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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Van de redactie

Beste leden en lezers
Maart roert z’n staart en de kletskorf ligt weer op de mat. We naderen het einde van het zaalseizoen alweer
en straks mogen we weer in de wei op het Meertenust.
Met een leuk en boeiend zaalseizoen en winteractiviteiten is deze kletskorf weer gevuld.
De redactieleden hebben weer hun best gedaan en danken de leden hartelijk voor hun inbreng, zo samen
geven we het blad vorm en wordt het van en voor ons allemaal.
Denk ook om de vulling en inbreng op onze site!! www.burum.info Maak je eigen wachtwoord aan en zet
hier ook leuke weetjes en foto’s op of stuur het naar Jan Zijlstra.

Nou wij hopen ook op zo’n inbreng voor het meinummer en wensen je voor nu veel lees en kijkplezier!

Hartelijke groeten Heerco, Pieter, Ybeltje, Freerkje en Tjerkje

VERJAARDAGSKALENDER APRIL t/m MEI 2008
Jolanda en Sabina de Vries 6 april
Tess Groen
24 april
Jan Grijpma
28 april

Jogchum Zijlstra
Hennie Oostra
Pieter Hoving
Annemieke Zijlstra

7 mei
3 mei
13 mei
24 mei

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

Voorwoord van de voorzitter
Zo beste sportvrienden hier weer even wat actuele dingen van de voorzitter. Het zaalseizoen schiet alweer
aardig op en als we de ploegen eens bij langs gaan dan kunnen we concluderen dat we allemaal wat
middenmoters zijn dit seizoen.

Het eerste team heeft drie gewonnen en één gelijk gespeeld, op zich geen slecht resultaat als je bedenkt dat
er op het veld geen eerste team met elkaar speelt. Als je dan ook niet veel met elkaar traint dus conditioneel
ook wel wat tekort komt is het leuk om zo nu en dan toch een wedstrijd te winnen.

Het midweekteam deed het de eerste helft van de competitie heel goed maar heeft toch ook een paar
wedstrijden verloren en dus iets teruggezakt op de ranglijst. Inmiddels is de goede reeks weer opgepakt en
zijn de laatste wedstrijden allemaal weer gewonnen.

De pupillen zijn ook wat wisselvalig: de ene week speel ze heel slordig en niet goed en de andere week
doen ze het weer heel goed.

Zo kan het zijn dat je de ene week dik verliest en de volgende week tegen dezelfde tegenstander
gelijkspeelt. Korfbal blijft een onberekenbare sport soms.

Op het trainersvlak is nog wel het één en ander te melden. Onze huidige trainer Anne Wiersma houdt er na
dit seizoen mee op. Hij is vijf jaar lang onze trainer geweest en daar zijn we hem heel erg dankbaar voor.
Een trainer geeft toch altijd een stukje extra en de druk blijft dat je toch naar de training moet.
Anne, vanaf deze plaats hartelijk bedankt voor jou inzet en veel succes bij je nieuwe vereniging KV
Veenwouden. Dus als alles goed is komen we elkaar vast nog wel weer eens tegen.

De andere trainerwissel heeft plaats gevonden bij de pupillen. Tineke Kooistra kon het moeilijk combineren
met haar werk en we hebben Willemien (de vriendin van Wietze-Jan Grijpma) bereid gevonden om dit
samen met ondergetekende te doen. Tineke Kooistra, ook vanaf deze plaats hartelijk bedankt voor jou inzet
altijd bij de pupillen het was altijd vol enthousiasme en erg gezellig. Natuurlijk gaan we jullie allebei ook
nog wel even persoonlijk bedanken.
Willemien, welkom bij de club. Ik hoop dat je de jeugd lekker kunt stimuleren want er gaan wat praatjes dat
er een stuk of wat mee op willen houden en dat zou toch zonde zijn.

Vanuit het bestuur zijn er verder geen mededelingen en ook wat scheidsrechterzaken betreft zijn er weinig
mededelingen.Als ik nog iets vergeten ben dan zal dit vast verder op wel in onze mooie clubblad staan.

Een sportieve groet van Taeke Oostra.

