03-20 10:00 DIO F1 De Wâlden F3 Boekhorst - OOSTERWOLDE FR



Mixtoernooi 2020
Op vrijdag 3 januari, als 2020 nog maar kwalijk 
begonnen is, is het weer tijd voor het jaarlijkse, tradi-
tionele mixtoernooi in de sporthal in Oentsjerk. Jong 
en oud strijden voor wat ze waard zijn en dat is altijd 
een feest om naar te kijken. 

De jeugd begint om 15.00 met op het ene veld een 
mix tussen de F- en E-jeugd en op de andere vel-
den de wat oudere D- en C-jeugd. De tribunes zijn 
goed gevuld met ouders, pakes en beppes en andere 
belangstellenden. Er wordt fanatiek gestreden door 
de teams, wat uiteindelijk beloond wordt met wat lek-
kers voor iedere deelnemer aan het einde van alle 
speelrondes. 

Om 19.00 uur is het de beurt aan de B- en A-jeugd en 
de senioren. We spotten ook enkele niet-korfballende 
ouders en het is een feest om te zien hoe zij betrok-
ken worden bij het spel en zelfs hier en daar een 
doelpunt weten te scoren! Ook hier gaat het er fana-
tiek aan toe en vliegen de zweetdruppels alle kanten 
op. Uiteindelijk wordt in de finalerondes beslist wie 
er met de eeuwige roem voor dit jaar en een kleine 
attentie aan de haal gaat. 

De avond wordt afgesloten met een gezellige avond 
in de kantine, die muzikaal omlijst wordt door jsb! 
producties. Al met al kunnen we terugkijken op weer 
een geslaagd toernooi! 

16
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Marko Kinderman  |  Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
06 - 816 16 815  |  marko@fraaireclame.nl  |  www.fraaireclame.nl

Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

Rinia van Nautaweg 3k, 9061 AA  Gytsjerk  

Creativiteit in de 
Oude Melkfabriek 

in Gytsjerk!

www.basticom.nl
Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk (oude melkfabriek) - info@basticom.nl

Website ontwikkeling 
E-commerce

Internet marketing

Kennismaken?
Bel met Bastiaan de Boer: 06 - 389 19 473

Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Full service internetbureau

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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Halwachtschema
1 februari
18.00 ouders A3
19.10 Theo Rozendal

8 februari
9.30 Trainers/coaches E5, F3
10.30  Trainers/coaches E3, E1
11.30 Ouders C1
12.30 Ouders B2
13.30 Ouders A2
14.45 Ouders A1
16.00 - 18.00 Marlou van Dijk, Rixt Dijk
18.00 - 20.00 Verloting Jan Zijlstra, Jelmer Groothof
20.00  Raeman Dijkstra, Klaes-Jan Adema

15 februari
9.00 Trainers/coaches E4,F2,F3
10.00 Trainers/coaches E5,F1
11.00 Trainers/coaches E3,E2
12.00 Ouders D3
13.00 Ouders D2
14.00 Ouders D1
15.00 Ouders B3
16.00 Ouders A3
17.10 Ouders A2

22 februari
10.00 Ouders C2
11.00 Ouders B3

29 februari
9.30 Trainers/coaches E4,F1,F2
10.30 Trainers/coaches E5,E2,F3
11.30 Trainers/coaches E3,E1
12.30 Ouders C1
13.30 Ouders B2
14.30 Ouders B1
15.30 Ouders A1
16.40 Ouders A2
17.50 - 19.00 Anita Bakker, Rianne van der werf
19.00 Verloting Arie Duindam, Peter Kikkert
20.40 Yttsje-Anne Mosselaar, Mats v/d Meer

7 maart
9.45 Ouders D1
10.45 Ouders D3
11.45 Ouders C2
12.45 Ouders B3
13.45 Theo Rozendal, Albert Kinderman (sr)
15.00 Ouders A3

14 maart
9.30 Trainers/coaches E2,F2,F3
10.30 Trainers/coaches E1,F1
11.30 Ouders C1
12.30 Ouders B2
13.30 Ouders B1
14.30 Ouders A2
15.40 Ouders A1
16.45 - 19.00 Nynke Stummel, Lisa Koopmans
19.00 Verloting Hylco Hoekstra,  
 Age Hempenius
20.45 Jelke Heeg, Romee Kuijper

21 maart
9.30 Trainers/coaches E4,E1,F1
10.30 Trainers/coaches E2,F2
11.30 Trainers/coaches E3,E5
12.30 Ouders C2
13.30 Ouders B1
14.30 Ouders A2
15.45 Ouders A1
17.00 Anna Albada Jelgersma, Kim Miedema
19.00 Verloting Siem de Haan, Luitzen Faber

28 maart
9.50 Ouders D3
10.50 Ouders D2
11.50 Ouders D1
12.50 Ouders C1
13.55 Hilly Mosselaar, Anke Kinderman
15.00 Jaap Venema

Meld je aan bij Trynergie en steun KF De Wâlden
Als je als lid van KF de Walden gas en stroom afneemt via Trynergie ontvangt de club elk jaar 45 euro.  

