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Bij het schrijven van deze editie van de
redactie kunnen we de eerste maand van
het nieuwe jaar alweer afstrepen. Het
werd gelukkig, in tegenstelling tot vorig
jaar, een gewone maand waarin volop
gesport én aangemoedigd kon worden.
Laten we hopen dat we de corona
perikelen en de bijbehorende restricties
voor goed achter ons kunnen laten. Want
zonder publiek korfballen, wees
eerlijk, daar is toch geen bal aan?!

Met de uitgave van deze nieuwsbrief
kijken we terug naar een aantal leuke
activiteiten die de afgelopen weken de
revue zijn gepasseerd. Zo was er in
december een filmavond voor C's en D's
in de ietwat koude sporthal in Gytsjerk.
Maar een leuke film en lekkere warme
kleden zorgde toch voor een geslaagde
middag.  Tevens vond de familiedag
plaats in op de vrijdag in de kerstvakantie.
Eerst werd er vol vuur tegen elkaar
gestreden met lasergamen; 'it gie der
omwei...'. Jong en oud legden elkaar het
vuur aan de schenen en hoe verder de
middag vorderde, hoe fanatieker iedereen
werd.

Deze geslaagde middag werd afgesloten
met een heerlijk stamppotbuffet en een
feestavond met muziek. Wat was het
allemaal weer leuk en goed
georganiseerd. Hulde voor de

evenementencommissie! Tevens
besteden we aandacht aan de D1 die in
de kerstvakantie een clinic heeft gekregen
van de Korfbalstars bij LDODK in
Gorredijk. Een aantal spelers hebben
hierover een verslagje geschreven én er
is wat beeldmateriaal. 

De vrijwilliger in de spotlight is deze editie
Menno Veninga. Menno heeft de
afgelopen jaren met veel inzet vanuit zijn
kant de kantinebezetting geregeld. Dit
ging niet altijd van een leien dakje, maar
Menno heeft zich altijd voor de volle 200%
ingezet. Daarom willen we als vereniging
Menno in de spotlight zetten. 

Verder in deze editie natuurlijk het
scheidsrechtersschema, input vanuit de
SBSO, een oproep voor kantinedienst
vrijwilligers en aandacht voor een aantal
van onze jeugdleden die hebben
meegedaan aan de selectietrainingen
voor de Friese selectie.

Tot slot vragen we net als iedere editie om
jullie input. Mocht je dingen hebben voor
de nieuwsbrief, schroom niet en mail het
naar redactie@kfdewalden.nl. Wij kijken
uit naar jullie berichten! Veel leesplezier
met deze editie!

Hartelijke groet namens de redactie,
Afke Zijlstra

mailto:redactie@kfdewalden.nl


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

Van de bestuurstafel

Corona
Alhoewel we er serieus rekening mee
hielden dat het aantal Corona-
besmettingen in het najaar van
2022 weer fors zou kunnen oplopen, is dit
gelukkig niet gebeurd en het lijkt er op dat
we voor het eerst sinds twee jaar weer
een korfbalseizoen zonder beperkingen
hebben. Dat is een hele opluchting en
gelukkig hebben we als korfbalvereniging
de Corona-periode goed doorstaan. In
tegenstelling tot veel andere
sportverenigingen hebben we niet of
nauwelijks te maken gekregen met een
uitstroom van (spelende) leden,
donateurs, sponsoren, e.d.. Daaruit zou je
kunnen concluderen dat De Wâlden voor
alle betrokkenen een belangrijke (sociale)
rol vervult en daar zijn we uiteraard blij
mee.

Sportcomplex in Tytsjerk
Met de aanleg van de kunstgrasvelden in
Oentsjerk en de keuze voor Yn'e Mande
als locatie voor het nieuwe MFC is de
functie en het gebruik van het sport-
complex in Tytsjerk afgenomen. De
komende jaren zal KF De Wâlden zich
gaan inzetten voor het behoud en de
doorontwikkeling van de korfbalsport in
Tytsjerk en omgeving. Daarvoor is het
nodig dat er goede en duurzame
(korbal)faciliteiten op het sportcomplex
beschikbaar zijn en blijven. Hierover en
over de benodigde financiële middelen
wordt momenteel overleg gevoerd met de
verantwoordelijke wethouder en de
betrokken beleidsambtenaren van de
gemeente Tytsjerksteradiel. Bij deze 

gesprekken zijn ook vertegenwoordigers
van de kaatsclub De Wâldklappers
aanwezig.

Algemene Leden Vergadering
Op donderdag 24 november 2022 is de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
(ALV) van KF De Wâlden gehouden. Na
twee jaren waarin we vanwege Corona
veroordeeld waren tot een ALV
in digitale vorm, was het deze keer weer
mogelijk om fysiek bij elkaar te komen in
Kafée It Wapen fan Fryslân in Oentsjerk.
De opkomst was goed; inclusief het
bestuur waren er 40 leden. Het
uitgebreide verslag van de ALV inclusief
de stand van zaken van de twee
speerpunten (verbeteren arbitrage en
versterken ledenwerving) van onze
vereniging is te vinden op onze website.