EVEN BIJPRATEN
De vorige keer zijn we geëindigd met de wedstrijd tegen Veenwouden die we met 13-11 hebben verloren.
De daarop volgende wedstrijd moest gespeeld worden op 15 december tegen Roda’70. Roda’70 is voor ons
altijd een erg lastige tegenstander, vooral als de ploeg uit Delfzijl volledig is. In het begin van het seizoen
had Roda’70 volgens hun trainer wat moeilijkheden om met een voltallig team uit te komen en was daarom
een samenwerkingsverband met Korulos aangegaan zodat er eventueel spelers van Korulos met Roda’70
kon meedoen en andersom. Ook dit keer was het team niet helemaal compleet. We hebben daar redelijk van
kunnen profiteren al werd het wel weer een spannende aangelegenheid. Bijna de hele wedstrijd ging gelijk
op. Halverwege de eerste helft stond het 4-4 en via 5-5 en 7-7 werd de ruststand van 7-8 bereikt. Na rust
direct weer 8-8 maar na 9-9 werd er door ons een gaatje geslagen door invaller Albert Jan Zijlstra, via een
afstandschot en een omdraaibal, eindstand 11-9, wat betekende dat wij de tweede helft met 4-1 hadden
gewonnen.
Op 5 januari moesten we weer aantreden en ditmaal in Winsum tegen de koploper DWA.
De eerste helft konden we DWA nog aardig bijbenen met als resultaat een 8-5 ruststand. Na rust was het
gebeurd met ons, vooral de heren van DWA wisten regelmatig het gat van de korf te vinden met als
resultaat een eindstand van 17-8 voor de Winsumers. Vooral de tweede helft hebben we moeite om het
goede spel van de eerste helft door te zetten. Ook in het vervolg van de kompetitie zal dat blijken.
Trainingsachterstand van een aantal spelers mischien?????
Ook de volgende wedstrijd moesten we aantreden tegen een van de koplopers namelijk De Granaet. Na een
ruststand van 5-7,wat op zich niet slecht was, wisten we het de Granaet ook in de tweede helft behoorlijk
moeilijk te maken. De Granaet speelde volgens hun aanvoerder een slechte wedstrijd, terwijl wij het spel
behoorlijk goed speelden, met zelfs in de slotfase een paar goede kansen om op gelijke hoogte te komen,
maar door deze niet te benutten bracht De Granaet het verschil toch nog op 3 punten en was het over,
eindstand 12-15.
De volgende wedstrijd was tegen Boelenslaan, waar we de eerste wedstrijd met 10-11 wisten te winnen. Nu
dus thuis tegen Boelenslaan en ook nu werd het weer een erg spannende aangelegenheid. In de eerste helft
hebben we halverwege even een achterstand moeten wegwerken van 3-5 maar daarna zijn we steeds aan de
goede kant van de score gebleven, met als resultaat een 8-6 ruststand en een eindstand van 9-8. De tweede
helft dus met 1-2 verloren !!!!
De volgende wedstrijd opnieuw tegen een van de 3 koplopers, namelijk It Fean. In de thuiswedstrijd waren
we kansloos met een eindstand van 9-22 en ook nu waren we kansloos. Na een ruststand met de sprekende
cijfers van 8-1,werd de eindstand tenslotte 16-4 voor It Fean.
Op 9 februari stond de wedstrijd tegen Argo uit Bedum op het programma en zouden we moeten proberen
om de negatieve spiraal weer om te buigen in een klein succesje, maar door het afzeggen van Onno en
Annemieke,zijn we afgereisd met 8 spelers, zonder reserves dus. De eerste helft wisten we redelijk in de
buurt te blijven van Argo met een ruststand van 8-6 maar in de tweede helft werden er te veel kansen
gemist, zodat de eindstand nog 13-9 werd. Dan maar succes halen in de thuiswedstrijd tegen Veenwouden.
Zoals al in de aanhef te lezen staat verloren we de uitwedstrijd in de slotfase met 13-11 maar waren we wel
aan elkaar gewaagd. Ook ditmaal waren we weer gelijkwaardig, al leek dat er in de eerste 25 minuten
helemaal niet op, want toen stond er een score van 9-3 op het bord maar door een paar keer niet goed op te
letten, was het 5 minuten later 9-6 en was Veenwouden weer in de wedstrijd. Na rust lukte het ons niet
meer om goed in de wedstrijd te komen en eindigden we op een stand van 12-12 door nog een strafworp te
benutten in de slotminuten. Opnieuw dus een tweede helft met veel te weinig doelpunten,terwijl we de
eerste helft uitstekend op dreef waren en bijna alles lukte.
Met nog 3 wedstrijden voor de boeg,met de laatste beide tegen de top twee,lijken er niet veel punten meer
te verdienen door ons. Alleen tegen Roda’70 op 8 maart uit in Delfzijl kan er nog wat verdiend worden, we
hebben evenveel punten als Roda’70 namelijk 7 uit 11.
A.W.

Het seizoen is alweer een behoorlijk tijd bezig, maar toch zijn er nog een
groot aantal mensen die nog niet hebben betaald.
WEES ZO SPORTIEF EN BETAAL TIJDIG
Wacht niet tot het laatste moment. Dit scheelt mij als penningmeester een
hoop belletjes en brieven schrijven.
Het blijft vrijwilligerswerk!!!!
IEDEREEN heeft aan het begin van het seizoen een contributiekaart
gekregen en diegenen die later lid zijn geworden hebben er toen eentje
ontvangen.
Alle contributiegelden dienen UITERLIJK voor 31 Mei 2008 betaald te zijn.

Voor de duidelijkheid de maandbedragen zijn:
Welpen en Pupillen
Aspiranten
Junioren
Senioren
Overige leden

€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00

Je kunt het bedrag overmaken naar 35.64.41.482
t.n.v. K.V. De Lauwers te Buitenpost.
Voor diegenen die tijdig hebben betaald, hartelijk bedankt namens bestuur
en penningmeester en voor jullie geldt bovenstaand verhaal natuurlijk niet.
Voor diegene die niet betaald hebben, alvast bedankt voor de medewerking
en ik vertrouw erop dat ik straks geen telefoontjes of brieven behoef te
schrijven.
Alvast bedankt
Penningmeester Rudi Stuursma

Bestuur op poppeslok bij Elske en Theo

Martijn en Laura

Lief en Leed
Nieuws Lief en Leed,
Hierbij weer het laatste nieuws vanuit de Lief en Leed kas. Elske en Theo zijn verblijd met
een prachtig zoon, Martijn. Laura is de trotse en grote zus van Martijn. We hebben eerst
een kaart gestuurd en Willy en Christina zijn op poppeslok geweest. Zij hebben een
cadeautje voor Martijn meegenomen.
Naast dit blijde nieuws hebben we ook iets minder leuk nieuws want IJbeltje zit weer in de
lappenmand. Nadat ze weer geheel was hersteld van de gebroken pols zit nu haar andere arm
in het gips. Door een ongelukkige val tijdens een midweekwedstrijd zit er een scheurtje in het bot van haar andere
pols. Dit is wel erge pech en dat verdient wel een kaartje. We hopen dat het snel weer wat mag opknappen en dat je
snel weer hersteld bent.!
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

