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Nieuwsbrief



De laatste wedstrijd zaterdagen liggen 
alweer achter ons bij het verschijnen van 
deze laatste digitale Wâldpraat van dit 
seizoen. En met hopelijk nog veel warme 
zomeravonden in het vooruitzicht gaan alle 
korfballers het zomerreces in. Een welver-
diende vakantie na wederom een succesvol 
veldseizoen voor KF De Wâlden. Het afge-
lopen veldseizoen leverde weer veel kampi-
oenen, prachtige wedstrijden en lijfsbehoud 
voor het 1e op.

Als redactie hebben we weer veel werk 
verzet het afgelopen seizoen. De eerste 
digitale nieuwsbrieven hebben het licht 
gezien en werden gelukkig enthousiast 
ontvangen. En jullie hebben ongetwijfeld de 
vele berichten op social media voorbij zien 
komen die Baukje en Miriam er opzetten. 
Leuke Instagram posts en actuele Facebook 
berichten zorgen ervoor dat we regelma-
tig updates kunnen zien over de diverse 
wedstrijden, kampioenen en andere leuke 
activiteiten binnen de club. Hiervoor wil ik 
Baukje en Miriam hartelijk danken!

Uiteraard kan een redactie niet zonder 
input van onze leden en daarom sturen we 
iedere maand het verzoek per email door 
de vereniging om jullie input in de Wâld-
praat aan te leveren via het welbekende 
e-mailadres redactie@kfdewalden.nl. Dankzij 
de input van iedereen kunnen we er keer 

op keer voor zorgen dat we een gevarieer-
de nieuwsbrief hebben met leuke wetens-
waardigheden, wat niet alleen bestaat uit 
saaie wedstrijdprogramma’s, scheidsrech-
tersschema’s en hal- en kantinediensten. 
Blijf zo doorgaan!

Mocht je nou deze zomervakantie op je 
vakantiebestemming in training zijn, je KF 
De Walden hoodie dragen, je clubsokken 
in de slippers aan hebben of andere KF De 
Walden gerelateerde bezigheden hebben 
zoals hoogtetraining, hardlopen rondom 
het Gardameer of langs de Franse Riviè-
ra? Schroom niet en stuur je foto’s in. Dan 
hebben wij na de vakantie weer leuke input 
voor de eerste digitale nieuwsbrief van het 
nieuwe seizoen!

Tot slot wens ik ieder een fijne vakantie, 
een goede reis, sportieve zomer en tot 
ziens op de korfbalvelden in augustus/sep-
tember!

Namens de redactie,

Afke Zijlstra

Redactie KF De Wâlden: Rieneke Radersma, 
Baukje Heeg, Miriam Beintema en Afke Zijlstra. 
Te bereiken via redactie@kfdewalden.nl. 

Van de redactie

• Korfbaldag voor scholen   September
• Worstenactie     14 / 15 november 

EVenementen

Van de redactie





2022 / 2023
Teamindeling jeugdteams

Beste jeugdleden en ouders/verzorgers, 
 
Hieronder staat de definitieve teamindeling 
van de jeugdteams voor het seizoen 2022-
2023, inclusief de trainers en coaches. 
 
De indeling van de F-jes en E’s is gebaseerd 
op basis van vriendjes en vriendinnetjes. 
Plezier is hier het belangrijkste criterium. 
Vanaf de D's is het meer prestatiegericht en 
zijn onderstaande criteria gehanteerd om de 
teams in te delen: 

• Huidige niveau (wat laat iemand op dit 
moment zien)

• Potentie (wat kan iemand de komende 
jaren bereiken)

• Teamsamenstelling (welke spelers zijn er 
in het team nodig)

• Overige zaken (aantallen van teams,  
techniek, spelinzicht, inzet, enz.).  

De teamindeling is na een zorgvuldig selec-
tieproces tot stand gekomen, maar natuurlijk 
kunnen er teleurstellingen zijn bij teaminde-
lingen. In het nieuwe seizoen staan we uiter-
aard open om mee te denken aan de ontwik-
keling van individuele spelers, als blijkt dat dit 
ergens toch nodig is.  
  
