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Nieuwsbrief



Op de valreep voor de zomervakanties 
beginnen, vonden we het leuk om als re-
dactie toch nog wat van ons te laten horen. 
We zijn wat aan het pionieren over hoe we 
de digitale nieuwsbrief precies vorm gaan 
geven. Hierover volgt in september meer, 
nadat we overleg hebben gehad met de 
echte professionals op dit gebied van Bas-
ticom. Daarom is dit een PDF variant ge-
worden die via de website te lezen is en via 
Sportlink naar o.a. alle leden en adverteer-
ders/sponsors verzonden wordt. Mocht je 
je ook willen abonneren op de nieuwsbrief 
van KF De Walden, stuur dan een mailtje 
naar redactie@kfdewalden.nl en dan krijg je 
de volgende keer ook een seintje via email 
als de digitale nieuwsbrief klaar staat.

Meestal is de maand juni een maand waar-
in we als korfballers in een wat rustiger 
vaarwater terecht komen. We naderen de 
ontknoping van de competities, de laatste 
trainingen staan op het programma inclu-
sief vaak een feestelijke seizoensafsluiting 
en dan is het toch half juni wel écht de 
hoogste tijd voor de zomerstop. Dit jaar 
liep alles anders als andere jaren. En geluk-
kig, want wat waren we blij dat er voor de 
jeugd nog op drie zaterdagen een regionale 
competitie werd georganiseerd. Er werd 
de gehele maand nog volop en fanatiek 
getraind en er is door met name de jeugd-
commissie en de scheidsrechterscommissie 
hard gewerkt om deze competitie allemaal 
in goede banen te leiden. Teams in nieuwe 
samenstellingen, op niveaus van volgend 
seizoen, rijschema’s, er moest van alle kan-
ten geschakeld worden om het mogelijk te 
maken. Maar wat was het leuk om weer 
tegen andere clubs te mogen korfballen. 

En als kers op de taart mocht ook het pu-
bliek bij de laatste wedstrijd in grote getale 
aanwezig zijn. Jongens, wat hebben we dit 
toch gemist met z’n allen hè?

De maand juni was ook een maand waar-
in veel activiteiten werden georganiseerd 
door de vereniging. Wat is het leuk om te 
zien dat we zo’n enthousiaste activiteiten-
commissie hebben. Een speurtocht voor 
de jeugd door het dorp en een geweldige 
sportieve wandel-seizoensafsluiting met 
onderweg allerlei leuke opdrachten waren 
toch wel hele leuke afsluiters van dit bij-
zondere seizoen. Een aantal teams hebben 
zelf individueel nog wat leuks georgani-
seerd om even met z’n allen te bbq-en of 
patat te eten, om zo het seizoen geza-
menlijk af te sluiten. We mogen trots zijn 
met z’n allen dat we lid zijn van zo’n mooie 
bloeiende vereniging.

Tot slot heeft het bestuur nog een leuke ac-
tie georganiseerd. Alle spelende leden heb-
ben inmiddels als het goed is een heuse KF 
De Walden zonnebril in ontvangst mogen 
nemen. Heb je deze nog niet ontvangen, 
dan kun je bij je trainer(s) even navraag 
doen. Op het begeleidende kaartje stond de 
groet: we zien het nieuwe seizoen zonnig 
tegemoet. En daarmee wil ik deze van de 
redactie afsluiten. We kijken met het volste 
vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen, 
waarin we hopelijk weer volop onze lieve-
lingssport mogen beoefenen én bekijken!

Namens de redactie,

Afke Zijlstra

Van de redactie

Van de redactie





Pjuktoernooi

Zaterdag 5 juni was het dan eindelijk zover, 
het enige echte verkleed pjuktoernooi van 
KF de Wâlden 2021!