Doorgeefpen
Ik geef de pen door …
Allereerst wil ik Elske bedanken voor de pen. Het moest er toch een keer van komen. Het is ook wel leuk
om iets te ‘moeten’ schrijven over de sport die ik al 27 jaar beoefen. Als ik dit schrijf dan moet er in al die
jaren wel van alles gebeurd zijn. En dat is ook zo……
Enkele korte fragmenten die ik mij nog goed kan herinneren van de jeugdperiode:
• Met het oranje busje van Bremer (Burum) of in de lelijke eend van Stien gingen we naar de
korfbalwedstrijden. In het busje van Bremer zat de middelste bank los wat voor veel lol zorgde. Je
had het idee dat je soms door de bus vloog….
• Schutterskorf op Halfweg. Dit was altijd een heel gezellige avond, groot en klein deed hieraan
mee…..
• Naar het DPT (Drie Provinciën Toernooi) met de een hele groep (zowel jeugd als senioren). Dit
heeft op mij een enorme indruk achter gelaten. Dit was een groot toernooi met heel veel mensen,
waar gekorfbald werd met gezellige muziek. Je kreeg eten, drinken en geld mee om iets lekkers te
kunnen kopen. Het was alsof je een dag op vakantie ging….. een hele belevenis
• Met de junioren hebben we wel gekampeerd in en bij de kantine in tenten. Omdat er niet genoeg
tenten waren hebben we een tent gemaakt van een goal waaronder een aantal ook prima hebben
geslapen. Dit waren ontzettend leuke nevenactiviteiten…..
• Alle activiteiten die de jeugdcommissie organiseerde waren altijd heel erg gezellig….
Ik heb 1 jaar in de junioren gespeeld, omdat we daarna allemaal door konden naar de senioren. Dit was een
hele leuke periode met een vast team dat er voor wilde gaan. Jammer dat we niet langer in dit team konden
spelen.
In die periode ging ik ook wel met de senioren mee op reserve. Ik heb wel periodes gehad dat ik ’s ochtends
met mijn eigen team speelde, ’s middags met senioren 2 (die hadden we toen nog) meeging en ’s avonds
met het eerste op reserve mee mocht. Het was een eer om mee te mogen met het eerste. De mentaliteit van
tegenwoordig is ‘iets’ anders waar ik me behoorlijk aan kan ergeren! In de periode met Jan Grijpma, Sjoerd
Jelle de Vries, Walling Ritsma, Annie de Vries, Elske Keizer, ….. heb ik enorm veel geleerd. Ik was toen
behoorlijk fanatiek en korfbal was alles!

Dat is de laatste jaren wel veranderd. Ik speel momenteel bij de midweek waar ik het zeker naar de zin heb.
We hebben een leuk en gezellig team en daarnaast vind ik het ook heerlijk om niet meer op zaterdag te
‘moeten’ korfballen. De prioriteiten liggen nu bij ons bedrijf en ik vind het prima zo.
Naast het korfballen heb ik ook diverse bestuurlijke taken (bestuur, jeugdcommissie, algemeen bestuur)
binnen de vereniging uitgevoerd. Daarnaast heb ik in de reüniecommissie gezeten wat een ontzettend leuke
periode is geweest. Waar een kleine omni (toen nog voetbal, korfbal en volleybal) groot in kan zijn.
Volgens mij denken velen nog vaak terug aan die prachtige reünie in 2005.
Zoals ik aan het begin al wel aangaf is er wel veel gebeurd in de afgelopen 27 jaren. Ik heb in mijn
fanatieke periode ook plakboeken bijgehouden en dat is nu ontzettend leuk om zo nu en dan even weer door
te bladeren. Het feit ligt er nu wel dat de vereniging steeds kleiner wordt. Wat ik heel mooi vind om te zien
is dat er een harde kern is die door blijft gaan. Ik hoop van harte dat die kern nog een aantal jaren door mag
blijven gaan.
Nog even wat over mijzelf. Ik woon samen met Wieger Kuiken en onze 2 kinderen, Wijtze van 4 jaar en
Ilze van 2 jaar. Zoals velen van jullie wel weten wonen we in Kollumerpomp en zijn we in 2004 gestart met
het melken van schapen (op het ouderlijk bedrijf van Wieger) en alle melk wordt verwerkt tot (gerijpte)
schapenkaas. Althans …. Tot 28 oktober was dat zo.
Op zondag 28 oktober is de grootste nachtmerrie voor ons als ondernemer waarheid geworden. Onze
boerderij is opgebrand en er is niets meer van over. Van het ene moment op het andere moment heb je niets
meer. Wij zijn nu druk bezig met de herstart, oftewel de bouw van een huis, loods en kaasmakerij. Jullie
zullen ter zijner tijd wel horen hoe het allemaal gaat worden.
We willen dan nu ook gebruik maken van de gelegenheid om iedereen te bedanken die op welke manier
dan ook met ons meegeleefd heeft in deze afgelopen periode. Het is onvoorstelbaar wat dat met je doet.
Nogmaals BEDANKT!
Groeten,
Dineke van der Laan
Ik wil de pen deze keer graag doorgeven aan een jeugdlid en wel aan Fennie Kooistra!
Succes Fennie.

