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Van de redactie

Van de redactie
Welkom bij alweer de vijfde nieuwsbrief
van dit korfbalseizoen. Na een hobbelige
aftrap van het zaalseizoen konden we gelukkig begin januari starten met een aangepaste competitie. Het was even schakelen,
maar voor de teams die wedstrijdkorfbal
spelen leverde het juist ook een weer een
hele nieuwe invalshoek op. In de kleine
poules speel je sneller achter elkaar tegen
dezelfde ploeg.
Daarnaast moesten er bij het tweede, derde en de A1 nog play-offs gespeeld worden.
Wedstrijden waar dan nét weer iets meer
druk op ligt. Ook dit gaf weer een andere

dynamiek. Het tweede wist beide keren
overtuigend te winnen van DOW/Wez
Handich 2. Helaas lukte het onze A1 en het
derde niet om in de competitie te blijven.
Maar er was na twee jaar wel weer volop
leven in onze vertrouwde sporthal.
Momenteel kunnen we weer uitkijken naar
de tweede helft van de veldcompetitie. Ook
hier hopen we weer op veel meeslepende
wedstrijden die ook weer veel leuke content voor onze digitale Wâldpraat opleveren. Tot die tijd hoop ik dat jullie genieten
van dit nummer, veel leesplezier!
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Van het bestuur

Van het bestuur
De eerste nieuwsbrief zonder corona
perikelen ligt weer in de digitale brievenbus. Als bestuur zijn we blij dat we het
korfballen weer als vanouds kunnen oppakken. De bestuursvergaderingen mogen
weer fysiek gehouden worden i.p.v. online,
trainingen zijn weer zonder restricties, de
wedstrijden weer voorzien van publiek en
ook de activiteitencommissie mag weer
los met het verzinnen van leuke uitjes voor
onze leden.
Een terugblik op het zaalseizoen leert ons
dat we gelukkig nog enige vorm van competitie hebben mogen spelen, die voor een
aantal teams uitdraaide op spannende
beslissingswedstrijden om lijfsbehoud in
hun klasse. Het 2e, 3e en de A1 heeft hard
gestreden om het vege lijf te redden, zoals
dat weleens zo mooi omschreven wordt.
Ook waren er een aantal kampioenen bij
de jeugd en hebben de G-korfballers hun
trainingen weer opgepakt, dus al met al
fijn dat we toch nog actief mochten zijn in
de zaal.
We maken ons op voor een mooi veldseizoen waarbij we weer volop gebruik
kunnen maken van ons prachtige kunstgrasveld. En ondertussen zijn we ook
alvast vooruit aan het kijken naar volgend
seizoen. Dit doen we natuurlijk in samenspraak met de technische commissies van
de jeugd en de senioren.
Een van de zorgen die we momenteel
ervaren als bestuur is het nijpende tekort
aan jeugdtrainers die op locatie in Tytsjerk

de trainingen kunnen verzorgen. Bijna alle
huidige trainers die een team in Tytsjerk
trainen, hebben aangegeven volgend seizoen niet meer beschikbaar te zijn. Hiermee komt de doelstelling die we als fusievereniging van begin af aan hebben gehad
<het korfbal in zowel Oentsjerk als Tytsjerk
blijven aanbieden> ernstig in gevaar. Dit is
niet alleen een probleem voor ons als bestuur, maar voor de gehele vereniging. Met
elkaar moeten we ervoor zorgen dat we
deze doelstelling kunnen behouden.
Daarom zullen we als bestuur actief aan
de slag om te proberen trainers te vinden
die in Tytsjerk of nabije omgeving woonachtig zijn en hierin actief een rol willen
spelen. Maar we kunnen dit natuurlijk niet
alleen. Daarom doen we een beroep op
al onze leden, met de vraag of je er eens
over na wilt denken of je wellicht volgend
seizoen een team in Tytsjerk wilt trainen.
We hopen dat we op deze manier toch
het trainen in Tytsjerk kunnen behouden.
Indien je hierin een rol wilt spelen, geef dit
dan aan bij één van de bestuursleden.
Voor nu kijken we uit naar een zonnig
veldseizoen, waarbij we weer van veel
mooie korfbal zaterdagen kunnen genieten.
Graach oant sjen op it fjild!
Namens het bestuur,
Afke Zijlstra