Ik zit nu in mijn 2e jaar van het CIOS-sport 
en bewegen in Heerenveen/Leeuwarden, 
en dit was een van mijn examen opdrach-
ten die ik moest afronden dit jaar. 
Het organiseren van het verkleed 
pjuktoernooi was een examen vanuit mijn 
school, de opdracht van het examen was 
‘het organiseren van een toernooi/evene-
ment’.

Ik werd niet alleen op de uitvoering be-
oordeeld, maar ook op het voorbereidende 
stuk en het evalueren. Het was aan mijzelf 
wat ik voor evenement/toernooi ging kie-
zen, en waar ik het uit ging voeren.
Ik heb toen gekozen voor een verkleed 
pjuktoernooi, omdat ik vond dat iedereen 
wel weer een soort feestje kon gebruiken 
en het op deze manier ook nog een spor-
tactiviteit was. 

Ik zat aan een bepaald aantal deelnemers 
vast, ongeveer 50 deelnemers was een 
voorwaarde om het door te laten gaan. 
Mijn bedoeling was het voor de A en B 
jeugd te organiseren, maar hierbij kwam 
ik niet op mijn aantal deelnemers. Dus heb 
ik besloten om ook de senioren de kans te 
geven om mee te doen, en zo ben ik uit-
eindelijk op 48 deelnemers gekomen. 
Er kwam die middag ook echt een exami-
nator te kijken om mij te beoordelen en 
achteraf het gesprek aan te gaan. 

Het feest begon allemaal om 14:00, het 
was de hele dag al wat vies weer en bleef 
maar regenen. We hadden van tevoren ge-
keken naar het weer en om 14:00 zou het 
droog zijn, maar dit bleek helaas niet zo te 
zijn.Maar ondanks dat het weer niet mee 
zat en iedereen helemaal nat was gere-
gend, was het een gigantisch succes!

Natuurlijk hoort erbij een pjuktoernooi ook 

een winnaar, de win-
naars van het pjuktoer-
nooi waren Sarah en 
Teatske uit de A2. Het 
was alleen niet een 
normaal pjuktoernooi, 
want iedereen moest 
verkleed komen. Ik 
was erg verrast van 
alle leuke en originele 

outfits die middag, en 
wil dan ook iedereen nogmaals bedanken 
dat ze zo hun best hebben gedaan!

Maar bij een verkleed 
pjuktoernooi hoort 
dan natuurlijk ook een 
winnaar voor de bes-
te outfit, het was erg 
spannend want er wa-
ren zoveel leuke outfits. 
Maar uiteindelijk heb-
ben Romee en Jelmer 
uit het 2e en 3e deze 
prijs voor beste outfit 
terecht gewonnen. 

Ik heb mijn examen met een uitstekend 
cijfer afgerond! Ik wil dan ook alle vrijwilli-
gers die hebben geholpen met de voorbe-
reiding, de dag zelf en de beoordeling ook 
erg bedanken! En natuurlijk ook alle deel-
nemers voor het mogelijk maken van een 
super succesvolle middag! 

Marlou van Dijk

Pjuktoernooi - verslag van Marlou





Zonnebrillen

Al onze leden hebben voor de zomerva-
kantie een echte KF De Wâlden zonnebril 
ontvangen! 

Maak jij deze zomer een leuke (vakantie)
foto met de zonnebril? Deel hem met ons 
via redactie@kfdewalden.nl of deel hem op 
social media en tag ons!

KF De Wâlden zonnebril
Maak jij de leukste foto?





Teamindeling

Dit is de definitieve teamindeling van de 
jeugdteams voor het seizoen 2021-2022, 
inclusief de trainers en coaches.

Teamindeling jeugdteams







geboortekaartje

Op 27 mei is Jorrit geboren! Jorrit is de zoon 
van Minne Veenstra (senioren 5). 