KNKV Jeugdkamp 2008
Het KNKV Jeugdkamp komt er weer aan! Het kamp zal worden gehouden in de week van
zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 juli a.s.. Kinderen die tussen 1 oktober 1990 en 1 oktober
2001 zijn geboren hebben de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
De locatie van het KNKV Jeugdkamp zal, evenals vorig jaar, kampeercentrum Hulshorst zijn van
de YMCA.
Om vooraf eventuele misverstanden te voorkomen: het kamp is geen trainingskamp. Wel wordt er
gedurende de hele week veel aan sport gedaan, maar ook andere activiteiten, die zeker de moeite
waard zijn, komen aan bod, zoals een dropping, aquafit spelen, puzzeltochten en een bezoek aan
een pretpark!
Het inschrijfformulier is te downloaden van de KNKV website. Ga naar: www.knkv.nl > verenigingsservice >
overige producten en diensten > KNKV Jeugdkamp
Zijn er vragen? Neem dan contact op met:
sevicedesk@knkv.nl

De Lauwers - Veenwouden
Op 16 februari moest De Lauwers om 19.00 aantreden tegen Veenwouden in Kollum.
Het eerste aanvalsvak bestond uit Petronella Kuiken, Annemieke Zijlstra, Onno Zuidema en Pieter Hoving.
Petronella Kuiken wist in de eerste minuut middels een afstandschot De Lauwers op een 1-0 voorspong te
zetten. Veenwouden wist op een 1-2 voorsprong te komen door een kansje en een afstandschot. Het tweede
aanvalvak, bestaande uit Sebastian Vermue, Hendrik van Straten, Christina Kooistra en Jolanda de Vries,
wist op gelijke hoogte te komen door een afstandschot van Hendrik van Straten. Door middel van een
doorbraak en een schot van afstand wist Pieter Hoving een voorsprong van 4-2 op de klok te zetten. Ook
Hendrik van Straten kreeg ruimte en maakte bouwde de voorsprong uit tot 6-2. Petronella Kuiken wist een
kansje goed af te maken wat de stand op 7-3 bracht. Voorts scoorde een heer van Veenwouden van afstand,
maar Christina Kooistra had haar antwoord daarop, middels een doorbraak klaar: 8-3. Alles wat in de eerste
25 minuten lukte wilde niet meer en De Lauwers was de draad even kwijt. Veenwouden wist daar gebruik
van te maken door een kansje onder de korf en een doorbraak goed af te ronden. In de laatste minuut kregen
ze nog 2 strafworpen mee, waarvan ze 1 wisten te benutten. Veenwouden was bij de rust terug gekomen tot
een stand van 9-6.
In de rust kreeg De Lauwers mee om door te gaan zoals ze de eerste 25 minuten gespeeld hadden. Echter
wist Veenwouden binnen 3 minuten een kansje onder de korf goed te benutten. Vervolgens wisten ze nog
een 2 maal van afstand te scoren wat hen op gelijke hoogte bracht 9-9. Jolanda de Vries wist middels een
doorloopbal De Lauwers op een 10-9 voorsprong te brengen. Veenwouden wist weer op gelijke hoogte te
komen door van afstand de korf te raken. In de 20ste minuut werd Christina Kooistra gewisseld door Tjerkje
van der Laan. Veenwouden wist door een afstandschot op een voorsprong van 10-11 te komen, maar
Petronella Kuiken wist de korf nog eenmaal van afstand te raken wat de stand op 11-11 bracht.
Veenwouden wist op een 11-12 voorsprong te komen door een strafworp goed af te maken. Maar ook
Jolanda de Vries wist 5 minuten voor het eindsignaal een strafworp goed af te ronden en daarmee de korf
voor de laatste keer deze avond te raken. Dit bracht De Lauwers op gelijke hoogte met een eindstand van
12-12.
Doelpuntenmakers van deze avond: Petronella Kuiken (3 x), Hendrik van Straten (3 x), Pieter Hoving (2
X), Jolanda de Vries (2 x), Christina Kooistra en Sebastian Vermue ieder 1

Vakgericht

(gespot via de mail)

Hoi allemaal, Mijn naam is Sebastian Vermue en ben de nieuwe vice-voorzitter van Vakgericht. Ik ben 23
jaar en geboren in een Pieterzijl (Groningen) en speel al vanaf mijn 8e korfbal bij de plaatselijke
korfbalvereniging De Lauwers. Hier speel ik nog steeds. In 2003-2004 heb ik ruim een jaar bij Vakgericht
getraind en studeerde toen (een beetje) werktuigbouwkunde. Ik heb mijn studie afgerond in Groningen en
sinds dit jaar studeer ik weer in Enschede en volg nu een (pre)master technische bedrijfskunde. Ik ben
trainingslid en speel soms mee in de midweek, en ik ben sinds kort ook scheidsrechter. Je kunt me vaak
vinden op trainingen, activiteiten, toernooien en borrels. En hoop jullie allen daar ook regelmatig tegen te
komen. Ik wens iedereen een ontzettend leuk Vakgerichtjaar toe

