Voorwoord redactie
de

Voor u/jullie ligt alweer de 3 Kletskorf van dit seizoen. Het nieuwe jaar is alweer 2 maanden oud en
iedereen heeft z’n dagelijkse dingen weer opgepakt. Koning winter heeft even van zich laten spreken,
zodat we eindelijk weer even op de schaats konden staan. Sommige mensen behaalden hierdoor
zelfs de Kollumer krant.
Nu kunnen we ons weer gaan richten op de lente. De eerste sneeuwklokjes steken hun kopjes alweer
op uit de grond en verschillende planten/bomen botten alweer uit. Voor het korfbal betekent dit dat we
het zaalseizoen weer af gaan sluiten en in maart de veldcompetitie weer in gaan. Het zaalseizoen is
voor alle teams wisselend verlopen. Helaas is er geen team kampioen geworden, maar niet getreurd,
volgend seizoen beter.
Verder vinden u/jullie in dit nummer de vaste rubrieken zoals: voorwoord voorzitter,
wedstrijdverslagen, activiteiten jeugdcommissie, de doorgeef pen.
Naar aanleiding van een enquête onder de ouders van de jeugdkorfballeden om zich in te willen
zetten voor de sport van hun kind hebben zich 2 ouders aangemeld. Zij willen wel plaats nemen in de
redactie van de Kletskorf. Wij zijn hier heel blij mee zodat we taken beter kunnen verdelen wat ten
goede komt van het clubblad. Verderop in dit nummer stellen de nieuwe redactieleden zich aan u/jullie
voor.
De redactie wil u/jullie er nog wel even op attenderen dat ze het jammer vinden dat er niet spontaan
wat binnen komt. We moeten er altijd achter aan. Hebt u/jullie iets wat leuk is om te vermelden in de
Kletskorf geef het dan door. Het hoeft niet altijd te maken te hebben met korfbal hoor. Zo nu is
iedereen weer even wakker geschut uit de winterslaap!!!!!
De redactie wens u/jullie voor nu veel leesplezier.
Ronald, Tjerkje en Freerkje.

Verjaardagskalender tot eind maart

Bauke Zijlstra
Magriet Ozinga
Fennie Kooistra
Onno Zuidema
Aukje Haagsma
Grietsje v/d Veen
Christina Kooistra
Ronald Zijlstra
Freerkje Kooistra
Hendrik van Straten
Henk Jan van Lingen
Hanneke v/d Galién
Elske Keizer
Piet Ozinga
Sebastiaan Vermue
Taeke Oostra
Robin Busman

02-01-’06.
08-01-’06.
16-01-’06.
13-01-’06.
22-01-’06.
10-02-’06
13-02-’06.
18-02-’06.
21-02-’06..
29-02-’06.
01-03-’06.
01-03-‘06
12-03-’06.
17-03-’06.
17-03-’06.
21-03-’06.
23-03-’06.

Namens alle leden van K.V. de Lauwers hartelijk gefeliciteerd.

Voorwoord van de Voorzitter
Hallo beste sportvrienden.
Hier weer even een voorwoordje van de Voorzitter.
Als dit nummer van de kletskorf verschijnt is de zaalcompetitie ten einde en kunnen we de balans
opmaken.
Als we met het eerste team beginnen dan kunnen we concluderen dat het een wisselvalige competitie
was waarin tegen betere ploegen goed werd gespeeld en tegen mindere ploegen slecht werd
gespeeld.
Al met al eindigde men in de middenmoot.
Het midweekteam heeft een goede competitie gedraaid,er is wel eens verloren maar er werden veel
spannende wedstrijden gespeeld waarin de nodige punten werden meegenomen.
Het team eindigde net boven de middenmoot.
De B-aspiranten hadden het opnieuw moeilijk in de competitie maar ze hebben wel enkele gelijke
spelen behaald.
Johannes v/d Heide zal nu hun vaste trainer en coach worden en dit resulteerde er dan ook al in dat
er de laatste wedstrijden al beter werd gespeeld.
Op het gaan ze als C-aspiranten spelen zodat het allemaal wat gelijkwaardiger wordt en dat er ook
weer wat overwinningen komen en dit leid dan weer tot een betere motivatie.
We hopen dat we zo de spelers kunnen blijven motiveren om te blijven korfballen.
Onze dames E-pupillen hebben ook een leuke competitie gedraaid met verliespartijen maar ook winst
partijen en het grote enthousiasme in deze ploeg is gewoon top.
Vanuit het bestuur zijn er verder geen bijzonderheden te melden .
We hebben wat vergaderingen gehad en wat vergaderingen bezocht maar daar waren niet echt veel
bijzonderheden.
Het jeugdbestuur is actief bezig met de ledenwerving en ander activiteiten maar daarover zullen ze
zelf wel een stukje schrijven.
Zou ik toch nog bijna een hele belangrijke mededeling vergeten en wel dat onze trainer/coach Anne
Wiersma nog een jaar bij ons blijft en dit is toch wel erg fijn want er zijn heel wat ploegen in onze
regio die geen of nog geen trainer hebben voor het komende seizoen.
Mede doordat bijna alle spelers van het eerste team ook volgend jaar actief blijven spelen was dit een
stimulans voor Anne om er nog een jaar aan vast te koppelen.
Op scheidsrechter gebiedt kunnen we melden dat Johannes v/d Heide zoveel mogelijk de wedstrijden
probeert te fluiten dat dit niet altijd lukt heeft ook te maken organisatie bij de bond maar misschien
kunnen we op het veld nog eens een extra wedstrijd fluiten om zo niet teveel boetes op te lopen.
Verder wil ik alle vrijwilligers in welke vorm dan ook weer hartelijk bedanken voor al hun inzet voor de
vereniging want zonder jullie zou het niet lukken.
Nou wat mij betreft veel lees plezier verder en tot een volgende keer.
Vriendelijke Groeten,
Taeke Oostra

Contributiegelden gewijzigd
Met ingang van dit seizoen 2005-2006 zijn de contributies gewijzigd. Voorheen betaalde
iedereen een bedrag aan Bondsgeld en daarnaast een bedrag per maand. Het bondsgeld is
komen te vervalen en is nu verwerkt in de maandbedragen. De nieuwe maandbedragen zijn nu:

