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Voorwoord van de redactie
De vakantie ligt alweer even achter ons en iedereen zit alweer in het ritme van alle dag. Het seizoen 2011/2012 is inmiddels weer begonnen, zo ook de redactie van de Kletskorf die u het volgende mededeelt.
Vanaf nu valt de Kletskorf later bij u in de bus. In overleg met het bestuur is nl. afgesproken om
de Kletskorf 3 x per seizoen te laten uitkomen i.p.v. 4x . Het septembernummer vervalt omdat er
zo na de zomervakantie weinig te melden valt. Vanaf nu kunt u de Kletskorf in november, maart
en juni verwachten. Echt iets om naar uit te kijken dus.
Verder komt Hinke Kuiken namens de jeugd de redactie versterken. Hinke stelt zich verderop in
de Kletskorf even aan u/jullie voor. Bij deze welkom in de redactie Hinke.
Competitie:
De veldcompetitie is al gespeeld en het midweekteam is ongeslagen kampioen geworden. Allemaal
Gefeliciteerd met dit behaalde succes. Er werd de hele competitie goed gespeeld. De kansen die
gecreëerd werden resulteerden in mooie doelpunten. Zie hiervoor de wedstrijdverslagen verderop
in dit blad. Er moest ook gespeeld worden tegen 2 onbekende teams te weten Heerenveen en Bolsward.
De Pupillen onder leiding van Willemien Oenema hebben het ook prima gedaan. Helaas wisten ze 1
wedstrijd niet te winnen waardoor ze als 2e zijn geëindigd op de ranglijst. Een goed resultaat natuurlijk maar als je zo dicht bij het kampioenschap zit wil je natuurlijk het liefste winnen!!! Ook
Judith Haagsma doet weer volop mee. Mooi dat je weer mee doet meid!!!!
Inmiddels is er ook een welpenteam opgestart. Voor de zomerstop hebben zich de volgende kinderen opgegeven voor het korfballen: Marieke v/d Slijk, Jasmijn v/d Veen, Lotte v/d Steeg,
Noemie Leistra en Lidia Boerema. Allemaal hartelijk welkom bij KV de Lauwers. Het is de bedoeling dat dit team eerst de fijne kneepjes van het korfbal onder de knie krijgen d.m.v. trainen. Dit
wordt gegeven door Aukje Haagsma en Marieke van Straten. Inmiddels hebben ze al eens mee gedaan aan een toernooitje.
Verder blikken we in deze Kletskorf terug naar het ouder/kind toernooi op 23 mei’11, het midweektoernooi in Drachten dat op 9 juni ’11 plaats vond. Ook hebben we i.p.v. van een eindfeestje
aan het eind van het seizoen een startfeestje aan het begin van de competitie gehad.
In sept”11 werden de oud papierlopers in het zonnetje gezet. Zij staan 1x per maand klaar om het
oud papier op te halen voor onze vereniging. Hierdoor wordt o.a ons clubje draaiende gehouden en
de contributie laag. Verderop in dit clubblad leest u/jullie hier meer over.
Naast de vaste rubrieken vindt u vanaf nu de veldindeling/zaalindeling, trainingstijden en rij/
wasschema’s in de Kletskorf.
Ook is er een nieuwe rubriek toegevoegd aan de Kletskorf nl: ´uit het nieuws’. In deze rubriek
plaatsen we een artikel over leden die in de media hebben gehaald. Nu wordt er een stukje geplaatst over Onno Zuidersma die naast het korfbal nog een andere passie heeft nl; autoracen.
De redactie wenst u/jullie een sportief korfbalseizoen toe en voor nu veel leesplezier.
Groetjes Heerco, Pieter Anko, Ybeltje, Hinke en Freerkje.
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Nieuws van het jeugdbestuur
We zijn als bestuur weer gestart met een nieuw seizoen, we mogen weer 5 nieuwe leden verwelkomen waar we heeeeeeel blij mee zijn!! Maar we zijn nog op zoek naar nog meer leden en dus gaan
we komende tijd op scholen korfbalclinics organiseren. Dit gaan Wietze jan en Willemien doen in
de gymles. We hopen op deze manier nog meer kinderen enthousiast te maken.
De korfbalinstuiven worden gehouden op woensdagmiddag 2 en 9 november alle hulp van andere
leden is van harte welkom!!!
Op vrijdagmiddag 25 november houden we het jaarlijkse sinterklaasfeest, het is ’s middags voor
de jonge jeugd en ’s avonds voor de oudere jeugd!!
Kortom we zijn we weer erg druk met activiteiten!!!
In het volgende clubblad meer!!
Groeten namens de jeugdcommissie Willie, Willemien en Christina

Startfeestje seizoen 2011/2012
Normaal gesproken vindt er aan het eind van het seizoen traditioneel getrouw een feestje plaats.
Omdat er dit jaar weinig animo was heeft het bestuur besloten om een feestje te organiseren aan
het begin van het nieuwe seizoen. Dit was erg gezellig. Iedereen zag elkaar weer even en de vakantieverhalen werden verteld. Verder kon iedereen genieten van een warm/koud buffet verzorgd
door slager Hoekstra uit Anjum.
De opzet op deze manier is denk ik wel voor herhaling vatbaar. Natuurlijk kunnen we ook aan het
eind en begin van de seizoenen zoiets organiseren. Is het een idee bestuur????
Wij houden nl. wel van een feessie!!!!!
Op pagina 6 staat de foto’s.

De doorgeefpen
Hoi allemaal,
Ik ben Marieke van der Slijk. Ik ben 8 jaar. Ik woon met mijn vader, moeder en zus Marjanne in
Warfstermolen. Ik vind korfbal erg leuk. Ik hoop dat we snel wedstrijden gaan spelen. In mijn
team zitten: Lydia, Jasmine, Lotte en Nóemi en ik. Aukje en Marieke geven ons training. Ik kijk
ook vaak bij de wedstrijden van Marjanne.
Ik vind cornet spelen leuk. Ik krijg les, want ik wil graag in het korps. We hebben een jonge poes.
Ze heet Benthe. Wij hebben ook geiten. Ze heten Madelief, Victoria, Kim, Lady, Evelien en Emma.
Ik heb ook een konijn. Zij heet Rosalien. We hebben ook kippen. Ik vind een Koekoekspel de
mooiste. Ik zit in groep 5 bij juf Wietske. Die korfbalt ook. En meester Gert, maar die vind voetbal leuk. Mijn vader heeft ook korfbal gedaan. Ik speel heel vaak met Marleen, dat vind ik erg
leuk. In de herfstvakantie ga ik logeren bij pake en beppe in Dokkum.
Groetjes Marieke
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Midweektoernooi te Drachten 9 juni’11
Hallo midweekteam,
Wij zaten tijdens het Midweektoernooi bij de volgende teams:
Kunstgras
Poule 1: veld 1
KV De Lauwers

- Warfstermolen

KV Drachten/van der Wiel MW

- Drachten

Wordt Kwiek

- Jubbega

KC De Hoeve

- De Hoeve

De volgende personen hadden zich opgegeven voor dit toernooi: Pieter Hoving, Rieks Zijlstra, Johannes van
der Heide en Jan Theunis Zuidema, Tjerkje van der Laan, Ria van der Wal, Petronella Kuiken, Jolanda de
Vries, Willy van der Heide en Freerkje Kooistra.
We werden welkom geheten door de organisatie waarna de wedstrijden begonnen. Het was prachtig weer
dus genieten maar. De eerste wedstrijd tegen KV Drachten/van der Wiel moesten we het zonder Jan
Theunis doen aangezien hij er nog niet was. De wedstrijd werd makkelijk gewonnen met 4-1. De tweede
wedstrijd tegen Wordt Kwiek moesten we het ook zonder Jan Theuis stellen omdat hij op het laatste moment verhindert was.
Bij toerbeurt was er 1 dame van ons die dus als heer moest spelen. Dit was geen probleem en het werd de
heren nog aardig moeilijk gemaakt. Ook de tweede wedstrijd werd gewonnen.
De laatste wedstrijd tegen KC De Hoeve was een moeilijke partij. Met name hun heren waren loep zuiver en
de wedstrijd werd dan ook verloren.
Wij eindigden als 2 de in de poule dus daar moest op gedronken worden. Ook het koud buffet na afloop
smaakte voortreffelijk en er werd nog tot in de late uurtjes doorgefeest.
Wij hebben tenslotte het licht (bijna) uit gedaan!!!!
Freerkje Kooistra

