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Nieuwsbrief



We hebben ons al redactie weer druk
ingezet voor alweer de laatste digitale
nieuwsbrief van 2022. Zo'n laatste nummer
doet je altijd even terugkijken naar het
afgelopen jaar, waarin we hopelijk de
laatste Corona perikelen van ons af
hebben geschud. Maar we kijken ook weer
vooruit naar 2023. Welke nieuwe kansen
brengt dit nieuwe jaar voor de vereniging?

We kwamen onlangs in ieder geval positief
in het nieuws als grootste vereniging van
Fryslân. Wie had gedacht dat onze mooie
fusievereniging zou uitgroeien tot de
grootste club qua ledenaantal? We
streven zelfs de grote namen als LDODK,
Drachten en Heerenveen voorbij! Iets om
trots op te zijn dat we als vereniging toch
nog zoveel leden aan ons weten te binden.
In deze editie van de Waldpraat
vinden jullie meer over dit artikel uit het
Friesch Dagblad.

Dat de verbondenheid groot is binnen de
club zie je ook bij de inzet van de diverse
acties. De jeugd ging vol goede moed aan
de slag met het verkopen van loten voor de
Grote Club Actie en de oudere jeugd en de
senioren zetten zich in voor de worstactie.
Al met al zijn beide acties goed voor een
financiële injectie in de vereniging. 

Mede daardoor kunnen we de contributie
voor alle leden betaalbaar houden. Zeker
voor de jeugd was het zo makkelijk nog
niet om alle loten te verkopen.

Van de redactie

Evenementen

Van de redactie

Sinterklaassprookje
Filmmiddag (D's en C's
De Wâlden Familiedag

25 november
3 januari
6 januari

We waren niet de enige vereniging die de
Grote Clubactie gebruikt om extra
inkomsten te genereren. En daarnaast
liepen tegelijkertijd nog andere acties zoals
Jantje Beton en de Kinderpostzegels. Toch
heeft iedereen weer zo'n beste beentje
voor gezet en daar kunnen we alleen maar
trots op zijn! 

In deze digitale nieuwsbrief vinden jullie
een collage van de kampioensfoto's van
het afgelopen veldseizoen. De huldiging
vond dit seizoen voor het eerst centraal
plaats en velen waren enthousiast over
deze nieuwe opzet. Hier en daar werden
nog wat verbeterpunten aangedragen,
waarmee we in de toekomst weer verder
kunnen om de organisatie nog beter neer
te zetten. Ook de nodige schema's
passeren de revue in deze editie.
Wedstrijdschema's,
scheidsrechtersschema's en data voor de
kangoeroeklups in Gytsjerk en Tytsjerk.
Ook de diverse commissies hebben hun
bijdrage weer geleverd.

We hopen dat iedereen weer met veel
plezier deze digitale nieuwsbrief zal lezen.
We houden ons aanbevolen voor nieuwe
inhoud en tips. Lever deze gerust aan via
redactie@kfdewalden.nl.

Namens de redactie,
Afke Zijlstra





Iedere klant tevreden de deur uit!

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 
08.00 tot 20.00 uur
Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur

De Haven 5, Gytsjerk • 058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl

Ruim & plezierig
winkelen 1400mwinkelplezier!

2Ruime 

openingstijden



Van het bestuur

Je vanuit de club met je team ook een uitje kunt organiseren? De club stelt
hier- voor een vergoeding van €5,- pp beschikbaar. 

Van het bestuur

Wist je dat? 

De eerste periode op het veld is
afgesloten en de eerste oefenwedstrijden
en trainingen in de zaal zitten er al weer
op. De resultaten op het veld zijn
wisselend maar dat hoort en nu eenmaal
bij. De ene keer gaat het beter als een
andere keer. Als bestuur zijn we zeer
verheugd met de vele kampioenen bij de
jeugdteams. De jeugd is de toekomst voor
de club. 

