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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Voor u/jullie ligt alweer de 2de uitgave van de Kletskorf van dit seizoen. Het jaar loop alweer ten einde en
we maken ons op voor weer een nieuw jaar met laten we hopen mooie dingen in het verschiet.
Het zaalseizoen is inmiddels weer begonnen. Het eerst team draait weer mee in de competitie waar we heel
blij mee zijn. Het team speelt met een nieuwe formatie wat wel even wennen is. Toch doen ze het niet
onaardig. De jeugd groeit ook beter in het spel wat ook te zien is. Er wordt met vlagen goed gespeeld
Ook is de ledenvergadering inmiddels geweest waarbij de opkomst groot was. Zo zie je maar weer dat
iedereen zo’n klein cluppie zo’n warm hart toedraagt. De notulen zijn in dit nummer geplaatst.
Verder vindt u/jullie de vaste rubrieken terug in dit nummer zoals wedstrijdverslagen, activiteiten van de
jeugdcommissie, bestuurlijke zaken, doorgeef pen enz.
De redactie wil graag de Kletskorf aantrekkelijker maken voor de jeugd. Jullie worden vaak wel door de
redactie benadert maar nog mooier zou het zijn als jullie vrijwillig/spontaan met leuke ideeën/stukjes
komen. Het mag van alles zijn want het is jullie hoekje in het clubblad. Dus schroom niet maar pak de pen
en laat je horen!!!!!!!!!!!
Er is genoeg leesvoer om de kerstdagen door te komen.
De redactie wenst U/jullie veel leesplezier toe en een fijne feestdagen en een gezond/sportief 2008
Groetjes
Heerco, Pieter Anko, Ybeltje, Tjerkje en Freerkje

VERJAARDAGEN tot eind maart 2008
Bauke Zijlstra
Fennie Kooistra
Onno Zuidema
Gerbrich Steensma
Grietsje v/d Veen
Christina Kooistra
Freerkje Kooistra

02-01-07.
16-01-’07.
13-01-’07..
24-01-’07.
10-02-’07
13-02-’07
21-02-’07

Hendrik van Straten 29-02-’07
Henk Jan van Lingen 01-03-’07
Hanneke v/d Galiën 01-03-‘07
Elske Keizer
12-03-’07
Piet Ozinga
17-03-’07
Sebastiaan Vermue 17-03-’07
Taeke Oostra
21-03-’07

Namens alle leden van K.V. de Lauwers alvast van hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag en
een fijne dag toegewenst.

VAN DE VOORZITTER
Zo beste sportvrienden nog even en we laten het jaar 2007 alweer achter ons.
Als we dan terug denken dan zeggen we waar is het jaar weer gebleven.
Sportief gezien is er weer veel gebeurd, zorgen hoe we de ploegen bij elkaar houden en hoe we
alles moeten indelen.
Gelukkig zijn we er in geslaagd om toch een eerste team en een midweekteam in het veld te
krijgen in de zaal.
Enkele leden hebben zich extra beschikbaar gesteld en zo is het toch allemaal mogelijk geworden.
In de competitie is het wel weer wennen voor het eerste team,op het veld niet gespeeld en dan in
de zaal er weer hard tegen aan.
De eerste wedstrijd werd gewonnen maar de andere drie gingen helaas verloren.
Het midweek team is wat meer op mekaar ingespeeld en wint regelmatig en doet mee om de
bovenste plaatsen.
De pupillen zijn aan mekaar gewaagd de ene keer winnen ze en de andere keer verliezen ze vaak
met kleine verschillen.
We hebben ook nog een welpenploeg die een keer in de twee weken traint maar nog geen
competitie speelt. Al met al genoeg activiteit dus binnen de vereniging.
De banketactie hebben we inmiddels weer gehad en was een groot succes met name in Burum
waar ze als warme broodjes werden verkocht.
Alle vrijwilligers die mee hebben geholpen bedankt voor jullie inzet.
Vanuit het bestuur is er niet zoveel te melden, we zijn blij dat alles draait zodat we ook wat minder
zorgen hebben, onze grootste zorg is om hulp te vinden bij de trainingen van de pupillen op
woensdagmiddag.
Dus is er iemand die Tineke kan helpen, meldt dit dan even bij het bestuur. Als er enkele ouders
zijn van de kinderen dan kunnen we een roulatie schema maken en hoef je maar een paar keer per
jaar een uurtje helpen.
Wat de scheidsrechterzaken betreft, Sebastian fluit de wedstrijden voor ons door het hele land,
alleen moeten we er wel voor waken dat we genoeg wedstrijden fluiten want anders volgen er
weer boetes.
Jan Zijlstra zal dit alles goed in de gaten houden zodat we aan het eind goed uitkomen.
Wat mij betreft ik zou zo zeggen veel lees plezier met deze laatste kletskorf van 2007.