Mochten er nog vragen zijn over de teamin-
delingen dan kunnen jullie van maandag 4 juli 
tot en met donderdag 7 juli contact opnemen 
met de volgende personen:  
 
Voor de D, E en F: 
Eline Kinderman (06 - 10 03 88 99) 
Voor de A, B en C: 
Rinske Jager (06 - 20 85 20 89) 
 
Of via commissiejeugdbeleid@kfdewalden.nl  
 
Commissie Jeugdbeleid KF de Wâlden 

Trainer/coach: Nathan Sprey & 
Esther Kloosterman 

• Gerben de Vries
• Jarno Duindam
• Nils Faber
• Redmer Swart
• Sybrand Kikkert 

• Anniek van der Werf
• Diane de Vries
• Eva Boers
• Merle de Jong
• Nienke Postma
• Silke Koopmans

Trainer/coach: Marijke 
Mosselaar & Jelmer Kerkhof 

• Julian Elgersma
• Mats Baarsma 

• Anne-Lin Swart
• Eline Bijlsma
• Femke de Groot
• Ingrid de Jonge
• Isa Lagemaat
• Janouk Veninga
• Liesbeth van Goor
• Lisa Elgersma 
• Lisanne Sijtsma
• Mirthe Ruisch
• Nienke Dijkstra

a2a1



2022 / 2023
Teamindeling jeugdteams

d1 d2

c2

b2

c1

b1

Trainer/coach: Anton de Haan & 
Ruurt Postma 

• Folkert Sjonger
• Timo de Jong
• Wessel de Haan
• Wiebren Beukema 

• Anna Zwart
• Fardou Benedictus
• Isabella Koops
• Jeldau Vogel

Trainer/coach: Jelke Heeg &  
Romee Kuijper 

• Jaap Pieter van der Woude
• Mees Janssen
• Pieter Douma 

• Adriana van der Veen
• Bente van der Zwaag
• Dieke van de Polder
• Elin Veninga
• Ilse Vellema
• Myrthe Mulder
• Sophia Henstra

Trainer/coach: Anke Westra & 
Mats van der Meer
• Bauke Bosma
• Frederik Vlaar 
• Rick Faber 

• Elena Bus
• Feline Ruisch
• Ilse de Jong
• Lieke de Boer
• Line Marij Vellinga
• Myrthe Vogel
• Robin de Jong
• Selianne van der Meulen

Trainer/coach: André Mosselaar 
& Yttsje Anne Mosselaar  

• Cas Lagemaat
• Hendrik Boers
• Jelmar Jetze Vellinga
• Niels Visser 

• Eva Lin
• Esther van der Werf
• Femke Zwart
• Silke Dijkstra

Trainer/coach: Ant de Vries en 
Danielle Bijlsma

• Efraim Bolt 

• Anna Brouwer
• Jildou Postma
• Lise de Klein
• Lisa Ferwerda
• Sarike Veninga
• Soraya de Boer
• Tineke Venema 
• Ylja de Klein

Trainer/coach: Marlot Eeren-
velt, Rieneke Radersma & Berber 
Koopmans (coach) 

• Britt Postma
• Danique Jonker
• Doutzen Sjonger
• Grytsje Veninga
• Janna Bakker
• Lotte van der Werf
• Mare Corine Vellinga
• Silke Dijcker
• Sara Nijdam



2022 / 2023
Teamindeling jeugdteams 

d3

e2

e4

e6

e1

e3

e5

f1

Trainer/coach: Erik de Boer & 
Hilly Mosselaar 

• Anna-Marije Boskma
• Daniek Fennema
• Fleur Hiemstra
• Luna de Boer
• Lotte Leffring
• Maren Postma
• Myrthe Venema
• Petra Venema
• Rikst Postma
• Ydwine Scheffer

Trainer/coach: Jarno Duindam & 
Sybrand Kikkert 

• Amarins de Jong
• Elise de Boer
• Fardau Postma
• Fenna Tigchelaar
• Ilse Veenstra

Trainer/coach: Lisa Elgersma, 
Esther van der Werf, Anton de 
Haan (do training) & Marije jager 
(coach) 

• Niek de Haan
• Yme Vellema
• Marrit Vellinga
• Sophia Bus
• Ynthe van de Polder

Trainer/coach: Kim Miedema, 
Aly Jitske Kinderman & Danique 
Jonker 

• Feline Henstra
• Heleen Ibrahim
• Iris Bloembergen
• Tessa Brouwer
• Victoria van der Veen

Trainer/coach: Marlou van Dijk, 
Rianne van der Werf & Edgar  
Vellinga (training donderdag) 