Ook zijn we erg blij met de nieuwe aanpak
bij de scheidsrechters. Wat ook opvalt is
dat iedereen weer blij is dat we een
normaal korfbalseizoen begonnen zijn. Er
is veel plezier rondom de velden en in de
zaal zowel bij de spelers, coaches,
trainers, scheidsrechters en ook zeker bij
het publiek. Ik geniet van het observeren
van onze supporters maar ook zeker van
die
van de tegenstanders. De emoties die
soms loskomen zijn mooi om te zien en
horen ook bij het supporteren van je club.
Respect voor de tegenstanders,
scheidsrechters en elkaar zijn essentieel
voor een leuke wedstrijd en laten we dat
vooral zo houden.

Afgelopen zaterdag is er weer een zeer
geslaagde KF de Walden dag geweest die
afgesloten is met een gezellige avond in
de kantine. Hopelijk komen er nog vele
leuke activiteiten voor jong en oud in onze
mooie kantine. Omdat de laatste tijd de
bezetting in de kantine weer moeilijk rond
te krijgen is, heeft de SBSO besloten de 
 kantinebezetting anders te organiseren.
(zie ook de bijdrage van de SBSO op
pagina 15).
 
Het is erg belangrijk voor beide clubs om
een goed draaiende kantine te hebben
zodat de voorzieningen (de kantine zelf,
kleedboxen, veldverlichting enz.) waar we
gebruik van kunnen maken ook in de
toekomst beschikbaar zijn. Die toekomst
is al uitdagend genoeg voor iedereen dus
met zijn allen gaan we de schouders
eronder zetten. 

Voor nu wensen wij jullie alvast fijne
feestdagen en een gezond 2023.

Theo Dijk



 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

 

Pechhulp
Geen zorgen bij autopech

Garantie
24 maanden garantie 
op onderdelen

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



En tot slot, wil je nog iets
meegeven aan onze lezers?
Hopelijk vinden jullie het net zo leuk om
betrokken te zijn bij KF De Wâlden als ik dat
vind. Als speler; blijf plezier hebben in de
sport en als toeschouwer; blijf juichen! Dat
kunnen we altijd goed gebruiken. Verder
vind ik het natuurlijk belangrijk om in te
zetten op de jeugd, dat blijft de toekomst! 
Daarnaast wil ik nog meegeven dat er
tijdens de ledenvergadering via Tsjitske
Koopmans een idee werd geopperd voor
een mini Junior Fun. Dit zou ik zeker
aanbevelen! Dit is uit mij A-juniorentijd een
hele leuke herinnering en dit zou ik onze
huidige A-jeugd niet willen ontnemen.

Als vereniging zijn wij ontzettend dankbaar
voor alle vrijwilligers die hun steentje bij-
dragen. 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, heb-
ben we de rubriek ‘vrijwilliger in de spot-
light’ in het leven geroepen. Hier lees je elke
editie over een vrijwilliger van de club en 
zijn of haar taken. Deze keer: Rinske Jager

Wat vind je het leukst om te
doen? 

Wat voor vrijwilligerswerk doe je
voor De Wâlden?

Als je een keer zou mogen ruilen
van vrijwilligerstaak, welke zou
dat zijn? 

Waar ben je het meest trots op in je
tijd als vrijwilliger?

Vrijwilliger
Vrijwilligers in de spotlight

Ik zit in de commissie jeugdbeleid, daar ben
ik coördinator van de A, B en C-jeugd. In de
commissie houden we ons bezig met beleid
voor onze jeugdspelers voor nu en de
komende jaren. Zo maken we bijvoorbeeld
de teamindeling. Als coördinator ben ik
aanspreekpunt en ondersteunend voor de
(nieuwe) trainers van de A’s, B’s en C’s.
Daarnaast houden we de individuele
ontwikkeling van spelers in de gaten en
hebben we het daar over met
jeugdtrainers. Maar we vinden het het
belangrijkst dat iedereen plezier heeft in
het korfbal en op zijn of haar niveau speelt.

Als vrijwilliger vind ik het het leukst om op
zaterdag bij de wedstrijden aanwezig te zijn
en te zien dat alle kinderen plezier hebben
in het veld. Het fanatisme van de kinderen,
de gezelligheid en het plezier dat ze
uitstralen. Ondertussen is het ook erg leuk
om in de wedstrijden terug te zien wat de
kinderen tijdens de trainingen leren.
Bijvoorbeeld de spelprincipes, die zien we
vaak terug in de wedstrijden.