Evaluatie verenigingskoers 
We leven in een turbulente tijd. Grote
gebeurtenissen en ingrijpende
ontwikkelingen volgen elkaar in een
steeds hoger tempo op. De vergelijking
tussen onze vereniging en een bootje op
een woeste zee in een zware storm gaat
steeds meer op. Goede stuurmanskunst is
nodig om te overleven en dat betekent
goede keuzes maken en van tijd tot tijd
evalueren of de koers nog goed is en of er
aanpassingen nodig zijn.

In april 2019 is onder leiding van Jaap
Broersma (namens de KNKV) een
discussie-avond

Lees snel verder



Van het bestuur

georganiseerd over de toekomst en het
functioneren van onze vereniging. Dat
was een zeer geslaagde bijeenkomst en
toen is afgesproken om eens in de zoveel
jaar een dergelijke visiebijeenkomst te
initiëren. Gedacht wordt om dit in het
najaar van 2023 te plannen.

Vacatures hoofdtrainer en assistent-
trainer bij selectie
Bij de jaarlijkse tussenevaluatie van de
trainers/coaches van de seniorenteams
hebben Gerard de Haan en Eddy de Jong
aangegeven aan het eind van het lopende
seizoen te stoppen. Naar aanleiding
hiervan heeft de Technische Commissie
het wervingsproces opgestart dat moet
leiden tot het invullen van de vacatures 

van Gerard en Eddy. Inmiddels is bekend
dat Sake Koelma de nieuwe hoofdtrainer
wordt en dus op herhaling gaat bij De
Wâlden. Zie voor meer informatie de
bijdrage van de TC aan deze Wâldpraat.

G-korfbal
Zaterdag 4 maart aanstaande is het zover!
Dan organiseert KF De Wâlden het eerste
G-korfbaltoernooi in haar historie. De
voorbereidingen zijn in volle gang en de
animo om er een groot succes van te
maken is groot. Zie verder de
aankondiging van dit evenement elders in
deze Wâldpraat.

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

Wist je dat? 





En tot slot, wil je nog iets
meegeven aan onze lezers?

De meeste mensen die dit lezen doen
gelukkig al vaak vrijwilligerswerk bij de club.
Want als iedereen die een kind of zelf lid
van een club is zo nu en dan een kleine taak
uitvoert dan wordt het voor iedereen veel
fijner. Vele handen maken tenslotte licht
werk.

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: Menno
Veninga.

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 sinds vijf jaar in het bestuur van de
SBSO. De SBSO beheert, met de
opbrengsten vanuit de kantine, het
onderhoud van het sportcomplex voor
voetbal en korfbal. Binnen het bestuur ben
ik verantwoordelijk voor de bezetting van
de kantine voor vooral de zaterdagen.

Met het regelen van de bezetting van de
kantine kom je in aanraking met veel
verschillende mensen. Daarnaast krijg je op
deze manier ook mee wat er allemaal
achter de schermen gebeurd bij een
sportvereniging.

Ik heb niet de ambitie om iets anders te
gaan doen als vrijwilliger op dit moment.

Het meeste trots ben ik op het feit dat ik dit
al vijf jaar doe. Het contact met mensen is
meestal fijn. En dat wij ondanks de
bewogen jaren zoals corona en nu met de
energie crisis de boel toch draaiende
houden met behulp van de vele vrijwilligers.

Paspoort
Naam: 

Menno Veninga

Leeftijd: 53

Woonplaats: 

Oentsjerk

Gek op: 

Mijn familie



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









Fotoverslag
Terugblik op de Familiedag

#lasergamen

#stamppot
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Banden service
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Garantie
24 maanden garantie 
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Klantenkaart
Heel veel voordelen voor u

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



Ook dit jaar mocht onze jeugd weer
meedoen aan de selectietrainingen van
regioteam RTC De Wouden.

RTC U15
Voor het team in de leeftijd onder de 15
jaar waren dat Myrthe Vogel, Robin de Jong
en Rik Faber. Na een leuke en leerzame
voorselectie, is Robin geselecteerd voor het
team. Eens in de twee weken traint zij in
Heereveen. Het team bestaat uit 10 meiden
en 10 jongens. Ook staan er drie RTC
toernooien op het programma. Hierin
spelen zij tegen de andere regioteams. Het
toernooi op het veld is met Hemelvaart in
Harderwijk. Daarna volt de pre-challenge in
Oktober en afsluitend de korfbalchallenge
in Ahoy Rotterdam in december. 