• Lútsen Benedictus
• Riemer de Jong
• Ynte Douwe Vellinga
• Merlinde Giesing
• Nynke Vellinga
• Reina Castelein

Trainer/coach: Femke de Groot 
& Isa Lagemaat 

• Diede Looijenga
• Elisa de Jong
• Jaïre Bolt
• Lauren van Kesteren
• Mirthe Meijer

Trainer/coach: Kim Miedema, 
Aly Jitske Kinderman & Danique 
Jonker 

• Aafke Vlaar
• Amarins de Vries
• Lise Linthof
• Nynthe van der Meer
• Sylke Buruma

Trainer/coach: Eva Boers,  
Nienke Postma, Doutsen Sjonger, 
Mare Corine Vellinga en Lotte van 
der Werf 

• Doutsen Brouwer
• Dieke Brouwer
• Esther Knossen
• Leanne Juckers
• Marije Feenstra
• Sybrich Benedictus



2022 / 2023
Teamindeling senioren

In het seizoen 2022-2023 zullen er 5 senioren-
teams actief zijn in de reguliere competitie.

• De Walden 1 zal actief zijn in de 1ste klasse
• De Walden 2 zal actief zijn in de reserve 

1ste klasse
• De Walden 3 zal actief zijn in de reserve 

2de klasse
• De Walden 4 en de Walden 5 zullen actief 

zijn in de reserve 3de klasse

Daarnaast is er nog een midweek team 
actief. Hieronder vinden jullie de team-
indeling voor de seniorenteams. Vanuit de 
spelers van de selectie zullen de Walden 1 en 
de Walden 2 gevormd worden onder leiding 
van de trainers van de selectie; Gerard de 
Haan en Eddy de Jong.

De Walden 3 staat onder leiding van Daniel 
de Grunt. Bij de Walden 3 zal er nog selectie 
plaats vinden bij de dames. Vier dames die 
door stromen vanuit de A-junioren zullen 
hier spelen om drie beschikbare plaatsen. De 
dame die af valt zal aansluiten bij de Walden 
5.

In de afgelopen jaren hebben we veel junio-
renploegen gehad waar veel dames in speel-
den. De doorstroom van deze dames naar de 
senioren heeft er voor gezorgd dat er bij de 
teams veel dames geplaatst worden. We heb-
ben er dit seizoen voor gekozen om niet een 
dames team te vormen bij de senioren. 

Redenen hiervoor zijn dat er in zijn totali-
teit net te weinig dames zijn voor een apart 
dames team. Daarnaast spelen deze teams 
gewoon in de gemengde competitie mee. Op 
senioren niveau vinden wij dit niet wenselijk. 
Mogelijk dat we in de toekomst niet ontko-
men om toch deze keuze te maken, maar 
we zullen proberen om dit moment zo lang 
mogelijk uit te stellen.

Mochten er naar aanleiding van deze indeling 
nog vragen zijn dan kan er tot uiterlijk 9 juli 
contact gezocht worden met de Technische 
Commissie.

Wij wensen iedereen een prettige vakantie en 
een sportief en blessure vrij korfbalseizoen.

Anton de Haan en Edgar Vellinga. 

1
&
2

Trainer/coach: Gerard de Haan (hoofdtrainer) & Eddy de Jong 

• Marije Jager
• Rinske Jager
• Rianne van der Werf
• Romee Kuijper
• Yttsje Anne Mosselaar
• Nynke Koster
• Marlou van Dijk
• Esther Kloosterman
• Anita Bakker

• Bareld Bos
• Jorrit van Dijk
• Kees van der Veen
• Bryan Juckers
• Nathan Sprey
• Thomas Rozendal
• Jelke Heeg
• Andre Mosselaar
• Albert Kinderman



2022 / 2023
Teamindeling senioren

4

3

5

Trainer/coach: - 

• Sietske Heeg
• Baukje Heeg
• Rieneke Radersma
• Fera Dam
• Marijke Venema
• Jildou Koster
• Miriam Beintema

 

• Harm Groothof
• Jelmer Kerkhof
• Jelmer Kinderman
• Hedman Tjibbe Lei
• Tjalling Hooiring
• Lieuwe Kronemeijer

Trainer/coach: 
Daniel de Grunt 

• Marlot Eerenveld
• Berber Koopmans
• Anke Westra
• Ester de Jong 

• Ytsje Minke Meindersma
• Danielle Bijlsma
• Kim Miedema
• Sarah Ruisch 

Deze vier dames spelen 
om drie plekken

 