Ik wil wel eens gezellig sushi eten met de
mediadames. Ik heb gehoord dat ze dat
altijd doen tijdens hun vergaderingen. Dat
lijkt me wel wat!

Als we dan met de hele commissie het
laatste overleg hebben en die afsluiten met
een gezellige borrel. Daarbij proosten we
dan op een goede afloop en een goede
start van een leuk een leerzaam nieuw
seizoen. Maar ook ben ik erg trots op de
samenwerking binnen onze commissie.
Deze is momenteel heel er prettig!

Aan het eind van het jaar is het altijd erg
druk in deze commissie. Alles rondom de
jeugdteams voor het volgende seizoen
moet dan geregeld worden. 

Paspoort

Naam: Rinske Jager

Leeftijd: 30

Woonplaats:

Gytsjerk

Gek op: Frikandel

speciaal 

en een dansje in de

kantine



Je vanuit de club met je team ook een uitje kunt o
hier- voor een vergoeding van €5,- pp beschikbaa



Worsten

Resultaat worstenactie

De jaarlijkse traditionele worstactie is weer
achter de rug. Een actie waarbij alle senioren,
junioren en ook de B aspiranten in actie
komen, hetgeen geresulteerd heeft in een
netto opbrengst van bijna € 2.200,-. Een
prachtige opbrengst voor de vereniging! Dit
jaar was de worstactie wat eerder, in
november, in plaats van in de toch al drukke
decembermaand. Het is ieder jaar weer fijn
dat een groot deel van onze leden in hun
drukke bestaan ongeveer 1-2 uur van hun
kostbare vrije tijd weet vrij te maken voor
deze actie. Door middel van deze  acties
kunnen we als vereniging de
contributieverhoging minimaal houden.

 Helaas lukt het niet alle ingedeelde leden
om hun deel van de worsten te verkopen,
waardoor sommige leden extra  moeten
verkopen of wij als organisatie last-minute
toch nog veel worsten retour krijgen. 
Gelukkig zijn er ook leden die een extra
steentje bijdragen door nog extra worsten
aan bijv. collega's of tegenstanders op de KF
de Walden dei te verkopen, waardoor het
restant overgebleven pakjes worst te
overzien is.

Uiteraard willen we iedereen bedanken die
meegeholpen heeft om de jaarlijkse worstactie
weer te doen slagen. In het bijzonder noemen
we Slagerij Rijpma uit Gytsjerk. Ieder jaar zorgen
zij er weer voor dat wij überhaupt deze actie
kunnen laten plaatsvinden. Wij zijn trots op deze
jarenlange mooie samenwerking met deze lokale
ondernemer en tevens trouwe sponsor van
onze vereniging. En natuurlijk ook It Aventoer
bedankt voor het ophalen, tellen en verdelen van
alle pakjes worst voor de verschillende routes.
Met zijn allen hebben we er weer een prachtige
actie van weten te maken!

Namens de sponsorcommissie van KF De 
Wâlden,

Jelske Vogel - van der Bij en Afke Zijlstra

€ 2.200

We de overgebleven worsten
gedoneerd hebben aan de
voedselbank? Ook daar is dus
aan gedacht :)!

Wist je dat? 



Kom ook korfballen
bij ons G-team!

We trainen iedere woensdag van 

Kom je ook een keer meedoen? 

Ons mailadres: gkorfbal@kfdewalden.nl

       17.00 - 18.00 uur in Oentsjerk

www.kfdewalden.nl/g-korfbal



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

@KFDeWalden



De Wâlden dag

Zaterdag 12 november was het weer tijd
voor de KF De Wâldendag. Een dag die in
het teken stond van korfbal! 

Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat
speelden onze teams oefenwedstrijden.
Onder aanmoediging van het publiek en de
trommels wisten een aantal teams te
winnen. Maar gelukkig was het nog oefenen
en zijn we alvast opgewarmd voor de
competitie.

Voor onze jongste jeugd en de kangoeroes
was er een speciale pietentraining. 