Mijn leven in Enschede (uitleg van bovenstaande)
Heyhey,
Ik ben gevraagd om een stukje te schrijven in de kletskorf over mijn leven in Enschede.
Na mijn studie werktuigbouwkunde in Groningen, ben ik weer terug in Enschede beland om
technische bedrijfskunde te studeren, Enschede is echt een superstad met allerlei mogelijkheden.
We wonen met z’n vieren in een huis in het centrum, waar we vaak last hebben van klagende
buren. Naast veelvuldig (geluids)overlast veroorzaken in de buurt, zit ik ook bij de traditionele
studentenvereniging ‘DSCC/DJCR Audentis et Virtutis’ en de studentenkorfbal vereniging ‘SKV
Vakgericht’.
Vakgericht is een van de 13 a 14 SKV’s van Nederland en ik ben momenteel vice-voorzitter van
Vakgericht. Mijn taken als vice-voorzitter zijn behoorlijk uitgebreid, ik ben oa.
hoofd/aanspreekpunt van alle commissies en dat zijn er nogal wat. De belangrijkste is de Actie,
zij organiseren 2 keer per maand een activiteit. Daarnaast hebben we de Toco
(toernooicommissie), zij zijn verantwoordelijk dat er naar elk studententoernooi een Vakgerichtteam wordt gestuurd, dat is gemiddeld 1 keer per maand. Dan hebben we nog de synergy
commissie, dit is het studenten toernooi dat we zelf organiseren samen met SKV SkunK uit
Nijmegen. Verder hebben we nog de Promotie commissie, Raad van Advies,
midweekcoördinator, webcommissie, kascommissie, vakbladcommissie en flatkorfbalcommissie.
Daarnaast ben ik als vice-voorzitter verantwoordelijk voor de bardiensten, die we gemiddeld één
keer per maand moeten draaien in het Sportcentrum op de campus. Verder ben ik ook
verantwoordelijk voor het materiaal en het contact met het Sportcentrum.
Maar momenteel ben ik vooral bezig met het samenstellen van teams voor het NSK Korfbal
2007/2008. En in tegenstelling tot voorgaande jaren is het mij gelukt om meer dan 1 team af te
vaardigen naar het NSK. Namelijk een team van de Universiteit Twente, bestaande uit
Vakgerichters en enkele hoofdklasse/overgangsklasse spelers. En dan nog 2 teams van de
Saxion Hogescholen Enschede/Deventer, hierin spelen vooral junioren van Rigtersbleek, DOSWK, AKC/Erma, Devinco, Amicitia ed.. Het NSK is op 24 december in Zutphen en 2 januari in
Utrecht.
Als het NSK is afgelopen, ga ik me bezig houden met het EUCK (European University
Championship Korfball) en daarna nog het GNSK Korfbal (Gras NSK).
Buiten de bestuurszaken kom ik op bijna alle toernooien, ben actief in de midweekcompetitie en
als scheidsrechter. Vanaf het veldseizoen ga ik me ook opgeven voor de selectie.
Ajuu ut Enschedeej,
Sebastian
www.vakgericht.nl voor alle info over de vereniging en studententoernooien
www.audentis.nl mocht je dat ook interessant vinden

Nieuws van de Jeugdcommissie
Op moment van schrijven is het alweer de laatste dag van de krokusvakantie, en moeten de kinderen
maandag alweer naar school!!
Vrijdagavond 15 februari zijn we met drie auto’s vertrokken naar Heerenveen om daar te gaan schaatsen.
Dit was een uitje georganiseerd voor de pupillen, maar ook de senioren waren gevraagd om mee te gaan!!
Het was er verschrikkelijk druk, dit hadden we niet verwacht. Toch hebben we even heerlijk kunnen
schaatsen!!
Verder in het clubblad de verhalen van de kinderen over het schaatsen en foto’s!!
Zaterdagmorgen 23 februari zijn we met drie auto’s vertrokken naar Sanjesvertier in Veenwouden. Dit was
een uitje voor de welpen.
Er werd naar hartelust gespeeld door de kinderen ( en ook door een aantal jeugdcommissieleden!!)
Na afloop met elkaar nog een patatje gegeten en toen weer richting huis.
Verder in het clubblad meer verhalen en fotoos van deze ochtend!!
Groeten de Jeugdcommissie: Freerkje, Willie, Pieter, Petronella en Christina

Sanjesfertier Veenwouden
23 februari 2008
Zaterdag morgen zijn we met de welpen naar Sanjes Vertier geweest.
Het was heel erg leuk en de kinderen hebben zich best vermaakt.
Ze hebben o.a. met lego gespeeld en samen met ons een kasteel, een muur en een toren gebouwd.
Freerkje, Pieter en Christina waren even weer kind en ik heb mij maar als fotograaf beschikbaar gesteld, dat
paste wat beter bij mijn leeftijd.

Wij hebben lekker koffie gedronken ons gebak thuis laten staan en de kids konden ook onbeperkt ranja
halen.
Voor dat we met elkaar naar huis gingen hebben we nog samen patat gegeten.
Er waren nog een paar kids die ’s middags nog een feestje hadden dus was het voor hun een drukke dag.
Ze hebben nog een kleurplaat meegenomen die ze bij Freerkje in moeten leveren.
Om ongeveer één uur waren we weer thuis.
Het was gezellig – leuk – mooi – en je kon er van alles doen!!!!
Willy