Welpen en Pupillen
Aspiranten
Junioren
Senioren
Overige leden

€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00

Zou iedereen die met een automatische incasso werkt het bedrag willen aanpassen, indien men dit
nog niet heeft gedaan.
Dit scheelt de penningmeester een hoop werk.
Daarnaast zijn er een groot aantal leden die de eerste maanden een foutief bedrag hebben
overgemaakt. Ik wil hierbij deze leden vragen om hetgeen wat te weinig betaald is, alsnog te betalen.
Alle contributiegelden dienen voor 31 Mei 2006 betaald te zijn.
!!!!!!!!!
Er bestaat vaak onduidelijkheid wanneer en of erbij ziekte of bij blessures ook contributie betaald moet
worden. De regel is dat er altijd contributie betaald moet worden. Indien iemand langer dan 7
de
maanden is uitgeschakeld, behoeft diegene na 7 maand geen contributie meer te betalen tot het
moment dat men weer gaat trainen of spelen.
!!!!!!!!
Alvast bedankt
Penningmeester Rudi Stuursma

Even bijpraten met Anne
Wat is er gebeurt na de laatste uitgave van de Kletskorf van december. We zijn geëindigd met de
wedstrijd tegen Boelenslaan in Houtigehage, die we verloren met 14-12. De volgende wedstrijd zou
tegen Avereest maar door de sneeuwval in de rest van Nederland, durfden zij niet af te reizen vanuit
Dedemsvaart. De week daarop moesten we naar Zuidhorn om tegen Zunobri te spelen. Door een
storing in de benzine toevoer van mijn auto,(dat heb je met al die electronica) kwam ik niet verder dan
Noordhorn. De wedstrijd werd verloren met 14-11 maar volgens Rudi had er meer ingezeten. Met 3
wedstrijden gespeeld en 2 punten,moesten we tegen Noveas uit Steenwijk. Na een uitstekende eerste
helft thuis in Kollum,stonden we in de rust voor met 10-2. De tweede helft was iets minder en speelden
we gelijk met 7-7, eindstand dus 17-9. Een mooie opsteker tegen een voor ons onbekende ploeg. De
volgende was tegen een van de kanshebbers voor de titel. Waterpoort uit Sneek is voor ons niet
geheel onbekend, we hebben er enkele seizoenen geleden op het veld tegen gespeeld. De Snekers
waren in het vorige seizoen net niet in staat om te overleven in de derde klas maar op het veld spelen
zij dit seizoen wel derde klas. In het programma boekje dat zij uitgaven voor deze
wedstrijd,waarschuwden zij vooral voor Hendrik van Straten. In onze wedstrijd verslagen hadden zij
gelezen,dat hij de ballen er van alle afstanden ingooide met een hand. Na een gelijkopgaande eerste
20 minuten,wisten zij in de laatste minuten een gat te slaan van 5 punten, ruststand 9-4.De tweede
helft waren zij de betere ploeg en verloren we met de dikke cijfers 18-7. Het volgende weekend
moesten we opnieuw tegen een kanshebber voor de titel,namelijk TDK. Eigenlijk zou dit een kopie
worden van de voorgaande wedstrijd. Tot enkele minuten voor rust ging het goed maar ook nu in de

rust een gat van 5 punten,4-9. De tweede helft waren we niet veel slechter (7-8) maar toch werd de
eindstand 11-17. Twee dikke nederlagen dus maar we hoefden ons niet te schamen want beide teams
gaan voor het kampioenschap en daar zijn wij niet aan toe.Dan maar weer punten pakken van de
concurrenten onderaan de lijst. Rapiditas was de eerste van de return wedstrijden. In een spannende
en gelijkopgaande wedstrijd,waarin we de hele eerste helft van de wedstrijd op een punt achterstand
bleven hangen,(10-9 bij rust) wisten we in het begin van de tweede helft de rollen om te draaien en dit
tot het eind vol te houden,zodat we wonnen met een hoge score van 16-19. Vol vertrouwen konden
we de confrontatie aan met Boelenslaan. Met een ruststand van 7-7 leek het te lukken om ditmaal de
punten te veroveren maar het geluk was niet geheel aan onze kant want met nog enkele minuten te
spelen,op de stand 13-13,waren we even de concentratie kwijt en wist Boelenslaan nog twee keer te
profiteren,13-15 dus. Met de wedstrijden tegen Avereest en Noveas in het vooruitzicht,moesten we
ons puntentotaal weer op kunnen vijzelen. Was het onderschatting van de beide tegenstanders? Het
leek er veel op want in plaats van punten pakken,verloren we beide wedstrijden met 15-10 en 16-11
en waren we weer in de buurt van de onderste plekken beland. Vooral de wedstrijd tegen Noveas was
een teleurstelling want we wisten een heer van de tegenstander niet af te stoppen en zodoende
maakte hij het verschil tussen Noveas en ons,door 8 keer te scoren. Maar zie daar,ook bij de Lauwers
kan er plotseling iemand opstaan en zelfs meer dan de helft van de productie van de doelpunten
opeisen. Tegen Zunobri waren we van plan om het ditmaal beter te doen dan in Zuidhorn. Na de
eerste helft leek dat er ook erg veel op want bij rust was de stand 10-8 en waren we steeds iets beter
dan Zunobri maar in de tweede helft stokte onze productie en wisten we maar drie keer te scoren
maar omdat Rudi dit keer op schot was en er 8 ingooide, waarvan 3 uit strafworpen, wisten we toch
nog een 13-13 uit het vuur te slepen. We waren klaar voor de revanche tegen Avereest. Die moesten
we zaterdag 18 februari inhalen maar ook nu belden de mensen uit Dedemsvaart op,dat het hun niet
lukte om naar Kollum te komen,omdat er nu erg veel blessures waren. Maar volgens mij zit er een
luchtje aan en zijn de meeste op vakantie naar de wintersport. Turijn misschien? Wordt vervolgd.
A.W.

