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Voorwoord van de redactie
Hier is dan weer de eerste Kletskorf van het seizoen 2012-2013. Inmiddels is er alweer volop gekorfbalt en is het
veldseizoen alweer afgesloten.
Het midweekteam speelde een halve veldcompetitie en was ingedeeld met 3 teams te weten Kiol uit Niekerk,
Hoogkerk en Invicta uit Kollum. De voorlaatste wedstrijd tegen Invicta werd verloren dus moest het team alle
zeilen bijzetten tegen Hoogkerk om het kampioenschap binnen te halen. Dit is geslaagd dus wederom ligt er een
kampioensfeestje in het verschiet.
Ons aspirantenteam heeft een nieuwe trainer. Het is Wim Oostra uit Burum. Hij heeft in zijn ‘jonge jaren’ bij De
Lauwers gekorfbald en speelt nu bij Frigro uit Gerkesklooster/stroobos. Verderop in deze Kletskorf stelt hij zich
voor.
Het aspirantenteam speelt voor het eerst met een 8-tal op een groot veld. Dit is ontzettend wennen. Zowel fysiek
als conditioneel komt het erop aan. Hier wordt nu ook op getraind en dat heeft tijd nodig. Ondanks dat het team
geen punten wist te behalen en als laatste eindigde op de ranglijst is het plezier in het korfbalspel gebleven. Zoals
het gezegde zegt; Oefening baat kunst houden ze de moed erin.
Ons pupillenteam o.l.v. Aukje Haagsma en Marieke van Straten doet het best goed. Er wordt hard getraind en ze
snappen het korfbalspel steeds beter. Er werd zelf gewonnen in de veldcompetitie dus we zijn apetrots op dit
team. Ga zo door meiden. Jullie mogen ook best eens een vriendin/vriendje meenemen te trainen. Misschien wil
diegene dan ook wel korfballen.
We maken ons nu weer op voor de zaalcompetitie. Er is inmiddels alweer getraind. De senioren en aspiranten
trainen nu gezamenlijk in de v/d Bijhal te Kollum. De pupillen trainen in Toutenburg te Burum.
Zoals u/jullie in de vorige Kletskorf hebben kunnen lezen is Roel de Haan de nieuwe voorzitter van onze korfbalvereniging. Hij stelt zich in dit nummer even aan u/jullie voor.
Helaas heeft er niemand gereageerd op de oproep wie het mooiste vakantieverhaal schrijft. Er is dus geen prijs
weg te geven. Waarschijnlijk hebben we geen schrijftalent binnen de vereniging!!!!!
De redactie wenst u/jullie veel leesplezier toe.
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Voorwoord van het bestuur
Beste ouders, leden en belangstellenden,
Tijdens het schrijven van dit stukje regent het pijpenstelen en er is al gestrooid op de wegen ivm vorst
en dat in de maand oktober…….!! Wat zal ons nog te wachten staan?
Het geeft ook aan dat we aan het einde van een mooi najaars veldseizoen staan. De midweek is wederom veldkampioen geworden. De ‘oudjes’ doen het toch maar weer, een hele prestatie, van harte gefeliciteerd!
Voor de C aspiranten was het allemaal even wennen. Toch heeft Wim met zijn meiden de spits goed afgebeten. Spelen in een 8-tal en dat op 2 velden waarvan 1 veld net zo groot is als hun vorige hele speelveld, dat is even wennen. In de zaal veel succes toegewenst.
Ook de E pupillen hebben het goed gedaan, het korfbalspelletje krijgen ze al aardig onder de knie.
Toch blijft het maken van een doelpunt een hele kunst. Gelukkig waait het niet in de zaal, dat is een
groot voordeel. Heel veel plezier in de zaal!
We hopen dat jullie allemaal, daarmee bedoelen we ook ouders en jeugdleden, de algemene ledenvergadering (hebben) kunnen bijwonen op dinsdag 6 november in ‘t Meertenust. Voor de leden is het leuk om
te horen hoe het afgelopen seizoen verlopen is , voor het bestuur is het van belang te weten waar spelers
en ouders van jeugdleden aandacht voor willen hebben.
Zoals jullie in de krant hebben kunnen lezen zijn er nogal wat ontwikkelingen gaande naar aanleiding
van het ophalen van oud papier in de gemeente. Dit heeft ook gevolgen voor onze vereniging, in de algemene ledenvergadering zullen we jullie hierover bijpraten.
Het lijkt allemaal wat vroeg maar voordat het nieuwe exemplaar van de kletskorf weer bij jullie op de
deurmat valt, dan zijn we al weer ver in 2013.
Mogen we jullie dan alvast een heel voorspoedig en vooral sportief 2013 toewensen.
Groeten Roel, Jolanda, Jan Theunis, Ybeltje en Elske.