Foto’ s Sanjesfertier Veenwouden

Schaatsen Thialf
SCHAATSEN THIALF 15 februari 2008
Vrijdag 15 februari vertrokken wij vanaf het dorpshuis te Burum naar Thialf om te schaatsen. De senioren
waren ook uitgenodigd: alleen Jolanda de Vries, Sebastiaan Vermue en de vader van Tess Foppe Groen
gingen mee.
De jeugdcommissie was vertegenwoordigd door Petronella, Christina, Freerkje en Willy en van de pupillen
waren Marieke, Fenny,Marieke, Dorien, Grietsje, Tess, Henny en Hanneke mee.
Nou ik, Willy dus, ging ook schaatsen, het was al even geleden maar deze dame moest toch even schaatsen.
Ik was wel een beetje bang om te vallen en bovendien was het zwart van de mensen en het ijs was
natuurlijk vreselijk glad.
Ging na één rondje weer rusten en gezellig kletsen maar ik dacht dit is toch te gek, ik ga door en ja hoor het
ging steeds beter en toen we moesten stoppen toen had ik de smaak te pakken.
Freerkje, Petronella, Christina en Foppe deden een wedstrijdje en Foppe heeft gewonnen, ik heb maar niet
mee gedaan want mijn snelheid was er noch niet!!!!!!
Wij vonden het heel erg leuk en gezellig maar ik hoop dat het de volgende keer niet zo druk is.
Voldaan gingen we allemaal weer naar huis.
Willy

Schaatsen
Wij – de korfballers van D1 - zijn vrijdagavond 15 februari met korfbal te schaatsen geweest in
Heerenveen (Thialf). We vertrokken om zeven uur bij het dorpshuis in Burum. De groep die mee ging was:
Hanneke, Hennie, Marieke van S., Marieke de V., Dorien, Tess, Fennie en Grietsje. Als begeleiders gingen
mee: Foppe, Christina, Freerkje en Petronella.
Toen we daar binnen kwamen was het heel druk. Er stond een hele lange rij dus we moesten heel lang
wachten!
Toen we eenmaal binnen waren gingen we gelijk schaatsen.
Er waren 2 banen: een baan waar je rondjes op moest schaatsen en een baan waar je zelf mocht weten wat
je deed.
Maar als je van de ene baan naar de andere wou moest je door een tunnel, als je daar in was moesten je
schaatsen uit. Dus het was steeds schaatsen aan schaatsen uit.
Op het laatst gingen alle begeleiders ook nog een wedstrijdje doen!
Het was heeeeeel leuk !!!

Groetjes Marieke de Vries

Wij zijn de pupillen.
Wij zijn wezen te schaatsen in de Thialf in Heerenveen.
En nog een paar uit de Senioren.
Iedereen behalve Remco was mee.
We konden het eerst niet vinden.
Toen we er waren, moesten we heel lang wachten.
Want het was nog niet open.
Toen we binnen waren zochten we eerst een plekje voor onze tassen enz.
Daarna hadden we de schaatsen aangetrokken en konden we schaatsen.
In het begin was het nog niet zo druk,
Maar tien minuten later was het heel erg druk.
In het midden kon je ook schaatsen.
Dat was voor de kinderen, als je nog niet zo goed kon schaatsen,
En daarnaast zat nog een kinderbaan waar kinderen gewoon op konden schaatsen.
Ook al kon je ook al heel goed schaatsen.
In het begin was het ook een beetje moeilijk,
Want het is veel gladder als op natuurijs.
We vielen toen ook wel eens dat was grappig,
Dat deed niet zeer.
Op de helft van de avond gingen wij ook naar de kinderbaan.
Daar zagen we ook de tegenstanders van korfbal,
Waar we die dag daarna tegen moesten.
Toen we weggingen kregen we nog een mars (snoepje) van Willy.
Het was in ieder geval heel leuk.
Groetjes Hennie Oostra.

De Lauwers MW
Lauwers MW verliest van Veenwouden MW
Woensdagavond 6 februari 2008 speelde het midweekteam van de Lauwers de returnwedstrijd tegen
Veenwouden. Twee weken terug werd er nipt gewonnen dus zou het vast weer een spannende wedstrijd
worden.
Het was de Lauwers die de score opende door een klein kansje onder de korf die werd benut door Rieks
Zijlstra, maar Veenwouden had het antwoord snel klaar en scoorde middels een inloopbal. Het tweede
aanvalsvak wist door goed spel twee keer te scoren, Freerkje Kooistra en Rudi Stuursma schoten beide van
afstand raak. Maar in de verdediging lieten ze wat steekjes vallen waardoor Veenwouden ook weer twee
maal wist te scoren. In de volgende aanval wisten ze opnieuw weer twee maal te scoren, ditmaal scoorde
Ybeltje van der veen een inloopbal en Rudi Stuursma weer van afstand. Maar Veenwouden liet het gat niet
groter worden dan twee doelpunten en zo hielden ze de aansluiting. Veenwouden scoorde weer van afstand
en vervolgens benutte Rieks Zijlstra een strafworp. Rudi Stuursma bracht het verschil weer op twee
doelpunten nu door een inloopbal.
Maar voor het rustsignaal klonk zette Veenwouden nog eens even goed aan en wisten dmv twee
afstandsschoten de stand weer gelijk te trekken. 7-7 was de russtand.
In de rust werd er afgesproken dat er in de aanval wat fanatieker moest worden gespeeld het was allemaal te
mat. Het was toch Veenwouden die de tweede helft het betere spel had en wist na rust een voorsprong te
nemen van twee doelpunten. Taeke wist dmv een afstandstreffer de aansluitingtreffer weer te maken, maar
Veenwouden had het antwoord snel weer klaar en bracht het verschil op twee. De Lauwers zette nu even
goed aan en wist weer gelijk te komen, Rianne Ellens en Freerkje Kooistra wisten beide van afstand raak te
schieten.
Helaas lag het mankement deze avond dat er in de verdediging te gemakkelijk kansen weg werden gegeven
Het was dan ook Veenwouden die nog drie maal wist te scoren voordat het eindsignaal van de over het
algemeen goed leidende scheidsrechter klonk. Eindstand 10-13 in een leuke sportieve wedstrijd waarin best
wel eens pittig werd gestreden.