Foto’s Kabouter Korfbal

Uitje naar de chinees
Heej allemaal,
e

Op vrijdag 13 januari kregen de korfballers van het 1 en de
midweek een mailtje van Sebastian en Cabo met een
uitnodiging voor een lopend buffet in Chinees Indisch
restaurant Lotus in Zwaagwesteinde op 20 januari.
Aangezien het nogal kortdag was en een boel leden niet
konden werd het verschoven naar 27 januari.
Op de uitnodiging stond dat we vanaf zes uur konden
aanschuiven. Zo gezegd zo gedaan, Freerkje kwam ons om
twintig over zes ophalen en zei dat ze hoopte dat ze niet tot
half acht hoefde te wachten met eten. Eenmaal aangekomen
bleek dat wij de laatsten waren omdat er blijkbaar gezegd
was dat we er uiterlijk om half zeven moesten wezen. Maar
dat mocht de pret niet drukken. Er stond van alles klaar, zoals
bami, nasi, babi pangang, mihoen, foe yong hai en nog veel
meer. Eenmaal aangeschoven konden we beginnen met het
eten, nadat Sebastian een welkomstwoord had gehouden.
Je zou denken dat de laatst aangeschovenen ook het laatst
te eten krijgen, maar Freerkje dacht daar anders over en
stond als één van de eersten bij het buffet. Zoals gewoonlijk
was Sabina erg aanwezig en Annemieke deed vrolijk met
haar mee, ze lagen constant dubbel van het lachen. Aan het
einde van de avond kwam Johannes er maar even bij zitten
op polshoogte te nemen en ze een beetje in bedwang te
houden, maar is het de vraag of hem dat gelukt is. Tot slot
ging iedereen nog even afrekenen en konden we terug zien
op een gezellige avond!!!
Groetjes Jolanda en Sabina

Kaboutermiddag
Woensdag 15 februari mocht ik samen met Pieter de
kaboutermiddag verzorgen in de sporthal te Burum. De
eerste keer was dit al een groot succes en de tweede
keer waren Freerkje en Willy ook erg enthousiast. De
opkomst wordt steeds groter en deze keer waren er
maar liefst 15 kleuters. Zij waren zo enthousiast, daar
krijg je weer heel veel nieuwe korfbalenergie van. We
begonnen weer even met een kennismakingsrondje.
Daarna gingen we een tikspel doen. Een paardje lag te
slapen in de stal en de kinderen gingen het paardje
wakker maken. Het paardje vond dit natuurlijk niet leuk
en probeerde de kinderen te tikken voordat ze thuis
waren. De kinderen vonden dit zo ontzettend leuk dat
ze als gekken door de zaal renden (tot groot vermaak
van Pieter) en allemaal wel een keer paardje wilden zijn.
Dit kon natuurlijk niet want er stond ook nog korfballen
op het programma. We hadden zeven spelletjes uitgezet
waar de kinderen in groepjes van vier bij langs gingen.
De spelletjes waren bv. pittenzakken door het wandrek
gooien, de bal over de bank in de korf rollen, kegels
omrollen, pionnen van een bank afgooien, op een echte
korf doelen! De kinderen vonden het allemaal heel leuk
en vonden het soms moeilijk om bij hun eigen spel te
blijven. Omdat we het weer gezamenlijk wilden afsluiten
deden we tot slot nog een tikspel in de kring, dit spel
was nog wat moeilijk. We zagen al weer heel wat
ouders, de tijd bleek al weer voorbij!

Kinderen van groep 1 en 2, wij vonden het superleuk Zien we jullie in maart weer terug?
Ook kleuters uit Munnekezijl, Kollumerpomp en Visvliet zijn natuurlijk van harte welkom!!
Groeten van Petronella

Kabouterkorfbal
Zoals we in de vorige Kletskorf al vermelden is er gestart met een aantal spelmiddagen voor de
groepen 1 en 2 van de basisscholen in de omliggende dorpen. Het doel van deze spelmiddagen is dat
we aan het eind van alle middagen graag een kabouterteam willen opstarten. Op de eerste
spelmiddag kwamen 13 kinderen af. Met deze 13 kinderen zij we verder gegaan door ze voor elke
middag persoonlijk uit te nodigen. Ze mochten best een vriend of vriendinnetje mee nemen die dan
voor de volgende spelmiddag ook een persoonlijke uitnodiging kreeg. Inmiddels zijn er 3
spelmiddagen geweest en zijn er 15 kinderen die de middagen trouw bezoeken. Ze zijn stuk voor stuk
heel fanatiek bij het beoefenen van de spelletjes zoals: dobbelsteen gooien, pitzakjes gooien,
estafetteloop, gewoon doelen, blikgooien enz. Het programma ziet er elke keer weer anders uit.
Er wordt nog 1 spelmiddag gehouden en wel op 15 maart’06. Daarna benaderen we de ouders van de
kinderen met de vraag of hun kind op kabouterkorfbal mag komen. Natuurlijk hebben we dan de
kinderen al gevraagd of ze het leuk zouden vinden om op kabouterkorfbal te komen. Wij als
jeugdcommissie hopen dat dit project slaagt en dat we in de toekomst nog meer kaboutertjes mogen
verwelkomen.
Namens de jeugdcommissie, Freerkje

Oudpapier schema
Oud-papier Schema 2006

S.V. De Lauwers

1 april

Pieter Hoving (688212)

Jan Zijlstra sr. (249036)

6 mei

Piet Ozinga (249365)

Onno Zuidema (688305)

3 juni

Rieks Zijlstra

Sebastian Vermue

1 juli

Henk-Jan v. Lingen

Hendrik v. Straten

5 augustus

Jan Zijlstra sr.

Piet Ozinga

2 september

Onno Zuidema

Pieter Hoving

7 oktober

Rieks Zijlstra

Sebastian Vermue

4 november

Henk-Jan v. Lingen

Hendrik v. Straten

2 december

Pieter Hoving

Piet Ozinga

Reserve: Foppe Groen te Burum.

Wanneer er niet gelopen kan worden dit vroegtijdig melden zodat er iemand anders geregeld
kan worden. Maar eerst ZELF proberen iets te regelen! Dus eerst: onderling proberen te ruilen!
Met vriendelijke groet,
Annemieke Zijlstra (06-30899052/0594-688335)
Email: am_zijlstra@hotmail.com

Foto’s E-pupillen

Poppeslok Elske & Theo

Het bestuur ging op poppeslok bij Elske en Theo!