• Klaes Jan Adema
• Jelmer Radersma
• Pieter Hessel Adema
• Jelmer Groothof
• Mats van der Meer

Trainer/coach: - 

• Sabina Hoekstra
• Jelske van der Bij
• Ant de Vries
• Aly Jitske Kinderman
• Sjieuwke van der Veen
• Mirjam de Jonge
• Teatske Prins
Afvaller selectie 3e

 

• Anton de Haan
• Sjoerd Prins
• Ruurt Postma
• Anne Koopman
• AnneMarc Adema
• Daniel de Grunt
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Van het bestuur

Zondagmorgen 26 juni, ik zit onder het 
genot van een bakje koffie terug te denken 
aan afgelopen seizoen, dat we pas dit week-
end afgesloten hebben. Het meest vers in 
het geheugen ligt uiteraard de fraaie mid-
dag die we gisteren beleefd hebben in Wol-
vega, door AKC te verslaan met 20-17. Deze 
overwinning zorgt ervoor dat we degradatie 
afgewend hebben en volgend seizoen weer 
gewoon eersteklasser zijn met zowel het 1e 
als het 2e team. Ik schrijf ‘gewoon’ omdat ik 
vind dat een verenging als de onze ook op 
dat niveau thuis hoort. Niet alleen voor wat 
betreft het ledenaantal maar ook omdat we 
die ambitie hebben. We hebben veel senio-
ren en junioren in onze gelederen die op een 
goed niveau willen spelen en dan is het be-
langrijk om hen dat ook te kunnen bieden.

Bovenstaande doet niks af aan het feit dat 
de technische staf en spelers gisteren een 
mooie prestatie hebben geleverd. Het was 
een hele spannende pot die we uiteinde-
lijk wonnen op vechtlust en conditie. Groot 
compliment dus aan de staf die de ploeg 
hier zo goed op voorbereid heeft en een 
compliment aan de spelers die het uitge-
voerd hebben. Gisteren bleek maar weer 
eens dat alleen kwaliteit niet genoeg is om 
de bovenliggende partij te zijn, maar dat de 
absolute wil om te winnen vaak beslissend 
is. Ik hoop dat dit de opmaat is voor wat we 
volgend seizoen gaan zien bij onze selectie.

Los van deze wedstrijd hebben we weer een 
gek seizoen gehad doordat de coronaregels 
de boel flink in de war hebben geschopt. 
Desondanks zijn er gelukkig toch nog heel 
veel wedstrijden wel gespeeld en hebben 
we ook weer diverse jeugdkampioenen in 
onze gelederen. Alle kampioenteams zijn 
apart in het zonnetje gezet door een lid van 
het bestuur en van de selectie.  Dat we toch 
nog zoveel gespeeld hebben en daarnaast 
diverse leuke activiteiten hebben gehad 
hebben we ook te danken aan onze vrijwilli-
gers. Voor iedereen, die op wat voor manier 

dan ook, zijn steentje heeft bijgedragen, 
onze dank!

Wat ons als bestuur wel zorgen baart is het 
gemis aan kader vanuit  de ‘Tietjerk’-gele-
deren. Bijna een derde van onze jeugdleden 
komt uit Tytsjerk en omgeving en wij willen 
heel graag de mogelijkheid behouden dat er 
ook in Tytsjerk gespeeld en getraind wordt. 
Het behoud van het korfbal in Tytsjerk op 
deze prachtige locatie heeft het bestuur 
hoog in het vaandel staan. Sterker nog, wij 
zien in Tytsjerk volop groeikansen voor onze 
vereniging . Samen met de kaatsvereniging 
in Tytsjerk zijn we in gesprek om invulling 
te geven aan het behoud van deze sportlo-
catie. Hierbij dus de oproep aan de ouders 
van de jeugdleden uit Tytsjerk en omgeving 
om niet passief aan de kant te blijven staan, 
maar in actie te komen om het korfbal in 
Tytsjerk e.o. een impuls te geven met het 
trainen en/of begeleiden van een jeugd-
team.