Nieuws van het jeugdbestuur
We zijn als het jeugdbestuur in september gestart met de 1e vergadering van het nieuwe seizoen. We
mochten Aukje welkom heten, zij gaat ons versterken bij alles wat we gaan organiseren.
Er zijn op het moment veel jeugdleden, waar we erg trots op zijn!! We hopen dat jullie in het nieuwe
seizoen veel plezier mogen beleven in de wedstrijden, met een goed resultaat als afloop.
Op vrijdag 23 november willen we een sinterklaasmiddag/avond organiseren, uitnodiging volgt nog.
Hou deze datum dus alvast vrij!!
Volgend jaar willen we weer starten op scholen om het korfbal te promoten, zodat we nog meer jeugdleden mogen begroeten.
We gaan er met z’n allen weer een leuk seizoen van maken.
Groetjes namens het jeugdbestuur: Willy, Aukje en Christina
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Even voorstellen onze voorzitter
Beste korfballers,
Afgelopen februari is Sanneke, mijn dochter lid geworden van de KV de Lauwers.
Als ouder werden we opgeroepen om iets te gaan doen.
Ik heb toen na een kort gesprek met Tjerkje me via Elske aangemeld als bestuurslid.
Nou daar was wel behoefte aan, de positie als voorzitter was nog vrij.
In juni heb ik de eerste vergadering bijgewoond. Ik mag wel zeggen de vereniging heeft actieve en open bestuursleden. Het is tot nu toe erg leuk.
Voor wie mij niet kennen; ik ben geboren in Foxwolde (bij Roden) en woon sinds 1995 in Warfstermolen.
Ik ben dierenarts bij de dierenartsenpraktijk Kollum-Buitenpost waar ik me voornamelijk bezig houd met koeien.
Zelf heb ik nooit gekorfbald, nou ja alleen op school natuurlijk. Wel heb ik 2 jaar op voetbalgezeten: de C3 en D3
van ONR in Roden. Maar het talent ontbrak.
Naast mijn werk mag ik er graag opuit trekken met de racefiets en in de winter probeer ik 1 x per week in Kardinge te schaatsen.
Omdat ik van buiten in de vereniging kom zijn me wel een aantal dingen opgevallen, die aandacht verdienen.
Als voorbeeld noem ik de website.
Samen met de andere bestuursleden zullen we proberen de vereniging op een goede, leuke manier te leiden.
Tot op het korfbalveld,
Roel de Haan

Comeback van Taeke Oostra
Beste sportvrienden mij is gevraagd of ik ook een stukje wilde schrijven in de kletskorf over mijn comeback als
korfballer.
Na enige drukke jaren in de Kerkenraad en andere bestuurlijke activiteiten kwam er nu weer een beetje ruimte op
de agenda en wat ik altijd wel miste was éénmaal in de week even lekker sporten.
Lekker zweten en je lichaam even lekker hard laten werken, goed voor hart en bloedvaten.
Nou kun je natuurlijk naar een sportschool gaan en dat spookte mij ook altijd wel door het hoofd maar is er nooit
van gekomen.
Toen kwamen toch steeds meer de gedachten van ga toch lekker om te beginnen eerst maar even weer korfbal
trainen nou en ik heb de daad bij het woord gevoegd en ben na de zomervakantie begonnen met trainen.
En ik moet zeggen ik vind het weer heerlijk lekker trainen en ook regelmatig even slap ouwehoeren met elkaar.
Mijn debuut op het veld heb ik inmiddels ook gemaakt tegen Invicta en dit pakte gelijk uit met drie doelpunten al
wonnen we daar de wedstrijd niet mee maar het voelde wel goed.
Nou nu zijn we weer in de zaal begonnen en hopen we regelmatig te kunnen trainen en af toe ook eens een helft
mee te korfballen want om alles voluit te kunnen doen dan zien ze me thuis alleen nog in het weekend en dat kan
ook niet dus er moeten keuzes gemaakt worden. Nou tot zover even mijn comeback verhaal en als er nog wat
sportmensen zijn die er over nadenken ik zou zeggen gewoon doen want het voelt gewoon goed.
Een sportieve groet van Taeke Oostra.