KF De Wâlden dag

Sinterklaas en zijn pieten brachten een
bezoek aan de sporthallen in Gytsjerk en
Tytsjerk. Hier lieten de kleine hulppieten
zien hoe goed zij al kunnen bewegen.

De dag werd afgesloten met een gezellig
feestje in de kantine. Het was lekker druk
en ook de voetballers wisten onze
gezelligheid weer te vinden. Onder
muzikale leiding van DJ Sem gingen de
voetjes van de vloer! 

Het was weer een geslaagde dag! Op naar
de volgende editie





Nieuwsbrief SBSO

In de kantine verkopen wij geen drank aan jongeren < 18 jaar!
Het kantinepersoneel treedt niet op wanneer er door volwassen alcohol wordt gekocht en
vervolgens aan minderjarigen wordt gegeven. Dit is eigen verantwoordelijkheid.
Personen onder de 18 jaar mogen wel achter de bar helpen, mogen ook alcoholische dranken
afrekenen, maar mogen ze niet uitgeven!
Het is niet toegestaan alcoholische dranken mee naar buiten te nemen. 

Middels deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van het laatste nieuws vanuit de SBSO.

ROOKBELEID
Er is een nieuwe rokersplek op het terrein achter het entreehokje. We zijn erop gewezen en hebben 
ook zelf geconstateerd dat er veelvuldig gerookt wordt op de buitentrap vanuit de kantine. Naast dat
de rokers een nooduitgang blokkeren is het ook niet wenselijk dat er, met de ongelukkige locatie van
de oude rookplek bij de hoofdingang, geen rookvrije doorgang is naar de kantine. Bovendien past het
ook niet bij het sportklimaat wat wij willen uitstralen.

Op zaterdagen is het terrein tot 14.00 uur rookvrij. Daarna kan er gerookt worden op de nieuwe 
rokersplek achter het entreehokje. De afvalbakken voor sigaretten zijn inmiddels verplaatst. 
Binnenkort wordt dit met bordjes aangegeven.

PRIJSVERHOGING KANTINE
Afgelopen zomer hebben we een noodzakelijke prijsverhoging in de kantine doorgevoerd. 
Dit is nodig geweest om de stijgende (inkoop)kosten te kunnen blijven dekken en te kunnen 
reserveren voor groot onderhoud.

NIX18 > WEL ZO SPORTIEF! 
Nog even de regels over de verkoop van alcohol in de kantine:

Wij rekenen op jullie medewerking en begrip. De kantine draait op vrijwilligers, niet op handhavers /
politieagenten.

 
VRIJWILLIGERS INZET KANTINE
Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan een ander systeem om de kantinebezetting
te organiseren. Op de nieuwe opzet wordt positief gereageerd en de organisatie is zo goed als rond. 
Begin 2023 willen we van start met deze nieuwe opzet. Tot die tijd, 1 januari, hebben wij grote
problemen om op zaterdag genoeg vrijwilligers te vinden. Plan je nu in via inzetrooster.nl
(sbso.inzetrooster.nl) zodat we de laatste weken van dit jaar ook rond hebben. Ben je niet bekend
met inzetrooster.nl en wil je wel graag meehelpen? Stuur dan een mail naar:
vrijwilligers.sbso@gmail.com. Super bedankt namens iedereen (kantine zijn doen we met elkaar). 

STATIEGELD PLASTIC FLESJES
Sinds 2021 zit er op statiegeld op plastic flesjes (frisdrank en water). In de kantine zijn de prijzen 
van drinken in plastic flesjes exclusief € 0,15 statiegeld. Gooi je lege plastic flesje weg in de
daarvoor bestemde bakken en steun de SBSO of neem ze mee naar huis. Wij zijn als SBSO niet
verplicht het statiegeld uit te betalen.

VRIJWILLIGERSAVOND
Zoals al genoemd in de vorige nieuwbrief willen wij graag voor alle vrijwilligers weer een
vrijwilligersavond organiseren. Gezien de voor velen de toch al drukke decembermaand tillen we dit
over de jaarwisseling heen. We combineren dit dan met de aftrap van de herstructurering
vrijwilligers inzet in de kantine. Meer informatie volgt hierover. 

november 2022

http://sbso.inzetrooster.nl/
mailto:vrijwilligers.sbso@gmail.com




Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

     

24/11/2022 De Wâlden MW1 - Pallas '08 MW2 20.00 Eelco Linthof / Zwaagwesteinde  

     

26/11/2022 De Wâlden 5  -  DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 16.40 Bryan Juckers (res.)  