Wist u dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat we na de uitwedstrijd in Dedemsvaart tegen Avereest op stap zijn geweest naar
Discotheek Pruim in Zevenhuizen
Dat dit zeer gezellig en geslaagd was ondanks de verliespartij in Dedemsvaart
Dit goed voor de teamspirit is geweest
Tot diep in de nacht hebben “geswingd”
Dit zeker voor herhaling vatbaar is voor de toekomst
Freerkje Kooistra weer vast bij het eerste team korfbalt
Wij daar zeer blij mee zijn.
Dat ook Sabina de Vries ook weer terug is en weer korfbalt
De Lauwers daar zeer blij mee is
Bestuurslid Elske nu een trotse moeder is van dochter Laura
En Theo natuurlijk de trotse vader
Bijna het gehele bestuur bij Elske op poppeslok is geweest
Dat dit hartstikke leuk en gezellig was.
Het eerste team het zeer waardeert dat ze bij elke thuiswedstrijd in de Van der Bijhal worden
gesteund door een aantal zeer trouwe supporters.
Wij deze steun goed kunnen gebruiken
Dat we hopen dat het eerste team nog heel lang op hun steun kunnen blijven rekenen
Dat bijna alle spelers van het eerste team hebben toegezegd nog een jaartje door te gaan.
We een zeer getalenteerd E-pupillen team hebben
Dat deze door Vakgarage Kooistra in een mooi nieuw tenue zijn gestoken.
Wij als bestuur van de vereniging Vakgarage Kooistra daarvoor zeer dankbaar zijn

Sponsors en adverteerders
Sponsors van K.V. De Lauwers seizoen 2005 – 2006
Hoofdsponsor: V.o.f. Bremer’s Handel en Transport te Burum
Kleding-sponsors:
Senioren I
Trainingspakken:
V.o.f. Bremer’s Handel en
Transport
Te Burum
Shirts:
Samenwerkend Isolatie Bedrijf
Te Munnekezijl
Sporttassen:
Seatrade Groningen B.V.
Te Groningen

Midweekteam:
Shirts:
Van Lingen Buldozerbedrijf te Warfstermolen
(foto seizoen 2004/2005)
Trainingspakken:
Pakken van K.V. De Lauwers

B-Aspiranten:
Shirts:
Fokkema Techniek te Munnekezijl

E-Pupillen:
Shirts:
Nieuwe Sponsor !!!!!

Vakgarage Kooistra te Kollumerpomp

Adverteerders seizoen 2005-2006 clubblad “De Kletskorf”:
•

Seatrade Groningen B.V.

Groningen

•

De Haan Westerhoff Zonwering

Drachten/Groningen

•

V.o.f. Bremer’s Handel en Transport

Burum

•

Kingma’s Bouwbedrijf v.o.f.

Burum

•

Box Architecten

Burum

•

Roelof Stroetinga Fotografie

Burum

•

De Schans – Dorpshuis

Munnekezijl

•

V.o.f. Bouwbedrijf Paauw

Munnekezijl

•

Fokkema Techniek

Munnekezijl

•

Zeilmakerij J. Brouwers

Munnekezijl

•

V.o.f. Zuidema - Agro en Transport

Munnekezijl

•

Enter Administratie Service

Groningen

•

V&B Tweewielers Sport

Buitenpost

•

Rabobank De Lauwers

Kollum/Buitenpost/Surhuisterveen

•

Zalencentrum De Colle

Kollum

•

M. Hilboezen – De Speciaalzaak

Kollum

•

Kl@@s Banga Brillen (Satelite Sound)

Franeker

•

Dorpshuis Trefpunt

Kollumerpomp

•

Canvas Company

Burum - NIEUW

•

Hier had Uw bedrijf kunnen staan: Belangstelling ??? Neem contact op met iemand van
het bestuur of van de redactie van de “Kletskorf”

Bericht van het jeugdbestuur
De kerstvakantie is achter de rug en nu hebben we alweer voorjaarsvakantie!
Nog een paar keer in de zaal korfballen en dan gaan we weer lekker met de veldcompetitie beginnen.
Tussen kerst en oud en nieuw hebben wij als jeugdbestuur gezorgd dat alle chauffeurs van de jeugd
een kerststol hebben gekregen. Dit om ze te bedanken voor hun inzet om de kinderen naar de
wedstrijden te brengen.
De kabouterkorfbal op de woensdagmiddag wordt druk bezocht, de kinderen zijn erg enthousiast.
Verder in de Kletskorf meer over het kabouterkorfbal.
We hadden voor de aspiranten een leuke middag/avond gepland op 17 februari in de kantine, helaas
is dit niet door kunnen gaan want de kantine was al gereserveerd. In maart hebben we als
jeugdbestuur de volgende vergadering en moeten we een nieuwe datum prikken voor de aspiranten.
Tot zover de berichtgeving van het jeugdbestuur: Petronella, Pieter, Feerkje Saakje en Christina.

Geef de pen door
Bedankt voor de pen Hendrik!
Deze keer mag ik iets schrijven over mezelf en vreemd genoeg is dat toch best moeilijk. Ik ben
Petronella Kuiken-Zuidema. Ik ben getrouwd met Klaas Kuiken en wij hebben samen twee schatten
van kinderen; Hinke van 4 jaar en Wynand van 1,5 jaar. Hinke roept altijd heel hard dat zij ook op
korfbal wil maar wanneer er een kaboutermiddag is houdt zij het toch liever nog even voor gezien.
Wynand lijkt een echte korfballer te worden, hij gooit alles door de kamer, alhoewel Klaas daar
natuurlijk niets van wil weten.
Wij wonen in Kollumerpomp en mijn werk heb ik in Metslawier,
hier sta ik drie dagen voor de klas.Opgegroeid ben ik in
Munnekezijl bij het transportbedrijf Zuidema wat toen nog
gevestigd was in de kern van het dorp. Toen ik negen jaar was
wilde ik graag op korfbal, waar mijn broers Jan-Theunis en Onno
toen ook al op zaten. Samen met een vriendinnetje werd ik lid.
Terwijl zij haar lidmaatschap al snel beeindigde, zette ik door. Ik
kwam later in de meisjesaspiranten en dit vond ik erg leuk.
Omdat er weinig van mijn leeftijd waren stroomde ik op mijn 15e
al door naar de senioren. Ik kwam in het tweede, dat toen ook op
zaterdag speelde en ik ging ook al snel mee op reserve bij het
eerste. Dit vond ik altijd een hele eer. Later kreeg ik een vast
plekje in het eerste team en dit vond ik een hele gezellige tijd.
We gingen vaak na het korfballen nog even ergens aan om iets
te eten en dat was altijd beregezellig. Ook trainde en coachte ik
in die tijd de jeugd, dit heb ik zes jaar met heel veel plezier gedaan. Toen ik uit huis ging ben ik hier
mee gestopt en toen ik zwanger werd van Hinke moest ik ook stoppen bij het eerste. En ik moet heel
eerlijk zeggen dat ik dit nog steeds een beetje mis. Ik speel nu in het midweekteam en dit is ook erg
leuk, maar het is allemaal wat minder fanatiek. En aangezien ik nog maar 28 jaar ben heb ik hier nog
wel eens een beetje moeite mee. Maar natuurlijk moedig ik ze bij de thuiswedstrijden met veel plezier
aan! Volgens mij heb ik nu al heel wat verteld.
Dan geef ik de pen door aan Johannes v/d Heide