Wens u allen een hele goede en gezonde Kerstdagen toe
en alvast een gezond en sportief

2008.
Met vriendelijke groeten, Taeke Oostra .

EVEN BIJPRATEN
De vorige keer zijn we geëindigd met de wedstrijd tegen KIOL die we met 19-3 hebben gewonnen.
We hebben het dan over de midweek op het veld. De volgende wedstrijd was tegen It Fean MW op 26
september. Gelukkig een betere tegenstander dan KIOL. Na een goed begin waar we halverwege de eerste
helft op een 3-7 voorsprong kwamen werd het een spannende wedstrijd. Met een ruststand van 6-8 leek het
een echte wedstrijd te worden waarin It Fean niet voor ons onder deed. Direct na rust kwam It Fean zelfs op
7-8 maar door rustig door te spelen en niet te forceren wisten we telkens weer op voorsprong te blijven.
Halverwege de tweede helft werd het nog wel 10-11 maar in een eindsprintje werd het 10-13 en was het
gebeurd met It Fean en werd de eindstand 10-16 bereikt.
De wedstrijd tegen Invicta op 3 oktober ging niet door omdat het veld in Warfstermolen iets te nat was. Dat
was wel jammer natuurlijk omdat we graag tegen Invicta wilden laten zien wie de beste in de poule zou
worden. De laatste wedstrijd op het veld was tegen VZK uit Haule. In Haule hoefden we niet de sterren van
de hemel te spelen om ook deze wedstrijd te winnen, (de helft van de verlichting brandde maar zodat het
redelijk donker was in Haule). Vooral door het slechte kansen benutten van VZK wisten we via een
regelmatige tussenstand van 2-7 uit te lopen naar een 5-12 eindstand. Einde veld voor de midweek omdat
de wedstrijd tegen Invicta niet meer werd vastgesteld. Uit 5 wedstrijden haalden we het maximale resultaat
zodat we met 10 uit 5 op kop staan in de midweekcompetitie.
Na dit goede resultaat is het nog even onduidelijk geweest of we in de zaalcompetitie wel of niet met een
eerste team de zaal in zouden duiken. In een extra vergadering heeft het bestuur alles op een rijtje gezet en
met de medewerking van iedereen die het goed met De Lauwers voorheeft is alsnog besloten om met een
eerste team te starten.
Ondanks enkele tegenslagen (brand, gebroken pols en schouderblessure bij enkele spelers) zijn we toch van
start gegaan op 17 november met de uitwedstrijd tegen Boelenslaan, dat het ook moeilijk heeft met de
personele bezetting van het eerste team. In een spannende wedstrijd waarin we een paar keer een redelijke
voorsprong wisten op de bouwen, met bij rust een 5-7 voorsprong, moesten we toch nog alle zeilen bij
zetten om via 8-11 nog met 10-11 te winnen. Tegen Boelenslaan zijn we onderhand wel gewend om tegen
dit soort situaties aan te lopen.
Het zijn bijna altijd erg spannende wedstrijden maar dat we de opening wedstrijd zouden winnen verraste
ons toch wel een beetje. Vooral door een training achterstand en het missen van wedstrijd ritme op het veld
zijn we ons bewust dat we op een aantal teams een behoorlijke achterstand hebben. Vooral It Fean en De
Granaet beide derde klas op het veld en DWA dat in 4C op het veld bovenaan staat zijn voor ons een maatje
te groot. De rest van de teams zijn voor ons op papier gelijkwaardig als we met een complete selectie
aantreden.
De wedstrijd tegen It Fean op 24 november liet al zien dat It Fean om het kampioenschap gaat strijden. Na
een 3-13 ruststand wisten we de tweede helft met 6-9 redelijk af te sluiten maar was de eindstand wel 9-22.
De wedstrijd tegen Argo op 1 december moest laten zien of wij gelijkwaardig zouden zijn of niet. Na een
6-7 ruststand leek het er op dat we een goed resultaat konden boeken maar in de tweede helft moesten we 5
strafworpen incasseren waarvan 3 op een rij zodat de eindstand 11-17 het verschil duidelijk maakte.
De volgende wedstrijd was tegen Veenwouden, altijd een lastige tegenstander maar meestal ook een
gelijkwaardige tegenstander. Zaterdag 8 november was dan ook weer een spannende aangelegenheid. In de
plaats van Pieter en Onno speelden Henk Jan en Taeke terwijl voor Petronella, Christina en Dineke
speelden zodat de vakken er iets anders uitzagen dan de vorige wedstrijden. De eerste helft waren wij de
betere ploeg en stonden bijna de gehele eerste helft voor, via 1-3 en 5-7 sloten we de eerste helft met 7-7 af.
Eigenlijk hadden we geen rust moeten hebben want na 7-8 zijn we niet meer aan de goede kant van de score
geweest. Vier doelpunten op rij voor Veenwouden betekende voor ons dat we toen eigenlijk de wedstrijd
hadden verloren want met maar 4 doelpunten in de tweede helft voor ons werd de eindstand van 13-11
bereikt in een spannend duel want op 11-10 was er nog een kleine kans om op gelijke hoogte te komen
maar door het missen van een paar mooie kansjes was het Veenwouden die er van afstand 2 in poeierde.
Een mooie wedstrijd maar geen punten.
Voor de kerstdagen volgt nog een wedstrijd tegen Roda’70 in Kollum en dan hoeven we pas op 5 januari
weer aan te treden. Voor iedereen alvast Prettige Kerstdagen en een gezond en sportief 2008 toegewenst.
A.W.

