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Van de redactie

Van de redactie
Yes, we mogen weer! Het nieuwe seizoen
staat op het punt van beginnen. Morgen
zijn de eerste officiële competitiewedstrijden. Volgende week, 17 september, staan
pas de eerste thuiswedstrijden voor de
senioren op de planning. We hopen jullie
dan ook allemaal weer op het veld of langs
de lijn te zien.
In deze eerste digitale nieuwsbrief van het
nieuwe seizoen lezen jullie weer allemaal
nieuws over onze vereniging. Van het
trainingsrooster tot aan nieuwe data van
de KangoeroeKlup. Ook staan onze
kantinedames dit keer in de spotlight.
Bescheiden als ze zijn vertellen ze meer
over de vrijwilligerstaken binnen de club.
Je leest het op pagina 10.
Zonder jullie input geen nieuwsbrief. Heb
je een leuk verslag, mooie foto, iets te koop
of wat anders leuk wat onze lezers moeten

zien? Deel het met ons via
redactie@kfdewalden.nl. Dan nemen we
het mee in onze volgende editie.
En heb je een leuke foto die we op onze
social media kanalen kunnen delen? Ook
daar zijn de mediadames (Baukje en ik)
altijd erg blij mee. Stuur hem naar ons of
deel hem op Facebook of Instagram via een
privéberichtje.
Ik wens jullie weer veel leesplezier en een
heel mooi en sportief nieuw korfbalseizoen.
Namens de redactie,
Miriam
Redactie KF De Wâlden: Rieneke
Radersma, Baukje Heeg, Miriam Beintema
en Afke Zijlstra. Te bereiken via
redactie@kfdewalden.nl
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21 oktober
Worstenactie					14 / 15 november
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Van het bestuur

Van het bestuur
Terwijl ik samen met man en hond geniet
van een prachtig nazomers weekend op een
camping op heerlijk Texel, mijmer ik even
terug in de tijd. Wat een prachtige zomer
hebben we beleefd. Hopelijk heeft iedereen
er op eigen manier lekker van kunnen genieten!
De oefenwedstrijden zijn achter de rug, de
laatste selecties hebben plaatsgevonden en
op moment van lezen gaat de competitie
alweer van start (10/9). Ook weer hartstikke
gezellig, met zijn allen langs de lijn supporteren. Wat zou het fijn zijn dat hierbij het
lekkere nazomerse weer nog even aanhoudt.
En wat zou het helemaal fijn zijn dat we dit
seizoen door kunnen spelen en Corona niet
zoals voorgaande twee jaren roet in het
eten strooit.
We starten het seizoen met 5 seniorenteams, 16 jeugdteams, het G-team en natuurlijk onze jongsten bij de kangoeroes.
Onze G korfballers starten dit seizoen in
nieuwe tenues met dank aan sponsor Mein-

dert Fietsplus. Ook zullen ze dit zaalseizoen
het 1e toernooi thuis spelen. Zodra de datum
bekend is vinden jullie deze op de website
en onze social media kanalen.
Afgelopen jaar hadden we een zeer mooie
opbrengst uit de Grote Clubactie. Verder op
in deze Waldpraat lees je hier meer over.
Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee
aan de Grote Clubactie. Wat wordt dit jaar
het doel? Denk je met de sponsorcommissie
mee?
Onze vereniging kan alleen bestaan als we
er met zijn allen voor staan. We rekenen er
als bestuur dan ook weer op dat iedereen
zijn/haar steentje bijdraagt op welke manier dan ook net als voorgaande jaren. Onze
vrijwilligers zijn goud waard!
Rest mij iedereen een seizoen vol sportplezier in en naast het veld te wensen.
Namens het bestuur,
Susan Silvius

Wist je dat?
Je vanuit de club met je team ook een uitje kunt organiseren? De club stelt hiervoor een vergoeding van €5,- pp beschikbaar. Met een maximum van €50,- per
team (1x per seizoen).

