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Van de redactie

Van de redactie
Dit is alweer de derde nieuwsbrief in
digitale vorm. Tot op heden zijn veel leden
enthousiast over de opzet en layout van de
nieuwsbrief. We zouden het ook echt leuk
vinden om nog wat meer input van jullie als
leden te krijgen. Verslagjes van jeugdwedstrijden, kampioenschapsfoto’s, etc.
Vroeger hadden we nog wel eens lachwekkende wist u datjes of een airobokaal
nominatie waar we allen smakelijk om
konden lachen. We dagen jullie uit om ons
als redactie weer eens met een dergelijk
bericht te verblijden. :-)
Inmiddels hebben we de laatste veldwedstrijden achter de rug en maken we
ons op voor de zaalcompetitie. Dé
competitie waar menig korfballer naar
uitkijkt, lekker warm en droog in de zaal.

Onafhankelijk van de weersinvloeden het
geliefde spelletje spelen. En hopelijk mogen
dan binnenkort ook de tribunes weer goed
gevuld worden met publiek en kan een gezellige nazit in kantine weer plaatsvinden.
Het zaalseizoen lonkt...
In deze editie van de nieuwsbrief besteden
we aandacht aan de Grote Club Actie, de
teamfoto’s en alle gebruikelijke schema’s
staan weer tot jullie beschikking.
Veel leesplezier gewenst en nogmaals:
schroom niet om eens een leuk artikel aan
te leveren bij ons. Dit kan gemaild worden
naar: redactie@kfdewalden.nl.
Redactie KF De Wâlden
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•
•
•
•
•
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•
•

Filmavond D’s + C’s				
Dinsdag 28 december
Mixtoernooi A’s + B’s + senioren		
Woensdag 5 januari
Nieuwjaarsborrel				Jan/Feb
Schoolkorfbaltoernooi			Mei
Kamp C’s + B’s + A’s				
Maart/april
Pjuktoernooi					Donderdag 26 mei
Afsluiting seizoen				Juni
Activiteit gehele vereniging		
Mei/Juni
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Iedere klant tevreden de deur uit!
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FRAAI reclame & ontwerp

Terugblik op het veld

terugblik

Na twee gekke seizoenen hadden we nu eindelijk weer een normale veldcompetitie! We
hebben het getroffen met het weer en het publiek was weer in grote getale aanwezig!
En natuurlijk was het een seizoen daarin veel overwinningen, doelpunten en kampioenen!

Van het bestuur

Van het bestuur
Waren we in september enorm blij dat
we weer konden spelen met publiek langs
de lijn en een vooruitzicht van een mooi
zaalseizoen, zijn we weer beland in een
situatie die we maar weer hebben te accepteren.

Inmiddels heeft ons G-korfbal team een
eerste toernooi gespeeld wat een groot
succes was. In de regio begint het ook op
te vallen met als gevolg dat instanties ons
vragen voor hulp. Dit zijn mooie ontwikkelingen op dit vlak.

Zo sta je dan ineens QR-codes te scannen
aan de deur op een dag die we ons heel
anders hadden voorgesteld. Dit vraagt van
ons allemaal een enorme mentale flexibiliteit. Wat dan echt mooi is om te zien hoe
we met dergelijke teleurstellingen omgaan
en de schouders er onderzetten om het
beste ervan te maken. We kunnen dan ook
trots zijn op onze vereniging, sponsoren en
alle andere betrokkenen. Dank daarvoor.

Laten we hopen dat de huidige beperkingen er zo snel mogelijk afgaan en we weer
onze teams kunnen ondersteunen en vervolgens gezellig te napraten in de kantine.
Ik kan niet wachten.
Namens het bestuur,
Theo Dijk

t

Noteer in je agenda!