D-pupillen
Hallo lezers,
Ja hier even een berichtje van mij.
Hoe gaat het met de D-pupillen?
Nou ik kan jullie vertellen het zijn een stel fanatieke dames en ook een fanatieke heer.
Het veld seizoen is weer achter de rug en we zijn weer in de zaal begonnen te trainen.
Op 24 november is de eerste wedstrijd weer gespeeld. Christina en Rianne hebben de taak op hun
genomen om te coachen.
Wat doen wij zoal op een training.
Wij trainen op de woensdag middag van 13.45 tot 14.45 in Toutenburg te Burum.
Hoe ziet de training eruit.
We beginnen vaak met een warming up en daarna gaan we oefenen met het schieten op de korf.
Na het serieuze gedeelte gaan we altijd een spel doen wat door 1 van de spelers uitgezocht wordt en dan
zijn ze allemaal heel fanatiek want ze willen graag allemaal winnen.
Elke woensdagmiddag is het weer gezellig en leerzaam (althans dat hoop ik).
Ik zou dus ook alle jeugd uit willen nodigen om eens te komen kijken of mee te doen.

Want Korfbal is echt heel leuk om te doen!!!
Ik zal jullie over alle spelers iets vertellen:
Dorien dit is onze dromer maar wel goed in vrij lopen
Tess is de koppeltjeduikster(dit doet ze altijd op trainen) maar heel oplettend
Remco onze enigste heer maar doet niet onder voor de meiden
Hanneke is stil maar goed aanwezig
Marieke de Vries is erg vlug
Grietsje is heel goed bij de korf
Marieke van Straten heeft een mooi schot
Fennie is ook altijd fel
Hennie is altijd vliegensvlug op het hele veld
Nou, nu zijn jullie allemaal op de hoogte van onze D pupillen.
Ik maak er gebruik van om jullie weer een heel sportief seizoen toe te wensen en hopen dat we vaak een
wedstrijd mogen gaan winnen.
SUC6 allemaal.
Groeten Tineke Kooistra

Wist u dat de ‘gezusters de Vries’ de
voetbalschoenen nog in de tas hadden toen ze in
de zaal waren begonnen?

Verslag ledenvergadering

KORFBALLEDENVERGADERING
16 OKTOBER 2007 TE HALFWEG
Aanwezig: A.Wiersma (trainer)_ J. Zijlstra sr._ Jan Zijlstra jr._ Freerkje Kooistra_ C. Kooistra _ Rieks
Zijlstra_ J.v.d. Heide)_ Willie v.d. Heide_ Dineke van der Laan_ Taeke Oostra (voorzitter)_ Elske Keizer
(best. Lid) Ybeltje v.d. Veen (secr.)_ Rudi Stuursma (pen. Meester)_ Jolanda de Vries (best. Lid) Tjerkje
v.d. Laan (notuliste)
Met kennisgeving afwezig: Petronella Kuiken_ Sebastian Vermue_Rianne Ellens
1. Opening
Taeke heet iedereen om 20.00 uur welkom. Taeke constateert dat ook al bezorg je iedereen een uitnodiging,
het is toch veelal weer dezelfde club die elk jaar weer aanwezig is. Vooral hartelijk welkom. Taeke vind het
een beter idee om niet een heel lang verhaal te houden, omdat de meeste punten wel weer terugkomen in de
jaarverslagen.
We hebben een kleine wijziging in de agenda. Na punt vier komt een korte pauze en voor de presentatie
van Jan Z.jr. zodat die even tijd heeft om alles klaar te zetten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
Mededelingen:
# Tjerkje doet verslag van laatste vergadering algemeen
Wat is de toekomst van het algemeen?
Voetbal heeft kaderproblemen en korfbal zit ook niet ruim in de leden. Algemeen ook niet zo’n grote
functie meer.
Voorstel: Algemeen opheffen
Voetbal neemt de leiding over de kantine (nu ook al) en de kas van de kantine (nu ook al)
De kas van het algemeen blijft wel bestaan want dit is voor onderhoud gebouwen. Het moet afzonderlijk
van elkaar blijven!
Korfbal wordt kosteloos gebruiker van de gebouwen (want is ook eigenaar)
Optie: 2x per jaar vergadering/ overleg voetbal en korfbal bestuur (en algemeen penningmeester) overleg
over gang van zaken en onderhoud gebouwen.
Voorwaarde van het korfbal wordt wel dat alles op papier moet staan, met ondertekening van beide partijen
We doen een rondje mening:
Jan Z. sr wil nog even duidelijk weten hoe het met de financiën komt
Na uitleg, geven alle leden hun toestemming om dit voorstel door te zetten.
# Banketstavenactie
28/29/30 november as.
Zelfde verdeling als vorig jaar voetbal 400 en korfbal 300 stuks.
# Nieuwjaarsreceptie S.V. DE Lauwers
5 januari 2008