6

De Kletskorf

november 2012

Informatie van het KNKV blad korfbal e-zine nov’12
Nieuwe sportwebsite voor Fryslân

www.sportfanfryslan.nl is de nieuwe sportsite van en voor Fryslân.
Op deze interactieve site vindt heel Fryslân de Friese sportevenementenagenda, nieuws en uitslagen van de sportverenigingen en het gehele Friese sportaanbod per gemeente.
Dit biedt dus ook allemaal kansen voor jouw sportvereniging!
Wat kun je met www.sportfanfryslan.nl allemaal doen:
Zet eenvoudig jouw sportnieuws en activiteiten online via www.sportfanfryslan.nl (registreer en publiceer).
Deel op een simpele manier het verenigingsnieuws via sociale media met het Friese publiek en potentiele leden. Denk
hierbij aan het delen van uitslagen op Facebook en/of Twitter.
Laat nieuws op de homepage zien via #sportfanfryslan.
Zet een filmpje van de laatste wedstrijd op YouTube en label het met #sportfanfryslan.
En het is ook nog eens helemaal gratis!
Initiatiefnemers van deze website: Sport Fryslân, Weening reclame, De Friesland Zorgverzekeraar, Fan Fryslân.

Lotto-clubambassadeur
Als Lotto-clubambassadeur bent u tijdens de actie het centrale aanspreekpunt voor Lotto binnen uw club. Daarnaast bent u bezig met het werven van zoveel mogelijk nieuwe Lotto-abonnees.
Lotto wil graag uw sportclub in staat stellen om extra geld te verdienen. Hiervoor is Lotto op zoek naar dé Lottoclubambassadeur bij uw sportclub. Lotto vraagt hiervoor aan de clubambassadeur om zich in te schrijven via
www.lotto.nl/club.
De Lotto-clubambassadeur ontvangt het actiepakket met onder andere posters, advertenties en antwoordkaarten.
Hiermee kunnen clubleden enthousiast gemaakt worden om zich aan te melden als nieuwe Lotto-abonnee. Op
www.lotto.nl/club kunt u banners, advertenties en een voorbeeldtekst voor op de clubwebsite downloaden.
Lang verhaal kort: hoe groter uw enthousiasme, hoe meer geld uw club verdient!
Kortom:
De sportclub kan zich registeren door een bestuurslid bij De Lotto via www.lotto.nl/club. Dit bestuurslid is bevoegd
om namens de sportclub een rechtshandeling aan te gaan.
Het bestuurslid en de Lotto-clubambassadeur kan een en dezelfde persoon zijn.
Maximaal 1 actiepakket per sportclub/Lotto-clubambassadeur.
De sportclub/Lotto-clubambassadeur wordt in staat gesteld om middels wervingsmaterialen als posters, advertenties, banners, antwoordkaarten en een voorbeeldtekst, nieuwe Lotto-abonnees te werven. Deze materialen mogen alleen
voor deze doeleinden worden ingezet.
Voor de wervingsactie voor nieuwe Lotto-abonnees geldt:
Dat van een nieuwe Lotto-abonnee sprake is indien de Lotto-abonnee een bestaand adres heeft, minimaal drie opeenvolgende keren succesvol is geïncasseerd door De Lotto en niet voorkomt op de zogenoemde ‘zwarte lijst’ van De
Lotto.
In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt De Lotto zich het recht voor om deelnames of
deelnemers te weigeren.
De sportclub wordt door Lotto de mogelijkheid geboden om extra geld te verdienen voor de club, door middel van
het werven van nieuwe Lotto-abonnees. Hiervoor wordt de volgende propositie aangeboden.
Voor verenigingen van de sportbonden JBN,KNLTB, KNKV en KNZB geldt de propositie:
”Word Lotto-abonnee en verdien € 50 voor je club”*
* Het bedrag wordt automatisch bijgeschreven op de bankrekening van de club, na minimaal drie opeenvolgende
keren succesvolle incasso door De Lotto.
Clubs welke hebben deelgenomen aan de pilot van de campagne Lotto clubambassadeur kunnen met Lotto contact opnemen voor meer informatie.
Lotto heeft een geweldige actie!
Hoe meer mensen meedoen, hoe meer geld je sportclub ontvangt.
Kan uw sportclub extra geld gebruiken? Dit is een unieke kans voor grote en kleine clubs. Bent u bestuurslid en weet u
wie uw clubambassadeur wordt? Registreer dan nu en verdien snel, veel geld.
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Wedstrijdverslagen van het midweekteam.