7

D eD eK lKel te st skkoorrff

e re r2 02
10
1 11
nn oovveemmb b

Foto’s Midweektoernooi te Drachten 9 juni’11
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Nieuw talent bij K.V. De Lauwers

v.l.n.r. Noami Leistra, Jasmine van der Veen, Lotte van der Steeg, Marieke van der Slijk en
(hopelijk toekomstig lid) Lydia Boerema. Trainsters Aukje Haagsma en Marieke Boerema
De jongste jeugd van De Lauwers is nu officieel lid. Voor de training kregen ze van het bestuur
een tasje gevuld met korfbal knutselspulletjes. De voorwaarde was dat ze eerst goed hun best
moesten doen met de training en dan in het tasje mochten kijken! Voor de trainsters was er een
bloemetje, want het bestuur vind het geweldig dat ze zich zo inzetten!
We wensen de jeugd en trainsters een hele leuke en sportieve korfbaltijd bij De Lauwers.
Wil je ook eens meedoen, kom gerust eens langs op ’t Meertenust in Warfstermolen.
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Wedstrijdverslagen jeugd
Wedstrijd Wees Kwiek
Zaterdag 21 Mei moest de Lauwers een wedstrijd spelen tegen Wees Kwiek. Het begon niet echt
goed want Wees Kwiek scoorde meteen drie doelpunten dus het stond 0-3. Maar toen scoorde
Marjanne en het stond 1-3. Maar jammer genoeg scoorde de tegenpartij 1-4. Gelukkig scoorde
Christine en stond het 2-4. Toen scoorde de tegenpartij opeens twee doelpunten en het stond 26. Maar toen scoorde Marjanne en stond het
3-6. Jammer genoeg scoorde Wees Kwiek alweer twee doelpunten en het stond 3-8. Daarna scoorde Marieke nog een doelpunt en eindigde de wedstrijd met 4-8.
Zaterdag 4 juni 2011. Lemmer D1-De Lauwers D1.
Ondanks dat ons team niet helemaal compleet was, gingen we met 5 spelers naar Lemmer.
We starten de eerste helft met Allianne,Christine, Joukje Hiltsje en Laura.
Het spel begon voor ons niet zo goed, en al gauw hadden we 3 goals tegen.
Naar 12.5 min werd er gewisseld en nam Marjanne Joukje Hiltsje over.
Marjanne scoorde en het werd 3-1. Maar Lemmer scoorde ook en dat bracht de stand op 4-1.
Marjanne mocht een strafworp nemen en scoorde, daarna scoorde Allianne een goal op afstand.
Ook Lemmer maakte net voor de pauze een goal,dat maakte de stand 5-3.
Vol goede moet startte we met Allianne,Joukje Hiltsje,Marjanne en Laura de tweede helft. We
waren allemaal al erg moe door de warmte (26 gr) maar we gingen ervoor. Lemmer scoorde en dat
werd al gauw gevolgd door een goal van Marjanne. Onze tegenpartij verdedigde sterk,en wist ondanks onze goede verdediging toch weer te scoren(7-4) Maar we wisten zelf ook nog twee goals
te maken (Marjanne en Allianne) En dat maakte de eind score 7-6. Nog nooit waren we zo blij geweest dat de scheidsrechter op het fluitje blies. We hebben deze wedstrijd dan wel niet gewonnen maar het was een leuke en leerzame wedstrijd.
Laura
De Lauwers - Argo.
Vandaag was het de eerste wedstrijd weer op het veld. Het was deze zaterdagochtend
erg mooi weer, dat was al een goed begin. We moesten het opnemen tegen Argo uit
Bedum. In de zaal hadden wij hier dik van verloren.
Vol goede moed begonnen we aan de eerste helft. Ik moest een groot meisje verdedigen.
Het eerste doelpunt werd gemaakt door mijzelf door een strafworp, 1-0.
Het tweede doelpunt werd gemaakt door Alianne met een mooi afstandsschot.
Daarna lukte het Argo om te scoren en werd het in de eerste helft 2-1.
Na de ranja was het Argo die een doelpunt scoorde, 2-2.
Later scoorde Argo nog een keer en stonden we achter met 2-3.
En toen werd er door ons nog een keer gescoord, een mooi doelpunt van Joukje-Hiltsje.
Dit was ook de eindstand van de wedstrijd, 3-3.
Ik vond het een leuke wedstrijd en ook erg leuk dat we weer op het veld spelen.
CHRISTINE VAN WIEREN
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Lauwers D1 tegen Csl D2
Eerste helft.
De wedstrijd begon met de spelers: Laura,Marieke,Hinke en Allianne.
We begonnen rustig, maar al gauw scoorde Csl dat maakte de stand 0-1.
Ondanks kansen van onze kant lukte het niet om te scoren.
Csl scoorde de eerste helft nog 3 keer.
Dat maakte de stand 0-4.
De tweede helft.
Toen kwamen er andere spelers in het veld, dat waren: Judith,Marjanne,Joukje Hiltsje en Christine.
Al gauw kwam Christine in actie die maakte de 1-4.
Maar het was wel erg jammer, want Csl maakte weer de 1-5.
Judith greep haar kans en maakte een mooie goal die helaas werd afgekeurd omdat het was verdedigd.
Csl was toch de sterkere partij want uiteindelijk werd de stand 1-8.
Toen vloot de scheidsrechter we moesten elkaar de hand geven en daarna omkleden.
Laura.

10 september tegen mn en w. uit Hijum
Wij hadden op zaterdag 10 september de eerste competitiewedstrijd tegen mn en w. uit Hijum. We moesten met een kleinere bal spelen, ik vind dit niet zo leuk. We begonnen in de eerste helft met Hinke,Laura,
Marieke en ik. Het ging niet zo goed en we kwamen met 0-4 achter te staan.
Na de ranja speelden Marjanne, Joukje-Hiltsje, Alianne en Judith deed ook voor het eerst weer mee. Dit
ging goed en het eerste doelpunt voor ons was van Marjanne. Daarna scoorde Alianne en toen Marjanne
nog 2 keer. Daarna was het Judith die scoorde, een leuk begin weer Judith. En toen werd er nog een keer
door ons gescoord door Marjanne.
De einduitslag werd 6-4 voor ons.
Een leuke wedstrijd.
Christine.
Zaterdag 22 oktober
Na een minuut of 5 spelen kwam Christine in actie en ze scoorde.. Daarna werd het 1-1 en 2-1...
We dachten kom op nou wij zijn veel beter en nu staan ze ook nog voor. Christine scoorde weer en toen
stond het 2-2 en toen scoorde ik ook nog. De stand 2-3.
Toen was het pauze...
we kregen een nieuw team en ik mocht een hele wedstrijd spelen. Marjanne scoorde al heel snel: 2-4
Marieke kwam ook in Aktie: 2-5 daarna scoorde Judith de 2-6 daarna scoorde ik de 2-7
Toen kwam Judith nog een keer in aktie, ze maakte er 2-8. Toen was het bijna tijd.
Ik scoorde het laatste doelpunt: 2-9
Alianne
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Verjaardagskalender
Hinke Kuiken
Ybelte v/d Veen

15-9
21-9

6-11

Judith Haagsma

18-11

Oeds Kooistra

22-11

Marieke v/d Galien
Tjerkje v/d Laan

13-12

Klaasje Kloppenburg

30 -12

19- 01

Marjanne v/d Slijk

21-01

Christina Kooistra

13-02

Freerkje Kooistra

21-02

Ria v/d Wal

27-02

Henk Jan van Lingen 01-03

16-12
20-12

13-01

Hendrik van Straten 29-02

9-12

Kees v/d Slijk

Onno Zuidema
Marieke v/d Slijk

Johannes v.d Heide 28-11
Rieks Zijlstra

02-01

Joukje Hiltsje Wouda 19-01

Jan Theunis Zuidema 24-10
Jan Zijlstra

Bauke Zijlstra

Elske Keizer

12-03

Piet Ozinga

17-03

Taeke Oostra

21-03

Namens alle leden van K.V. de Lauwers alvast van hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne
dag toegewenst.
Diegene die al jarig zijn geweest alsnog gefeliciteerd en de anderen wensen we een fijne verjaardag toe.