3. Verslag notulen vorige vergadering 17 oktober 2006
a.h.v. notulen: Annemieke Zijlstra blijft oud-papier coördineren.
Na voorstel Taeke om de notulen voor volgende vergadering voor die tijd uit te delen, zodat iedereen ze
zelf kan lezen, wordt toch besloten ze ook volgend jaar weer voor te lezen.
Na de notulen voorgelezen te hebben zijn er geen op-aanmerkingen van de leden en worden de notulen
hierbij goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2006-2007
Het verslag wordt voorgelezen door Tjerkje van der Laan
Er wordt ingegaan op de uitslagen van de teams, de vergaderingen van het bestuur en de rol van de KNKV
bond. De jeugdcommissie, trainers en andere vrijwillige taken die de leden erbij doen, waar we als club erg
trots op mogen zijn. Het overleg met Frigro, wat tot nu toe geen vruchten heeft afgeworpen voor senioren.
En verslag van een sportief en gezellige afsluiting van het korfbalseizoen.
Na uitgebreid verslag, zijn er een paar opmerkingen op het jaarverslag. Freerkje Kooistra is geen
penningmeester in het jeugdbestuur, maar lid. (Rudi doet de financiën voor jeugdbestuur)
Christina Kooistra gaat nog even in op de training van de jeugd. Tineke Kooistra doe dit nu alleen, waarbij
ze al heeft aangegeven dat dit erg moeilijk is. Het bestuur geeft aan en serieus al erg veel aan gedaan te
hebben (advertentie in krant op KNKV site, ed.) en ook contact met Tineke hierover heeft gehad. Tjerkje
geeft aan met Willemien (partner Wietze- Jan Grijpma) contact te zoeken. Anders wordt er een schema
gemaakt, waarbij leden eens per seizoen even moeten helpen. Het wordt zeker serieus genomen!
Taeke neemt hieruit het initiatief onze waardering kenbaar te maken
Alle trainers en coaches van het afgelopen jaar worden bedankt en ontvangen een IRIS-bon. Te weten
Tineke en Christina Kooistra, Freerkje Kooistra en Jan Zijlstra sr. krijgen een bon voor de inzet voor de
jeugdploegen. We hopen dat we nog veel op de trainers kunnen rekenen en wensen hun veel plezier en
sportiviteit met de jeugd. Zonder jullie kunnen we de jeugd niet een korfbaltoekomst bieden. Bedankt!
INGELASTE PAUZE
5. Jaarverslag jeugdcommissie
Het verslag wordt voorgelezen door Christina Kooistra.
Een kleine samenvatting:
Jeugdcommissie weer enthousiast van start om weer leuke dingen voor jeugd te organiseren. Er zijn 9
pupillen en 8 welpen. Sinterklaas is geweest en had voor elk jeugdlid een cadeautje meegenomen en de
ouders hadden pannenkoeken gebakken.
Er was een bingo, met de pupillen naar Oranjestad (kampioenschap), paasmiddag en het schoolkorfbalfuntoernooi. Voor het nieuwe seizoen heeft Sabina de Vries bedankt voor de jeugdcommissie en is Willie
van der Heide bereid gevonden om in het jeugdbestuur plaats te nemen (applaus)
Freerkje Kooistra attendeert erop dat er ook nog een kerstattentie voor de rijders is geweest.
Complimenten voor de jeugdcommissie vanuit het bestuur en ook erg bedankt voor de inzet en ga met
sportieve en gemotiveerde krachten door. De leden bekrachtigden dit verslag met een warm applaus.
6. Financieel verslag 2006-2007
Rudi laat de verslagen rondgaan en iedereen krijgt tijd om dit voor zichzelf door te nemen.
Rudi loopt het verslag mondeling nog na.
Gelukkig hebben we veel inkomsten door sponsering en de inkomsten van de kletskorf. Ook het oud-papier
is een goede bron van inkomsten en is er zelfs een record aan opbrengst geweest dit jaar (106.000 ton = 20
ton meer!). Maar alles wordt duurder en met namen de kosten en boetes die de KNKV berekend. We
hebben het afgelopen jaar een fikse boete gekregen voor te weinig gefloten wedstrijden. We eindigen op
een negatief saldo. Het bestuur geeft aan dus binnenkort weer eens een actie te organiseren en een bingo te
organiseren in Warfstermolen om de balans weer in evenwicht te brengen.

7. Verslag kascommissie
Sabina de Vries was ziek, dus heeft Jolanda de Vries de taak op zich genomen. Jolanda en Jan Zijlstra sr.
hebben de financiën gecontroleerd en hebben het goedgekeurd met complimenten voor de penningmeester
voor de keurige boeken. Perfect! (opmerking Jan.)
Beiden bedankt voor het controleren van de kas en Rudi voor het financieel overzicht.
8. Benoeming kascommissie 2005-2006
Sabina de Vries en Willie van der Heide biedt zich spontaan aan en nemen de controle voor het volgend
jaar waar.
9. Teamsamenstelling (toekomst 1e team)
Het streven was om in de zaal nog een 1e team samen te stellen, maar nu het seizoen is gevorderd is Rudi
Stuursma door een polsblessure afgevallen. Hij weet niet in hoeverre hij weer mag korfballen. Vaste 1e
spelers heren zijn dan Sebastian Vermue, Hendrik van Sraten, en Pieter Hoving (onder voorbehoud met
werk). Reserveheren: Onno, Taeke, Henk-Jan.
Taeke legt uit dat Frigro ook weer benaderd is, want die heeft ook een probleem met spelers voor 1e team.
Zij hebben problemen met dames. Maar vanuit Frigro moeten we geen heren verwachten, die streven nog
naar een eerste en tweede team.
Rudi geeft aan met een heer van Flamingo’s te hebben gesproken, dus die zal Rudi nog persoonlijk
benaderen. Ook is Tjerkje bezig om Ronald en Albert-Jan Zijlstra en Fokko Fokkema te vragen om weer
eens mee te spelen.
We delen ook mee dat we als bestuur alle oud-leden een brief hebben gestuurd om weer te komen
korfballen, maar alleen van Sijke Sietsma een bedankje hebben gehad. Persoonlijke benadering is toch het
beste.
Ook opgeven 1e team heeft gevolgen voor de te fluiten wedstrijden. 1e en midweekteam thuisspelende
wedstrijden zijn onze te fluiten wedstrijden. Jan Z jr. en Johannes van der Heide willen allebei wel eens een
wedstrijd van de midweek fluiten en Sebastian moet zich dan in de buurt van Enschede inschrijven op
wedstrijden. Jan Z. jr. zal hem hierbij helpen en contact opnemen met Sebastian hierover.
Het bestuur inventariseert komende week de laatste punten en neemt maandag een beslissing of het 1e team
wel of niet door kan gaan in de zaal. Er zullen dan wel duidelijke afspraken gemaakt moeten worden.
Willie heeft nog contact gehad met Ria van der Wal wil misschien in de zaal wel met midweek meedoen.
Rieks geeft nog aan Tjerkje door dat Bouke Johan Zijlstra ook wel weer belang had bij korfbal. We hopen
hier contact mee te krijgen.
Dineke van der Laan merkt nog op dat de beslissing wel moet inhouden dat we allemaal plezier blijven
houden in het korfbal. Dat we elkaar niet teveel belasten en het kleine aantal leden dat we nu nog hebben
overladen wordt met vragen en korfbal dat het voor die personen niet meer leuk is.
Het bestuur neemt dit zeker mee in de beslissing.