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

Nieuwsbrief SBSO

Kampioenen op het veld

september
2022
Kampioenen

Middels deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van het laatste nieuws vanuit de SBSO.
VOORZITTERSCHAP
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we in Jus Bolt een nieuwe voorzitter hebben
gevonden. Hij neemt het stokje over van Jos Ebbers. Het bestuur is daarmee weer compleet.
INSTRUCTIEAVONDEN
Voor komend seizoen organiseren we een aantal instructieavonden voor de
kantinevrijwilligers. Deze zullen plaatsvinden op donderdagavond 15, 22 en 29 september
en 6 oktober. Aanvang om 20.00 uur in de kantine. De eerste twee avonden zijn voor de
bestaande vrijwilligers en de laatste twee voor de nieuwe vrijwilligers. Nadruk ligt vooral
op het opstarten, het afsluiten en gebruik kassa en oven. Inloop is vrij zonder opgave.
ROOSTER KANTINEBEZETTING
Momenteel zijn we bezig met de voet- en korfbalclub om te kijken naar een ander
systeem om de kantinebezetting te organiseren. Het huidig systeem werkt op basis van
vrijwillige aanmelding. Uit de praktijk blijkt dat dit te vrijblijvend is, onzekerheid oplevert
en het veel inspanning kost om de roosters sluitend te krijgen. Wordt vervolgd.
PLATTE DAK
Voor de vakantie is het platte dak naast de kantine als dakterras gebruikt. Dit is niet
toegestaan! Naast dat het ontzettend gevaarlijk is, bestaat ook nog de kans dat hierdoor
de dakbedekking kapot gaat.
VRIJWILLIGERSAVOND
Uitgaande van een seizoen zonder corona maatregelen en beperkingen willen wij graag
voor alle vrijwilligers weer eens een vrijwilligersavond organiseren. Meer informatie
volgt hierover.
FINANCIËN
Het zal geen verrassing zijn dat we afgelopen jaar verlies gedraaid hebben. We zijn
financieel nog gezond maar hebben afgelopen jaren wel een jasje uitgedaan. Afgelopen
drie ‘corona’ boekjaren hebben we ongeveer € 75.000, - aan inkomstenderving gehad
en € 25.000, - verlies gemaakt. We hebben nog een financiële buffer, maar door de
stijgende (inkoop)prijzen, toenemende onderhoudskosten en onzekere energieprijzen
staat het geheel wel onder druk. Door een prijsverhoging in de kantine hopen we de
stijgende (inkoop)kosten te kunnen blijven dekken en weer te kunnen reserveren voor
groot onderhoud.

Volg ons ook
op Facebook!

KangoeroeKlup
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
• 17 september
• 8 oktober
• 29 oktober
• 19 november
Locatie: Gymzaal Tytstjerk (Rijksstraatweg 20)
Vragen: mail naar ingrid_fera_dam@hotmail.com

De eerste drie keer
zijn gratis,daarna
kost het €2,50 per
maand.

Vrijwilligers in de spotlight
Als vereniging zijn wij ontzettend dankbaar
voor alle vrijwilligers die hun steentje bijdragen. Een grote of kleine vrijwilligerstaak.
Met z’n allen zorgen we er toch voor dat
onze prachtige club blijft draaien en dat
sporters en publiek elke week kan genieten
op of naast het veld. Om onze vrijwilligers
soms even in het zonnetje te zetten, hebben we de rubriek ‘vrijwilliger in de spotlight’ in het leven geroepen. Hier lees je elke
editie over een vrijwilliger van de club en
zijn of haar taken. Deze keer: niet 1 maar 4
vrijwilligers!
Wat voor vrijwilligerswerk doen jullie
voor De Wâlden?
Hilly: Ik sta in de kantine, doe het wedstrijdsecretariaat voor de senioren en ben
trainster van de D3.
Sytske: Kantinedienst, ontvangst van de
scheidsrechters en omroepster tijdens de
zaalwedstrijden van het eerste.
Renie: Kantinediensten op woensdagavond
en in het weekend, lid van de websitecommissie en het belangrijkste: de sleutelbewaarder van de sleutels van het materialenhok en de kleedkamers.
Tryntsje: Ik draai geregeld bardiensten in
de kantine.
Wat vind je het leukst om te doen?
Hilly: Ik vind alles leuk! Vooral de afwisseling tussen de verschillende taken.
Sytske: De kantine, werken met de mensen. Vooral als het lekker druk en gezellig is
voor de bar.
Renie: In de kantine staan. Hier heb je veel
sociaal contact. Er zijn veel gezellige mensen voor en achter de bar. En, we binnen
der wer efkes út.
Tryntsje: De kantine, het is heel gezellig
met de andere froulje achter de bar. En we
hebben vaak een gezellig praatje met de
bezoekers.