26/11/2022 De Wâlden A1 - Sparta (Zw.) A1 15.30 Bareld Bos (res.)  

26/11/2022 De Wâlden B2 - It Fean/Boelenslaan B2 14.30 Thomas Rozendal  

26/11/2022 De Wâlden C2 - Wêz Handich/DOW/TFS C3 13.30 Mirthe Ruisch Peter de Groot

26/11/2022 De Wâlden D2 - De Granaet D1 12.30 Jelmer Radersma  

26/11/2022 De Wâlden E1 - De Waterpoort E2 11.30 Edgar Vellinga  

26/11/2022 De Wâlden E4 - TFS E2 11.30 Redmer Swart Sierck Swart

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

     

03/12/2022 De Wâlden A2 - DTL A1 16.10 Lieuwe Kronemeijer  

03/12/2022 De Wâlden B1 - ASVD B1 14.00 Michiel Toonstra (res.)  

03/12/2022 De Wâlden C1 - Wêz Warber en Fluch C1 13.00 Sjoerd Prins  

03/12/2022 De Wâlden D1 - Hoogkerk/Nic. D1 12.00 Harm Groothof  

03/12/2022 De Wâlden D3 - WIK '34 D2 11.00 Mats Baarsma Anne Koopmans

03/12/2022 De Wâlden E2 - Heerenveen E2 09.00 Hendrik Boers Sjouke Stoker

03/12/2022 De Wâlden E5 - Leeuwarden E1 09.00 Cas Lagemaat Gerard de Haan

03/12/2022 De Wâlden F1 - DWA/Argo F1 10.00 Ytsje Minke Meindertsma  

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

     

08/12/2022 De Wâlden MW1 - It Fean/Boelenslaan MW1 20.00 Anne Koopmans / Zwaagwesteinde  

     

10/12/2022 De Wâlden 5 - Mid-Fryslân/ReduRisk 4 16.40 Bareld Bos (res.)  

10/12/2022 De Wâlden A2 - Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 15.30 Kees van der Veen  

10/12/2022 De Wâlden B1 - Hoogkerk/Nic. B1 14.30 Bryan Juckers (res.)  

10/12/2022 De Wâlden C2 - CSL C2 13.30 Mirthe Ruisch Sjieuwke van der Veen

10/12/2022 De Wâlden D3 - Invicta D2 12.30 Niels Visser Koos Westra

10/12/2022 De Wâlden E4 - Harkema E2 11.30 Edgar Vellinga  

Schema
Scheidsrechtersschema



     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

     

17/12/2022 De Wâlden A1 - CSL A1 13.00 Kees van der Veen (res.)  

17/12/2022 De Wâlden B2 - Leeuwarden B1 15.10 Jelmer Radersma  

17/12/2022 De Wâlden C1 - It Fean/Boelenslaan C1 14.10 Harm Groothof  

17/12/2022 De Wâlden D1 - Flamingo's D1 12.00 Thomas Rozendal  

17/12/2022 De Wâlden D2 - Veenwouden D1 11.00 Ytsje Minke Meindertsma Eddy de Jong

17/12/2022 De Wâlden E3 - Pallas '08 E1 09.00 Mats Baarsma Gert willem Bonnema

17/12/2022 De Wâlden E6 - De Wâlden E4 10.00 Anton Rosier Rutger Kloosterman

17/12/2022 De Wâlden F1 - WSS F1 10.00 Redmer Swart Ruurt Postma

17/12/2022 De Wâlden F2 - Drachten/Van der Wiel F2 09.00 Sjoerd Prins  

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

     

12/01/2023 De Wâlden MW1 - De Granaet MW1 20.00 Andries van der Meer / Zwaagwesteinde  

     

14/01/2023 De Wâlden 5  -  ROG 3 16.40 Bryan Juckers (res.)  

14/01/2023 De Wâlden B1 - CSL B1 15.30 Kees van der Veen (res.)  