Kaartverkoop Korfbal Challenge van start
Van 27 tot en met 30 december kunnen korfballiefhebbers weer genieten van een geweldige Korfbal Challenge 2011. In het hoofdtoernooi zullen TOP/Wereldtickets.nl, PKC/Hagero, Fortuna/MHIR, KZ/Hiltex, de Tulips en de Diamonds gaan strijden om de prijzen.
Naast het hoofdtoernooi is er voor elke korfballer ook de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de Korfbal Challenge 2011 via de Talenten Challenge, de Jeugd Challenge, verschillende clinics, de Kampioenenparade
en het NK Studentenkorfbal.
Koop nu je kaarten!
De kaartverkoop is op 23 oktober van start gegaan. Vaste bezoekers van de KNKV-evenementen konden echter gebruik maken van een exclusieve voorverkoop, dus een flink aantal kaarten is al verkocht. Wilt u er bij
zijn tussen 27 en 30 december, koop dan snel uw kaarten via Korfbaltickets.nl
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Ouder-Kind toernooi
Op 23 mei heeft de jeugdcommissie weer het ouder kind toernooi gehouden.
Een jaarlijks terugkerend toernooi, deze keer hadden 14 koppels zich opgegeven, wel een keer
zoveel als vorig jaar.
Onder prachtige weersomstandigheden kon er gespeeld worden, er werd 4 tegen 4 gespeeld.
Een team bestaat uit 2 jeugdspelers en 2 ouders (senior), er werden 6 ronden gespeeld.
Tegelijk begon het pjukken , 5 minuten doelen ouder en kind te gelijk, deze doelpunten werden bij
elkaar opgeteld.
Oudste pupillen :
Judith Haagsma – Aukje Haagsma
Christina v. Wieren – Kees van Wieren
Marjanne van Slijk-Hendrik van Straten
Hinke Kuiken- Klaas Kuiken
Alianne Boerema- Rieks Zijlstra
Joukje Hiltsje Wouda-KLaas Wouda
Laura van Veen-Sjoukje van Veen
Marieke v.d. Galiën – Heerco v.d. Galiën

32
26
25
21
19
14
11
8

Jongste pupillen:
Nicolien Zuidema- Jan Theunis Zuidema
Louis Zuidema -Pieter Hoving
Marieke van Slijk –Kees van Slijk
Lotte v.d. Steeg –Cindy v.d. Steeg
Lydia Boerema-Jelle Boerema
Jasmine van Veen - Anne van Veen

29
27
21
21
14
14

Bij het pjukken kon een medaille worden gewonnen één voor de oudste pupillen, en één voor de
jongste pupillen die samen met vader moeder zus of senior lid de meeste punten had gescoord.
Bij de jongste was dit Nicolien Zuidema die samen met haar vader 29 punten had.
En bij de oudste groep was dit Judith Haagsma die een koppel vormde samen met haar zus en zij
hadden samen 32 punten.
Na afloop kregen alle kinderen nog een ijsje en de jeugdcommissie kon terug zien op een zeer geslaagd toernooi en alle vrijwilligers bedankt voor jullie hulp.
De jeugdcommissie.
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Uit de Streekkrant
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Zoek de woorden onder de woordzoeker.

CMCPLLPCNEOIPMAK
NENIARTNLATREIVZ
NOHTBAANEIOOGWLR
MSHMGASTNWKORFAD
OCSINOCRFEVSSCBN
AONSINOARENNENFA
NRETRERINIREUERC
EELDPTENETTFIYOL
NNLKSNBEGIEEITKI
NBALBUORITALAUKT
IPVBOPRADEMEAMHS
WUNEXLDEEPSODASY
FPAAGEKZDMPGELZW
NLABPOOLROODMEEG
HSXACDGRECRSVRTV
TILEKIESVFTKFSTO
Zoek de volgende woorden:

korfbal, korf, bal, teamsport, veld, zaal, achtal, viertal, rennen, scoren, doelpunten, winnen, kampioen, competitie, teams, trainen, strafworp, springbal, doorloopbal, tienen, scorebord, gooien, verdedigen, aanvallen, trainer.
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Kollumerpomp organiseert Pompster Ryd Rintocht
Zaterdag 15 september 2012 wordt vanaf dorpshuis ‘Het Trefpunt’ in Kollumerpomp de Pompster
Ryd Rintocht georganiseerd. Deze wandeltocht staat in het teken van het 400-jarig bestaan van
Kollumerpomp.
In Kollumerpomp wonen veel actieve wandelaars. Het idee om zelf een tocht te organiseren leefde
al jaren in het dorp. Het 400-jarig bestaan van Kollumerpomp is natuurlijk een geweldige aanleiding voor het organiseren van een tocht in het prachtige natuurgebied rondom Kollumerpomp. Een
enthousiaste groep mensen heeft de organisatie op zich genomen. Deze groep bestaat uit Jan
Walda, Jan Boerema, Korien Boerema, Bert Kingma, Klaske Zuidema, Anita Kooistra en Petronella
Kuiken.
De tocht is geschikt voor bijna iedereen. Er zijn drie routes uitgezet van 40, 25 en 12 km; dit alles op een steenworp afstand van 'het Lauwersmeer’. Het Lauwersmeergebied kenmerkt zich door
weidse vergezichten en rustgevende natuurgebieden. De deelnemers worden in de omgeving verrast door het schitterende polderlandschap en de onverharde paden die in de routes zijn opgenomen. De Pompster Ryd loopt als een rode draad door het wandelgebied van deze tocht.
Onderweg wordt er goed voor de deelnemers gezorgd. Er is voldoende catering en tijdens de
tocht zal de organisatie zorgen voor voldoende vertier door middel van muziek, theater, kunst,
etc.
De organisatoren gaan de tocht actief promoten; deze promotie startte op zaterdag 17 september jl. Vanaf die datum kan de website, welke gemaakt is door Jan Douwe Visser van LauwersDesign, bezocht worden.
Op deze website vindt u de belangrijkste informatie over de tocht, maar ook foto's van het
prachtige natuurgebied. Ook kunt u zich op deze website inschrijven voor deze prachtige tocht.
De organisatoren gaan uit van een grote deelname; dus schrijf snel in want vol is vol.
Meer informatie over deze tocht kunt u vinden op www.pompster-ryd-rintocht.nl
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Hier kan
uw advertentie
staan!!
¼ A4

€ 40 per jaar

½ A4

€100 per jaar

1 A4

€150 per jaar

De kletskorf komt 3x per jaar uit met
een oplage van 75 stuks.