Talenten
Robin de Jong in RTC de Wouden

 Voor Robin is dit een mooie kans om
haarzelf nog verder te ontwikkeling op
korfbalgebied. En natuurlijk zijn we vanuit
de Wâlden ook blij dat zij onze club
regionaal mag vertegenwoordigen.

RTC U19
Voor het team in de leeftijdsklasse onder de
19 jaar mochten Sybrand Kikkert en Jarno
Duindam meedoen. Helaas zijn zij allebei
niet geselecteerd dit jaar.

"Ik vind het super leuk dat ik werd
uitgenodigd om naar de voorselectie te gaan
van RTC De Wouden U15 met Rick en Myrthe.

Twee weken later kreeg ik een mail dat ik
door was en ik bij het selectieteam zat. Ik

vond dat super leuk om te horen. Er staan 3
toernooien op de planning. Om de week, op

maandag train ik in Heerenveen. De
trainingen zijn leerzaam en vooral leuk."

Robin:



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

@KFDeWalden



KF de Wâlden D3 was zaterdag 28 januari
team v/d week. De trainers / coaches zijn
officieel Hilly Mosselaar, Mirjam en
ondergetekende. 

Qua sfeer is het een leuk team wat bestaat
uit 10 meiden. De laatste die er bij
gekomen is, is Lotte, zij is ook één van de
jongsten en woont nu ruim een jaar in
Oentsjerk  (en is toevallig ons buurmeisje)
Lotte heeft het al goed opgepakt, is erg snel
en fanatiek en een èchte wâldpyk (laat zich
kaas niet van brood eten). Dit geldt ook
voor Rikst, ook zij is zo vlug als water en
staat bekend om haar doorloopballen.
Fleur korfbalt ook wat korter dan de rest en
heeft het erg goed opgepakt, ze is niet altijd
even serieus op de training, 
maar scoort de laatste weken volop.

Dit geldt ook voor Petra, ook zij is pas iets
later gestart met korfbal en doet het ook
super in dit team. Ook zijn er steeds meer
dames in het team die er veel ballen
tussenuit pakken doordat ze de ballijn
verdedigen. Luna staat vooral bekend om
haar korfwerk + steun in korfzone +
voorverdedigen, vooral vanwege haar
lengte en pikt regelmatig een goaltje van
afstand of een doorloopbal mee. Anna
Marije mag gerust vaker schieten in de
wedstrijd, omdat ze op trainen vrijwel alles
erin schiet. Sinterklaas hebben we gevierd
op een zaterdag in de bestuurskamer en dit
was erg geslaagd + gezellig. Jelle Hiemstra
(vader Fleur) heeft dit gefilmd en foto's
gemaakt, dank daarvoor Jelle.

De hele ploeg is beter geworden en ook het
zelfvertrouwen is gegroeid. Sfeer in het
team is altijd goed geweest. Hilly traint de
D3 op zowel maandags als dinsdags, zelf
ben ik er alleen maandags. Als D3 thuis
moeten spelen coacht Hilly ook mee, dit is
ook wel handig, want dan kun je beide een
vak coachen. Soms is Mirjam er ook nog als
coach.

Team v/d week
D3 - team van de week

We hebben de laatste tijd extra getraind op
het verdedigen in het algemeen,
voorverdedigen en het beter verdedigen
van de ballijnen. Wat je in het begin zag en
nog steeds ziet is dat sommigen het niet
goed durven om voor te verdedigen, maar
dit gaat al wel steeds beter. 

De laatste 4 weken heeft de D3 2x
gewonnen, 1x verloren en 1x gelijk
gespeeld, daarvoor werd er steeds
verloren, ook vaak met 1 doelpunt verschil,
wat natuurlijk teleurstellend is. Gelukkig is
de negatieve spiraal nu doorbroken en
weten de speelsters dat er ook gewonnen
kan worden

Binnenkort is de zaalcompetitie weer
afgelopen en zullen we in de middenmoot
gaan eindigen op plek 5 of 6 verwacht ik. 
We gaan sowieso nog 4 punten pakken dit
zaalseizoen en 6 punten zou ook nog
kunnen eventueel.

Zoals ik begrepen heb gaat Petra misschien
stoppen, dit zou jammer zijn, omdat ze
zeker talent heeft voor korfbal.

Nu nog een kort stukje veldseizoen en dan
gaat het grootste deel van de D3 door naar
de C's.

Tot zover over de D3

Groeten , Erik de Boer





Wie ben je?
Emiel

Hoe lang korfbal je al?
Eerst bij Leeuwarden, nu speel ik een jaar
bij de Walden.

Wat vind je zo leuk aan korfballen?
Schieten, toernooien, de gezelligheid op
trainingen en ik vind de sport gewoon erg
leuk!