Neem je alleen gas of stroom af, dan is dit 20 euro.
Trynergie is onze lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk. Inwoners, verenigingen, bedrijven  

en instellingen in de Trynwâlden kunnen lid worden van Trynergie.
Door zelf energie te regelen hebben de leden van de coöperatie Trynergie invloed op een duurzame  

herkomst van energie en hun eigen energierekening. Kijk voor meer informatie op www.trynergie.nl.



Zij staan voor wat ze beloven
Het meest complete programma Tuin- & Parkmachines

Rhaladyk 5, 9064 DD Aldtsjerk
Tel.: (058) 256 13 56   Fax: (058) 256 15 11
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Resultaat worstactie 2019
De jaarlijkse worstactie is weer achter de rug. Een 
actie waarbij alle senioren, junioren en ook de B aspi-
ranten in actie komen, hetgeen geresulteerd heeft in 
een netto opbrengst van bijna € 2.500,-. Een prach-
tige opbrengst voor de vereniging! 

Het was inmiddels alweer het tweede jaar dat ook de 
voormalige Tietjerk leden hun beste beentje voor zet-
ten om de worsten in Tietjerk en omstreken aan de 
man te brengen. 

Het is ieder jaar weer fijn dat het grootste gedeelte van 
onze leden in hun drukke bestaan ongeveer een uur-
tje van hun kostbare vrije tijd weten vrij te maken voor 
deze actie. Door middel van deze acties kunnen we als 
vereniging de contributieverhoging minimaal houden. 
Helaas lukt het niet alle ingedeelde leden om hun deel 
van de worsten aan de man te brengen, waardoor som-
mige leden extra moeten verkopen of wij als organi-
satie last-minute toch nog worsten retour krijgen. Als 

organisatie hebben we het idee dat niet iedereen zich 
hiervan bewust is en hopen we dat volgend jaar alle 
ingedeelde leden zich weer van hun beste kant laten 
zien. Met dank aan een aantal leden die extra worsten 
hebben verkocht is het toch gelukt om het volledige 
aantal ingekochte worsten te verkopen.

Uiteraard willen we iedereen bedanken die meege-
holpen heeft om de jaarlijkse worstactie weer te doen 
slagen. In het bijzonder noemen we Slagerij Rijpma 
uit Gytsjerk. Ieder jaar zorgen zij er weer voor dat wij 
überhaupt deze actie kunnen laten plaatsvinden. En 
natuurlijk ook It Aventoer bedankt voor het ophalen, 
tellen en verdelen van alle pakjes worst voor de ver-
schillende routes. Met zijn allen hebben we er weer 
een prachtige actie van weten te maken!  

Namens de sponsorcommissie van KF De Wâlden,
Jelske Vogel - van der Bij en Afke Zijlstra

Vrijwilliger in de spotlight
Wie ben je?
Mijn naam is Betty Sijtsma, ik ben getrouwd met 
Wibo en wij hebben samen twee kinderen; Lisanne 
(14) en Daan (9). We wonen sinds 2002 op De Kamp 
in Oentsjerk. 

In welk team speel je of ben je niet-spelend lid?
Ik speel zelf geen korfbal, maar ik ben supporter 
van mijn dochter Lisanne, zij speelt in de B3. Ik vind 
korfbal een leuk spel, maar ik begrijp nog steeds niet 
veel van de spelregels. Toen de B3 laatst een uitwed-
strijd had en er geen coach beschikbaar was, werd 
er gevraagd of de rijders deze taak op zich wilden 
nemen. Toen bleek dat ik niet de enige ben die weinig 
kennis van de spelregels heeft! Misschien is het een 
idee om eens een informatieavond te organiseren 
voor ouders over de spelregels van korfbal.