Zeker de moeite waard om
uw advertentie te plaatsen
en hiermee de korfbalclub
te steunen!
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MW ongeslagen kampioen
De Lauwers MW- Wez Fluch MW

25 mei 2011

Het midweekteam van De Lauwers ongeslagen kampioen!
Op deze prachtige woensdagavond konden de teams het seizoen afsluiten op het Meertenust in
Warfstermolen. De Lauwers was vorige week al kampioen geworden. In deze competitie ongeslagen kampioen worden, dat was de uitdaging voor deze avond.
De Lauwers begon in de aanval met Jan Theunis Zuidema, Hendrik van Straten, Dineke van der
Laan en Willy van der Heide. Het vak moest even het spel vinden, maar Willy van der Heide weet
uit ervaring de korf wel te vinden en opende de score voor de Lauwers. Dineke van der Laan speelde zich in een volgende aanval mooi vrij en kon de doorbraak afronden, 2-0. Toen mocht het andere vak bestaande uit Rieks Zijlstra, Pieter Hoving, Petronella Kuiken en Tjerkje van der Laan het
in de aanval proberen. Er moest ook even gezocht worden naar het spel en er werden in de eerste
aanvallen nog een aantal plaatsfouten gemaakt. Wez Fluch creëerde ook kansen maar die mochten
geen doel raken. De Lauwers was meer in balbezit en Rieks Zijlstra kon door een mooi geplaatste
bal van Petronella Kuiken een omdraaibal af maken. Hierna kon een dame van Wez Fluch wel haar
kans afmaken en de nul van het scorebord halen, 3-1. Een heer van Wez Fluch wist hierna tweemaal raak te schieten en kwamen de ploegen op gelijke hoogte. Rieks Zijlstra scoorde hierna van
afstand 4-3, maar Wez Fluch gaf zich niet zomaar gewonnen en maakte voor de laatste keer gelijk in de wedstrijd, 4-4, door
een afstandschot van een
heer van Wez Fluch.
Jan Theunis Zuidema mocht
de laatste op het scorebord
zetten voor de rust, 5-4. Anne Wiersma floot voor het
rustsignaal en De Lauwers besefte dat het de tweede
helft er nog een schepje
bovenop moest doen. Freerkje
Kooistra verving in de tweede
helft de moegestreden Willy
van der Heide.
Jan Theunis Zuidema had de
score voor de rust gesloten
en opende deze na de rust ook
weer. Hij vond ook de korf in
het andere vak van afstand.
Tjerkje van der Laan benutte een kansje achter de korf en zette de score op 7-4. Maar Wez
Fluch streed door en een dame maakte de 7-5. Freerkje Kooistra maakte in de daaropvolgende
aanval gelijk de afstand weer groter waarna Jan Theunis Zuidema hier nog een schepje bovenop
deed, 9-5. De Lauwers ging slordig spelen en verloor de bal vaak uit de aanval waardoor Wez Fluch
teveel kansen kreeg . Ze kwamen weer terug tot 9-8, wat de spanning in de wedstrijd hoog hield.
De Lauwers kwam er weer niet toe de wedstrijd rustig uit te spelen en moest op hun manier nog
scoren. Gelukkig zat dit erin vandaag en maakten Freerkje Kooistra en Petronella Kuiken hun inloopbal nog af. Rieks Zijlstra mocht de laatste van dit seizoen maken en zette de eindstand op 119.
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14 september 2011

De eerste wedstrijd voor beide ploegen op het veld van De Lauwers.
Het was droog en warm, dus een mooi begin van het seizoen.
De ploegen speelden de eerste tien minuten om het korfbalspelletje weer een beetje te vinden. In
de aanval begonnen Hendrik van Straten, Jan Theunis Zuidema, Dineke van der Laan en Tjerkje
van der Laan. Hendrik van Straten opende de stand door een omdraaibal mooi af te maken. Tjerkje van der Laan maakte in de daaropvolgende aanval een doorloopbal af.
Bij het wisselen van de vakken kwamen Rieks Zijlstra, Pieter Hoving, Ria van der Wal en Freerkje
Kooistra in de aanval en Rieks wist vrij snel van afstand de korf te vinden. Pieter Hoving maakte
de 4-0 door een kansje af te maken.
Heerenveen zetten het eerste doelpunt op het bord, waarna Jan Theunis Zuidema van afstand 5-1
maakte. Ook een heer van Heerenveen kende deze truc en scoorde. Maar De Lauwers was in ‘the
mood’ en rondde twee keer een mooie aanval met een doelpunt af. Freerkje Kooistra mocht een
mooie doorloopbal afmaken en Jan Theunis Zuidema in het andere vak een mooie uitstarter onder
de korf. Maar hierna werd er laks verdedigd en kon Heerenveen ook twee keer scoren en was het
verschil nog maar 3. Freerkje Kooistra en Hendrik van Straten maakten voor de rust nog twee
keer een doelpunt van afstand waardoor de teams de rust ingingen met 9-4.
Toch had De Lauwers het gevoel dat de wedstrijd nog niet gewonnen was, dus ging het na de pauze rustigere en scherper door. In de eerste helft was er nog veel balverlies door slecht plaatsen
en haast, dit wilden ze in de tweede helft verbeteren. Ria van der Wal werd vervangen door Willy
van der Heide.
Jan Theunis Zuidema zetten gelijk zijn punt van afstand en Rieks Zijlstra liet zijn kans onder de
korf niet liggen. De Lauwers had de wedstrijd onder controle. Heerenveen kwam niet tot scoren
en De Lauwers kon hierdoor zijn kansen wel meepikken. Freerkje Kooistra maakte haar doorbraak
weer mooi af en Hendrik van Straten had deze wedstrijd zijn bril voor het eerst op, waar hij in
de tweede helft profijt van had. Hij scoorde twee keer achterelkaar van afstand raak. In de
daaropvolgende aanval mochten Freerkje Kooistra en Pieter Hoving beide een kansje onder de
korf verzilveren. De stand kwam op 16-4, met nog tien minuten op de klok. Jammer genoeg begon
het nog te regenen wat het spel niet ten goed kwam. Toch vond Hendrik nog twee keer de korf en
maakte zijn vijfde doelpunt van de wedstrijd. Rieks Zijlstra mocht de eindstand bepalen en scoorde van afstand de 19-4 op het scorebord. Een mooi begin van het seizoen door de twee punten
thuis te houden. Volgende week moet het team ook thuis tegen Westergo, om 19.30 uur.

Midweekteam Kv de Lauwers doet goede zaken

5 oktober

Op 5 oktober moest het team van de Lauwers het opnemen tegen de nummer twee van de ranglijst. In een spannende wedstrijd trok de Lauwers toch aan het langste eind. Tot 3-3 ging de
stand gelijk op, hierna wist de Lauwers voor de rust uit te lopen tot 7-4. Na de rust wist Wez
Fluch terug te komen tot 7-7 en werd het echt spannend. Gelukkig wist het team van de Lauwers
zich op tijd te herstellen en konden ze weer uitlopen naar 11-7. Het laatste doelpunt kwam van de
tegenpartij, waarmee de uitstand werd bepaald op 11-8.
Voor de Lauwers scoorden: Hendrik van Straten (3), Jolanda de Vries (2), Petronella Kuiken (2),
Rieks Zijlstra (2), Jan Theunis Zuidema en Pieter Hoving
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Wedstrijdverslag Westergo MW_ De Lauwers MW
28 september

Woensdag 28 september stond de return wedstrijd Westergo –De Lauwers op het programma,
dus er werd afgereisd naar Bolsward.
Onder prachtige weersomstandigheden en een mooie accommodatie (met kunstgras) begon om
19.30 uur de wedstrijd.
De Lauwers begon voortvarend en kwam al vrij snel op voorsprong door een inloopbal van Jolanda
de Vries, een afstandschot van Jan Theunis Zuidema en omdraaibal van Rieks Zijlstra. Vervolgens
was het de tegenstander die terug kwam 1-3. De Lauwers lied echter het beste spel zien door
goed te combineren waardoor er veel kansen werden gecreëerd en benut. Voor rust werd het 3-10
door doelpunten van JanTeunis Zuidema 4x, Tjerkje v/d Laan 2x , Freerkje Kooistra 1x.
Na rust was het wederom De Lauwers die het spel bepaalde en de voorsprong verder uitbreidde.
Vooral Jan Theunis Zuidema was loepzuiver en wist maar liefst 7 keer te scoren in deze wedstrijd. Wel werd er slordiger omgesprongen met de kansen die gecreëerd werden en was er meer
balverlies. De eindstand werd 5-17.