14/01/2023 De Wâlden C2 - De Granaet  C3 14.30 Michiel Toonstra  

14/01/2023 De Wâlden E1 - TFS E1 12.30 Hendrik Boers Edgar Vellinga

14/01/2023 De Wâlden E4 - Wêz Warber en Fluch E2 13.30 Cas Lagemaat Anton de Haan

14/01/2023 De Wâlden E5 - NQL E1 13.30 Niels Visser Koos Westra

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

     

19/01/2023 De Wâlden MW1 - Harkema MW1 20.00 Eelco Linthof / Zwaagwesteinde  

     

21/01/2023 De Wâlden 5  -  AVO 4 15.40 Andries van der Meer (res.)  

21/01/2023 De Wâlden A1 - OKO/BIES A2 11.00 Kees van der Veen (res.)  

21/01/2023 De Wâlden A2 - It Fean/Boelenslaan A2 12.10 Michiel Toonstra  

21/01/2023 De Wâlden E1 - Quick '21 E1 09.00 Edgar Vellinga  

21/01/2023 De Wâlden E3 - Flamingo's E2 09.00 Ytsje Minke Meindertsma  

21/01/2023 De Wâlden E6 - Harkema E2 10.00 Anton Rosier Peter de Groot

21/01/2023 De Wâlden F1 - TFS F1 10.00 Mirthe Ruisch  

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

     

28/01/2023 De Wâlden B1 - Drachten/Van der Wiel B1 16.50 Jorrit van Dijk (res.)  

28/01/2023 De Wâlden B2 - Olympia (T) B1 15.45 Thomas Rozendal  

28/01/2023 De Wâlden C1 - Invicta/Frigro C1 14.45 Kees van der Veen  

28/01/2023 De Wâlden D1 - DTL D1 13.45 Jelmer Radersma  

28/01/2023 De Wâlden D3 - Deinum D1 12.45 Hendrik Boers Sierck Swart

28/01/2023 De Wâlden E2 - SCO/European Aerosols E4 09.00 Niels Visser Gert willem Bonnema

28/01/2023 De Wâlden E5 - CSL E1 11.45 Cas Lagemaat Anne Koopmans

28/01/2023 De Wâlden F2 - Wêz Warber en Fluch F2 10.45 Redmer Swart  

Schema
Scheidsrechtersschema



Zoals jullie hebben kunnen lezen in de
brief, is de zaalseizoenkaart van vorig

seizoen ook de komende zaalwedstrijden
geldig. Er wordt geen nieuwe kaart

opgestuurd. 
 

Mocht de kaart verloren zijn, meld je dan
bij de zaalwacht. Daar is een lijst met

kaarthouders beschikbaar. 
 

We zien jullie graag aanstaande zaterdag
26 november in De Hege Wâlden.

 

Informatie voor 
zaalseizoenkaarthouders



Kampioenen

KAMPIOENEN!





Babynieuws

Geboortekaartje  Finn Tieme Inia

Op 24 oktober is  Finn Tieme Inia geboren. Zoon van Mirte van der Meer en Patrick
Inia. Wij wensen hen en Finns zusje Sofie heel veel geluk in de toekomst!





Grootste club

KF De Wâlden grootste club van Friesland

Een paar weken geleden verscheen er in
het Friesch Dagblad een artikel over het
verdwijnen van de korfbalsport in onze
provincie. Het aantal leden is in veertig
jaar gehalveerd. Maar gelukkig is er bij
onze club nog geen sprake van!

Zo schrijft de krant: “Er is hoop voor het
korfbal. Die hoop is vooral gestoeld op het
succes van fusieclubs als LDODK, 

Mid-Fryslân, maar ook op dat van KF De
Wâlden. Sportief gezien geen absolute
hoogvlieger, maar met 334 leden is het
wel de grootste korfbalvereniging van
Fryslân.”

Onze Lucas Talsma, betrokken bij de fusie
van onze club, komt ook in het artikel aan
het woord.