Verslagen midweek
De Lauwers MW1 -Nowegro MW1 9-10
De Lauwers speelde har eerste thuiswedstrijd in het nieuwe jaar tegen Nowegro. De Lauwers nam een
voorsprong door een afstandschot van Rieks Zijlstra maar Nowegro wist gelijk te maken door een in loper goed af
te maken.
Jan Theunes Zuidema maakte van afstand 2-1 en Ybeltje van der Veen wist een strafworp goed af te ronden.
Onno Zuidema afstand 4-1. De heren van Nowegro waren het gevaarlijkst. De stand werd 4-2 en door Ybeltje van
der Ven 5-2.
ER was veel lichamelijk contact door beide partijen maar de man het zwart floot hier niet voor zodat de wedstrijd
wat rommelig werd.
Nowegro wist op gelijke hoogte te komen door twee inlopers van een heer. Maar de Lauwers probeerde weer
voor te komen en deed door een afstander van Johannes van der Heide maar weer werd de stand gelijk. De
verdediging was in de laatste minuten niet zo attent als anders en ook het schot was er niet.
Vlak voor tijd werd het 9-8 door een afstandschot van Sabina de Vries maar weer even niet goed op letten en een
heer schoot de gelijkmaker er in.In plaats van de bal in de ploeg te houden werd er paniekerig gespeeld en de bal
ging verloren en in de laatste seconde werd het nog 9-10 voor Nowegro. Jammer een gelijk spel was op z'n
plaats geweest gezien de tweede helft, in de eerste helft had de Lauwers het heft in handen maar wist dit niet
door te zetten.
De doelpunten werden gemaakt door:
Rieks Zijlstra 1x-Ybeltje van der Veen 2x- Jan Theunis Zuidema 1x- Petronella Kuiken 1x-Johannes v.d. Heide
2xSabina de Vries 1x-Onno Zuidema 1x.
De Lauwers MW1 -KORWI MW`1 8-8
De Lauwers speelde thuis in Leens tegen de koploper uit Winschoten. De uit wedstrijd werd met 8-5 verloren.
De heren van Korwi waren het gevaarlijkst.
De Lauwers was zeer gedreven en door doelpunten van Jan Theunes Zuidema één van afstand en omdraaibal
stond de Lauwers voor met 2-0. Maar Korwi wist weer langszij te komen (2-1) maar Henk Jan van Lingen zag een
afstandschot door de mand gaan. (3-1)
Er werd van beide kanten goed verdedigd zodat er weinig doelpunten waren.(3-2) Petronnela Kuiken wist voor de
rust de stand nog op 4-2 te brengen.
In de 2e helft kwam Korwi goed terug en er werd om en om gescoord. Maar telkens wist de Lauwers het eerste
doelpunt weer te maken slechts één keer stond Korwi op voor sprong maar gelukkig voor de Lauwers werd het
door een afstandschot van Willy van der Heide (7-7). Johannes v.d. Heide wist door een goed genomen vrije bal
de Lauwers weer aan de goede kant te zette. (8-7).
Er moest nu goed op bal bezit gespeeld worden en alleen de echte kansen mochten benut worden. Helaas werd
er toch geschoten en de bal kwam in het aanvalsvak en van afstand was het raak. (8-8).
Toch één puntje voor de Lauwers waar twee in hadden gezeten.
Een leuke sportieve wedstrijd.
de doelpunten werden gemaakt door:
Jan Theunes Zuidema 3x- Henk Jan van lingen 1x-Petronella Kuiken 1x-Ybeltje van der Veen 1x-Willy van der
Heide 1x-Johannes van der Heide 1x.
Argo MW1 -de Lauwers MW1 7-13
De Lauwers reisde donderdag naar Ten Boer voor de return wedstrijd thuis werd gewonnen met 9-8.
De Lauwers wilde deze wedstrijd graag winnen om de derde plaats te behouden.
Argo opende door een afstander van een dame 1-0 in de 2e minuut.
Petronnella Kuiken maakte gelijk door een afstandschot en Sabina de Vries maakte er 1-2 van ook door een
afstandschot. Maar weer werd het gelijk door even niet opletten een kansje onder de korf.
Henri Vermue ronde een omdraaibal goed af (2-3) en Willy van der Heide schoot van afstand raak. Hierna wist
de Lauwers een gaatje te slaan door doelpunten van Sabina de Vries (3-6) en Argo maakte er 4-6 van En een
kansje van Hendrik van Straten 4-7, dit was de ruststand.
In de tweede helft scoorde de Lauwers nog 6x en Argo 3x. De wedstrijd werd gefloten door een kandidaat.
De doelpunten werden gemaakt door:
Sabina de Vries 2x Ybeltje van der Veen 2x- Henri Vermue 2x- Hendrik van Straten 2x-Petronella Kuiken 2x-Wlly
van der Heide 1x- Tjerkje v.d. Laan 1x-Rieks Zijlstra 1x
zaterdag 25-02-06