Uit de oude doos
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Informatie uit Korfbal e-zine okt ‘11

Op Youtube zijn enorm veel leuke filmpjes over korfbal te vinden. Elke maand zoeken we een leuke voor je uit.
Moves
Deze maand hebben we weer een leuk filmpje met korfbalmoves gevonden dat ook nog eens mooi in elkaar steekt. Job en Jules zijn erg handig
met een bal, korf en trampoline.

Landelijke korfbalevenementen
05-11-2011

Emons Top 4 Toernooi
Locatie: Sporthal Heuvelland, Groesbeek
Aanvang: 17.00u
Deelnemers Senioren: Be Quick, De Korfrakkers, Rosolo en organisator Spes.
Deelnemers A-jeugd: De Korfrakkers A1, Rosolo A1, Spes A1 en Swift A1.

07-11-2011

Aankomst Oranje na WK
Het Nederlands team keert terug in Nederland van het Wereld Kampioenschap in China.

11-11-2011 (2 dagen)

Drechtstedentoernooi
Locatie: Papendrecht (PKC/Hagero)
Aanvang: nnb
Deelnemers: Blauw Wit, DeetosSnel/Volhuis, DVO en organisator PKC/Hagero.
Bekijk hier het programma.

12-11-2011 (2 dagen)

Start zaalcompetitie HK, OK
De Hoofdklasse en Overgangsklasse zullen in het weekend van 12 en 13 november van start gaan.

18-11-2011 (2 dagen)

Fortuna/MHIR Korfbal Spektakel
Locatie: Delft (Fortuna/MHIR)
Aanvang: nnb
Deelnemers: TOP/Wereldtickets.nl, PKC/Hagero, DeetosSnel/Volhuis en organisator Fortuna/MHIR.

25-11-2011

Opening Wereldtickets Korfbal League
Locatie: nnb
Aanvang: nnb
Landskampioen TOP/Wereldtickets.nl neemt het op tegen PKC/Hagero en luidt daarmee het nieuwe seizoen in de Wereldtickets Korfbal League in.
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Algemene Jaarvergadering
Locatie: nnb
Aanvang: nnb

27-12-2011

Challenge Dameskorfbal Jeugd
Locatie: Balgoy
Aanvang: nnb

27-12-2011 (4 dagen)

Korfbal Challenge
Locatie: Topsportcentrum Rotterdam
Programma dinsdag: Talenten Challenge -16 jaar
Woensdag: oa Talenten Challenge -12, -14 en -16 jaar
Donderdag: oa Talenten Challenge -19 jaar
Vrijdag: oa Talenten Challenge -19 jaar

17-01-2012 (5 dagen)

IKF Europa Cup 2012
Locatie: Warschau (Polen)
Aanvang: nnb
Er doen twaalf teams mee.

04-02-2012 (2 dagen)

Interlandweekend
Locatie: nnb
Aanvang: nnb

17-03-2012

Kampioenschap van Nederland: Damesjeugdkorfbal
Locatie: Venray
Aanvang: nnb

17-03-2012 (2 dagen)

Talent World Cup
Locatie: Schijndel
Aanvang: nnb
De Talent World Cup is een toernooi voor de vertegenwoordigende teams onder zestien jaar.
18-03-2012

Kruisfinales Dameskorfbal
Locatie: Beesel
Aanvang: nnb

24-03-2012 (2 dagen)

Play Offs Hoofdklasse
De heenwedstrijden van de Play Offs om de titel in de Hoofdklasse.

24-03-2012

Play Offs Hoofdklasse A-jeugd
De heenwedstrijden voor de Play Offs om de strijd voor het Kampioenschap van Nederland A-jeugd.

24-03-2012

Kampioenschap van Nederland: Dameskorfbal
Locatie: nn
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Jaarverslag seizoen 2010 – 2011 K.V. ‘De Lauwers’
De najaarsveldcompetitie
Het midweekteam speelde de wedstrijden op de woensdagavond. In deze competitie werd de strijd aangegaan met VDW-OSA, Wordt Kwiek, Kiol, Harkema, Club Brothers en Joure. Er werd vaak gewonnen, maar af
en toe ook verloren. Al met al kan het team terugkijken op een mooie competitie waarin tegen relatief onbekende ploegen werd gespeeld.
De pupillen gaan vanaf deze competitie verder als D’s. De 4 dames spelen samen heel mooi en doen dan ook
goed mee in de competitie. Er wordt gewonnen en ook verloren, maar het hoort er allemaal bij. Ze eindigden
dan ook in de middenmoot op een mooie 4 e plaats in een poule van 7 teams.
De Zaalcompetitie
In de zaalcompetitie was het midweekteam ingedeeld bij Invicta, Harkema, MNenW en Nij Quick Libben.
Het midweekteam wist in dezelfde lijn als op het veld door te gaan; alleen Harkema was te sterk en daardoor eindigden we op een tweede plaats.
De d-pupillen speelden in de zaal tegen ploegen als DFD, Wees Kwiek, Argo en Boelenslaan. Ze gingen op dezelfde voet verder als op het veld. Wat de pupillen betreft zijn ze toe aan het spelen in een 8-tal, maar helaas zijn daar nog enkele jeugdleden bij nodig. Al met al werden ze laatste, maar dat mag de pret niet drukken.
De voorjaarsveldcompetitie
In de voorjaarsveldcompetie wordt het midweekteam ingedeeld bij Wez Fluch, Tietjerk en Stanfries. Alle
wedstrijden werden gewonnen, waardoor we ongeslagen kampioen werden.
De d-pupillen doen ook op het veld weer erg hun best. Ze speelden tegen ploegen als Argo, DFD en de Granaat. Er werd verloren met dikke cijfers, gelijkgespeeld, maar ook zeker gewonnen!
In het voorjaar is ook een nieuw welpenteam van start gegaan. Zij worden getraind door Aukje Haagsma en
Marieke vast Straten. Freerkje Kooistra heeft de dames hierbij een handje geholpen. Ze spelen nog geen
wedstrijden, maar hebben wel meegedaan aan een toernooi. Het enthousiasme straalt ervan af!
De trainingen
De trainingen waren op de maandagavond en de woensdagmiddag.
-

Senioren zonder leiding.

-

Pupillen, onder leiding van Willemien Oenema.

-

Welpen, onder leiding van Aukje Haagsma en Marieke ven Straten.

Afsluiting seizoen 2010-2011
Als afsluiter van het seizoen heeft de jeugdcommissie voor de jeugd weer een ouderkindtoernooi georganiseerd. Deze werd gehouden op maandag 23 mei. Er hadden zich 14 koppels opgegeven. Het beste koppel
bij de jongste groep was Nicolien Zuidema met haar vader. Bij de oudste groep waren Judith Haagsma met
haar zus de beste.
Op zaterdag 28 mei zou het seizoen afgesloten worden met een fietstocht met aansluitend een lopend buffet. Helaas door te weinig deelname is deze activiteit geschrapt en hebben we ervoor gekozen om het nieuwe seizoen met een lopend buffet te openen.
Nevenactiviteiten
De jeugdcommissie bestaat uit 3 personen: Willemien Oenema, Willy van der Heide en Christina Kooistra.
De commissie is erg actief en we horen geregeld dat er leuke dingen voor de jeugd worden georganiseerd.
Om het kampioenschap van het vorige seizoen te vieren werd er een workshop sieraden maken gedaan. Ook
is Sinterklaas weer langs geweest, werd er een filmavond georganiseerd en zijn er op een middag paaseieren gezocht.
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De kletskorf wordt nog steeds gewaardeerd. Heerco van der Galiën, Pieter Anko de Vries, Freerkje
Kooistra en Ybeltje van der Veen hebben weer gezorgd dat er ook dit jaar weer vier exemplaren zijn uitgekomen. De financiële bijdrage die de kletskorf meebrengt is ook een welkome aanvulling in onze clubkas. De
redactie hoopt op veel opgave en inleveringen om de kletskorf te blijven vullen! Vanaf volgend seizoen komt
de Kletskorf 3 x per jaar uit en zal Hinke Kuiken de redactie komen versterken!
Website van De Lauwers wordt nog steeds bijgewerkt en onderhouden door Jan Zijstra jr. In 2010 is de
website vernieuwd. Als leden kunnen we Jan Zijlstra op de hoogte houden van de stand van zaken binnen de
club door dingen te sturen. Tevens kunnen de leden zelf items plaatsen op de website.
Website is vernieuwd
Totaal leden