Lees het artikel op onze website:
https://www.kfdewalden.nl/kf-de-walden-
grootste-club-van-friesland/

https://www.kfdewalden.nl/kf-de-walden-grootste-club-van-friesland/




Halwacht

Halwachtschema

26 november
11:30 – Ouders E4 + E1
12:30 – Ouders D2
13:30 – Ouders C3
14:30 – Ouders B2
15:30 – Ouders A1
16:40 – Lotte v/d Werf en Mare-Corine Vellinga
18:00 – Nils Faber en Gerben de Vries
19:30 – Verloting: Arie Duindam en Peter Kikkert

3 december
9:00 – Ouders E2 +E5
10:00 – Ouders F1
11:00 – Ouders D3
12:00 – Ouders D1
13:00 – Ouders C1
14:00 – Ouders B1
15:00 – Pieter-Hessel Adema en Klaes Jan Adema
16:10 – Ouders A2
17:20 - Sietske Heeg en Fera Dam

10 december
11:30 – Ouders E4
12:30 – Ouders D3
13:30 – Ouders C2
14:30 – Ouders B1
15:30 – Ouders A2
16:40 – Esther v/d Werf en Eva Lin
18:00 – Mats Baarsma en Julian Elgersma
19:30 – Verloting: Siem de Haan en Jan Zijlstra

17 december
9:00 – Ouders F2 + E3
10:00 – Ouders E6 + F1
11:00 – Ouders D2
12:00 – Ouders D1
13:00 – Ouders A1
14:10 – Ouders C1
15:10 – Ouders B2
16:10 – Diane de Vries + Nienke Postma

17 december
9:00 – Ouders F2 + E3
10:00 – Ouders E6 + F1
11:00 – Ouders D2
12:00 – Ouders D1
13:00 – Ouders A1
14:10 – Ouders C1
15:10 – Ouders B2
16:10 – Diane de Vries + Nienke Postma

14 januari
12:30 – Ouders E1
13:30 – Ouders E4 + E5
14:30 – Ouders C2
15:30 – Ouders B1
16:40 – Anne Lin Swart en Liesbeth van Goor
19:30 – Verloting: Sjoerd Prins en Albert
Kinderman (Sr.)

21 januari
9:00 – Ouders E3 + E1
10:00 – Ouders F1 + E6
11:00 – Ouders A1
12:10 – Ouders A2
13:20 – Silke Koopmans en Merle de Jong
15:40 – Mirthe Ruisch en Janouk Veninga

28 januari
9:00 – Ouders E2
10:45 – Ouders F2
11:45 – Ouders E5
12:45 – Ouders D3
13:45 – Ouders D1
14:45 – Ouders C1
15:45 – Ouders B2
16:50 – Ouders B1
18:00 – Miriam Beintema en Baukje Heeg
19:30 – Verloting: Wiepy Mosselaar en Theo
Rozendal

Mocht je verhinderd zijn op de ingeplande datum, vragen wij je om zelf onderling te ruilen.



Halwacht

Halwachtschema

4 februari
9:00 – Ouders F1 + E2
10:00 – Ouders E5 +E3
11:00 – Ouders D3
12:00 – Ouders D1
13:00 – Ouders C1
14:00 – Ouders B1
15:00 – Ouders A2
16:10 – Hendrik Boers en Jelmar Jetze Vellinga

11 februari
10:15 – Ouders E1 + E4
11:15 – Ouders F2 + E6
12:15 – Ouders D2
13:15 – Ouders C2
14:15 – Ouders B2
15:20 – Ouders A1
16:35 – Eline Kinderman en Afke Zijlstra
19:30 – Verloting: Arjan v/d Werf en Anne
Koopmans

18 februari
9:00 – Ouders F1 + E3
10:00 – Ouders F2 + E6
11:00 – Ouders E2
12:00 – Ouders C1
13:00 – Ouders D2
14:00 – Ouders B2
15:00 – Ali-Jitske Kinderman en Teatske Prins
16:15 – Ouders A1

11 maart
10:30 – Ouders E4
11:30 – Ouders E5
12:30 – Ouders D3
13:30 – Ouders C2
14:30 – Ouders B1
15:30 – Ouders A2
16:40 – Niels Visser en Cas Lagemaat
19:30 – Verloting: Arie Duindam en Peter
Kikkert