De vakantieperiode staat voor de deur en 
dat betekent de komende tijd even geen 
korfbalverplichtingen en de accu weer 
opladen voor het nieuwe seizoen. Alleen bij 
de junioren vinden er nog selectietrainin-
gen plaats. De Technische Commissie en de 
Commissie Jeugdbeleid  hebben de teamin-
deling voor volgend seizoen weer gereed en, 
ondanks dat het niet altijd gemakkelijk is, 
ziet het resultaat er prima uit. Ik hoop dat 
we met z’n allen weer een prachtig seizoen 
gaan beleven, met mooie resultaten maar 
bovenal met veel plezier!

Rest mij jullie een fijne zomervakantie toe te 
wensen en ik hoop jullie in augustus alle-
maal weer gezond op en om de velden te 
zien.

Namens het bestuur,
Richard Adema

Van het bestuur



 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

Kentekenloket
Overschrijven van een  
kenteken kan bij ons 

Pechhulp
Geen zorgen bij autopech

Klantenkaart
Heel veel voordelen voor u

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



Kampioenen
Kampioenen op het veld

F1

e2

Dinsdag 14 juni ben ik met Yme mee 
gegaan uit bso. Want we gaan uit te 
korfballen want dit is onse laatse 
wedstrijd. Ik heb samen met niek en 
sybrich en Marrit eerste 10 minuten
gespeeld. De eerste helft was heel 
spannend. De bal ging er steeds niet in. 
Ik heb 1 gescoord. We hebben gewonnen 
met 2-10 en zijn kampioen geworden! We 
kregen een medialle en roos en diploma

Groetjes Leanne

Voor de derde keer dit
 seizoen alweer 

kampioen. De laatste stand was 19-2.

Van de zes wedstrijden maar een 1 

verloren. Goed gedaan Wiebe, Nynke, 

Merlinde, Lutzen, Amerins en niet te 

vergeten Romee en Marlou!

Fijne vakantie allemaal!

Groetjes Reina 

e1

f2



Kampioenen
Kampioenen op het veld

c1

E5 / E6

Wij Fenna Iris Sylke Petra en Anniek 
zijn kampioen geworden met korfbal. En 
onze trainers zijn Nienke en Marijke. Wij 
zijn voor de eerste keer kampioen ge-
worden thuis. En het was een spannende 
wedstrijd maar we hebben uiteindelijk 
wel gewonnen de stand was 4-3. En we 
hebben later die dag nog patat gegeten 
met zijn allen. Meteen na de wedstrijd 
hebben we de medailjes gekregen en een 
grote roos. Daarna hebben we natuurlijk 
een foto gemaakt. De E5 waren er ook en 
zij zijn ook kampioen geworden. Zij hebben 
natuurlijk ook naar onze wedstrijd gekeken 
en ook alle ouders waren erbij. Natuur-
lijk mochten oma ,s en opa ,s ook komen. 
Het was wel een sterke ploeg. Helaas was 
Nienke er niet bij. Maar ze was wel bij 
het patat eten. Marijke was wel bij toen 
we kampioen werden. Soms was het lastig 
om op tijd bij de tegenstander te komen 
en dan konden ze schieten. Maar gelukkig 
hebben we wel gewonnen.

Groetjes Petra en Anniek

Dit jaar zat ik in het team met Aafke, Adriana, Elin, 

Myrthe en Sophia. Onze trainers waren Nils, Nienke en 

Marijke en onze coach was Sip. We hebben alle 

wedstrijden gewonnen.

De kampioens wedstrijd vonden we allemaal zo span-

nend.Iedereen verheugde zich op het pata
t eten bij 

Yn de mande.Alle tytsjerk teams werden kampioen dus 

gingen we met z´n allen patat eten.

Ik vond het een superleuk seizoen!

Groetjes Jeldau Vogel

Ik ben Rick Faber en ik zit in de C1. Mijn coaches 

zijn Yttsje-Anne en Anke en mijn team bestaat 

uit Danique, Mare, Robin, Myrthe, Selianne, Ilse, 

Lieke, Mare-Corine en Eva. We zijn dit jaar drie 

keer kampioen geworden!! Het laatste veldseizoen 

wisten we de een na laatste wedstrijd al dat we 

kampioen waren en daardoor konden we de laatste 

wedstrijd heel ontspannen spelen. We hebben een 

heel leuk team, we zijn allemaal heel fanatiek en we 

hebben ook veel lol met elkaar! De trainingen zijn 

altijd heel leuk. Ik heb alweer zin in het volgende 

seizoen. Fijne vakantie!