Hoe ben je bij De Wâlden betrokken geraakt?
Lisanne is begonnen bij het toenmalige DFD toen ze 
een jaar of 8 was. Als ouder is het super leuk om op 
zaterdag langs de lijn te staan (of op de tribune te 
zitten) en je kind te zien spelen en aan te moedigen. 
In de loop der jaren leerde ik veel andere ouders ken-
nen en kwam ik erachter dat De Wâlden een gezellige 
club is met betrokken ouders. 

Wat voor vrijwilligerswerk doe je voor de club?
De sponsorcommissie was op zoek naar iemand die 
14x per jaar het programmaboekje voor de thuiswed-

strijd van de selectie wilde maken. Natuurlijk zei ik ja, 
en ik ben blij dat ik met dit werk de sponsorcommis-
sie wat kan ontlasten. 

Wat houdt dit precies in?
Er is een vast format in Word voor het program-
maboekje dat meestal 1x per 14 dagen gemaakt 
moet worden. Voor elke thuiswedstrijd schrijft een 
selectielid een voorbeschouwing. Aan de hand van 
een schema weet iedereen wanneer hij/zij aan de 
beurt is. Ik stuur dan altijd nog even een remin-
der naar de persoon die het stukje moet schrijven. 
Elke keer moeten de namen van de spelers van 
de tegenstander, de trainer/coach en de scheids-
rechter voor de desbetreffende wedstrijd worden 
vermeld. Ook wordt het programma en de meest 
recente stand van De Wâlden 1 en 2 vermeld. Deze 
informatie kan ik opzoeken in de KNKV Sportlink 
app. Als er wijzigingen in de opstelling zijn van 
De Wâlden 1, krijg ik daarover een berichtje van 
Geanne Stummel. 

Wat is het leuke van dit werk en hoeveel tijd kost het?
Het maken van het programmaboekje is voor mij 
een eenvoudig klusje, aangezien ik voor mijn werk 
dagelijks werk in Word. Ik ben er ongeveer een half 
uurtje per keer mee bezig. Ik maak het program-
maboekje sinds oktober, dus ik doe dit werk nog 
niet zo lang. 
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Hoe gaat het met…
Mijn naam is Karen Punter, 26 jaar en ik heb tot en 
met mijn achttiende bij DFD gekorfbald. Ik vind het 
dan ook heel leuk om na al die jaren gevraagd te wor-
den voor de Wâldpraat. Het korfballen voelt voor mij 
als heel lang geleden (acht jaar is natuurlijk ook best 
lang), maar altijd als ik in de buurt van een sporthal 
ben, weet ik nog precies hoe het voelde vlak voor 
een wedstrijd. Altijd weer de spanning en de hoop op 
winst. Al was in het geval van mijn team verliezen 
meestal waarschijnlijker. 

Het damesteam waarin ik speelde, had meestal één 
goed jaar en daarna een slecht jaar. Het ene jaar wer-
den we kampioen en het volgende jaar promoveer-
den we en verloren we van iedereen. Ik geloof niet 
dat het ons veel uitmaakte, we hadden vooral heel 
veel plezier met elkaar. Van de trainingen herinner 
ik me vooral veel geouwehoer. Ik denk dat we het 
onze coaches niet altijd makkelijk gemaakt hebben. 
Zo herinner ik me bijvoorbeeld dat ik samen met een 
niet nader te noemen redactielid van de Wâldpraat 
erop gestuurd was om een leuk bedankje te kopen 
voor onze trainers. Dat hadden ze wel verdiend na 
een zwaar jaar met ons team. Helaas konden we 
niet omgaan met het enorme bedrag dat we hadden 
verzameld bij onze teamleden en zijn we ijsjes gaan 
kopen met het geld. (Mochten mensen met terugwer-
kende kracht hun geld terug willen dan mogen ze mij 
een tikkie sturen.) 

Ik ben gestopt met korfballen toen ik in Groningen 
Internationale Betrekkingen en Internationale Orga-
nisatie ging studeren en daar op kamers ging wonen. 
Ik zag het heen en weer reizen naar Friesland niet zit-
ten en wilde ook andere hobby’s gaan ontdekken. Ik 
geloof dat ze het in Groningen nog altijd jammer vin-
den dat ik daar mijn enorme korfbaltalent nooit heb 
ingezet… Na mijn tijd in Groningen ben ik voor een 
half jaar naar Turkije verhuisd. Het is mij, ondanks 
mijn enthousiaste verhalen, helaas niet gelukt het 
korfballen daar aan de man te brengen. 