10. Verkiezingen aftredend en niet herkiesbaar: Rudi Stuursma
Taeke neemt het woord en legt uit dat het afgelopen jaar erg vervelend is geweest met zaken met de bond.
Vooral Rudi heeft zich dit erg persoonlijk aangetrokken en wilde toen stoppen met de bestuurszaken (na 20
jaar).
Maar Taeke heeft nog met Rudi gesproken toen de gemoederen weer iets waren bedaart.
Rudi: ‘Alles staat of valt met mijn gezondheid’ Rudi geeft aan dat de uitslag van de pols wel meespeelt in
de beslissing. Is deze erg negatief, dan gaat de gezondheid voorop. Als Rudi zelf niet meer speelt is er wel
erg weinig binding meer met de club, dus ook minder affiniteit om de financiën te doen. Wel is de
voorwaarde van Rudi als hij blijft dat we als bestuur op zoek gaan naar iemand die weer fris in het bestuur
kan stappen. Na 20 jaar, heb je de frisse motivatie er weer bij nodig.
Voor de toekomst toch weer oud leden benaderen of leden van andere verenigingen blijven benaderen die
buiten de boot vallen.
Taeke gaat er nog op in, en legt uit dat als Rudi stopt, zijn motivatie ook minder is. Hij heeft zelf minder
achtergrond met de club en mist dit toch wel.

Leden merken op dat dit niet zo’n positieve instelling is, bestuur beaamt dat het zo nu en dan best
ingewikkeld is om de kar te blijven trekken. Toch blijven we positief en hopen op ieders steun hierin!
De conclusie is om het voor iedereen leuk te houden en op deze voet door te gaan en we vragen bij deze een
persoon die zin heeft om ons bij te staan in de bestuurstaken van de club!

11.Rondvraag (wordt gewisseld met punt presentatie Jan Z.)
Jan Zijlstra jr.: wil er ook nog eens iemand een wedstrijd fluiten. Geef dit dan vroegtijdig aan Jan. Z.
door. Jan kan hierop inspelen en dan met andere verenigingen iets regelen.
Johannes van der Heide: Grote papiercontainer bij van Lingen was niet geleegd. Taeke rijdt bij Van
Lingen langs en overlegt dit.
Johannes vraagt nog of er ook eens andere personen beschikbaar zijn voor de kantinediensten. Elske legt uit
dat wij als korfbal alleen een taak hebben in de kantine als er een jeugdploeg speelt en er maar een persoon
van voetbal achter de kantine staat.
Christina Kooistra: Heeft nog de opmerking dat we echt het trainersprobleem moeten aanpakken. Anders
is ze bang dat we een trainer kwijt raken. We geven aan het echt serieus te nemen en er mee bezig zijn en er
mee doorgaan tot er een oplossing is.
Freerkje Kooistra: heeft schriftelijk de vraag voorgelegd om de trainingen volgend seizoen een kwartier
later te laten beginnen zodat iedereen dan wel op tijd is en we gelijk kunnen beginnen (19.45 uur).
We nemen het mee naar volgend veldseizoen
Willie van de Heide: Er is a.s. maandag Schutterskorf. 19.00-20.00 uur. Alle senioren en jeugd is welkom.
Willie heeft de meneer van oud-papier (chauffeur) Taeke en Willie hun telefoonnummer doorgegeven, als
er eens iets misgaat of anders loopt.
PAUZE
Iedereen krijgt een consumptie van de club
12. Presentatie Jan Zijlstra over vernieuwde website
Jan heeft veel dingen voorgedaan en/of uitgelegd. Alle leden kunnen zich inloggen en er zelf dingen op
toevoegen. Zo hoopt Jan alles up-to-date te houden.
Een actieve site van en voor iedereen, dus stuur vooral dingen in en hou elkaar zo op de hoogte!
Jan wordt hartelijk bedankt voor de presentatie en natuurlijk het actieve website onderhoud.
Er volgt een applaus.
13. Sluiting
Om 22.00 uur heet Taeke Oostra iedereen wel thuis en legt nog de nadruk op het feit dat we hopen dat
mensen ook tussentijds komen met ideeën/ vragen en andere belangrijke dingen. Als bestuur hoor/zie je niet
alles. Samen gaan we er het komende seizoen weer voor.
Taeke bedankt iedereen voor de aanwezigheid en het meedenken en wenst iedereen nogmaals wel thuis.