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 9 december
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Kafee it Wapen in Oentsjerk
(Onder voorbehoud i.v.m. corona-maatregelen)

We hebben jullie hulp nodig!
Beste leden en andere betrokkenen bij KF
De Wâlden,
Bij wedstrijden van het eerste team in de
zaalcompetitie wordt gespeeld met de
‘schotklok’. Om de regels rondom die wedstrijden in goede banen te leiden, is een
drietal functionarissen nodig. Zij zijn
officieel onderdeel van de voorwaarden
rondom de wedstrijden. Dit zijn:
•
•
•

De juryvoorzitter – ziet toe op een juiste
toepassing van alle regels aan de
jurytafel
De schotklokbediener – zorgt voor de
juiste tijdswaarnemingen;
De tijd- en scorewaarnemer – draagt
zorg voor een juiste weergave van de
stand.

Wij verwachten van de Juryvoorzitter dat
deze de verantwoordelijkheid neemt voor
het juist functioneren van de jurytafel als
ook het toezicht op de naleving van de voor

Oproep!

de wedstrijd geldende reglementen en bepalingen, zowel voor, tijdens als na de
wedstrijd. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV.
Ook zijn we opzoek naar extra ondersteuning van de juryvoorzitter in de vorm van
schotklokbedieners en scorebordbedieners.
Voor deze functies is het niet nodig om een
cursus te volgen. Wel geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
Dus wil jij de vereniging helpen de schotklokwedstrijden van ons eerste team in
goeie banen te leiden? En met de huidige
corona-maatregelen als enige aanwezig zijn
bij de wedstrijden van het eerste?
Meld je dan aan via een mailbericht naar
Scheidsrechterscommissie@kfdewalden.nl.
Met vriendelijke groet,
Bryan (coördinator jurytafel)
Scheidsrechterscommissie KF De Wâlden

te koop
Trainingspak maat 140
sokken maat 31-35
Totaalprijs: € 25,00.
Nog zo goed als nieuw.
Wij hadden dit net voor onze
zoon gekocht en toen was er de
coronatijd en nu is hij van
korfbal afgegaan. Hij heeft
het daarom maar 3-5 x aangehad.
Ineke Ferwerda
Mijn telefoonnummer is:
06-26041552.

Kerstclinic korfbalstars
Maak je schot HOT in de kerstvakantie!
Op dinsdag 4 januari 2022 komen de
Korfbalstars naar Gorredijk om aan
alle E t/m B jeugd een schot clinic te geven.
Woon of speel jij in de regio? Iedereen in
de E- tot en met de B-jeugd is van harte
welkom!

korfbalstars
Schrijf je dan in via
www.korfbalstars.nl/kerstclinics/
en vraag ook al je teamgenootjes mee!
Zo kun je het nieuwe jaar in knallen met
heel veel mooie doelpunten.

Programma zaal
Zaterdag start de zaalcompetitie. Hierbij
het speelschema voor de komende twee
weken. De rest van de wedstrijden vinden
jullie in de KNKV app of op
https://competitie.korfbal.nl

27 november

4 december

programma

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 december
• 15 januari
• 26 februari
• 19 maart

• 9 april
• 30 april
• 21 mei
• 11 juni

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 voor meer informatie op onze facebook: Kangoeroeklup Tytsjerk

Scheidsrechtersschema
Zaterdag start de zaalcompetitie. Hierbij
het scheidsrechtersschema voor de
komende weken.

december

Scheidsrechters

Januari

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):

18 september • 9 oktober
30 oktober • 20 november
11 december
Voor opgave en/of vragen kun je contact opnemen via:
kangoeroeklup@kfdewalden.nl of kijk op de website www.kfdewalden.nl.