De Lauwers MW 1 - KIOL MW 1 12-5
De Lauwers speelde haar laatste thuiswedstrijd in zaal tegen KIOL, de uitwedstrijd was met dikke cijfers
gewonnen.
De Lauwers opende met een afstandschot van Willy van der Heide en al snel maakte Teake Oostra er door
een inloopbal 2-0 van. De tweede aanval kwam aan bot en Rudi Stuursma maakte er van afstand 3-0 van.
De 2e aanval had meer moeite met scoren en de doelpunten kwamen lang niet gemakkelijk en diverse
schoten gingen net naast of draaiden er weer uit.
Er zat te weinig beweging in de vakken en eigenlijk moest er meer gebruik van de dames worden gemaakt
die liepen er zo om heen.
De russtand was 6-3.
In de pauze werd er nog even gepraat hoe het verbetert kon worden maar helaas was de wedstrijd wat lauw,
toch wist de Lauwers nog 6 x en Kiol 2x in de tweede helft.
Een verdiende overwinning.
En hiermee staat de Lauwers nog steeds op een 2e plaats.
De laatste wedstrijd moet gespeeld worden tegen koploper Harkema waar thuis nipt van is verloren.
De doelpunten werden gemaakt door Dieneke van der Laan 3x-Willy van der Heide 2x-Rieks Zijlstra 1xRudi Stuursma 1x-Teake Oostra 2x-Rianne Ellens 1x-Tjerkje van der Laan 2x

De Lauwers MW 1

- Vlug & Vaardig MW 1

10-9

De Lauwers speelde woensdag thuis tegen V en V, altijd een lastige ploeg.
De Lauwers nam een voorsprong door dat Teake Oostra een kansje goed benutte.
Maar Ven V had het antwoord klaar en trok de stand gelijk.
Johannes van der Heide wist van afstand de Lauwers weer op een voorsprong te zetten en ook Freerkje
Kooistra wist van afstand 3-1 te maken.
Maar Ven V maakte uit een vrije bal (3-2).
Johannes van der Heide werd vervangen door Jan Theunes Zuidema.
Er werd veel lichamelijk contact gebruikt maar de Lauwers liet zich niet uit de wedstrijd spelen en we ginge
de rust in met een gelijke stand (7-7)
Alles was dus nog mogelijk en in de pauze werd er op gehamerd dat we vooral ons eigen spel moesten
blijven spelen.
Na de rust wist de Lauwers steeds een kleine voorsprong te houden, en het werd weer 9-9.
Henk Jan van Lingen zette de ploeg uit Warfstermolen met een mooi afstandschot weer op voorsprong en
door de laatste minuten de bal goed in de ploeg te houden kon de winst bij de thuisclub blijven.
De doelpunten werden gemaakt door Teake Oostra 3x- Freerkje Kooistra 3x-Johannes van der Heide 1xHenk Jan van Lingen 2x-Ybeltje van der Veen 1x

Wedstrijd DWA- Lauwers
foto’s gemaakt door trouwe supporters Johannes en Willy van der Heide

Spelmiddag groep 1, 2 en 3 uit Kollumerpomp
Voor de tweede keer organiseerde de jeugdcommissie van kv ‘de Lauwers’ een spelmiddag in dorpshuis
‘Trefpunt’ te Kollumerpomp. Opnieuw kwamen er maar liefst 10 kinderen naar deze spelmiddag. Willy en
ik namen de leiding op zich. De kinderen hadden er weer veel zin in en deden weer enthousiast mee. De
middag zag er als volgt uit:
 Om even weer de namen te oefenen moesten de kinderen om de beurt de bal vangen en daarbij hun
naam roepen.
 Om even warm te lopen moesten de kinderen naar de hoek rennen van de kleur die in de hoek hing.
 Hierna gingen we drie korfbalspelletjes doen: Scoren? dan een pion verder, kansjes onder de korf
en vanachter de lijn de bal in de kast proberen te gooien.
 Als tikspel deden we ‘Beer wordt wakker’.
 Tot slot deden we nog een spelletje: een kindje mocht achter de deur iets aan zichzelf veranderen.
Wat was er veranderd?
De tijd was nu ruimschoots voorbij en tot teleurstelling van de kinderen moesten ze nu toch echt naar huis.
Het was een succesvolle spelmiddag. De volgende spelmiddag staat gepland op woensdag 5 maart van
16:00 tot 16:45 uur in dorpshuis ‘Trefpunt’. We hopen dan weer op veel deelname en een gezellige middag.
Groeten van Petronella

Bericht van NKSV
Aan de besturen van alle korfbalverenigingen
Diemen, maart 2008

Geacht Bestuur,
Ongetwijfeld heeft U wel gehoord van de NKSV
( Nederlandse Korfbal Scheidsrechters Vereniging).
Misschien weet U ook wel dat de NKSV een website beheert waar onder -Forum- interessante
discussies plaatsvinden over wedstrijd situaties en spelregeltoepassingen .
www.nksv.org
Je hoeft geen lid van de NKSV te zijn om ook deel te kunnen nemen aan de forumdiscussie.
Wat U misschien niet weet is dat er op deze website ook een
maandelijkse spelregelquiz
is met als prijzen:
- een wedstrijdbal beschikbaar gesteld door Erma Sport en
- een bon voor een overnachting voor 2 personen in Stayokay hostel in Grou.
De deelname aan deze quiz is gratis en staat open voor iedere korfballer.
Indien U in uw verenigingsblad Uw leden hierop attent maakt, kunt U misschien op een eenvoudige
manier de beschikking krijgen over een originele Mikasa wedstrijdbal.
Namens de NKSV
Kees Schouten