De Lauwers MW1 - Invicta MW1

12-09-‘12

Woensdag 12 september 2012 speelde het midweek team van de Lauwers weer haar eerste veldwedstrijd en wel
tegen Invicta uit Kollum.
Dineke van der Laan die eigenlijk gestopt was bereid mee te spelen, omdat Tjerkje van der Laan en Jolanda de
Vries beiden verhinderd waren.
In het begin waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar langzamerhand kreeg de Lauwers een overwicht en
ging de rust in met een voor sprong van 11-6.Na de rust was ook de Lauwers de ploeg die de kansen afmaakte en
werd te recht gewonnen met 17-9.
De doelpunten werden gemaakt door: Freerkje Kooistra 4x-Jan Theunis Zuidema 4x- Pieter Hoving 4x-Hendrik
van Straten 3x, Petronella Kuiken 1x-Dineke van der Laan 1x.

De Lauwers MW1- Kiol MW1

19-09-‘12

De Lauwers maakte zich woensdag op voor een stevige partij. Kiol had Hoogkerk met dikke cijfers verslagen.
Het werd een leuke fanatieke partij, maar de Lauwers speelde toch het sterkst. Veel kansen werden gecreëerd,
maar niet alles trof doel.
Het ging mooi gelijkmatig op en de ruststand stond op 7-4. Door doelpunten van Petronella Kuiken (2x), Rieks
Zijlstra (3x), Jolanda de Vries.
Na de rust hield de Lauwers de verdediging goed dicht en maakte Kiol maar een doelpunt. Bij de Lauwers scoorden Jolanda de Vries, Tjerkje van der Laan en Petronella Kuiken allen nog een keer en kwam de eindstand op 105.

Kiol MW – De Lauwers MW

26-09-‘12

Afgelopen woensdag 26 september 2012 stond de return wedstrijd tegen Kiol op het programma en werd er afgereisd naar Niekerk. De thuiswedstrijd werd door De Lauwers gewonnen met 10 -5 maar deze winst werd niet
makkelijk gepakt dus De Lauwers moest vol aan de bak.
De eerste helft was het zelfs Kiol die de score opende maar dit werd direct door De Lauwers beantwoord. Gedurende de eerste helft ging de stand steeds gelijk op en pas voor de rust wist De Lauwers een klein gaatje te slaan 3
-6.
In de tweede helft was De Lauwers conditioneel sterker en hun spel beter. Er werden mooie kansjes gecreëerd en
trokken ze de wedstrijd naar hun toe. Er werd uiteindelijk met 5-13 gewonnen. Doelpunten:Hendrik van Straten
en Freerkje Kooistra 4, Jan Theunis Zuidersma 3 Jolanda de Vries en Tjerkje v/d Laan 1.
Woensdag 3 oktober staat de thuiswedstrijd tegen Hoogkerk MW op het programma om 19.30 uur.