Lief en Leed
Nieuws Lief en Leed,
Vanuit de Lief en Leed kas hebben we deze keer weinig te melden. Wat betreft Lief heb ik niets deze keer,
maar het leed was dat Rudi zijn pols gebroken heeft. En wel op een dusdanige
manier dat we nog moeten afwachten of Rudi weer kan korfballen. Om hem een
hart onder de riem te steken hebben we een kaart gestuurd een verwenpakketje bij
hem gebracht en we wensen Rudi dan ook veel sterkte toe bij het herstel.
Daarnaast is Tjerkje geblesseerd aan de schouder wat maar niet wil overgaan.
We hebben haar een kaart gestuurd. We hopen dat het snel weer wat mag
opknappen en anders zorgen we nog voor een oppepper!
Mail of bel maar als er iets is voor de lief en leed kas. Dan kan ik daar aandacht aan besteden.

Groeten,
Dineke van der Laan,
Tel. 0511-408817 of mail: dvanderlaan@hetnet.nl

Nieuws van het jeugdbestuur
Allereerst beginnen we met goed nieuws: Willie v/d Heide heeft de plaats van Sabina de Vries ingenomen
in het jeugdbestuur!! Willie heeft inmiddels al volop in de vergaderingen meegedraaid en is dol
enthousiast!!
Woensdagmiddag 19 september hadden we als vervolg van het schoolkorfbaltoernooi, een spelmiddag
georganiseerd. Er kwamen maar liefst 50 kinderen op deze middag af!! De middag was prima verzorgd. De
hulp van een aantal moeders kwam goed van pas, hartstikke bedankt! Na afloop kregen alle kinderen een
stempelkaart mee naar huis om een gratis korfbaltraining bij te wonen.
Maandagavond 22 oktober hadden we, in de laatste veldtraining van de senioren, een schutterskorf voor de
pupillen georganiseerd. Een aantal pupillen waren er niet i.v.m. ziekte. Als winnares kwam Hennie Oostra
naar voren, die inmiddels een prachtige medaille heeft gekregen.
Vrijdagavond 26 oktober gingen we samen met de welpen, gourmetten in de kantine. Iedereen kon zelf
zijn/haar vlees bakken, met paprika en uien erbij. De stokbrood was ook heerlijk!! Nadat iedereen de buik
vol had, hebben we, tot de papa’s/mama’s kwamen, stoelendans gedaan, dit was erg leuk!! Meer hierover
verder in het clubblad!
Nadat we alles hadden opgeruimd kwamen de pupillen. Eerst even wat kletsen aan de bar met wat drinken,
daarna uitkiezen welke film er werd gekeken: keus werd SHREK.
In de pauze nog wat drinken met chips en popcorn.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde activiteit/avond met de jeugd.
Groetjes van het jeugdbestuur: Petronella, Piete, Willie, Freerkje en Christina

Verslag midweek

Wees Kwiek MW1 - de Lauwers MW 1 4-9
Vrijdag 29 november speelde de Lauwers alweer de return tegen Wees Kwiek en wel op vrijdag 30
november een ongebruikelijke avond voor de Lauwers.
De week ervoor was de wedstrijd vrij gemakkelijk gewonnen met 19-5, en dus vertrok de Lauwers vol
goede moed naar Marum. De Lauwers speelde niet goed en mistte heel veel kansen en het schot was er deze
avond niet, na 5 minuten gespeeld te hebben kwam Wees Kwiek op een 1-0 voorsprong, maar Ybeltje van
der veen wist de stand weer op 1-1 te brengen. Maar weer nam de thuis club een voor sprong door niet goed
te verdedigen. (2-1). De Lauwers kreeg een strafworp mee en deze werd door Johannes van der Heide goed
afgerond. Voor de rust wist Rieks Zijlstra de bal goed af te vangen en maakte een kansje achter de korf
goed af.
Na de rust gaf de Lauwers de voorsprong niet meer uit handen en wist Wees Kwiek nog 2x te scoren. Maar
het laatste woord was aan Ybeltje van der Veen met een afstand schot bracht zij de eindstand op 4-9.
De doelpunten werden gemaakt door: Rieks Zijlstra 2x -Johannes van der Heide 2x- Freerkje Kooistra 2xYbeltje van der Veen 2x-Willy van der Heide 1x.

Schutterskorfbaltoernooi
Op 22 oktober hebben wij een schutterskorfbaltoernooi gehouden,
Het was heel leuk.
We hadden negen korven,
En daar moesten we in doelen.
We werden in groepjes van tweeën gedeeld.
Het waren steeds verschillende dingen bij de korven.
b.v.: inloopballen, uitwijkers, afstandschieten, vrijebal,
snelschieten enzovoort.
En als je er 1 in had kreeg je daar een punt voor.
Iedereen deed het goed,
Rianne was nog te laat.
En er kon maar 1 kampioen worden,
En dat waren Hennie Oostra en Petronella Kuiken.