De kantinedames

Waar ben je het meest trots op in je tijd
als vrijwilliger?
Hilly: Dat elk weekend alle seniorenteams
mét wissels kunnen spelen!
Sytske: De prachtige vereniging die we hier
hebben.
Renie: De saamhorigheid en dat we alles
hier met elkaar doen. De vereniging is een
grote familie.
Tryntsje: Van klein naar groot, alles komt
op zaterdagen bij elkaar op het veld en in de
kantine. Daar kan ik echt van genieten.
Als je een keer zou mogen ruilen van
vrijwilligerstaak, welke zou dat zijn?
Hilly: Het lijkt me gezellig om de feestjes
van de aciviteitencommissie te organiseren
(en te vieren!).
Sytske: Ik heb jaren in de activiteitencommissie gezeten, dit vond ik altijd erg leuk om
te doen.
Renie: Ook ik heb een hele tijd in de activiteitencommissie gezeten. Dat was toen een
hele gezellige groep en ik kijk er met veel
plezier op terug.
Tryntsje: Ik heb al veel taken gehad, maar
ik vond het trainen geven aan de jeugd altijd
erg leuk. Vooral aan de jongste jeugd!
En tot slot, wil je nog iets meegeven
aan onze lezers?
Hilly: Het is altijd erg gezellig achter de bar
in de kantine, dus meld je aan als
vrijwilliger!
Sytske: Het is erg belangrijk dat iedereen
vrijwilligerswerk doet. Vele handen maken
licht werk.
Renie: Kom op zaterdag langs voor de
wedstrijden. Daarna natuurlijk met z’n allen
naar de kantine. Dan nemen we ééntje op
een goede of slechte afloop.
Tryntsje: Ik zou willen oproepen dat iedereen zich in en naast het veld sportief
gedraagt. Zo kunnen we de gezellige
positieve sfeer van De Wâlden behouden.
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Volg ons op Instagram en tag
ons in je korfbalfoto’s
@KFDeWalden

commissies

Sponsorcommissie
Vorig jaar hebben de jeugdleden zich enthousiast ingezet voor de Grote Clubactie.
De verkoop van loten bracht een geweldig
bedrag op, bedoeld voor dugouts langs ons
mooie kunstgrasveld. Die dugouts komen
er binnenkort! Op 17 september speelt de
selectie de eerste thuiswedstrijden van dit
seizoen en kun je niet alleen hén, maar ook
de dugouts bewonderen.

gende Grote Clubactie. Ook dit jaar willen
we alle jeugdleden vragen loten te verkopen
voor een goed doel. Binnenkort maken we
bekend waar we dit jaar voor sparen! Ga
langs de deuren of app al je contacten om
zoveel mogelijk loten kwijt te raken. Natuurlijk zetten we de teams en jeugdspelers
die het meeste verkopen weer in het zonnetje.

Een week later, 24 september, start de vol-

Herstelwerkzaamheden
Een groep van enthouasiaste vrijwilligers heeft
afgelopen week het scorebord hersteld. Het
ziet er weer tip top uit!

Scheidsrechtersschema
Beste scheidsrechters en begeleiders van
KF De Wâlden,
Hierbij ontvangen jullie het wedstrijdschema met daarop de scheidsrechters en
begeleiders voor de 1e helft van de veldcompetitie 2022-2023.
Sinds vorig seizoen wordt bij iedere wedstrijd van de jonge(re), minder ervaren
scheidsrechters een begeleider aangesteld.
De begeleiders zijn allemaal geïnstrueerd
over wat er van hen wordt verwacht en
zij zullen dit voorafgaand aan de wedstrijd
met de betreffende jeugdscheidsrechter
bespreken.
Dan wijzen we nog even op het belang van
het regelen van een vervanger voor het geval je een keer verhinderd bent. Uitgangspunt is dat dit jouw eigen verantwoordelijkheid is.
Als je er alles aan gedaan hebt, maar het
lukt écht niet om een vervanger te vin-