Afscheid
Het is de laatste keer dat ik een stukje schrijf want het doek is
gevallen voor mij.
Op 5 maart heb ik de laatste training aan de pupillen gegeven.
Jammer, spijtig en met gemengde gevoelens stop ik ermee.
De afgelopen 5 jaar heb ik het met heel veel plezier gedaan maar ik
moest de knoop
doorhakken om ermee te
stoppen.
Maar niet getreurd, er is
een hele leuke nieuwe sportieve trainster weer gevonden:
Willemien.
Willemien gaat nu op de woensdagmiddag trainen geven van
16.00 tot 17.00 uur.
Voor degene die Willemien niet kent, ze woont samen met
Wietze Jan Grijpma in Warfstermolen.
Maar jullie zullen vast nog wel eens wat over haar horen.
Woensdagmiddag de laatste training.
Ja jammer maar het is beter zo.
Bijna iedereen was, er alleen Marieke van Straten niet (vond ik
erg jammer).
Hanneke was zaterdag jarig geweest dus ze vertelde dat ze na
de training zou gaan trakteren.
Na eerst de warming up te hebben gedaan zijn we bezig gegaan
met het draaien rond de korf, wat nog steeds wel een beetje
moeilijk blijft voor ons.
Maar ik had beloofd dat we het leuk zouden gaan maken dus al
snel gingen we een spel doen wat Hanneke had uitgezocht.
Teake kwam ons versterken
(alleen bleef hij op de bank
zitten, ja daar heb je nog al
wat aan.....) maar hij kwam eigenlijk namens het bestuur.
Als dank voor de door mij geleverde inzet kreeg ik een geweldige mand
met allerlei lekkere dingen er in...BEDANKT
Ook van de kinderen kreeg ik een hele mooie zelf gemaakte kaart en
nog een kaart met hun namen erop.
Het is goed zo....
Ik wil iedereen heel veel succes toewensen met hun korfballoopbaan en
meiden en Remco, ik zou zeggen maak er iets leuks van met Willemien............
Groeten en tot later Tineke Kooistra

Uit de krant

Welp van de week
Bijna alle welpen zijn al in actie geweest:

Marieke van der Galiën

Alianne Boerema

Thijs Zijlstra

Judith Haagsma

als welp van de week!

Jesse de Groot

Met de laatste wedstrijd in het verschiet, komt dan ook de uitslag van welp van het jaar 2007/2008 uit.
Wie van deze toppers zou het kunnen zijn??
Wacht het af in de volgende kletskorf.
Voor de laatste welpen veel succes!

Nazitten hoort er ook bij
Nazitten met senioren in de van der Bijhal

Nieuws van het welpenteam
Wanneer deze Kletskorf uit komt trainen wij bijna alweer op het veld op sportcomplex ‘t Meertenust.
We blikken even terug naar de zaaltrainingen. De welpen maken goede vooruitgang als het gaat om gooien,
vangen en samenspelen. Ook het scoren op de korf gaat steeds beter.
Het spelen in wedstrijdverband is oefenstof voor de komende tijd. Wanneer sta ik vrij en hoe moet ik
verdedigen. Ook het samenspelen moet nu meer vorm krijgen. Dus nog genoeg om te leren.
In het nieuwe seizoen is het de bedoeling om elke week te gaan trainen dus dan kunnen we nog meer
oefenen en misschien ons in laten schrijven voor de competitie.
Het afgelopen zaalseizoen waren alle welpen op toerbeurt “Welp van de week” bij het eerste team van De
Lauwers. Ze mochten de besprekingen voor en na de wedstrijd bijwonen en tijdens de wedstrijd allemaal
vragen stellen aan de trainen of begeleider(ster) In de pauze moesten ze 5 inlopers, strafworpen en
afstandschoten uitvoeren. Degene met de meeste score krijgt de titel mee van “Welp van het jaar”. Bij het
uitkomen van deze Kletskorf is de winnaar nog niet bekend dus hier kom ik in de volgend Kletskorf op
terug.
Op 15 maart gaan we met het welpenteam naar een welpentoernooi in Oenkerk. Het festijn begint om 9.45
uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur. Ook hier kom ik in de volgende Kletskorf op terug.
Nu gaan we ons weer opmaken voor de veldtrainingen. Hopelijk worden die net zo goed bezocht als in de
zaal. Wij hebben er in ieder geval weer zin in en we hopen jullie ook.

Groetjes Jan en Freerkje

We gaan weer op het veld!!
Senioren trainen van 19.30-21.00 uur op ’t Meertenust o.l.v. Anne Wiersma, 31 maart 1e training!!
Afbellen als je niet kunt: 0511-542978
Pupillen trainen van 16.00-17.00 uur op ’t Meertenust o.l.v. Willemien Oenema, 9 april 1e training!!
Afbellen als je niet kunt: 06-11057932
Welpen trainen van 15.45-16.30 uur op ’t Meertenust o.l.v. van Freerkje Kooistra (datum volgt nog)
Afbellen als je niet komt: 249003