Einde
Groetjes hennie Oostra

Welp van de week
Marieke van der Galiën was welp van
de week in de wedstrijd
De Lauwers 1 – Argo 1,
een verslag hiervan staat op de
volgende pagina.
Marieke vond het hartstikke leuk om
hier te zijn. En haar familie vond het
ook leuk.

De Lauwers 1 – Argo 1
Argo is een van de ploegen waar de Lauwers de punten van zou moeten kunnen pakken.
De voorbereiding van de Lauwers was niet sterk en dat is altijd gelijk aan het begin in de wedstrijd te zien,
de Lauwers moest nog wakker worden. Na twee afstandschoten van een dame van Argo keken we tegen
een 0-2 achterstand aan en was de Lauwers wakker.
Hendrik van Straten maakte een mooie omdraaibal
af en veroverde in de volgende minuut een
strafworp, die Jolanda de Vries mooi afmaakte.
In de zevende minuut maakte een heer van Argo 2-3
en keek de Lauwers weer tegen een achterstand aan.
Christina Kooistra kreeg een mooie bal onder de
korf aangespeeld en maakte het kansje achter de korf
af en maakte de stand gelijk.
De Lauwers speelde goed rond en er werden ook
kansen gecreëerd, maar er werd te weinig met scherp
geschoten. Er was veel balverlies in de aanval,
waardoor Argo de kansen wel kon benutten.
De heren van Argo maakten hier dan ook gebruik
van en schoten twee keer raak. In de 13e minuut was
de stand 3-5 en hierna werd er veel heen een weer
gespeeld, maar geen doelpunten gescoord. Pas in de 18e minuut kon Christina Kooistra een doorbraak
afronden en ook Annemieke Zijlstra mocht in de 22e minuut weer gelijk maken.
Jolanda de Vries zette de Lauwers op voorsprong door een kansje af te maken, maar in de volgende minuut
kende de scheidsrechter Argo een strafworp toe, die de heer in eerste instantie miste maar de scheidsrechter
vond dat de Lauwers te vroeg inliep en mocht nog een keer proberen en raakte toen wel. Een heer van Argo
zette de ruststand op 6-7.
Na rust begon de Lauwers fouten te maken en dit kwam duur te staan, want de scheidsrechter gaf de
strafworpen makkelijk. 6-8 maakte Argo hierdoor.
Petronella Kuiken liet dit niet gebeuren en maakte een kansje onder de korf netjes af. Jolanda de Vries
maakte gebruik van een toegekende strafworp en de stand was gelijk. Maar de Lauwers maakte veel fouten
en leidde hierdoor veel balverlies. Een heer en dame van Argo vonden de ruimte van afstand en schoten
twee keer raak. In de verdediging was het ongecontroleerd waardoor stomme fouten werden gemaakt door
de Lauwers en Argo van de tweeënhalf twee keer mocht scoren. Ook daarna zag de scheidsrechter
nogmaals een overtreding en regende het strafworpen voor Argo en konden ze uitlopen naar 5 verschil. In
de 17e minuut schoot Onno Zuidema de bal zonder
de korf te raken door het plastic en kwam de stand
op 9-13. Een dame van Argo wist door te breken
en af te maken en ook vond een dame van Argo
van afstand de korf, 9-15. Met nog tien minuten
op het scorebord, wist Tjerkje van der Laan nog
een kansje te pikken en was er nog alles mogelijk.
Maar de Lauwers miste de spirit en kon de korf
moeilijk raken. Argo wist nogmaals van afstand te
scoren en Jolanda de Vries maakte haar vierde
doelpunt van de wedstrijd, maar Argo trok aan het
langste eind en zette in de laatste minuut de
eindstand op 11-17. Volgende week moet de
Lauwers om 18.00 uur in Veenwouden de punten
mee naar huis nemen.

Gourmetten met de welpen
Op vrijdag 26 oktober gingen de welpen uit eten in kantine ’t Meertenust te Warfstermolen. De kinderen
mochten zelf vleesjes bakken op de gourmetstellen. Ook waren er salades en stokbrood. De kinderen
gedroegen zich als echte koks en hebben dan ook heerlijk gesmuld van hun zelfgemaakte maaltijd. Na het
eten gingen we nog even stoelendans doen, dit vonden we ook allemaal erg leuk. Het was een gezellige
avond.

Filmkijken met de pupillen
Na het gourmetten van de welpen kwamen de pupillen in de kantine. Zij mochten deze avond samen film
kijken. Omdat de afstandsbediening van de dvd-speler nog bij Willy thuis lag gingen we eerst een spelletje
doen. Eén van de kinderen ging achter de deur en mocht iets aan zichzelf veranderen, de anderen mochten
bij terugkomst raden wat dit was. Pieter en Christina mochten ook een keer; zij gingen van broek ruilen, dit
was een komisch gezicht. Willy was inmiddels weer gearriveerd en we gingen de film ‘Shrek’ zien, met wat
popcorn op schoot.
Ook kregen de kinderen nog wat chips en drinken. De jeugd vond het een leuke film en zo werd het een
gezellige avond.
Namens de jeugdcommissie
De groetjes van Petronella