Inmiddels woon ik alweer drie jaar in Den Haag en 
heb ik nog een tijdje in Marokko gewoond. Na zoveel 
jaren studeren en vele bijbaantjes in de horeca begin 
ik in februari aan een nieuwe baan bij het Ministerie 
van Financiën. In de toekomst hoop ik veel te kunnen 
reizen zodat ik nog veel meer van de wereld kan zien. 
Voorlopig ben ik niet van plan om terug te verhui-
zen naar Friesland, maar ondanks dat ik al een hele 
tijd niet meer in de Trynwâlden woon, kom ik er nog 
regelmatig. Vooral ook vanwege vriendschappen die 
ik heb gesloten in de tijd dat ik nog korfbalde. Zo blijft 
er toch nog altijd een link tussen mij en de vereniging.   

Adverteren in de Wâldpraat?
 
 1/1 pagina: € 220,00 per jaar
 1/2 pagina: € 112,50 per jaar
 1/4 pagina: € 57,50 per jaar
 1/8 pagina: € 30,00 per jaar

De Wâldpraat verschijnt 4x per jaar. 
Voor meer informatie stuurt u een e-mail 
naar: sponsorcommissie@kfdewalden.nl
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Even voorstellen...
Wessel de Haan
Hallo allemaal
Ik ben wessel
Ik vind korfbal heel leuk.
Het seizoen gaat heel goed we winnen vaak
Dat is leuk, ik heb een leuk team 
Trainers zijn leuk het skooren is het leukst
 

Nynke Vellinga
 Ik ben nynke. Ik ben in oktoober 6 jaar geworden.
Ik zit op de opstap en ik vint het heel leuk in  groep 3.
Ik vint korfbal leuk.
Mijn treenster is marjije en eline anton hili silke jelke 
trintsje en reeni. 
Wij haden heel veel gewonen maar we haden ook 
heel veel verlooren.
Op school vint ik het heel leuk want op school leer ik 
heel veel want dan leer ik leesen en reekenen  en dat 
vint ik leuk heel leuk.

Fardau Postma
Ik bin Fardau Postma. Ik bin 6 jier en ik bin dit sei-
zoen begong mei kuorbaljen. Omdat myn sus Rikst 
ek kuorballet, woe ik it ek graach. Ik fyn de treningen 
hiel leuk, omdat wy altyd spultsjes dogge. 
De earste wedstriden ha wy steeds ferlern, mar ús 
lêste wedstryd ha wy wûn. Dat wie it allerleukste oan 
de wedstriden, seit Fardau. En dan ek noch in goal 
meitsje, machtich! 
Ik sit op skoalle yn Mûnein op It Kruirêd yn groep 3. 
Neist it kuorbaljen dûnsje ik elke tiisdei by Dwarres. 
Groetsjes Fardau

Diede Looijenga 
Ik ben diede looijenga ik speel bij de f3.
ik fint sgieten en tikertje leuk.
benthe is mijn friendin.
ik ben 6 jaar, ik zit op de paadwizer.
elisa is mijn beste friendin. 
Marije is mijn koots, ik vint het leuke wetsrtijden. 

Fenna Tigchelaar 
Hoi, mijn naam is Fenna Tigchelaar, 6 jaar oud en 
ik woon in Oentsjerk. Na de zomervakantie ben ik 
begonnen met korfballen en dat vind ik heel leuk. De 
wedstrijden vind ik het leukst. Op maandag train ik en 
ga dan samen met buurvrouw Hilly op de fiets. Marije 
is ook onze trainer en zij is ook heel lief. We hebben 
een leuk team met allemaal vriendjes en vriendin-
netjes. Ik wil graag heel goed worden in korfbal. Ik 
heb van Sinterklaas een echte korf gekregen nu kan 
ik goed oefenen. Groetjes Fenna F3
  

>

>

>
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De Wâlden-spelers schitteren op Korfbal Challenge 
Sybrand en Jarno uit de B1 speelden het afgelopen 
kalenderjaar in RTC Friesland Onder 15 jaar. Sowieso 
erg knap dat zij - Anniek viel in de laatste ronde af, 
een drietal andere talentvolle spelers uit de B1 een 
ronde eerder al - zichzelf in de selectie speelden, 
maar groeiden ook uit tot belangrijke krachten van 
het talententeam. Eerder al kwalificeerden zij zich 
ten koste van onder andere RTC Amsterdam en RTC 
Groningen voor de Korfbal Challenge, die standaard 
gepland staat in de kerstvakantie. Niet vaak komen 
daar spelers van De Wâlden (of voorheen DFD/Tie-
tjerk) in actie, maar ten opzichte van vorig jaar was 
er met Sybrand en Jarno een verdubbeling van het 
aantal van de vorige editie. 