BAUKE DAMSTRA
Bij ons bent u op het juiste adres voor de volledige service van
uw auto zoals onderhoud, APK keuring en reparatie.
Als Autovakmeester staan wij garant voor de beste service.
Banden service
Altijd de juiste band voor
uw auto

Garantie
24 maanden garantie
op onderdelen

Pechhulp
Geen zorgen bij autopech

Klantenkaart
Heel veel voordelen voor u

Kentekenloket
Overschrijven van een
kenteken kan bij ons

Autovakmeester Bauke Damstra • Nieuwe Straatweg 44, 9061 CP Gytsjerk
058 - 256 2992 • garage@baukedamstra.nl • www.garagedamstra.nl

lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap
Beste leden en ouders/verzorgers van
jeugdleden,
Iedereen die zijn/haar lidmaatschap per
30-06-2022 wil beëindigen dient dit conform artikel 11 van de statuten vóór 1 mei
a.s. door te geven. Hiervoor dient het
afmeldingsformulier volledig ingevuld en
ondertekend (bij minderjarige leden door
ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger) ingeleverd te worden op het (mail)
adres dat op het formulier staat vermeld.
Het formulier is te downloaden vanaf de
site van KF De Wâlden (lidmaatschap opzeggen)
Na ontvangst wordt de opzegging door
mijbevestigd en zal de incassomachtiging
per 1-7-2022 komen te vervallen. Leden die
het formulier reeds bij ons hebben ingeleverd, hebben inmiddels een bevestiging
ontvangen. Indien dit nog niet het geval is,
dan horen we dit graag per omgaande.
Formulieren die op of na 1 mei a.s. ontvan-

gen worden, worden verwerkt als opzegging per 30 juni 2023. De contributieverplichting loopt in dat geval door t/m juni
2023.
Voor de duidelijkheid: diegenen die bij de
Commissie Technisch Beleid of Commissie
Jeugdbeleid al hebben aangegeven dat ze
gaan stoppen of de overstap van de KangoeroeKlup naar de F-jes niet gaan maken
(en qua leeftijd niet langer bij de KangoeroeKlup terecht kunnen), dienen ook het
afmeldingsformulier in te vullen!
Mocht je het lidmaatschap willen omzetten van spelend lid naar AR (trainingslid)
of overig lid (of andersom), dan is een
mailtje voldoende. Per 1 juli a.s. zal dan het
lidmaatschap door mij gewijzigd worden.
Hartelijke groet,
Sierck Swart
Ledenadministratie KF De Wâlden

Marije Jager

Vrijwilliger in de spotlight
Vanaf dit seizoen kent de Wâldpraat een
nieuwe rubriek: vrijwilliger in de spotlight.
Onze vereniging kent een bijna ontelbaar
aantal vrijwilligers, van bardienst tot trainers en van commissielid tot schotklok
bediening. Tijd om eens wat meer te horen
over al deze verschillende taken binnen de
club. In deze editie spreken we onze supervrijwilliger Marije Jager.
Wat voor vrijwilligerswerk doe jij voor
De Wâlden?
Op dit moment coach ik de F1 op zaterdag
en zit ik in het wedstrijdsecretariaat samen
met Wietske (C t/m A) en Hilly (senioren).
Zelf regel ik alles voor de F-pupillen t/m de
D-jeugd.
Wat houdt die vrijwilligerscommissie
precies in?
Dit houdt onder andere in het plannen
van de wedstrijden op het veld en in de
zaal voor alle teams in Sportlink. Nadat dit
gepland is volgt het maken van een rijdersschema. Ouders melden hun kinderen
bij mij af als ze een wedstrijd op zaterdag
niet kunnen spelen. Ik houd bij of elk team
genoeg spelers heeft op zaterdag en heb
contact met ouders wanneer er een extra
speler nodig is bij een team. Gelukkig is dit
altijd snel geregeld en willen de kinderen
graag met een ander team meespelen!
Soms komt het voor dat er wedstrijden
verplaatst moeten worden omwille van de
tegenstander of door ons, dan regel ik dat
ook in contact met de trainers. Daarnaast
regel ik ook de medailles, diploma’s en bloemen voor de kampioenen op het veld en in
de zaal. Er zijn al heel wat kampioenen blij
gemaakt. En tenslotte regel ik de nieuwe
aanmeldingen bij de jeugd. Een veelzijdige
taak dus!
Wat vind je het leukst om te doen?
Het leukste blijft toch wel om de jongste
jeugd wat korfbalskills bij te brengen. Die
blije koppies zien stralen tijdens de wedstrij-