Midweek verslaat Hoogkerk na langzame start 3-10-‘12
Na een stevige regen- en onweersbui, was het woensdag 3 oktober 2012 om 19.30 mooi korfbal weer en kon de
wedstrijd tegen Hoogkerk gewoon gespeeld worden.
Beide ploegen kwam in het begin maar moeilijk tot scoren. Er werden wel vele kansen gecreëerd, maar de doelpunten vielen niet.
Na een kwart van de wedstrijd gespeeld te hebben Wisten Hendrik van straten en Jan Theunis Zuidema van afstand te scoren. Ook Pieter Hoving wist de korf van afstand te raken. Hoogkerk liet dit alles niet gebeuren en
scoorde 2 maal, wat de ruststand op 3-2 bracht. Na de rust werd alles weer even op scherp gesteld en wist De
Lauwers uit te lopen tot 9-2. Hoogkerk wist nog een doelpunt te maken, maar de tweede helft was voor De Lauwers. De eindstand van de wedstrijd 12-3.
Doelpuntmakers van de wedstrijd: Pieter Hoving (3), Jan Theunis Zuidema (3), Freerkje Kooistra (2), Hendrik
van Straten, (2) Petronella Kuiken en Tjerkje van der Laan.
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Invicta MW - De Lauwers MW1

10-10-‘12

Hier heb ik geen verslag van gevonden. Helaas verloren we deze wedstrijd met 7-9. Er werden teveel kansen gemist en we speelden te tam. We liepen konstant achter de feiten aan. Invicta was duidelijk de betere ploeg die
goed korfbal lieten zien en meer geluk hadden met het afstandschot.

Hoogkerk MW1 - De Lauwers MW 1 (4-7) 21-10-‘12
Afgelopen woensdag speelde de Lauwers uit in Hoogkerk, vorige week werd er verloren tegen Invicta en dus waren we er op gebrand om te winnen. De eerste helft was in het voordeel van de Lauwers, door doelpunten van
Hendrik van Straten afstand en een mooie in loper van Jan Theunes Zuidema stond het 0-2.
Het scoren ging niet zo gemakkelijk en er werden vele kansen gemist. Tjerkje van der Laan en Rieks Zijlstra
maakten er 0-4 van .
Hierna zette een heer van Hoogkerk een doelpunt en de rustand was 1-4. Na de rust kwam Hoogkerk sterk terug
tot 3-4, maar gelukkig maakte Tjerkje van der Laan een omdraaibal en het was 3-5.
Hendrik van Straten en Jolanda de Vries maakten beiden nog een doelpunt en het laatste woord was aan de thuisploeg de eindstand is 4-7 geworden.
Een sportieve wedstrijd tegen het 2e staande team wat niet zomaar werd gewonnen maar was dus het herfstkampioenschap 2012 binnen.

De verjaardagskalender 2012-2013
Jan Theunis Zuidema

Jan Zijlstra

6 november

Judith Haagsma

18 november

Oeds Kooistra

22 november
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24 oktober

Namens alle leden van K.V. de Lauwers alsnog of alvast van hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag en een
fijne dag toegewenst.
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Hier kan
uw advertentie
staan!!
¼ A4

€ 40 per jaar

½ A4

€100 per jaar

1 A4

€150 per jaar

Voor meer informatie:
vandergalien@tele2.nl

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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Even voorstellen…..
Ik ben Wim Oostra, ben 20 jaar en woon in Burum.
Dit seizoen ben ik de trainer/coach van De Lauwers C1.
Ik speel zelf al 12 jaar korfbal. Heb eerst 6 jaar bij De Lauwers gekorfbald maar die ploeg viel uit elkaar jammer
genoeg. toen ben ik naar Frigro toegegaan. Daar zit veel familie van mij ook op korfbal. Daar heb ik eerst 2 seizoenen in de Junioren gekorfbald en speel nu in het eerste van Frigro voor het vierde seizoen en mijn eerste seizoen als aanvoerder. Mijn zusje Hennie korfbalt ook bij Frigro en die zit in de Junioren. Mijn ouders hebben ook
beide gekorfbald. Mijn moeder bij DTS in Surhuizum en mijn vader eerst bij Frigro en later bij De Lauwers. Mijn
vader is een paar jaar gestopt maar pakt het nu weer wat op.
Ik vind korfbal een leuke sport, vooral omdat je het met een team moet doen. als je de hele tijd alleen gaat spelen
win je nooit een wedstrijd en is er voor de rest van het team niks aan.
Maar niet mijn hele leven bestaat uit korfbal.
ik zit in het laatste jaar van het MBO. De opleiding die ik volg is middenkader functionaris bouw. Dit houdt in dat
ik huizen teken van fundering tot dak en dan ook bereken dat alles het houdt. Een soort van technisch tekenaar. ik
moet de laatste 30 schoolweken stage lopen op een kantoor en dan heb ik mijn opleiding klaar.
Werk heb ik op dit moment nog niet. Heb het nu heel druk met school en korfbal daardoor heb ik geen tijd voor
een baan. Na dit schooljaar gaan we weer druk op zoek naar werk als we het diploma hebben.