Ledenaantal
Nieuwe leden

Begin seizoen 2010-2011:

4

12 senioren

Noemi Leistra

8 jeugdleden

Lotte van der Steeg

18 overige leden

Marieke Van der Slijk
Jasmine van der Veen
Opzeggingen

38

Eind seizoen 2010-2011:

1

41
12 senioren

Sjoerdje Luimstra

12 jeugdleden
17 overige leden

Bestuurssamenstelling
Voorzitter

Vacant

Penningmeester

Jan Theunis Zuidema

Secretaris

Ybeltje van der Veen

Notulist

Jolanda de Vries

Lid

Elske Keizer

Lid

Tjerkje van der Laan

Het bestuur kwam ook dit jaar, maandelijks bij elkaar. Dit jaar moest het bestuur het weer doen zonder
voorzitter. De functie van penningmeester is inmiddels opgevuld door Jan Theunis Zuidema. Vanzelfsprekend zijn we nog steeds opzoek naar een nieuwe voorzitter, dus mocht je het zien zitten om deze functie te
vervullen, laat het ons weten.
Als bestuur blijven wij graag op de hoogte wat er leeft binnen de vereniging, dus schiet ons aan ook op een
ander moment als de jaarlijkse ledenvergadering.
We zijn een kleine, maar hechte club en als we samen de schouders eronder blijven houden, kunnen we zeker nog vele jaren samen blijven korfballen.
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Oud-papier hier!
10 september 2011
Korfbalvereniging De Lauwers is een kleine club met enthousiaste sportmensen. Al jaren kan het
clubje de zaken draaiend houden en de contributie laag houden, door het ophalen van oud-papier.
Eén keer in de maand gaan twee korfbalvrijwilligers met een auto van de gemeente bij de deuren
langs en halen de papierkilo’s binnen en krijgt de vereniging een vergoeding.
Onder andere hierdoor is het voortbestaan van het kleine clubje gewaarborgd.
Het bestuur wilde dan ook graag de vrijwilligers, die al jaren voor de club het papier één keer in
de maand op zaterdagmorgen ophalen, bedanken. Het is een vaste groep mensen en in de jaren
zijn er mensen gekomen en gegaan. Maar de huidige groep lopers bestaat uit Johannes van der
Heide, Hendrik van Straten, Onno Zuidema, Taeke Oostra, Henk Jan van Lingen, Piet Ozinga,
Rieks Zijlstra, Pieter Hoving en ook Jan Zijlstra was uitgenodigd omdat die jaren heeft gelopen.
Annemieke Zijlstra verzorgt de coördinatie en zorgt dat alles in goede banen loopt. Bij Willy van
der Heide staat de koffie altijd klaar, wat voor de lopers een welverdiende pauze betekent.
Zaterdag was iedereen uitgenodigd op de Gruytsweg 108 en was er koffie met gebak. Iedereen
werd heel hartelijk bedankt en kreeg een persoonlijk hesje met naam achterop en een tegoedbon.
Voor Willy waren er bloemen.
We hopen als club dat we nog jaren het oud-papier mogen halen en hierdoor de lasten van de vereniging laag kunnen houden en het voortbestaan gewaarborgd blijft. De vrijwilligers zijn gemotiveerd om het hiervoor nog jaren op te halen!

v.l.n.r. Johannes (gemeenteauto), Piet Ozinga, Willy van der Heide, Tjerkje van der Laan (bestuur) Ybeltje van der Veen (bestuur),
Onno Zuidema, Henk Jan van Lingen, Johannes van der Heide (achter) Wim Oostra (vervanger Taeke Oostra).
Afwezig: Jan Zijlstra, Annemieke Zijlstra, Hendrik van Straten, Pieter Hoving en Rieks Zijlstra.
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UIT HET NIEUWS
Formule Ford: Onno Zuidema behaalt zijn doelstellingen al in kwalificatie

Tijdens de Trophy of the Dunes werd de laatste Dutch Formula Ford-race van seizoen 2011 gereden. Dat
weerhield Onno Zuidema er echter niet van om juist tijdens dit evenement zijn Dutch Formula Ford-debuut
te maken. Zijn deelname kwam niet zomaar tot stand: “Ik werd woensdag gebeld door een kennis, een
vriend van Piet Provily. Die vertelde mij dat Provily Racing een Formule Ford beschikbaar had. Of ik zin had
om te racen dat weekend”, vertelt een zeer relaxte Zuidema. “Tsja, daar hoefde ik niet zo heel lang over na
te denken. Maar om op tijd op het circuit te zijn, dat was een race op zich.”
Tekst: Marco Antheunisse
Fotografie: Chris Schotanus, Klaas Norg en Co van der Gragt
Na het bewuste telefoontje ging het erg snel. Zuidema werkt woensdagavond flink over en begint donderdag
alweer vroeg op om alles op tijd af te krijgen. Hij moet namelijk donderdagavond al op Circuit Park Zandvoort
zijn om het stoeltje te passen. Vrijdag staat de broodnodige vrije training op het programma en aangezien de
Fries uit Munnekezijl nog niet eerder in een Mygale heeft gereden is training geen overbodige luxe.

Internationale races
Niet dat Zuidema een onervaren formulewagen-rijder is, integendeel. De Fries reed al in de Europese Formule
Ford Cup met Formule Fords uit de jaren 80. Van 2002 t/m 2009 reed hij Formulewagenraces in Europa. “We
reden zeven races per jaar op serieuze circuits als Spa-Francorchamps, Magny-Cours, Hockenheim, de Nürburgring, Dijon, Zandvoort en Assen. Dat was natuurlijk machtig om te doen. De eerste drie jaar reed ik in de Formule Ford 1600 en dat begin was moeilijk. Ik moest de auto helemaal zelf opbouwen, maar toch lukte het me
regelmatig om op het podium te komen. Na drie jaar ben ik overgestapt naar de FF 2000 en dat ging direct erg
goed. Ik werd in 2008 vierde in het kampioenschap. In 2009 had ik helaas pech; Bij een startcrash op Dijon was
mijn auto zo kapot dat ik direct door mijn budget was. Dat betekende meteen het einde van mijn seizoen.
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Mallock
Dit seizoen racet Zuidema in Engeland in een in Nederland niet zo bekende klasse: “De Mallock heeft een Ford
versnellingsbak en ook de prestaties zijn vrijwel gelijk aan de Formule Ford. We racen dit seizoen altijd met
een startveld van zo’n 20 auto’s en dat is geweldig. Piet Provily kent de Mallock ook, die vindt dat ook een prima auto.”

Grote verbazing
Dus moest de Fries zijn eerste kennismaking met de Mygale uitstellen tot de kwalificatie, niet het meest ideale
platform om je eerste meters te maken natuurlijk. “Voor ik naar het circuit kwam had ik mijzelf ten doel gesteld om te proberen binnen 5 seconden van de snelste rijder te komen. Tot mijn grote verbazing lukte me dat
al tijdens de kwalificatie, want mijn tijd was maar 4.714 sec. langzamer dan de poletijd van mijn teamgenoot
en latere Nederlands kampioen Joey van Splunteren. Dat was natuurlijk toch een mooi begin na de pech van
de dag ervoor.”