Verslag E-pupillen
Lauwers E1 pakt 2 punten op Wees Kwiek E1
KOLLUM: Afgelopen zaterdag moesten de E-pupillen van de Lauwers hun allereerste
zaalwedstrijd tegen Wees Kwiek uit Nuis spelen. Er werd gespeeld op een eigenlijk te klein
veld omdat we niet precies konden ontdekken welke lijn nu precies het veld was. Samen met
de tegenstander zijn we toch tot een overeenstemming gekomen. Voor de wedstrijd kregen
de pupillen van de Lauwers een verrassing! Ieder kreeg een tas vol met leuke dingetjes
zoals kleurstiften, puntenslijper, gum, een kleurboek etc.. Ze werden dus goed verwend!
Daarna zijn we met z’n allen op de foto geweest. Na alle pret moest er toch serieus worden
gekorfbald. We begonnen de wedstrijd met 2 heren (dames met hesjes) en 2 dames, de
heren waren Marieke van Straten en Hennie Oostra. De dames bestonden uit Grietsje v/d
Veen en Dorien de Vries. Op reserve stonden Tess en Fennie Kooistra. De ploegen waren
qua lengte aardig verdeeld zodat iedereen een gelijkwaardige tegenstander uit kon kiezen.
Wel kon gezien worden dat de tegenstander iets meer ervaring had dan de pupillen van de
Lauwers. Er werd beter en sneller naar elkaar gegooid en er werd meer samengespeeld. Bij
de Lauwers liepen de dames wat meer door elkaar heen en duurde het net iets te lang met
overspelen zodat de tegenstander de bal kon onderscheppen. Er werd wel goed geprobeerd
om rond te draaien onder de korf, al loopt iedereen soms nog wat door elkaar heen.
Vergeleken met een paar wedstrijden terug zit er al een goede vooruitgang in. Bij de
Lauwers wordt meer met elkaar over gespeeld, er wordt veelal langs de lijn gespeeld als de
bal van de verdediging naar de aanval moet en er wordt al wel iets sneller gegooid.
Hartstikke mooi dus! Ook het verdedigen gaat goed. In de eerste helft stond Grietsje soms
wat te dromen waardoor haar tegenstander meer ruimte kregen om te scoren. De 0-1 werd
dan ook door haar dame gescoord. In de rust bleek dat Grietsje nog niet helemaal wakker
was maar ze zou proberen om de tweede helft haar tegenstander meer in de gaten te
houden. Dit is gebleken! Grietsje hield haar dame goed in de gaten, met het inlopen kon de
dame geen kant op. De dame kreeg dan ook veel minder kansen om te scoren. Prima
gedaan dus de tweede helft. In de tweede helft werd er op een gegeven moment echt goed
gespeeld door de Lauwers. De bal werd snel uitgebracht en bij de korf wist iedereen goed
vrij te lopen zodat de bal ook snel rond de korf ging. Er werd goed samengespeeld. De
Lauwers begon fanatieker te spelen met de drang om te scoren. Dit gebeurde in de 14e
minuut van de tweede helft. Hennie scoorde van afstand de gelijkmaker. Iedereen juichte, dit
was waar we lange tijd op hadden gewacht: een doelpunt. Nu was er de drang om nog een
doelpunt te scoren en voor de winst te gaan. Moeders van de pupillen werden aan de kant
ook fanatieker en lieten de spanning hoog oplopen. Er werd haastig gespeeld, snel gegooid
met de mazzel soms dat de ballen goed aankwamen. In het haastige spel wist Hennie
Oostra, na 2 minuten na haar vorige doelpunt, middels een kansje nóg een keer te scoren
wat de stand op een 2-1 voorsprong maakte. De coach probeerde de pupillen met alle
spanning en geschreeuw van alle kanten rustig te laten spelen en zich nog te concentreren
op het verdedigen want het was nog iets meer dan 2 minuten spelen en de tegenstanders
waren nog wel gevaarlijk. Het bleef spannend want de tegenstanders schoten een paar keer
net naast. Gelukkig wist Grietsje goed te verdedigen en kreeg ze de bal mee zodat de
Lauwers de bal naar hun eigen korf kon brengen. Door alle spanning ging het spel niet
geheel vlekkeloos meer en iedereen van de Lauwers was dan ook blij met het eindsignaal.
Eindelijk weer 2 punten! Nu hopen dat we dit doorzetten naar de volgende wedstrijden.

Nederlaag voor de Lauwers E1 op De Pein E2
Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen de Pein E2 voor de Lauwers E1 op het programma. In
de mist vertrokken we naar Opeinde. Bijna aangekomen in Opeinde werd de coach opgebeld door
iemand van het thuisfront met het bericht dat de shirten en spelerskaarten nog in Burum lagen. Na
overleg met de tegenpartij is besloten dat de Lauwers in reserveshirts van hun konden spelen.
Probleem was toen nog dat we ook geen hesjes mee hadden voor de heren en zij ook geen meer
hadden. Uiteindelijk gingen de heren in trainingspak spelen en de dames kregen de reserveshirts aan
van de Pein. De eerste helft begonnen Hennie, Hanneke, Dorien en Grietsje aan de wedstrijd. In de
loop van de wedstrijd hebben de overige drie dames, Marieke, Fennie en Tess ook gespeeld. De Pein
speelde beter dan de Lauwers en wist in de eerste helft dan ook tweemaal te scoren. Het eerste
doelpunt werd echter keurig verdedigd door de Lauwers. Helaas zag de scheidsrechter dit anders en
werd het doelpunt gewoon geteld. De Pein speelde goed naar elkaar over en draaide lekker rond de
korf. Voor de Lauwers was het moeilijk om de bal van de verdediging naar de aanval te brengen en
een aanval goed op te zetten. Er werd te lang gewacht met gooien naar elkaar. In de rust heeft de
coach net als vorige week gezegd dat ze sneller moesten gooien naar elkaar omdat anders de
tegenstander er tussenspringt. Ook moesten ze langs de zijkant spelen in plaats van midden door het
veld. Er zou tevens geprobeerd worden om iemand onder de korf te zetten en dan proberen te
inlopen. De tweede helft van de wedstrijd ging een stuk beter. Er werd over de gehele wedstrijd
gezien erg goed verdedigd door de Lauwers. Iedereen bleef goed bij haar eigen tegenstander en zelfs
werd er zo nu en dan overgenomen! In de tweede helft werd er iets sneller gegooid naar elkaar en iets
meer langs de zijkant gespeeld. Ook heeft Grietsje een paar keer onder de korf gestaan, hartstikke
goed! De Lauwers kreeg nu meer kansen. Hennie heeft een paar mooie kansen gemaakt maar helaas
werd er niet gescoord. Volgende week staat de Pein E2 om 10.00 uur weer op het programma en dan
hopen we wel te scoren en de verdediging net zo dicht te houden als vandaag! Met de strafworpen
wist Hennie wel te scoren en hebben we deze keer ook gewonnen! Ook Marieke heeft gescoord maar
alleen de vier spelers in het team worden meegeteld voor de uitslag. Einduitslag: 2-0 (strafworpen: 01).
Nederlaag voor Lauwers E1 op Flamingo’s E4
Afgelopen zaterdag moest het Lauwers E1 uit Warfstermolen in Buitenpost het opnemen tegen de
thuisspelende ploeg Flamingo’s E4. Vorige keer werden de punten door de Lauwers mee naar huis
genomen. Marieke, Fennie, Tess en Hennie begonnen aan de wedstrijd. In de eerste helft van de
wedstrijd werd er goed gespeeld door de Lauwers. Er werd goed verdedigd. Flamingo’s had een paar
goede kansen maar wisten deze niet af te maken. Fennie kreeg de bal onverwacht op haar gezicht en
ging even op reserve staan in plaats voor Hanneke. Hennie scoorde voor rust van afstand zodat de
Lauwers een voorsprong had van 0-1. In de eerste helft werd er goed samengespeeld alleen duurde
het soms te lang voordat er overgegooid werd. In de rust kreeg het Lauwers-team de opdracht mee
om sneller over te gooien wanneer er iemand vrijloopt. In de tweede helft kwam Fennie na een kleine
blessure weer in het veld voor Tess. Flamingo’s kwam sterker de kleedkamers uit en scoorde dan ook
al gauw de 1-1. Dorien kwam nog voor Marieke in het veld. De opdracht om sneller te gooien lukte
een paar keer zodat de bal sneller en makkelijker naar eigen doel gebracht kon worden. De Lauwers
concentreerde zich echter niet geheel meer op het verdedigen zodat er na vele kansen van de
Flamingo-dames nog 2 keer gescoord werd wat de eindstand op 3-1 maakte.