schema
den, dan mag je de hulp inroepen van de
Scheidsrechterscommissie. Samen zoeken
we dan naar een oplossing. En op die manier voorkomen we dat er wedstrijden zijn
waarbij de scheidsrechter niet komt opdagen.
Wijzigingen worden tijdig doorgegeven
door het wedstrijdsecretariaat.
Mocht er een wijziging zijn, dan verhuist de
betreffende scheidsrechter gewoon met de
wedstrijd mee, al is dit soms vervelend en
past de nieuwe datum niet altijd.
Noteer de wedstrijden waarvoor je bent
ingeroosterd direct in je agenda ! Daarmee
wordt de kans een stuk kleiner dat je er
eentje vergeet !
Tot slot wensen wij jullie een leuke, gezonde en sportieve najaarscompetitie.
Met vriendelijke groet,
Scheidsrechterscommissie KF De Wâlden

Twee nieuwe korfballers in spé

geboortekaartjes

Op 1 augustus is Rienk geboren. Zoon van Kees en Anne-Loes (speelt in senioren).
Van harte gefeliciteerd!

Op 13 augustus is Jidde geboren. Zoon van Thijs en Grytsje (trainer Kangoeroeklup
Gytsjerk). Namens de redactie ook van harte gefeliciteerd!

JIDDE
13 augustus 2022

Supporters bedankt!
.

namens de selectie

Nieuwe competitie gaat van start
Zaterdag 10 september start de competitie weer!
Ga naar mijn.korfbal.nl om het hele programma te bekijken.
https://mijn.korfbal.nl/clubs/details/NCX16N2/programma

schema

Seizoensafsluiting

Fotoreportage

Summerschool 2022
Op zaterdag 2 juli en 9 juli zijn er een tweetal Summerschool trainingen geweest waar
weer een groot aantal kinderen, namelijk
65, meegedaan. Onder leiding van voormalig hoofdtrainer Sake Koelma is de eerste
training gedaan en op de tweede training
waren niemand minder dan onze huidige
hoofdtrainers Gerard de Haan en Eddy de
Jong de experts die de kinderen een en ander mochten bijbrengen.
Tijdens de trainingen werd het gooien en
vangen in combinatie met de voetenstand

Verslag
behandeld, werd er veel geschoten en lag
de nadruk ook op hoe de schutter de bal
het beste kon ontvangen om ook goed tot
een schot te kunnen komen. Tips en trucs
zijn door de ervaren mannen en vrijwilligers
meegegeven aan de kinderen voordat ze
echt de zomerstop in gingen.
Natuurlijk kon dit geheel niet plaatsvinden
zonder de ondersteuning van onze vrijwilligers rondom Summerschool en tijdens de
trainingen, dank daarvoor.
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Trainingsrooster

Hierbij het trainingsrooster voor het najaar tot de zaal. Deze gaat in per 10 september.

Trainingsrooster KF De Wâlden – najaar 2022
Geldig vanaf 10 september

Dag

Locatie

Tijd

Veld

Team

Maandag

Oentsjerk

16.30 - 17.30
16.30 - 17.30
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
17.30 - 18.30
18.00 - 18.45
18.45 - 19.00
18.45 - 19.00
19:00 - 20.00
18.30 - 20.00
20.00 - 21.30

2a
2b
1a
1b
2
1
1a
1b
1
2
1+2

E1 & E3
E4
F1
D3
D1 & D2
C2
C2
A2
A2
B1
Selectie + A1

Tytsjerk

17.30 - 18.30

E5 &E6

Dinsdag

Oentsjerk

17.00 - 18.00 1

E2

Woensdag

Oentsjerk

16.30 - 17.30
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19:00 - 20.00
18.15 - 19.00
19.00 - 19.45
19.00 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
20.00 - 21.00
20.00 - 21.00

1a
1b
2a
2b
1
1
2
2a
2b/gras*
2b/gras*
1
2a
2b

E3
F1
D3
G-korfbal
C1 & C2
B1 & B2
A1
A1
A2
3
Selectie
4
5 + AR

Donderdag

Oentsjerk

16.30 - 17.30
16.30 - 17.30
17.00 - 18.00
17.30 - 18.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
19.00 - 21.30

1
2a
2b
1
2
2
1

E1
E4
E2
D1 & D2
C1
B2
3

Tytsjerk

17.00 - 18.00

E5 & E6

* Onderling afspreken welk team welke week op het kunstgras traint.

Bedankt voor het lezen!
We wensen jullie weer een
mooi nieuw korfbalseizoen!

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