Niet vergevingsgezind
In de drie races ging het Onno Zuidema ook niet slecht af, al was het podium nog lang niet in zicht. “Ik wist
vooraf dat het in dit veld met veel erg sterke coureurs niet mogelijk zou zijn om een podiumplek te scoren. De
auto is voor mij bovendien erg listig, hij is erg smal en niet makkelijk te handelen wanneer je op de limiet rijdt.
Ook is de auto niet erg vergevingsgezind, je moet echt heel netjes rijden en elk foutje wordt afgestraft. Dat
maakt het enerzijds erg moeilijk om te racen, anderzijds ligt dit me wel, het was een geweldige ervaring. Wat
ik ook een ongekende luxe vond was deze Dunlop-banden. Geweldig, dat is een heel verschil. Ik ben gewend
om een heel seizoen met een setje banden te doen, dan is een setje oprijden in een weekend natuurlijk erg
bijzonder.”
Ongekende luxe
Na afloop van het weekend kon Zuidema dus tevreden terugkijken op zijn deelname aan het Dutch Formula
Ford. “Ja, dit smaakt natuurlijk wel naar meer. Het is voor mij een ongekende luxe om bij een team te racen,
waar alles in principe voor je geregeld wordt en je je helemaal op het racen zelf kunt concentreren. Normaal
gesproken doe ik alles zelf, nu heb ik een redelijk relaxed weekend gehad. Maar of een vervolg er komt weet
ik nog niet. Het is me uitstekend bevallen en ik zou het graag willen, maar ik moet daarvoor nog wel de financiële middelen vinden. Of dat gaat lukken zal de toekomst uitwijzen”, besluit de snelle leerling.
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BEDRIJFSFEESTJE VAN KV DE LAUWERS
ZATERDAG 29 oktober 2011.
Dit alles ter ere van het kampioenschap en het komende skiweekend volgend jaar februari.
We vertrokken keurig op tijd naar SNOW&CO, maar in Roden reed Elske met haar aanhang
niet meer achter ons en daar stonden we dan. Maar even bellen en laten ze nu allemaal hun mobiel
thuis hebben gelaten dus het thuisfront wist gelijk wat er aan de hand was.
Klaas was al een beetje bang dat Hendrik de situatie niet aan kon maar die had nergens problemen
mee.
Johannes en ik waren in volledig tenue wat nu ook eigenlijk niet nodig was geweest maar het stond
wel stoer!
Hierna gingen we naar binnen en werden we hartelijk welkom geheten en in groepen verdeeld.
Gevorderden en niet gevorderden.
De gevorderden waren 1. Andre-Jan Theunes-Karin-André-Bert
2. Freerkje-Tjerkje-Sander
Niet gevorderden:
3. Johannes-Hendrik-Wim-Jolanda
4. Dineke-Elske-Petronella-Willy
Het was geweldig om te doen en we hebben ontzettend gelachen, dat kunnen jullie wel zien aan de
foto’s
Maar het werd steeds beter en zo leer je echt goed de techniek.
Ondertussen konden we om de beurt genieten van het stampot buffet en het lekkere toetje.
We gaan met zijn allen nog een keer!
We hebben nog gezellig even nagezeten en geshopt, en kregen na afloop allemaal nog en muts met
reclame van UNIVE.
IK moet zeggen de skileraar deed het ook heel goed en was erg duidelijk in het uitleggen.
En toen was er tijd voor apres ski.
We zijn in Roden nog even gezellig op stap geweest, Onder de Linden was helaas te vol, maar in de
kroeg er naast was er nog een stamtafel voor ons vrij.
Even lappen met elkaar en het feest kon beginnen, Hendrik en Bert hadden een heel interessant
gesprek en dat ging over borduren ze maakten o.a. merklappen.
Freerkje-Jan Theunes en Johannes gingen telkens op onderzoek uit of er nog wat nieuws was, ja
dat heb je met die onrustige mensen.
Zowaar trof Freerkje een familielid Oeds, die ook weer een neef van Elske was.
Maar helaas ik was eigenlijk niet goed gekleed voor dit uitstapje het was dan misschien charmant
voor op de skibaan maar te warm voor dit bezoekje in de kroeg.
Gelukkig waren er meer die niet hun uitgaanskleding aan hadden.
Ook bij Jan Theunes zag je vermoeidheidsverschijnselen want hij zat al buiten op het terras om
even bij te komen, ja dat heb je als je ouder wordt dan moet je wel eens tot je zelf komen.
Jolanda zorgde nog even voor onze gebruikelijk versnapering de bitterballen !!!!!!!!!!!!
En Dineke op tijd voor ons drankje.
Op weg naar huis probeerde Hendrik Dineke nog te flitsen, maar ze trapte er niet in.
Nou ik moet zeggen het was allemaal dik voor elkaar!
Ik vond het een gezellige avond.
Willy
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Verbouwing
Zoals velen van u/jullie wellicht niet is ontgaan zijn er in de zomerstop 2 kleedboxen totaal vernieuwd. Heel
veel vrijwilligers hebben zich daarvoor ingezet. Het resultaat is schitterend. Niet alleen de kleedboxen zijn
verbouwd ook de bestuurskamer, de wc’s en de kozijnen van de kantine zijn van een likje verf voorzien.
Naast de verbouwing speelde er nóg een project bij de vereniging, namelijk de zonnepanelen. In het kader
van duurzaamheid zijn inmiddels vele zonnepanelen aangebracht die naar verwachting minimaal 30 jaar
stroom blijven produceren.
Er worden inmiddels plannen gemaakt voor de andere 2 boxen, dus het volgende project kan weer beginnen.
Al met al volop actie bij s.v. De Lauwers.