Korfbalspelmiddag te Kollumerpomp groot succes!
Woensdag 21 november organiseerde de jeugdcommissie een spelmiddag voor de kinderen van groep 1,2
en 3 uit Kollumerpomp. Er kwamen maar liefst tien kinderen naar deze middag toe! We begonnen met in de
kring; Petronella noemde de naam van het kind en gooide daarna de bal en hij/zij gooide weer terug. Hierna
deden we een spelletje van de luilakpiet. De luilakpiet lag te slapen en de andere pieten gingen hem wakker
maken omdat hij moest hun moest helpen. Luilakpiet werd boos en probeerde de pietjes te tikken. Toen
gingen we twee spelletjes met doelen doen. De jongens mochten met de dobbelsteen gooien en mochten zo
vaak doelen op de korf als het aantal ogen op de dobbelsteen en de meisjes mochten proberen drie kleine
balletjes door een vak van het wandrek te gooien. Hierna gingen de jongens en meisjes ruilen van spel. Het
volgende onderdeel was de estafette. Hinke en Saffira mochten bij de hoepel zitten, de andere kinderen
mochten om de beurt een puzzelstukje naar de hoepel brengen. Saffira en Hinke gingen zo snel mogelijk de
puzzel in elkaar zetten. Hierna gingen we nog twee spelletjes bij de korf doen. We eindigden in de kring;
één van de kinderen ging achter de deur en twee andere kinderen gingen verruilen van plek. Wie hadden er
geruild?
De kinderen deden enthousiast mee en gaven te kennen dat ze het erg leuk vonden. We organiseren deze
winterperiode nog driemaal zo’n korfbalmiddag in ’t Trefpunt’. Deze data zijn gepland op 23 januari,
27 februari en 26 maart.
We hopen dat ook deze middagen een succes zullen worden.
Groeten van de jeugdcommissie

Zoals elk
jaar
worden nu
ook van
alle
deelnemers
ballonnen
op gelaten.

Wist u dat………………!
Freerkje vroeg mij contact persoon te zijn voor het clubblad voor de midweek, want er komt te weinig
kopie binnen dus midweekspelers allemaal aan de slag. Ik neem nu het voortouw maar volgende keer
verwacht ik van iemand anders een verhaal en zeg niet ik heb geen tijd. Een ieder kan tijd maken als hij wil.
Gelukkig hebben wij weer een eerste team in de zaal en kunnen wij als midweek dames weer regelmatig
spelen. Door inzet van het bestuur en personen te benaderen is het gelukt.
Ria van der Wal is nieuw, en ook Albert Jan Zijlstra en Fokko Fokkema en ook Teake Oostra speelt nu in
de midweek. Ook wou Johannes van der Heide als er geen genoeg waren wel weer mee spelen als zijn werk
het toelaat.
Het programma voor de midweek was weer laat maar daar zijn we zo langzamerhand aangewent geraakt .
Want de midweek telt volgens mij niet echt voor de bond. Je moet wel tijdig alles inleveren om de zaal te
huren en dat hebben wij dus in mei gedaan, dus lag het niet aan ons.
Wel moet je nu voor elke thuiswedstrijd zelf voor een scheidsrechter zorgen.
Wat ik nu wel zeer positief ervaar dat wij een rooster hebben zodat een ieder zelf voor een vervanger moet
zorgen en ik moet zeggen dit werkt tot nu toe goed.
De eerste twee wedstrijden hebben we gewonnen.
Wat mij nog wel erg tegen valt dat er nog verscheidene senioren niet afbellen als ze niet kunnen trainen.
Dit is lastig voor Anne, maar ook voor de rest. Want je hebt nu de kans dat je met zo weinig bent dat we net
zo goed thuis hadden kunnen blijven en dan heb je wel als trouwe bezoeker van de trainingen pech.
Ik denk dat een telefoontje voldoende is !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!maar ja zo denkt niet iedereen.
Wist u dat
Johannes toch weer is begonnen met korfballen?
Hij zestig is geworden.
Maar denkt dat hij een jonge god is!
En alle hoeken van de zaal wil zien.
Hij al een beetje op Rudi begint te lijken.
En weet je waarom hij ligt ook vaak op de grond.
Albert Jan super snel is
Hij zijn tegenstander alle hoeken van het veld laat zien.
Ria ook het korfbalspelletje niet is verleerd
Ze weer aardig haar balletje om hoog weet te gooien.
Fokko dacht dat hij genoeg conditie had.
Maar hij in de zaal toch nog niet genoeg adem had.
Hij de buitenlucht miste.
Dat het aanvalsvak waar Johannes en Freerkje in speelden niet begrepen dat de scheids het doelpunt goed
keurde en ze maar bleven kijken en dachten dat er nog een strafworp kwam.
Rianne coach is van de pupillen samen met Christina.
Dat Christina het rokje van Willy moest lenen.
Ze anders niet netjes in het veld stond.
Wil in het rokje van Christina beter een doelpunt kon maken.
Dat ze nu een nieuwe heeft.
Dus komt alles nu vast en zeker wel goed.
Dat de gezusters de Vries voor hun 1e zaalwedstrijd hun veldschoenen mee hadden genomen,
ze toen maar op hun gympies hebben gekorfbald.
Ik wens jullie prettige kerstdagen en een gezond en sportief 2008.
Willy van der Heide

Foto’s schutters korfbal toernooi op het veld

Uitleg van de onderdelen

Toernooi kan beginnen
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