Wat vindt je leuker veld of zaal?
Buiten, lekker in de zon! (Regen vind ik iets
minder)

Wat zou je graag nog eens willen doen?
Team van de week zijn en met mijn trainer
Jorrit van Dijk oplopen.

Waar heb je de meeste zin in op 4
maart?
Dat het thuis is en bekenden kom en
kijken.

Nog iets te vertellen?
Nee niets

G-team toppers
Even voorstellen: Emiel en Jurgen

Wie ben je?
Jurgen

Hoe lang korfbal je al?
Nu bijna een jaar.

Wat vind je zo leuk aan korfballen?
Scoren, op het toernooi in Leeuwarden
heb ik ook gescoord!

Wat vindt je leuker veld of zaal?
Allebeide wel, maar als ik moet kiezen toch
op het veld. We zijn ook niet van suiker.

Wat zou je graag nog eens willen doen?
Team van de week zijn! Mijn trainer Jorrit
zou ik ook nog wel eens willen
aanmoedigen.

Waar heb je de meeste zin in op 4
maart?
Om te scoren waar vrienden en familie bij
zijn! Ik heb er zin in dat iedereen een keer
bij ons kan komen kijken.

Nog iets te vertellen?
Alles is goed. Nieuwe leden zijn altijd
welkom en ontvangen we graag in ons
gezellige team.



Op zaterdag 4 maart speelt ons G- team hun eerste thuis toernooi. Wij
zoeken nog supporters om ons op dit toernooi aan te moedigen. Kom jij

ook? Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in! 

Zaterdag 4 maart 
Van 10.00 tot 12.00 uur
Sportcomplex De hege Wâlden 

Kom jij ons helpen?! 





Jeugdbeleid
Nieuws van commissie
jeugdbeleid

We zitten inmiddels alweer ruim over de
helft van het zaalseizoen en onze
jeugdteams zijn hartstikke goed bezig. Ze
worden niet allemaal kampioen, maar
over de hele linie zien we dat spelers zich
verbeteren en het korfbalspel met veel
plezier en inzet beleven. En daar gaat het
uiteindelijk om.

Teamindeling seizoen 2023-2024
Op dit moment zijn we al weer begonnen
met de eerste inventarisatie voor de
teamindeling van volgend seizoen.
Hoeveel jeugd hebben per
leeftijdscategorie en hoeveel teams
verwachten we daar volgend seizoen uit
te kunnen vormen. Insteek is om voor het
eind van dit seizoen de teamindeling voor
volgend seizoen klaar te hebben en te
communiceren.

Tot afgelopen seizoen werd voor het
bepalen van de definitieve teamindeling
voor de C-, B- en A-jeugd gebruik gemaakt
van selectietrainingen. We hebben
besloten in het vervolg de
selectietrainingen af te schaffen voor de
C-, B- en A-jeugd en de teamindeling te
bepalen op basis van de huidige
prestaties. Voor de F-, E- en D-jeugd
werden er al geen selectietrainingen
gehouden. 

Voor de selectietrainingen van de A-
junioren houden we nog een kleine slag
om de arm. Het kan zijn dat we voor de A-
jeugd aan het begin van volgend seizoen
de selecties bepalen net als bij de
senioren. Nadere informatie volgt zodra
dat bekend is.

Daarbij zijn we wel van plan om op 1 of 2
vrije zaterdagen onderlinge toernooitjes
te houden in de leeftijdsindeling van
volgend seizoen. Deze wedstrijden zijn
natuurlijk leuk maar kunnen dan ook
gebruikt worden om spelers te
beoordelen. 

Speler volgsysteem
Sinds begin dit seizoen houden we de
individuele ontwikkeling van spelers vanaf
de D-jeugd bij en leggen dat ook vast: wat
zijn iemands sterke punten en wat valt er
nog te verbeteren. Dit wordt nu twee
maal per jaar geëvalueerd. Zo kunnen we
goed bijhouden hoe spelers zich
ontwikkelen en kunnen dat ook over
langere tijd monitoren. Hiermee kunnen
we gerichter werken aan de ontwikkeling
van individuele spelers. Bovendien kan dit
gebruikt worden als extra hulpmiddel
voor het bepalen van de teamindeling. 

Train de trainer
Momenteel zijn we bezig op een tweetal
avonden in maart alle jeugdtrainers een
Spelenderwijs Verbeteren clinic aan te
bieden. Het doel is om trainers beter te
maken en ze handvatten te bieden voor
het geven van leuke en effectieve
trainingen. Wij verwachten natuurlijk dat
alle jeugdtrainers meedoen! Meer
informatie volgt op korte termijn. 