Groetjes, Rick





Vanaf dit seizoen kent de Wâldpraat een 
nieuwe rubriek: vrijwilliger in de spotlight. 
Onze vereniging kent een bijna ontelbaar 
aantal vrijwilligers, van bardienst tot trai-
ners 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 super-
vrijwilliger Anton de Haan. 

Wat voor vrijwilligerswerk doe jij voor 
De Wâlden? 
Ik heb afgelopen seizoen op donderdag 
trainen gegeven aan de E1 en E2, het team 
waar onze zoon Wessel in speelt. Daarnaast 
probeer ik zoveel mogelijk wedstrijden te 
coachen. Helaas lukt dit niet altijd i.v.m. 
mijn werk bij de Karwei in Burgum, waar 
ik ook wel eens op zaterdagen aan de slag 
moet. Daarnaast zit ik samen met Edgar 
Vellinga in de Technische Commissie senio-
ren. Samen zorgen we ervoor dat de senio-
renteams voor volgend seizoen weer inge-
deeld worden. We ondersteunen de trainers 
en wedstrijdsecretariaat waar nodig.

Ook probeer ik af en toe op zaterdagen een 
jeugdscheidsrechter te begeleiden. Ik vind 
dit belangrijk zodat we onze jeugdscheids-
rechters met deze ondersteuning meer 
vertrouwen kunnen geven in het fluiten van 
jeugdwedstrijden. Deze manier van werken 
heeft het afgelopen seizoen wat mij betreft 
zijn vruchten afgeworpen.

Wat vind je het leukst om te doen?
Het trainen en coachen van de jeugd vind ik 
prachtig om te doen. Je ziet ze bijna met de 
week beter worden en beter op elkaar inge-
speeld raken. Het jeugdige fanatisme in de 
kinderen vind ik mooi om te zien. Plezier en 
presteren gaan wij mij betreft hand in hand. 
Met de E1 hebben we het seizoen gezamen-
lijk afgesloten bij De Canterlanden.

Waar ben je het meest trots op, in je tijd 
als vrijwilliger?
Het afgelopen seizoen zijn we in twee van 
de drie competities kampioen geworden 

met de E1. De E2 is zelfs drie keer kampioen 
geworden. Dit is vooral leuk voor de kinde-
ren, maar ook een trainer/coach kan hier-
van genieten.

Als je een keer zou mogen ruilen van 
vrijwilligerstaak, welke zou dat zijn?
Er zijn denk ik nog maar weinig vrijwilliger-
staken die ik nog niet gedaan heb binnen de 
club. Ik vond de activiteitencommissie altijd 
erg leuk, Junior Fun heb ik al een aantal 
keren mogen organiseren, evenals het Bas-
ticom Pjuktoernooi. Ik heb in de jeugdcom-
missie gezeten, ben jeugdscheidsrechter 
geweest en trainer/coach.....Dan blijft alleen 
nog de hal/veldcommissie over. Dan lijkt het 
me leuk om met de tractor het kunstgras-
veld te slepen! :-P

En tot slot, wil je nog iets meegeven aan 
al onze lezers?
In het kader van het sporten is gezond vind 
ik het belangrijk dat onze jeugd blijft korf-
ballen en dat we hierin investeren. Het is 
daarom essentieel dat we daar de juiste 
vrijwilligers voor blijven houden, want het is 
gewoon prachtig om te doen! Trainerschap 
hoeft niet altijd voltijd te zijn, je kunt net als 
ik ook één training in de week voor je reke-
ning nemen. Daar is de vereniging en vooral 
de jeugd al bij gebaat.

Anton de haan
Vrijwilliger in de spotlight

Naam: Anton de Haan

Leeftijd:  40 jaar 

Woont in: Oentsjerk

Is gek op: Bolognese 

chips van croky

Paspoort



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

@KFDeWalden





Verslag

KF De Wâlden 1 – AKC 1
Zaterdag 25 juni – sportpark Wolvega 

Schrijver: trouwe supporter Andries van 
der Meer 

Zaterdagmiddag stond de wedstrijd tussen 
A(lmelose ) K(orfbal ) C(lub) en de Wâlden 
uit de Trynwâlden op het programma. Een 
beslissingswedstrijd om behoud van het 
eersteklassersschap of degradatie naar de 
landelijke tweede klasse.