18 maart
9:00 – Ouders E6 + E2
10:00 – Ouders E3 + F2
11:00 – Ouders C1
12:00 – Ouders D2
13:00 – Ouders D1
14:00 – Ouders A1
15:15 – Albert Kinderman (Jr.) en Bareld Bos

25 maart
11:45 – Ouders F2 + E2
12:45 – Ouders E5 + E4
13:45 – Ouders D3
14:45 – Ouders D1
15:45 – Ouders B2
16:45 – Ouders B1
18:00 – Hilly Mosselaar en Renie Koster
19:30 – Verloting: Siem de Haan en Jan Zijlstra

1 april
9:00 – Ouders F1 + E3
10:00 – Ouders E6 + E1
11:00 – Ouders D2
12:00 – Ouders C2
13:00 – Ouders A1
14:10 – Ouders A2
15:20 – Eva Boers en Anniek v/d Werf
17:40 – Femke de Groot en Lisa Elgersma

Mocht je verhinderd zijn op de ingeplande datum, vragen wij je om zelf onderling te ruilen.



.





Facebook

Instagram



Schema

Competitie gaat van start
Dit weekend gaan we weer los in de zaal! Hieronder lees je het schema. De rest vind je in de app van
de KNKV of op https://mijn.korfbal.nl/clubs/

Op 17 september speelden we een wedstrijd in de
regen. Ik vond het luek maar ookal niet luek want we
hebben niet gewonnen. 3 - 15 verloren maar de
strafworpen heben we wel gewonnen met 2 - 1. 

Verslagje Leanne Juckers - F1

https://mijn.korfbal.nl/clubs/


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

Volg ons
ook op
Facebook!

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

 
 
 
 
 

Locatie: Gymzaal Tytstjerk (Rijksstraatweg 20)
Vragen: mail naar ingrid_fera_dam@hotmail.com

17 december   14 januari   4 februari 
18 februari   11 maart   1 april

KANGOEROEKLUP
KF DE WÂLDEN 

Locatie: Tytsjerk





Dag 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Oentsjerk 

Tytsjerk 

Oentsjerk 

Locatie 

Oentsjerk 

Hurdegaryp 

Gytsjerk 

Oentsjerk 

Tytsjerk 

Oentsjerk 

Tijd 

16:00 – 17:00 
17:00 – 18:00 
18:00 – 19:00 
19:00 – 20:00 
17:30 – 18:30 
18:30 – 20:00 
20:00 – 21:00 
16:30 – 17:30 
17:00 – 18:00 
18:00 – 19:00 
19:00 – 19:30 
19:00 – 20:00 
18:00 – 19:00 

17:00 – 18:00 

18:00 – 19:00 
19:00 – 20:00 
20:00 – 21:30 

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
20:15 – 21:30
17:30 – 18:30 

19:00 – 20:00
20:00 – 21:00 

AB
C 

Deel 

ABC 
ABC 
ABC 
ABC 
BC 
ABC 
C 
gymzaal 
ABC 
ABC 
C 
AB 
gymzaal 

ABC 

ABC 
ABC 
ABC 

ABC 
ABC 
ABC 
AB 
gymzaal 

B2 
Recreanten 

Teams 

F1 + F2 
D1 + D3 
C1 + C2 
A2 + B2 
A1 
1 + 2 
1 + 2 
E2/E3 
E1/E4 + D3 
D2 + B1 
Beschikbaar 
C2 
E5/E6 

G-korfbal + 
E2/E3 
B1 + A1 
4 + 5 + AR’s 
1 + 2 

F1/F2, E1/E4
D1 + D2 
C1 + A2 
3 
E5/E6 

Tytsjerk 

Gytsjerk

Tytsjerk 

19:30 – 20:30
20:30 – 21:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30 

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00 

18:00 – 19:00 

AB
AB
AB 

gymzaal
gymzaal
gymzaal
gymzaal 

gymzaal 

Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar 

Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar 

Beschikbaar 
Gytsjerk 17:00 – 18:00 gymzaal Beschikbaar 

Trainingsrooster

Trainingsrooster





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

@KFDeWalden

Bedankt voor
het lezen!