Commissie Jeugdbeleid KF De Wâlden



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

VRIJWILLIGERS INZET KANTINE
Sinds het begin van dit jaar zijn we los met het nieuwe systeem voor de kantinebezetting op de
zaterdag. De eerste weken zijn goed verlopen en het systeem wordt goed ontvangen. De
teamcaptains hebben allemaal een mooi team van vrijwilligers om zich heen gevormd. 
Ons streven is om 10 teams operationeel te hebben. Goed om te zien dat er zich nog steeds
vrijwilligers aanmelden. Maar we zijn nog steeds op zoek naar 2 teamcaptains. Lijkt jou dit wat?
Meld je aan via vrijwilligers.sbso@gmail.com. 
Elk team (10-12 personen) staat onder leiding van een teamcaptain welke die betreffende zaterdag
de indeling en bezetting verzorgt voor de kantine met zijn of haar team. Elk team is zo 1x per 10
weken aan de beurt, wat neerkomt op zo’n 4x per jaar.

PRIJSVERHOGINGEN
Na de noodzakelijke prijsverhoging in de kantine afgelopen zomer hebben we nog steeds te maken
met stijgende inkoop-, energie- en onderhoudskosten. We ondezoeken nu investeringen in
verduurzaming.

NIX18 > WEL ZO SPORTIEF! 
Nog even de regels over de verkoop van alcohol in de kantine:
• 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. 
• Wij rekenen op jullie medewerking en begrip. De kantine draait op vrijwilligers, niet op
handhavers / 
politieagenten.

 
HIMMEL- & PUTSJEDEI
Kent u hem nog? Hij komt weer terug! 1 dag met een groot groep allerlei klusjes uitvoeren op ons
mooie sportcomplex. We zijn nog bezig met een inventarisatie en en hoe we deze dag willen gaan
invullen, 
maar het streven is om nog voor de zomerstop de himmel & putsjedei op de agenda te zetten

MEUBILAIR KANTINE
Een aantal meubelstukken zijn weer ter reparatie.

GEBRUIK KANTINE
Toernooi? Feestje? Bijeenkomst of ander event? En wil je gebruik maken van de kantine? Geen
probleem maar laat het ons tijdig even weten. We kunnen dan rekening houden met de inkoop en
bezetting en komen we niet voor verrassingen te staan.
Kantine: Ingrid Klaster en Patrick Sibrandi - kantine.sbso@gmail.com - 06 - 2753 8359 Facilitair:
Menno Veninga - vrijwilligers.sbso@gmail.com - 06 - 5766 3091

AFSCHEID JOS EBBERS
Hij is al een tijdje voorzitter af, maar morgen, zaterdag 25 februari, nemen we nog afscheid van onze
voormalig voorzitter Jos Ebbers. Onder het genot van een hapje en drankje willen we Jos bedanken 
voor zijn geweldige inzet in zijn bestuursperiode. In het voorjaar van 2015 ging Jos er voor staan om 
met een compleet nieuw bestuur de SBSO uit het diepe dal te halen en zich hard te maken voor
goede voorzieningen voor sportend Trynwâlden. Na 7 jaren is met vallen en opstaan de SBSO uit dat
dal opgekrabbeld en zijn de grote ambities welke in het voorjaar van 2015 zijn uitgesproken voor
een groot gedeelte gerealiseerd. Jos bedankt! 

februari 2023



Door Wessel
Op donderdag 5 januari ging ik met bijna
mijn hele team (De Walden D1) naar de
sporthal de Kortezwaag in Gorredijk voor
een training van de korfbalstars. Deze
middag waren onze trainers: Marvin
Piepers, Femke Faber, Lynn Bijkerk, Darren
Krook en Esmee Van Veen.

We deden eerst een gezamenlijke warming
up toen dat klaar was gingen we veel
partijtjes doen tegen elkaar. Ik deed met
Timo en Folkert tegen twee korfbal stars.
We hebben een keer gewonnen en twee
keer verloren.

Ook moesten wij reactie oefeningen doen
met pionnetjes. Je stond tegenover elkaar
en die trainer zei bijvoorbeeld oor (dan
moest je je oor aanraken) en dan als hij zei
pion en dan moest je zo snel mogelijk de
pion pakken. 

Na de training mochten we op ons shirt die
we gekregen hadden een handtekening
laten zetten door alle korfbalstars.

Korfbalstars
Leerzame training Korfbalstars

Door Fardou
Korfbalstars werd opgericht door
topkorfballers die jeugd en clubs willen
ondersteunen om beter te worden. Ze
organiseren allerlei activiteiten, zoals
kampen en clinics. In de kerstvakantie werd
er ook zo’n clinic georganiseerd. Bij
Korfbalstars ga je korfbaltechnieken
oefenen. De Korfbalstars-kerstclinic werd
dit jaar in Gorredijk georganiseerd bij
LDODK. Mijn team, D1, met daarin Anna,
Jeldau, Ilse, Isa, Wessel, Timo en Folkert,
was bijna compleet.