den en bij elk doelpunt samen juichen. Dat
is toch prachtig.
Waar ben je het meest trots op, in je tijd
als vrijwilliger?
Een tijdje terug heb ik samen met Froukje
van der Meer de plaatjesactie bij de Albert
Heijn in Gytsjerk opgezet. Dit was heel leuk
om te doen en ik ben ook wel een beetje
trots op hoe we alles binnen no-time geregeld hadden met alle hulp van de andere
leden van KF de Wâlden. We hebben een
fijne sfeer bij de vereniging.
Als je een keer zou mogen ruilen van
vrijwilligerstaak, welke zou dat zijn?
De social media dames steken veel tijd in
hun taak en dit ziet er altijd fantastisch uit.
Een dagje meedraaien zou wel gezellig zijn
;). Niet dat ik aan hun werk kan tippen… En
de laatste tijd springen wij als selectieleden
eens bij in de kantine. Daar beleven we ook
heel wat.
En tot slot, wil je nog iets meegeven aan
al onze lezers?
Ik ben al heel wat jaren lid van deze mooie
vereniging en beleef hier nog steeds veel
plezier aan. Als we met z’n allen ons steentje bij blijven dragen leeft onze vereniging
nog jaren voort!

Paspoort
Naam: Marije Jager
Leeftijd: 27 jaar
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Volg ons op Instagram en tag
ons in je korfbalfoto’s
@KFDeWalden

play-offs

Verslag play-offs A1

Omdat wij deze zaalcompetitie als laatste zijn geëindigd, stonden 9 en 16 april de
degradatiewedstrijden op het programma.
OKO Bies A1 is als derde geëindigd in de
andere poule en was daarom onze tegenstander.
9 april ’22 was de eerste wedstrijd van de
twee, we moesten om 17.30 uur spelen
in Opende. De wedstrijd ging niet als gehoopt, voornamelijk omdat we de kansen
die we hadden niet afgemaakt werden.
Een paar kleine kansen, doorloopballen en
strafworpen werden gemist. Laten we het
erop houden dat het niet onze wedstrijd
was. Bij degradatiewedstrijden telt elk
doelpunt, dus tegen het einde was het een
kwestie van niet al teveel doelpunten in
het achter lopen. Uitslag 14-10.
Een week later hadden we de revanche,

dit keer speelden we thuis en speelden we
met een goed gevulde tribune. Om niet te
degraderen moesten we met vijf punten
verschil winnen, het kon dus nog. De eerste
aanval leidde gelijk tot een doelpunt, 1-0
voorsprong. Het eerste kwartier gingen
we gelijk op, daarna kwamen we helaas
op achterstand. Dit kwam vooral door hun
sterk aanvallende dames, die zorgden voor
bijna alle doelpunten aan de kant van OKO.
In de pauze stonden we achter, maar nog
wel met het vertrouwen dat het kon. Helaas zat het er weer niet in en lieten we
OKO de tweede helft steeds meer scoren.
Eindstand was 11-16, wat helaas degradatie
betekent.
We gaan weer voor een beter
veldseizoen!
Eva Boers

Bedankt

Programma zaal
Hierbij het speelschema voor deze week.
De rest van de wedstrijden vinden jullie
binnenkort in de KNKV app of op
https://competitie.korfbal.nl

23 arpil

programma

Scheidsrechtersschema
Hierbij het scheidsrechtersschema voor de
komende weken.

april en mei

Scheidsrechters

juni

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):

5 februari • 5 maart • 26 maart
23 april • 14 mei • 11 juni
Voor opgave en/of vragen kun je contact opnemen via:
kangoeroeklup@kfdewalden.nl of kijk op de website www.kfdewalden.nl.