Voor
de verbouwing

Na
de verbouwing

Op het dak
zonnepanelen
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KORFBALLEDENVERGADERING
25 oktober 2011 te Halfweg
Aanwezig: Jan Zijlstra sr, Rieks Zijlstra, Freerkje Kooistra, Jan Grijpma, (voetbal) Jan Weening (voetbal), Tjerkje
van der Laan (bestuurslid), Elske Keizer (wedstrijdsecretaris), Jan Theunis Zuidema (penningmeester), Ybeltje
van der Veen (secretaris) en Jolanda de Vries (notulist)
Met kennisgeving afwezig: Johannes van der Heide, Willy van der Heide, Dineke van der Laan, Willemien Oenema, Taeke Oostra, Christina Kooistra, Rudi Stuursma en Jan Zijlstra jr.
1. Opening
Tjerkje heet iedereen om 20.00 uur welkom.
Helaas is de opkomst wat summier, maar 2 maand geleden wisten wij nog niet dat vanavond de wedstrijd Heerenveen-Harkemase Boys plaats zou vinden.
We kunnen terugkijken op een mooi seizoen. Tjerkje wil hier verder niet te lang bij stil staan, gezien alles uitgebreid aan bod komt in de jaarverslagen.
Er is koffie met cake tijdens de vergadering en na afloop is er voor iedereen een consumptie van de vereniging.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen
Jan Zijlstra jr is gestopt met het coördineren van de scheidsrechterszaken. We hebben Johannes van der Heide
bereid gevonden om dit over te nemen.
De zaaltrainingen zijn voor de midweek om maandagavond van 18.45 – 19.45 uur.
Er is een nieuw welpenteam in januari gestart.
Jan Theunis geeft een update aangaande het oud papier: We hebben er een hard hoofd in dat we de opbrengst
van het oud papier kunnen behouden. De achterlader is er per 1 januari 2012 niet meer en de gesprekken met
de gemeente lopen moeizaam. Mochten we het inderdaad kwijtraken, dan zal er een afloopregeling komen voor
2 tot 3 jaren.
De Kletskorf komt vanaf dit seizoen 3 keer per jaar uit in plaats van 4 keer.
Jan Grijpma doet het verhaal over de verbouwing. Een en ander is met behulp van subsidie en een geldlening
bekostigd.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Verslag notulen vorige vergadering 26 oktober 2010
Na de notulen voorgelezen te hebben worden deze goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2010-2011
Het verslag wordt voorgelezen door Jolanda de Vries.
Er wordt ingegaan op de behaalde resultaten van de teams, de vergaderingen van het bestuur, de jeugdcommissie, trainers en andere vrijwillige taken die de leden erbij doen.
5. Jaarverslag jeugdcommissie
Het verslag wordt door de afwezigheid van de jeugdcommissie voorgelezen door Tjerkje van der Laan.
In november hebben de meiden een workshop ketting maken gedaan voor het behaalde kampioenschap. In december is er een Sinterklaasavond georganiseerd en hebben de ouders een attentie aangeboden gekregen voor
de bewezen diensten. Daarnaast zijn er paasactiviteiten geweest: de welpen gingen eieren zoeken en de pupillen
hebben een filmavond gehad. Om het seizoen af te sluiten is er een ouder-kindtoernooi georganiseerd.
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6. Financieel verslag 2019-2011
Jan Theunis laat de verslagen rondgaan en loopt de cijfers mondeling na. Al met al komen we uit op een positief
saldo van € 2034,82. Dit lijkt ten opzichte van het voorgaande jaar een zeer goed resultaat, maar toen hadden
we extra kosten in verband met de reünie en de vervanging van het dak.
7. Verslag kascommissie
Johannes van der Heide en Freerkje Kooistra zaten in de kascommissie. Gezien Johannes vanavond verhinderd
was heeft Rieks Zijlstra de controle waar genomen. Freerkje en Rieks hebben de financiën gecontroleerd en
goedgekeurd. Jan Theunis mag op deze manier “mooi zo doorgaan” aldus Rieks.
8. Benoeming kascommissie 2010-2011
Freerkje Kooistra zal Willy van der Heide vragen om samen de controle voor het volgende jaar te doen.
9. Teamsamenstelling
Welpen
Sinds januari 2011 hebben we er een welpenteam van 4 personen bij. Ze worden getraind door Aukje Haagsma
en Marieke van Straten. Freerkje Kooistra heeft de meiden op gang geholpen. De meiden hebben een welkomstasje gehad en Lydia Boersma is sinds kort ook lid geworden. Ze hebben meegedaan aan een toernooi en zijn 1 e
geworden!
Pupillen
De pupillen doen het hartstikke leuk en worden getraind en gecoacht door Willemien Oenema.
Midweek
Het midweekteam heeft geen trainer meer, maar weet zich met “papierentrainingen” van Wietse Jan Grijpma
prima te redden. Ze zijn inmiddels 2 keer kampioen geworden en gaan dit a.s. zaterdag vieren met een feestje.
Willemien, Aukje, Marieke en Freerkje worden bedankt voor hun diensten en zullen een IRIS-bon ontvangen.
Daarnaast wordt Jan Zijlstra jr. bedankt voor zijn inzet als scheidsrechtercoördinator, ook hij krijgt een IRIS-bon.
10. Verkiezingen
Tjerkje van der Laan en Ybeltje van der Veen hebben aangegeven te stoppen met hun taken binnen het bestuur.
Er zijn nog geen spontane aanmeldingen binnengekomen. Ook niet tijdens de vergadering. Er zullen echt 2 nieuwe personen bij moeten, want met z’n drieën kan het bestuur niet verder. Het zijn niet veel taken die er moeten
gebeuren, maar vele handen maken licht werk.
11. Rondvraag
Rieks vraagt of er een plek is waar de ballen opgeruimd kunnen worden. Deze kunnen niet in de garage blijven
staan. Rieks en Jan Grijpma sluiten dit kort.
Jan Grijpma vraagt wie het nieuwe aanspreekpunt is als Tjerkje uit het bestuur is. Zodra dit bekend is laten we
het weten.
Jan Zijltstra sr Hoeveel mensen kunnen de AED bedienen? Dit zijn verscheidene. Wel worst opgemerkt dat de
AED niet altijd te gebruiken is; alleen als er activiteiten te doen zijn.
Tjerkje vraagt of we nog een sleutel voor de jeugdtrainers er bij kunnen krijgen. Dit wordt geregeld.
Rieks vraagt tot slot nog of het mogelijk is dat het materialenhok wat netter blijft, zodat we fatsoenlijk bij onze
spullen kunnen.
12. Sluiting
Om 21.30 uur wenst Tjerkje van der Laan iedereen wel thuis en iedereen krijgt ieder nog een consumptie van De
Lauwers.
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Wedstijdschema
Wedstr. Klas-

Dag

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

8445

za

12-11-

De Lauwers D1 - Noveas D3

11:00

Veld

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

D4-B

Wedstr. Klasse Dag

Van der Bijhal

8970

MW2B

wo

16-112011

De Lauwers MW1 - Vlug &
Vaardig (G) MW1

19:30

Sporthal Leens

Veld
1

4244

D4-B

za

19-11-

It Fean D2 - De Lauwers D1

09:00

Surventohal

Veld

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

Wedstr. Klasse Dag Datum
8973

MW2B

wo

23-112011

Wêz Warber/Wêz Fluch MW1 De Lauwers MW1

21:00

Cammingahal

Veld
1

4337

D4-B

za

26-112011

Marfûgels D3 - De Lauwers D1

14:00

De Twine

Veld
1

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

Wedstr. Klasse Dag
9149

MW2B

wo

07-122011

Vlug & Vaardig (G) MW1 - De
Lauwers MW1

21:30

Westermar

Veld
1

4273

D4-B

za

10-12-

De Lauwers D1 - Marfûgels D3

12:00

Van der Bijhal

Veld

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

De Lauwers MW1 - Drachten/
Van der Wie MW1

20:40

Sporthal Leens

Veld
1

Wedstr. Klasse Dag Datum
9111

MW2B

wo

Wedstr. Klasse Dag

14-122011

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

9083

MW2B

wo

21-122011

MN en W MW1 - De Lauwers
MW1

20:00

Heechfinne

Veld
1

4284

D4-B

za

24-12-

De Lauwers D1 - MN en W D1

14:00

Van der Bijhal

Veld

Wedstr. Klas-

Dag

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

4289

za

07-01-

WIK '34 D3 - De Lauwers D1

08:45

Veld

D4-B

40

De Boppeslach

Wedstr. Klasse Dag

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

9425

MW2B

wo

11-012012

De Lauwers MW1 - NQL MW1 20:40

Sporthal Leens

Veld
1

4296

D4-B

za

14-01-

DFD D2 - De Lauwers D1

17:30

De Hege Walden

Veld

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

Wedstr. Klasse Dag
9034

MW-

wo

18-01-

Spannum MW1 - De Lauwers

19:30

De Trije

Veld

4230

D4-B

za

21-01-

De Lauwers D1 - DFD D2

12:00

Van der Bijhal

Veld

Wedstr. Klasse Dag Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

9155

MW2B

wo

25-012012

De Lauwers MW1 - Wêz War20:40
ber/Wêz Fluch MW1

Sporthal Leens

Veld 1

8451

D4-B

za

28-01-

Noveas D3 - De Lauwers D1

De Meenthe

Olde-

Wedstr. Klasse Dag
9431

MW2B

wo

Wedstr. Klasse Dag

17:00

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

01-022012

NQL MW1 - De Lauwers MW1 20:00

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

Heechfinne

Veld
Veld
1

9206

MW-

wo

08-02-

De Lauwers MW1 - Spannum

19:30

Sporthal Leens

Veld

4310

D4-B

za

11-02-

De Lauwers D1 - It Fean D2

14:10

Van der Bijhal

Veld

Wedstr. Klas-

Dag

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

4349

za

18-02-

MN en W D1 - De Lauwers D1

11:10

Iehal

Datum

Wedstrijd

Starttijd Accommodatie

Veld

22-022012

De Lauwers MW1 - MN en W
MW1

19:30

Veld
1

D4-B

Wedstr. Klasse Dag
9257

MW2B

wo

Wedstr. Klasse Dag Datum

Wedstrijd

It Gryn

Sporthal Leens

Starttijd Accommodatie

Veld

9283

MW-

do

08-03-

Drachten/Van der Wie MW1 - De 20:00

Korfbalhal Drach- Veld

4355

D4-B

za

10-03-

De Lauwers D1 - WIK '34 D3

Van der Bijhal

11:00

Veld

Alleen van belang tijdens veldcompetitie: de afkortingen "KG" en "G" achter het veld betekenen resp. kunstgras
en gewoon gras
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