Dit jaar was het thema Let’s Play Korfbal!
We gingen gooi-oefeningen doen en
partijvormen oefenen. We deden actieve
spellen en nog even lekker schieten.
Als laatst deden we een partij tegen de
trainers van gorredijk , met je eigen
groepje.

Toen de training over was kregen we
handtekeningen op ons Korfbalstars-shirt.
Het is altijd leuk om er in de vakantie met je
team heen te gaan, om toch nog even te
kunnen korfballen. We hebben zelf hele
leuke trainers (Anton en Ruurd) , maar het
is wel interessant om eens andere trainers
te hebben.

Lees verder op de volgende pagina!



Door Timo:
Op donderdag 5 januari hebben we met de
D1 van de Wâlden mee gedaan met de
clinic in Gorredijk.

Deze clinic werd gegeven door Korfbalstars.
De trainers waren spelers van Ldodk en ze
waren heel aardig. We begonnen in een
drietal (Wessel, Folkert en ik) met de bal
over te passen door de hal. Dat moest je
dan doen met één hand, eerst je goede en
dan je slechte hand. 

Daarna moesten we naar de korf en
moesten we opdrachten doen, zoals:
Doorloop ballen of schieten van 5 meter.
Ook deden we dat je in een rij moest staan
en de trainers zeiden dan bijvoorbeeld:
Hoofd of schouders en die 

Korfbalstars
Leerzame training Korfbalstars

moest je dan aanraken en als er dan pion
werd geroepen, moest je zo snel mogelijk
de pion pakken. Dit deden we dan een
aantal keer en dan moest je weer met
iemand anders. In één van de laatste
opdrachten moesten we partij doen tegen
degenen voor ons, dat waren: Jeldau, Ilse,
Fardau en Isa.

Helaas hadden wij verloren, maar dat kwam
gewoon, omdat hun met één meer waren.
Bij de laatste opdracht moest je tegen de
spelers van Ldodk en dat was heel grappig!
Ik had er wel 2 van ver gescoord. Ik vond
het hartstikke leuk om mee te doen!

Groetjes: Timo de Jong D1



Hier ook uw
advertentie?

 
Stuur een mailtje naar

sponsorcommissie@kfdewalden.nl



Vanaf eind december is de Technische
Commissie gestart met de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen. Deze
voorbereiding start vaak met het plannen
van evaluaties met de verschillende
senioren teams. Op dit moment lopen deze
evaluaties. Vanuit deze evaluaties ontstaat
ook een beeld over de beschikbaarheid van
spelers en trainers voor volgend seizoen.

Vanuit de evaluatie bij de selectie werd
helaas duidelijk dat de huidige hoofd
trainers van onze selectie, Gerard de Haan
en Eddy de Jong, na dit seizoen zullen
stoppen als trainers. Zowel de spelers
van de selectie, de Technische Commissie
als ook het Bestuur waren erg tevreden
over de huidige samenwerking. Hierdoor
ontstond de uitdaging om voor het nieuwe
seizoen deze functies weer goed en
hoogwaardig in te vullen. 

Vanuit de selectie werd een delegatie
geselecteerd die namens de selectie input
gegeven heeft voor de zoektocht naar
nieuwe trainers en die in gesprek zijn
geweest met de nieuwe trainer om ambities
en visie over en weer te delen. We zijn als
Technische Commissie erg blij dat we er in
geslaagd zijn om Sake Koelma vast te
leggen als nieuwe hoofd trainer van de
selectie van KF de Walden. Met Sake
hebben we er veel vertrouwen in dat de
succesvolle ontwikkeling van de selectie die
ingezet is door Gerard en Eddy een vervolg
zal krijgen. 

Op dit moment zijn we gestart met het
zoeken naar een nieuwe trainer voor het
tweede team van KF de Walden die samen
zal werken met Sake bij het begeleiden van
Sake tijdens het nieuwe
seizoen.

Vanuit de tc
Technische Commissie

Daarnaast zal er ook nog gezocht gaan
worden naar een nieuwe teambegeleider (-
ster) die het team compleet maakt voor
volgend seizoen.

De Technische Commissie heeft inmiddels
ook een evaluatie gesprek gehad met het
derde team en is aangesloten geweest bij
de evaluatie gesprekken van de A1 en A2. In
deze 3 ploegen wordt de aanvulling voor de
selectie klaar gestoomd om de stap te
maken naar ons eerste en tweede team.
In de komende weken zullen de evaluaties
afgerond worden. Daarna zullen we starten
met het formeren van de teams voor volgt
seizoen en zal er gezocht gaan worden om
ook de begeleiding van alle teams rond te
krijgen.