Stukje Grietsje
Op 4 januari zijn we begonnen met de training van het korfballen.
Het was leuk, want Tineke kwam met het meisje Anna.
We hadden met zijn allen een cadeautje gekocht.
Dit was een zilveren armbandje met haar naam er op.
We kregen een zakje met iets lekkers er in.
Het was een hele leuke training die middag.
Groetjes Grietsje van der Veen

E-pupillen
Stand van zaken E-pupillen
Sinds begin dit korfbalseizoen ben ik coach van de E-pupillen. Voorheen ging ik soms mee tijdens
toernooien. Dit was het eerste zaalseizoen voor de E-pupillen, maar ook voor mij als coach. Achteraf
blijkt dat er in de E4-tallen geen onderscheid is gemaakt qua niveauverschillen van de ploegen.
Daardoor werd er in de zaal een paar keer met grote aantallen verloren. Dit was tegen OKO/BIES,
DIO en Zunobri. Ook de andere ‘mindere’ ploegen konden hier niet van winnen, het niveauverschil
was gewoonweg te groot. Gelukkig waren er ook nog een aantal andere ploegen waar het leuker
tegen was om tegen te korfballen. Het verschil was minder groot waardoor de wedstrijden ook
spannender waren. Als coach zijnde was het dan ook makkelijker om iets uit te leggen. We hebben
zelfs een paar keer gewonnen! Dit is best knap voor een eerste zaalseizoen. Het korfballen gaat dan
ook steeds beter. Het verdedigen gaat op zich aardig, alleen moet er nog wat meer gehamerd worden
op het ‘achter de tegenstander aanlopen’. We hebben dit al een paar keer aangegeven maar tijdens
de wedstrijd is dit waarschijnlijk teveel denkwerk voor de pupillen. Het gaat nog niet vanzelfsprekend.
De aanval gaat steeds beter. Zo wordt het tegenwoordig al redelijk rond de korf gespeeld. Afgelopen
wedstrijd was dit vooral te zien (dit was tegen OKO/BIES in Kollum), er werd goed samengespeeld,
alleen zo nu en dan nog wat door elkaar heen gelopen waardoor het ronddraaien verstoord werd door
de tegenstanders die er tussen sprongen en de bal af konden pakken. Al met al zit er dus wel
verbetering in maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten en daarvoor hebben we een training op de
woensdagmiddag!
Sinds kort hebben we een nieuw lid, Marieke de Vries. Marieke is de zus van Dorien, die al een tijdje
op korfbal zit. Marieke heeft al een paar wedstrijden meegespeeld en doet het hartstikke goed! Ze pikt
veel ballen er tussenuit zodat wij weer snel de bal naar de aanval kunnen spelen, erg handig dus!
Jammer is dat we op moment 8 pupillen hebben. Aan de ene kant is het natuurlijk positief maar het
zou leuk zijn als we volgend seizoen met een 8-tal konden spelen in plaats van een 4-tal. Met 8
personen in een 4-tal is het lastig wisselen en krijgt een ieder ook minder tijd om te spelen. Dus
wanneer je weet dat er iemand (rond 8-10 jaar) misschien zin heeft om te korfballen neem haar of
hem eens mee naar de training en wie weet vind degene het hartstikke leuk! Vooralsnog blijft het een
4-tal.
We hebben nog een wedstrijd voor de boeg. Dit is de inhaalwedstrijd tegen Zunobri E2. De wedstrijd
verviel omdat er bij ons toen Sinterklaasintocht was. Zij hebben de wedstrijd nodig voor hun
kampioenschap.
In het veldseizoen hopen we met wat minder sterke ploegen in de poule te zitten. In ieder geval zitten
we met ploegen in de poule die vlak bij ons in de buurt zijn. Dit scheelt veel reistijd. We zullen het zien!
Ik heb er vertrouwen in!
Als laatste wil ik nog even zeggen dat het leuk is om te zien dat er ouders zijn die met thuiswedstrijden
altijd aanwezig zijn (en zelfs met sommige uitwedstrijden)! Dit is voor de kinderen en als coach-zijnde
erg leuk en ik denk dat het tevens de kinderen stimuleert om extra hun best te doen!
Groetjes Annemieke Zijlstra (coach E-pupillen)