Grote Club Actie groot succes
Onze club heeft dit jaar voor het eerst
meegedaan aan de Grote Club Actie met
als doel geld in te zamelen voor de aanschaf van dugouts bij ons kunstgrasveld.
Namens de sponsorcommissie zijn Natasja
Krook en Joke Stummel al in januari van dit
jaar begonnen met de eerste voorbereidingen. De lotenboekjes en het reclame materiaal werd besteld en webinars gevolgd
om de ins en outs van de actie goed te
begrijpen. Uiteindelijk werden alle (ouders
van de) jeugdleden en jeugdtrainers geïnformeerd en de namen van de jeugdleden
ingevoerd in het computersysteem van de
Grote Club Actie, zodat alle aankopen op
naam van het jeugdlid geregistreerd werden. Een hele klus maar het was het meer
dan waard!
Onze jeugdleden (F pupillen tot en met de
B aspiranten) hebben het geweldig gedaan
en zij hebben onze verwachtingen meer
dan overtroffen! We zijn ongelofelijk trots
op onze jeugd!
Op zaterdag 11 december zal het best
verkopende jeugdlid de totale opbrengst
van de Grote Club Actie onthullen tijdens
de thuiswedstrijd van onze eerste team in
Oentsjerk!

grote clubactie

Binnen elke leeftijdscategorie is er een prijs
voor de verkoper met de meeste loten.
Deze kinderen hebben allemaal een leuke
prijs ontvangen als beloning voor hun topprestatie!
F: Leanne Juckers
E: Reina Castelein
D: Fleur Hiemstra
C: Janna Bakker
B: Cas Lagemaat
De prijs voor het best verkopende team zijn
voor de D2 en de E 1. Zij mogen na afloop
van een wedstrijd met de hele ploeg naar
de Canterlanden voor patat, snack en wat
te drinken als beloning voor hun teamprestatie!
Als afsluiting willen we iedereen ontzettend bedanken: de jeugdleden uiteraard
maar ook alle mensen die één of meerdere
loten hebben gekocht. Super dat we samen
deze actie tot een groot succes hebben
gemaakt.
Hopelijk zien we snel het resultaat van
deze actie langs het kunstgrasveld:
prachtige dugouts!

halwacht

Halwachtschema
Zaterdag start de zaalcompetitie. Hierbij
het halwachtschema voor de komende
weken.

Zaterdag 27 november
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:40
14:40-15:50

Trainers/coaches E5/F2
Ouders D1
Ouders C1
Ouders B1
Ouders A1
Jan Zijlstra

Zaterdag 4 december
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:10
16:10-17:20
17:20-19:20
		
20:15-21:30
		

Trainers/coaches E6
Trainers/coaches E1/E3
Trainers/coaches E2/E4
Ouders D2
Ouders C2
Ouders B2
Ouders A2
Ouders A3
Verloting Peter Kikkert
& Arie Duindam
Sybrand Kikkert
& Jarno Duindam		

Zaterdag 11 december
10:45-11:45
11:45-12:45
12:45-13:45
13:45-14:55
14:55-16:05
16:05-17:20
17:20-19:20
		
20:15-21:30

Trainers/coaches E1/E6
Ouders D2
Ouders B2
Ouders A2
Ouders A3
Ouders B1
Verloting Hylco Hoekstra
& Albert Kinderman sr
Nils Faber & Redmer Swart

Zaterdag 18 december

17:00-18:00 Ouders C2
18:00-19:10 Ouders A1
19:10-21:10 Peter Kikkert & Arie Duindam

Zaterdag 15 januari

17:00-18:00 Ouders B1
18:00-20:00 Verloting Hedman Tjibbe Lei
		
& Sietze Fennema
21:00-22:10 Thomas Rozendal
		
& Ester de Jong

Zaterdag 22 januari
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:05
13:05-14:10

Trainers/coaches E3/E6
Trainers/coaches E2/E4/E5
Ouders C2
Ouders C1
Ouders B2

Als je op de genoemde datum verhinderd
bent, graag zelf onderling ruilen. De halwachtmap ligt in de bestuurskamer, in
deze map staat de gebruiksaanwijzing van
het scorebord.

Trainingsrooster zaal

trainingsrooster

Teamfoto’s
Check ze allemaal op www.kfdewalden.nl/teams

TEamfoto’s

Bedankt voor het lezen!
Heb jij ook wat leuks voor in
onze volgende nieuwsbrief?
Stuur het dan naar
redactie@kfdewalden.nl

Volg ons op Instagram en tag
ons in je korfbalfoto’s
@KFDeWalden