Langzaam maar zeker loopt ook het
zaalseizoen richting het einde en zal het
tweede deel van de veldcompetitie in de
tweede helft van april weer starten. De
meeste ploegen spelen in deze
zaalcompetitie boven in mee. Misschien dat
we nog ergens kunnen verrassen in de
staart van deze competitie? Daarnaast zijn
er nog ploegen die er aan moeten trekken
om zo de aansluiting met de middenmoot
te behouden. Wij wensen iedereen veel
succes!

Technische Commissie KF de Walden.





Vandaag streden de toppers van F2 thuis in
sporthal annex sauna de hege wâlden. De
dames en heren speelden vandaag weer
een topwedstrijd onder de bezielende
leiding van Coach Froukje. 

Aaron verdedigde weer super, dit alles
afgewisseld met imponerende breakdance
moves die zijn weerga niet kent. Naar het
schijnt heeft Aaron deze moves niet geerft
van zijn vader...Fidde speelde weer super
fanatiek en was weer gretig op de bal.
Helaas werd zijn inzet in de wedstrijd niet
beloond met een doelpunt zodat pake zijn
centjes helaas in de portemonnee moest
houden. 

Anne-Mare en Esther waren vandaag weer

Verslagjes
Wedstrijdverslag F2

te zien op het hele veld zowel aanvallend
als verdedigend was het weer top, dit alles
zorgde voor veel verwarring bij de
tegenstander. 

Het samen spelen en verdedigen was in de
zinderende hitte van sporthal weer een
genot voor het oog. Zoals elke week werd
zowel in de wedstrijd als bij de
strafballenreeks de eer weer gered door
mooie doelpunten. 

Volgende week spelen we wederom thuis,
komt allen in zomerse kleding (of sauna
outfit) kijken. Het beloofd weer een mooie
wedstrijd te worden...

Wybren Knossen.

Halo ik ben sybrich en ik zit in de feen enik
speel al twee jaar op korfbal en ik treen
twee keer in een week en ik hep vijf
treeners en dat zijn lotte eva mare corine
julian en doutsen

In mijn team ziten marije dieke leanne we
treenen met de ftwee en we helpen elkaar
in de wetstreit en we heben laatsen nog
een wetstreit gespeelt en het was zefen
vier.

En ik vint het alteit leik vooral als we
vanatiek zijn en winen en ik ben de
koningjing van verdedegen

Groetjes sybrich

Wedstrijdverslag F1

het was op zaterdag achttien februari en we
speelden thuis tegen dtl en we hebben
verloren met 5-7 fidde en esther deden
mee met de wedstrijd, daarna moesten ze 
ook nog met hun eigen team f2

groetjes leanne
 





Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

04/03/2023 De Wâlden E3 - Pallas '08 E1 09.00 Mats Baarsma Gert Willem Bonnema

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

09/03/2023 De Wâlden MW1 - OKO/BIES MW1 21.00
Anne Koopmans /
Zwaagwesteinde

 

11/03/2023 De Wâlden 5  -  De Parabool 3 16.40 Bryan Juckers (res.)  

11/03/2023 De Wâlden A2 - Olympia (T) A1 15.30 Kees van der Veen  

11/03/2023 De Wâlden B1 - Mid-Fryslân/ReduRisk B1 14.30 Bareld Bos (res.)  

11/03/2023 De Wâlden C2 - Flamingo's C2 13.30 Thomas Rozendal  

11/03/2023 De Wâlden D3 - Vlug & Vaardig (G) D1 12.30 Hendrik Boers Ruurt Postma

11/03/2023 De Wâlden E1 - Wêz Warber en Fluch E1 11.30 Edgar Vellinga  

11/03/2023 De Wâlden E4 - De Wâlden E6 10.30 Niels Visser Anton de Haan

11/03/2023 De Wâlden E5 - Flamingo's E1 11.30 Cas Lagemaat Rutger Kloosterman

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

18/03/2023 De Wâlden A1 - LDODK/Rinsma Modeplein A2 14.00 Kees van der Veen (res.)  

18/03/2023 De Wâlden C1 - De Granaet C1 11.00 Sjoerd Prins  

18/03/2023 De Wâlden D1 - Drachten/Van der Wiel D1 13.00 Mirthe Ruisch Anne koopmans

18/03/2023 De Wâlden D2 - It Fean/Boelenslaan D1 12.00 Harm Groothof  

18/03/2023 De Wâlden E2 - Drachten/Van der Wiel E1 09.00 Mats Baarsma Sierck Zwart

18/03/2023 De Wâlden E3 - Invicta E1 10.00 Redmer Swart  

18/03/2023 De Wâlden E6 - MN en W E1 09.00 Anton Rosier Sjieuwke van der Veen

18/03/2023 De Wâlden F2 - Wordt Kwiek F1 10.00 Niels Visser Sjouke Stoker

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

25/03/2023 De Wâlden B1 - SIOS/Jumbo Wolvega B1 16.45 Kees van der Veen (res.)  