Bij dit spektakel waren veel mensen uit 
de Trynwâlden aanwezig, maar lieten de 
Almeloërs helaas verstek gaan. De Wâl-
den schoot furieus en met goed spel uit 
de startblokken en dat resulteerde in een 
knappe voorsprong 7-3. AKC kwam na een 
stroeve start en met twee topschutters 
uiteindelijk langszij en liep uit naar een 
voorsprong met de rust. Stand 9-10.

Na de ranja en na wat omzettingen bij 
De Wâlden werd het al gauw weer gelijk. 
Vooral verdedigend deden Bareld Bos en 
Nathan Sprey zeer goed werk. De schutters 
van AKC werden aan banden gelegd. Toch 
bleef het spannend.

Good old Sipke Durk Castelein scoorde 
een belangrijke afstander. Daarna zorg-
den Rianne van der Werf en Bryan Juckers 
voor een zeer belangrijk punt en een goede 
rebound wat ervoor dat de zege voor De 
Wâlden niet meer in gevaar kwam. Eind-
stand 17-20.

Overigens lijkt het me sterk dat als De 
Wâlden de hele veldcompetitie met zo veel 
spirit had gespeeld de nacompetitie niet 
nodig was geweest. Een dik compliment 
aan de spelers, maar ook aan de trainers 
en andere begeleiders voor een hele leuke 
middag in het verre Wolvega.

KF De Wâlden na een goed begin 
en sterk eindschot terechte over-
winnaar in beslissingsduel

Bedankt





Fotoreportage
Eilanderbult Wadlooptocht

Bedankt

Zondag 26 juni stond de allerlaatste 
activiteit van dit seizoen op de planning.
Een enthousiaste groep van leden en 
ouders ging het waddengebied verkennen. 
Vanaf Moddergat werden de eerste stap-
pen door het slik gezet. Dat viel nog niet 
mee! Met schaatsbeweging kon je voorko-
men dat je vast zat of je schoen te verloor. 

Hierna volgde een zwerftocht van een 
dikke acht kilometer. Er werd van alles ge-
spot en verteld door de gidsen. We zagen 
een nieuwsgierige zeehond, Kees ving een 
zeester, er waren kwallen en krabben. En 
de gids liet zelfs zien dat een mannetjes-
krab twee piemels heeft. 

Ook moesten we flinke geulen passeren. 
Wat voor de een betekende dat ze tot 
de borst toe nat waren. De wat langeren 
proberen zo lang mogelijk de kont droog te 
houden. Maar ook die poging werd na een 
tiental meters gestaakt. Het was in ieder 
geval een hele ervaring!

Met vieze benen en schoenen werd aan 
het einde van de middag de vaste wal weer 
bereikt. Hier stond wat lekkers voor ons 
klaar. 

Bedankt activiteitencommissie voor deze 
geslaagde middag! 

Hier waren we 
nog schoon!

Hier waren we niet 
meer zo schoon





Lieve clubgenoten, 
 
Het is 26 juni, de deadline van de inmiddels 
digitale Wâldpraat en tevens het definitieve 
einde van het clubseizoen, althans wat de 
wedstrijden betreft. Er staat op moment 
van schrijven nog een selectietraining voor 
de deur, maar verder is het daarna echt 
korfbalvakantie. Maar 26 juni is op dit mo-
ment vooral ook de dag na onze gewonnen 
degradatiewedstrijd tegen AKC (20-17). En 
ik schrijf onze, omdat ik schrijf namens de 
selectie, maar ook onze omdat het voelt als 
een overwinning van de hele vereniging, 
van ons. Alle supporters die (veelal in roze/
zwart) aanwezig waren in Wolvega, maar 
ook diegenen die er niet waren en op een 
andere manier hebben meegeleefd. Het 
was sowieso een overwinning om te zien 
hoeveel mensen er in Wolvega waren ter 
ondersteuning - die overwinning op AKC 
was nog veel groter en duidelijker dan op 
het veld.  
 