En net als Anne-Lin eind 2018 brachten de beide 
mannen het er aan het einde van het decennium uit-

stekend vanaf. In de poulefase speelde Friesland zich 
bij de beste ploegen, waardoor ze naar de knock-out-
fase gingen, samen met RTC Zaanstad, RTC Alblas-
serwaard en RTC Den Haag. Van die vier ploegen 
bleek laatstgenoemde (tot voorheen altijd onder de 
noemer van het al jarenlang normaliter ongenaak-
bare RTC West) de sterkste van allemaal. Toch kun-
nen we trots zijn op beide mannen, die zich opnieuw 
hebben laten zien en bovendien onze vereniging ver-
tegenwoordigden op de Korfbal Challenge. Begin vol-
gend kalenderjaar staan er voor diverse spelers in 
meerdere categorieën selectierondes gepland voor 
de nieuwe RTC-lichtingen. Krijgen we weer een mooie 
afvaardiging volgend jaar op de Korfbal Challenge - 
de afsluiting van een heel RTC-traject. Laten we het 
vooral hopen: we wensen al onze kandidaten vooral 
heel veel plezier, maar uiteraard net zo veel succes.
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De zaterdag van...
Het is zaterdagochtend, de wekker gaat. Wat is het 
eerste dat je doet als je de wekker hebt ingedrukt?
Ik strek me even, ga dan uit mijn bed, daarna zoek ik 
mijn korfbal kleren bij elkaar voor wat ik nodig heb 
die dag. Daarna ga ik naar beneden. 

Hoe ziet je ontbijt eruit?
Meestal maak ik 3 broodjes klaar en eet ze dan op 
met een kopje thee, soms neem ik wat afbakbroodjes.

Is er iets wat je elke zaterdag doet?
De zaterdag ziet er nooit hetzelfde uit, ik kijk wel wat 
ik ga doen. Soms ga ik met iemand spelen en soms 
lekker thuis chillen.

Wat staat er op het programma  deze zaterdag?
De ochtend begon als volgt: vanaf  11:00 korfballen 
met de D1  tot een uur of 12:00 tegen Mid-Fryslân 
in Oentsjerk. Helaas deze keer verloren! Daarna 
douchen en dan naar huis. Ik had afgesproken met 
Eva (ook uit de D1) om 14:00. We hebben lekker slijm 

gemaakt met iets van scheerschuim en lenzenvloei-
stof, heerlijk!!! We zijn nog even naar buiten geweest 
op de trampoline. 

Hoe eindigt deze zaterdag?
We hebben een leuk spelletje gespeeld (slimste 
mens ter wereld junior) met het hele gezin. Toen nog 
even tv gekeken, met lekkere chips en een drankje 
erbij. M’n broer nog even gepest, maar helaas moest 
ik toen mijn bed in:-)

Wat is voor jou het leukste moment op de zaterdag?
Als ik een wedstrijd aan het spelen ben, want ik vind 
het erg leuk om te korfballen, het liefst doe ik dan nog 
een extra wedstrijd.

Naar wiens zaterdag ben je geïnteresseerd?
Ik ben benieuwd naar Ester de Jong omdat ze mijn 
vorige trainster was en ben benieuwd hoe ze het nu 
vindt om training te geven aan een ander team.                                                                                                                        
En hoe ze het vindt om in de Wâlden 3 te spelen.



ELEKTROTECHNIEK
VERWARMING

VENTILATIE
GAS

WATER
SANITAIR

ZINKWERK
DAKBEDEKKKING

OENTSJERK - RENGERSWEG 10
TELEFOON 058-2561264 - FAX 058-2562776

Al 100 jaar!



Kangoeroe Klup
KF De Wâlden

locatie Tytsjerk

Wat is de KangoeroeKlup: bij de KangoeroeKlup maken kinderen 
tussen de 3 en 7 jaar kennis met een divers sport- en spelaanbod. 
Onder goede begeleiding worden allerlei leuke trainingen 
georganiseerd. 
 
Voor wie: kinderen van 3 - 7 jaar
 
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
 
Wanneer: zaterdag
• 11 januari   • 29 februari
• 25 januari  • 14 maart  
• 8 februari   • 28 maart

Locatie: gymzaal Tytsjerk (Rijksstraatweg 20)
Vragen: mail naar ingrid_fera_dam@hotmail.com

De eerste drie keer zijn gratis, aansluitend is het €2,50 per maand.

Kijk ook op onze facebook: Kangoeroeklup Tytsjerk
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