25/03/2023 De Wâlden B2 - NQL B1 15.45 Lieuwe Kronemeijer  

25/03/2023 De Wâlden D1 - De Waterpoort D1 14.45 Thomas Rozendal  

25/03/2023 De Wâlden D3 - DTS (S) D1 13.45 Jelmer Radersma  

25/03/2023 De Wâlden E2 - Heerenveen E1 11.45 Hendrik Boers Koos Westra

25/03/2023 De Wâlden E4 - De Granaet E1 12.45 Edgar Vellinga  

25/03/2023 De Wâlden E5 - Vlug & Vaardig (G) E1 12.45 Anton Rosier Gert Willem Bonnema

25/03/2023 De Wâlden F2 - LDODK/Rinsma Modeplein F2 11.45 Cas Lagemaat Edgar Vellinga

     

Datum Wedstrijd Tijd Wedstrijdleider Begeleider

30/03/2023
De Wâlden MW1 - Quick '21/Vlug & Vaardig (G)

MW1
21.00

Michiel Toonstra /
Zwaagwesteinde

 

01/04/2023 De Wâlden 5  -  DWA/Argo 2 17.40 Michiel Toonstra (res.)  

01/04/2023 De Wâlden A1 - DOS '46 A2 13.00 Bryan Juckers (res.)  

01/04/2023 De Wâlden A2 - Wêz Handich/DOW/TFS A2 14.10 Kees van der Veen  

01/04/2023 De Wâlden C2 - MN en W C1 12.00 Harm Groothof  

01/04/2023 De Wâlden D2 - CSL D1 11.00 Jelmer Radersma  

01/04/2023 De Wâlden E1 - DTL E1 10.00 Sjoerd Prins  

01/04/2023 De Wâlden E3 - Frigro E1 09.00 Mats Baarsma Eddy de Jong

01/04/2023 De Wâlden E6 - TFS E2 10.00 Redmer Swart  

01/04/2023 De Wâlden F1 - OKO/BIES F1 09.00 Niels Visser Gerard de Haan

Schema
Scheidsrechtersschema





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



Halwacht

Halwachtschema

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.



Omdat er nog een aantal onduidelijkheden bestaan over de functie van halwacht is deze
handleiding opgesteld. Zo weet iedereen die ingeschreven staat als halwacht, wat hij/zij
moet doen. 

Taken halwacht bij wedstrijden van
KF de Wâlden 1

Speelduur per team

Taken halwacht bij overige
wedstrijden

Halwacht
Handleiding halwacht & verloting

Verloting: Voor de wedstrijden van het 1e
worden de lootjes en programmaboekjes
verkocht door de halwacht. Hiermee wordt
begonnen tijdens de rust van de wedstrijd
hiervoor (meestal het 2e). Het geldkistje
hiervoor is op te halen bij penningmeester
Dick Vellinga, Rengersweg 67, Oentsjerk. De
entreeprijs bedraagt 2 euro. Voor de
verloting geldt: 3 lootjes voor 1 euro. 

Het scorebord hoeft bij de wedstrijden van
het 1e niet te worden bediend door de
halwacht. Dit wordt gedaan door de
wedstrijdjury. 

Spandoeken: Na de laatste wedstrijd (vaak
die van het 1e) moeten de spandoeken die
in de zaal liggen weer worden opgeruimd.
Deze moeten weer naar de bestuurskamer
worden gebracht. Hier kunnen ze op tafel
worden neergelegd. 

 F-jeugd – 4x10 min.

 E-jeugd – 4x10 min.

 D-jeugd – 2x25 min.

 C-jeugd – 2x25 min.

 B-jeugd – 2x25 min.

 A-jeugd – 2x30 min.

 Senioren – 2x30 min. 

Bediening scorebord: De voornaamste
taak van de halwacht bij andere
wedstrijden dan het 1e is de bediening van
het scorebord. Hieronder is een overzicht
te vinden van de speelduur voor de
verschillende leeftijdscategorieën. Hierbij
geldt dat de klok 1 minuut voor de rust en 1
minuut voor het einde van het wedstrijd stil
wordt gezet, behalve als de scheidsrechter
anders aangeeft. 

Ook zal er binnenkort een handleiding en
instructievideo voor het scorebord op
www.kfdewalden.nl worden geplaatst. 

http://www.kfdewalden.nl/




Kom jij ook bij de 
Kangoeroe Klup van 

KF De Wâlden?

Voor opgave en/of vragen kun je contact opnemen via: 
kangoeroeklup@kfdewalden.nl of kijk op de website www.kfdewalden.nl.

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):

11 maart • 1 april 22 april •
13 mei • 3 juni





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

11 maart    
 1 april

KANGOEROEKLUP
KF DE WÂLDEN 

Locatie: Tytsjerk





Facebook

Instagram





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!