Geboortjekaartje Jorrit 





Clinic van team nl bij 
kf de Wâlden!
• Woensdag 25 augustus 
• Voor de C’s, B’s en A’s 
• 18.30 - 20.00 uur 
• Sportveld Oentsjerk 
• Training onder leiding van internationals 
   Alwin Out en Marjolijn Schenk

Clinic voor onze jeugd met internationals Alwin Out en Marjolijn Schenk

Foto: 
Anne van Vegchel

Korfbalfoto





speurtocht

Zaterdag 5 juni werd er voor de jongste 
jeugd, onze f’jes en E’s een leuke speurtocht 
georganiseerd! Het weer was regenachtig, 
maar tijdens de tocht hielden de kinderen 

het droog. Door de vele regenval konden ze 
wel mooi stampen en springen in de plas-
sen!  Een hoop lol en een mooie ochtend!

Speurtocht voor de 
jongste jeugd





Seizoensafsluiting

Wat is een einde van een korfbalseizoen, 
zonder een seizoensafsluiting? Normaal-
gesproken wordt de barbecue aangezet 
en livemuziek geregeld. Onder het genot 
van een hapje en een drankje wordt dan 
het korfbalseizoen geëvalueerd. De coro-
namaatregelen lieten dit scenario helaas 
nog niet toe. Maar wat dan? Een sportieve, 
maar vooral leuke wandeltocht voor jong 
en oud met een hapje en een drankje. Op 
een route van 5 kilometer door de bossen 
van Oenkerk waren 9 stopplaatsen waar 
een opdracht uitgevoerd moest worden. 
Dat KF De Wâlden fanatiekelingen kent, 

is wel duidelijk: van jong tot oud werden 
er al koekhappend, skelterend, bowlend, 
kruiswoord puzzelend, lopend op 1 voet en 
1 hand letters verzameld. Met die letters 
konden de deelnemers aan het einde het 
eindwoord puzzelen. Uiteindelijk leidde de 
route naar Kafee it Wapen fan Fryslân voor 
een welverdiend drankje en bitterballen. 
Alle 110 deelnemers hebben de tocht vol-
bracht en het eind woord geraden. Nu is 
het tijd om de ballen en korven op te ruime 
en te genieten van het echte Vakantiege-
voel! 

Seizoensafsluiting: 
De sportieve wandeltocht





regiocompetitie

Na de versoepeling van de Corona-regels is 
er in juni nog een regiocompetitie voor de 
jeugd georganiseerd. Deze korte en regi-
onale competitie is op drie zaterdagen in 
juni gespeeld.

Alle jeugdteams hebben met plezier en 
enthousiasme aan deze competitie deelge-
nomen. De competitie is gehouden volgens 
de leeftijdscategorieën van het komend 

seizoen. De eerste twee wedstrijden zijn 
nog gespeeld zonder publiek, maar bij de 
laatste speelronde op 26 juni was er ook 
weer publiek toegestaan. Prachtig! Op 
deze wijze hebben we het seizoen nog op 
een positieve wijze afgesloten en we gaan 
ervan uit dat dit de opmaat was naar een 
normaal korfbalseizoen 2021-2022.

Commissie Jeugdbeleid

Regiocompetitie voor
jeugdteams





Competitie

Wij, als senioren van de Wâlden, hebben 
mee mogen doen aan de enige echte de 
Wâlden competitie. 

Vier teams, genoemd naar de vaccinaties-
oorten, mochten strijden in een competitie 
van drie wedstrijden. De nummer één en 
twee mochten uiteindelijk tegen elkaar 
spelen in de finale! Alle senioren, en aanko-
mende senioren, werden verdeeld over de 
verschillende teams. 

Een erg leuke ervaring, zo speel je een keer 
met andere mensen, behalve heel leuk ook 
heel leerzaam natuurlijk. Uiteindelijk, na 
een spannende finale tussen de Astrazeni-
ca’s en de Moderna’s, zijn de Astrazenica’s 
met de beker naar huis gegaan. Een leuke 
ervaring die wat mij betreft zeker voor her-
haling vatbaar is!
 
Berber

KF De Wâlden competitie







Namens de redactie wensen we 
jullie een hele fijne zomer! 

We zien jullie na de 
vakantie weer op veld!