onderhoud

Onderhoud Tytsjerk

De ûnderhâldsploech (Rients, Eelco en Lucas) ha it kompleks yn Tytsjerk efkes in himmelbeurt jûn en kinne gasten ûntfongen wurde foar it lêste stikje fan de fjildkompetysje!
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Vertrouwenscontactpersoon
Mijn naam is Elze Meinema en sinds kort
ben ik, naast Ypie Mulder, vertrouwenscontactpersoon voor KF De Wâlden.
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen.
Ik woon samen met mijn 3 kinderen in
Gytsjerk. In het dagelijks leven werk ik
als Ambulant hulpverlener pleegzorg bij
Jeugdhulp Friesland en begeleid ik kinderen, ouders en pleegouders bij het proces
rond crisisopvang en korte of langdurige
pleegzorgplaatsingen. Een uithuisplaatsing is een ingrijpende gebeurtenis in het
leven van ouder en kind. Uiteindelijk is het
doel dat elk kind kan opgroeien binnen een
veilige en stabiele gezinssituatie en de kans
krijgt om zich binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Wanneer dit
binnen het eigen gezin (tijdelijk) niet lukt of
mogelijk is dan is het fijn dat er pleeggezinnen zijn die in deze situaties voor het kind
en zijn/haar ouders van grote betekenis
willen en kunnen zijn. Kortom een veelzijdig en dynamisch beroep waarin ik allerlei
situaties tegenkom.
Op dit moment voel ik mij vooral betrokken bij KF De Wâlden als ouder van twee
jeugdleden en als liefhebber van de korfbalsport. Ik de DFD-periode ben ik jaren
actief geweest als spelend lid en daarnaast
heb ik een periode in het bestuur gezeten.
Veiligheid en op een plezierige en respectvolle manier omgaan met elkaar is belangrijk binnen onze korfbalsport en draagt bij
aan een positieve gezamenlijke sportbeleving of dit nu binnen het speelveld is of
daarbuiten. Hierin ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de club maar vooral
bij onszelf als individu.
Als vertrouwenscontactpersoon (VCP)
hoop ik hier binnen onze vereniging een

Even voorstellen

bijdrage aan te kunnen leveren. Dus is er
een situatie binnen de club die je als naar
of vervelend ervaart, of waar je vragen bij
hebt en graag eens op vertrouwelijke basis
met iemand over wil praten, dan kun je bij
mij terecht. Ik wil met je meedenken en
samen kunnen we kijken wat helpend zou
kunnen zijn of waar je voor eventuele hulp
terecht kan.
Wat is de taak/rol van een VCP binnen
de vereniging?
Binnen de sportvereniging is de VCP het
eerste aanspreekpunt voor iedereen die
een vraag heeft over of te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag of een concreet incident en hier met iemand over wil
praten. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers,
kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een
klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door
voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.
Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun
vereniging om preventieve maatregelen
te nemen. De VCP heeft dus vooral procedurele en adviserende rol en wordt geacht
te handelen volgens het protocol van het
NOC-NSF.
Contact
Dus nogmaals zit je ergens mee of heb je
ergens vragen over, blijf er niet mee rondlopen maar neem gerust contact met mij
op. Ik ben telefonisch te bereiken op
06-46623910 of via de mail op
elzemeinema@gmail.com
Vriendelijke groeten Elze Meinema

rooster

Trainingsrooster
Trainingsrooster KF De Wâlden – voorjaar 2022
Dag

Locatie

Tijd

Maandag

Oentsjerk

17.00 - 18.00 1a
17.00 - 18.00 2
1b
17.30 - 18.30 1a
18.00 - 19.00 1b
18.00 - 19.00 Gras
18.15 - 19.45 2
19.00 - 20.00 1
20.00 - 21.30 1
20.00 - 21.30 2

F1
E1&E2 / E3&E4
D1
D2
C1
C2 / B2
A1
A2/A3
1&2
3&5

Tytsjerk

16.45 - 17.45

E5&E6 / F2

Oentsjerk

17.00 - 18.00 1b
2
17.30 - 18.30 1a
18.00 - 19.00 Gras
18:00 - 19:00 1b
18:00 - 19:30 Gras
18.15 - 19.45 2a
19.00 - 20.00 1
19.00 - 20.00 2b
20.00 - 21.30 1
20.00 - 21.30 2

E3&E4
G-korfbal
D2
C1**
C2 / B2
B1
A1
A2/A3
4
1&2
3&5

Tytsjerk

16.45 - 17.45

E5&E6 / F2

Donderdag

Oentsjerk

17.00 - 18.00 1a
1b
2a

E1&E2
D1
F1

Vrijdag

Oentsjerk

18:00 - 19:00 1

B1

Woensdag

Veld

Team

Let op: Op maandag en woensdag van 18:00 – 20:00u. trainen er veel teams tegelijk. Wij
vragen jullie om het aanwezige materiaal evenredig onder de teams te verdelen.

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