1e team
Het avontuur van de Lauwers naar het onbekende Dedemsvaart (Vledder)
Op 28 januari jongstleden moest de eerste selectie van de Lauwers, onder leiding van Anne Wiersma
uit Buitenpost, aantreden in Vledder. We vertrokken vrij vroeg om te voorkomen dat we door rondjes
rijden in Vledder te laat aan zouden komen. Gelukkig hadden sommige mensen op internet gekeken
waar we precies heen moesten.. Ik dacht namelijk dat we naar Dedesvaart moesten maar dit bleek
later Vledder te zijn. Met verschillende uitgeprinte routeplanners vertrokken we in drie auto’s
vertrokken vanaf Grijpskerk. De leden die meegingen waren: Rudi, Hendrik, Pieter, Onno, Henk-Jan,
Tjerkje, Janna, Jolanda, Christina en Annemieke. Ik was nog iemand vergeten: Sabina. Sabina ging
mee om het eerste team vanaf de bank aan te moedigen. Jammer was wel dat ze haar cheerleadersoutfit en zwaaidingen was vergeten mee te nemen.. Het was al donker toen we weggingen. Vanuit de
auto waren er dan ook alleen nog maar lichtpuntjes te zien.. eigenlijk best romantisch achteraf.. Na
het lange zitten in de auto wisten we op een gegeven moment niet meer hoe we moesten zitten.. alle
posities hadden we zo langzamerhand wel gehad. Na een dik uur kwamen we zonder moeilijkheden
en verdwalingen aan in Vledder, bij de sporthal. Aangezien we nogal vroeg waren besloten we eerst
om met z’n allen wat in de kantine te gaan drinken. Vervolgens gingen we ons aankleden en een
wedstrijdje spelen die we jammer maar helaas verloren hebben. Nu durven zij echter de confrontatie
met ons niet nog een keer aan want ze hebben de wedstrijd uit al twee keer af gezegd..
Na de wedstrijd was besloten om met z’n allen even op stap te gaan. Het was nog niet direct bekend
waar de reis heen zou gaan maar na wat wikken en wegen en overleggen e.d. werd het uiteindelijk
toch Pruim te Zevenhuizen. Onno en Henk-Jan gingen jammer genoeg niet mee. Al met al toch nog
een grote ploeg die overbleef.. niet dat ze veel andere keus hadden.. de rijders gingen immers ook
mee op stap ;). We maakten een prachtige toeristische route naar Zevenhuizen. Even was het de
vraag of we nog wel goed reden maar het viel mee.. we reden niet verkeerd en kwamen aan in
Zevenhuizen. Allereerst werd er nog even gepind. Omdat we toch met de auto waren en we anders in
een lange rij moesten staan besloten we om de jassen in de auto te laten.. Het was gelukkig maar iets
van -8 graden buiten.. waar praten we over.. Rennend gingen we dus naar binnen en eenmaal binnen
mochten we wel 10 minuten heen en weer springen om weer warm te worden.. brrrr.. Na enkele
minuten waren we weer warm en besloten we muntjes te kopen.. Er werd weer een behoorlijk aantal
opgehaald volgens mij ☺.. We gingen naar een zaal waar een bandje speelde, was best een goed
bandje. De drankjes vloeiden rijkelijk.. en af en toe werden de beentjes losgeschud en de handjes in
de lucht gegooid.. Op een gegeven moment waren we Pieter kwijt. Handig was dat hij zijn telefoon in
de auto van Onno had laten liggen.. vind Pieter dan maar weer eens terug in een gebouw met
meerdere zalen.. Toevallig was dat Granaet 1 en 2 ook een uitje hadden en dus ook aanwezig waren
in Pruim. Later op de avond stonden we zelfs gezamenlijk in een skihut (volgens mij??) op de
dansvloer! Nederlandse muziek blijkt dan toch erg gezellig te zijn ook! Hendrik was nog even aan het
gokken geweest en had toch wat winst weten te boeken!! ☺☺. Pieter was nergens te vinden en we
besloten om toch maar naar huis te gaan.. Toen we naar beneden liepen zag ik opeens een glimp van
Pieter in de hardstyle/trance-zaal.. Pieter stond lekker te stampen op zijn favoriete muziek. We
mochten pas weg als hij nog een rondje gegeven had. Dus Pieter gaf nog even een rondje en we
hebben nog met zijn allen lopen stampen op de geweldige muziek die er gedraaid werd. Ook hebben
de meiden hun wilde haren in het rond gegooid.. We besloten daarna te gaan snacken.. Sabina en ik
gingen nog even naar de wc, de rest zou al naar uitgang of zoiets dergelijks gaan.. Toen Sabina en ik
echter daar heen liepen was er niemand te vinden.. dus wij denken die zijn al naar de snackbar.. wij in
onze t-shirt naar de snackbar.. zijn ze daar ook niet te vinden.. wij weer terug.. blijkt dat de rest van
ons team weer de band-zaal ingelopen zijn omdat er nog een mooi liedje voor was.. jaah.. dan vind je
elkaar ook nooit he ;).. Uiteindelijk in de snackbar waren alle muntjes bijna op en bleek dat je alleen
maar met muntjes kon betalen.. lekker handig.. ik stond naast een kerel die nog muntjes had dus heb
met hem onderhandeld of hij zijn muntjes wou verkopen.. dit wilde hij wel.. 4 muntjes voor 5 euro, ik
had nog dikke winst ook ;). Al met al hadden we allemaal wat te snacken.. en konden we daarna naar
huis.. Het was erg gezellig.. voor Rudi misschien iets te gezellig en iets te koud aangezien Rudi de
week erop zo verkouden was dat hij niet mee kon doen met de wedstrijd.....
Groetjes Annemieke ☺

Oudpapier zaken!
Sander Wiersma heeft besloten om te stoppen met het oud-papier lopen. Zijn dochters, Geranda en
Nienke, zijn al een tijd gestopt met korfbal. Sander heeft afgelopen maand toch nog oud-papier
gelopen. Wij danken hem voor zijn vrijwilligheid de afgelopen jaren.
De een stopt en een ander meldt zich aan! Foppe Groen, vader van Tess Groen uit Burum, heeft zich
aangemeld als nieuwe vrijwilliger voor het oud-papier lopen. Ik heb hem nog niet op het schema van
dit jaar gezet omdat dit schema al rondgedeeld is en dergelijke. Maar wanneer iemand niet kan lopen
kan er wellicht eerst aan Foppe gevraagd worden.
Groet, Annemieke Zijlstra

Wist u dat (vervolg!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pieter als hij rijk is voor een ieder een baan heeft
Rieks zijn chauffeur
Willy zijn boekhoudster
Annemieke zijn…..!!!!!!!
Wij iemand vroegen om de weg, en Henk Jan zei dat is een vies oud mannetje in een majo
Het was namelijk een hardloper.
Pieter Annemieke niet vaak in rok ziet dat dacht Annemieke maar Pieter zei je vergist je ia iw
je regelmatig in een rok namelijk met korfbal.
SMS
Wist u dat Annemiek haar eigen telefoon niet herkende, raar hé, ze dacht dat het een Samson
was.
Christina altijd een rook pauze in last en nu versterking heeft van Sabina
Rieks geen Big Mac lust en dus snel door reed.
Ybel, Christina, Sabina en Henk Jan wel een big mac hebben gehad.