Via deze weg willen we als selectie onze 
dank uitspreken voor die support, maar ook 
de support die we de rest van het seizoen 
ontvangen hebben. Amersfoort, Vriezen-
veen, Groningen, Zuidlaren: zomaar wat 
plekken waarop we als eerste en tweede 

supporters konden verwelkomen bij onze 
wedstrijden. Dat is altijd een enorme on-
dersteuning, ook al is het soms maar een 
handje vol, en zeker ook bij thuiswedstrij-
den is het gelukkig altijd druk langs de lijn. 
Dat is heel veel waard! Overigens krijgen 
we ook vaak genoeg berichtjes van mensen 
met succeswensen, tactische tips of evalua-
ties als ze er niet zijn, bijvoorbeeld omdat ze 
buiten onze vereniging wedstrijden fluiten 
om te voorkomen dat we boetes en pun-
tenaftrek krijgen, om maar eens iets te noe-
men. Ook al die steun is hartstikke welkom 
en zegt vooral veel over de eenheid binnen 
onze vereniging. Die moeten we vooral zien 
te koesteren de komende jaren, want dat is 
wat onze vereniging écht bijzonder maakt - 
ook als we ergens in de komende jaren wel 
een keer zouden degraderen. 
 
Met alle steun die wij als selectie ervaren 
gaan we daar uiteraard niet vanuit, maar 
de eenheid binnen onze vereniging is nog 
veel belangrijker dan welk sportief resultaat 
dan ook. Via deze weg willen we als selec-
tie daarom dan ook onze dank uitspreken 
aan al onze supporters (zowel fysiek als op 
een andere manier aanwezig) het afgelopen 
seizoen. 

namens de selectie

Supporters bedankt! 

BEDANKT!







Fotoreportage
Seizoensafsluiting

Bedankt





Bij de laatste kangaroe hebben we samen met water mogen spelen

Spuiten tegen de bal ‘psst psst’ en op de band woesj

Superman dans doen we elke keer en die kunnen we al heel goed

Heit en mem kunnen deze niet

Over een bank heen rennen en dan in de korf gooien

Bij de laatste thuis wedstrijd van het 1ste mochten we met de spelers mee 
oplopen . Maud: “ik zou eerst met Jorrit , maar dit vind ik toch wel spannend. 
Gelukkig kon ik gewoon met heitie”

Fenna: “ik zou wel vaker naar de kangaroes willen”

Dikke doei

Fenna & Maud Juckers

Kangoeroeklup
Fenna en Maud over de 
Kangoeroeklup





mooie Resultaten
Cijfers van de scheids-
rechterscommissie

Na een lang seizoen, met helaas weer 
een corona- onderbreking, kunnen we 
als scheidsrechterscommissie positief 
nieuws melden. We hebben namelijk 
ruimschoots aan de arbitraire 
verplichting van de KNKV kunnen 
voldoen dit jaar.

Overzicht van de verplichtingen en het 
behaalde resultaat:

Een totaal van +13 wedstrijden over het ge-
hele jaar! Hiervoor een groot dank aan onze 
bondsscheidsrechters Gert Willem Bonne-
ma, Jan van der Veen, Andries van der Meer, 
Rutger Kloosterman & Eelco Linthof!

Ook hebben we dit jaar 15 wedstrijden 
(3x zaal en 12x veld) opgepakt die door de 
bond bij ons thuis niet konden worden 
ingevuld. Naast dat deze in bovenstaande 
telling hebben meegeholpen, hebben ze ook 
een leuke financiële bonus voor de vereni-
ging opgeleverd.

Bovenstaande cijfers klinken en zijn heel 
positief. Toch zien we voor de komende 
jaren nog wel een uitdaging in het behoud 
van deze mooie resultaten. 

Ook de scheidsrechters die zich op de niet-
bond verplichte wedstrijden binnen onze 
vereniging hebben ingezet, willen we be-
danken voor hun inzet. 

Daarnaast hebben we goede berichten 
ontvangen over het nieuwe beleid om jeugd 
en beginnende scheidsrechters te voorzien 
van begeleiders. Zowel de begeleiders als 
de scheidsrechters geven aan dit als zeer 
waardevol te ervaren. Ook hier een dank 
aan alle begeleiders!

Komend jaar zullen we doorgaan met:
• Begeleiden van jeugdscheidsrechters
• Spelregelbewijs
• Opleiden van verenigings- of bond-

scheidsrechters

Samengevat een goed jaar dus. En laten we 
met zijn allen deze mooie lijn doorzetten!

Bryan Juckers,
namens De Scheidsrechterscommissie 
KF de Wâlden

Competitie Verplichting Gefloten

Veld (voor- 
en najaar)

64 68

Zaal 25 34











Bedankt voor het lezen!
We wensen jullie een hele fijne 

zomervakantie! 

Tot in september! 

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

@KFDeWalden