Mijn verwachting dit seizoen van de C’s is nog niet al te hoog. Dit is een seizoen voor hun waar ze veel moeten
leren omdat het veld groter is geworden en de korfen hoger. Ook gaan ze van een 4-tal naar een 8-tal. Dus het
wordt een moeilijk seizoen maar we proberen er het beste van te maken.

Wez Fluch MW- Lauwers MW

wo 7-11 2012

De eerste wedstrijd in de zaal voor het midweekteam van de Lauwers uit naar Leeuwarden.
Even het spelletje vinden, maar al snel kwam de score van de Lauwers en Wez Fluch mocht na drie doelpunten
het antwoord geven, 1-3 Veel werd er niet gescoord, er moest echt weer gezocht worden naar de rust in het afmaken van de kansen en de tussenstand werd gezet op 3-5.
Na de rust bleef de Lauwers mooi combineren en kansen creeeren, maar waarmee ze waren gestart gingen we
ook mee verder en Wez Fluch kwam op twee doelpunten verschil terug 8-10 en moest de Lauwers er hard voor
gaan. Hierna wakker geschud en liep de Lauwers uit naar 8-13 en maakte Wez Fluch in de laatste minuten nog 913. In een sportieve pot trok de Lauwers aan het langste eind en nam de punten mee naar huis door doelpunten
van Jan Theunis Zuidema(3x), Hendrik van Straten (2x), Rieks Zijlstra (2x), Freerkje Kooistra (2x), Tjerkje van
der Laan (2x), Pieter Hoving (2x)
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Eerste training C aspiranten

Wij hebben 29 augustus voor het eerst weer getraind met onze nieuwe trainer Wim. We vinden het heel
erg leuk dat Wim ons nu elke week wil trainen en coachen. Het was natuurlijk wel even wennen maar
het was erg leuk. We hebben doorloopballen, strafworpen en kansjes genomen. Dat klinkt niet zo bijzonder maar we hebben nu zwaardere en grotere ballen en
ook nog hogere korven. We worden ook nog een achttal dus
alles wordt anders.
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Het seizoen van de C´s tot nu toe
Het veld zit er weer op en we gaan weer lekker warm de zaal in. Geen regen en geen wind maar lekker binnen.
We zijn alweer druk aan het trainen in de zaal en de competitie begint ook bijna weer.
Het veldseizoen was even wennen voor de meiden. Een groter veld, een hogere korf, een zwaardere bal en de
speeltijd is langer. Ook zijn de dames van een 4-tal naar een 8-tal gegaan. Ook dat was even wennen. En wisselen
om de twee doelpunten waren ze ook al niet gewend. Ook moesten er 4 dames per wedstrijd voor heer spelen en
dat is best wel lastig.
Het veldseizoen was een goed leermoment voor de meiden. We speelden tegen ploegen die al een jaar een aspirantenteam waren. Dus we hadden niks te verliezen. De eerste wedstrijd was ook direct de moeilijkste en de
zwaarste zo bleek achteraf. Daarna hebben we goed getraind en dat zag je in de wedstrijden weer terug. Bij de
wedstrijden was de eerste helft altijd een stuk minder dan de tweede helft. In de eerste paar wedstrijden konden
we geen doelpunt maken maar in de derde wedstrijd wel en daarna hebben we elke wedstrijd wel een doelpunt
gemaakt en dan was de vreugde bij de meiden natuurlijk hartstikke groot.
Jammer genoeg konden we op het veld geen punten pakken en zijn we laatste geworden in de poule.
In de zaal gaan we op jacht naar de eerste overwinning van het seizoen, en hopen dat we een paar mooie wedstrijden kunnen neerzetten. Ook zou het mooi zijn als er publiek was die de meiden kwam aanmoedigen bij de wedstrijden. Dus komt allen.
Wim Oostra

de wedstrijd Sparta-Lauwers
>
> de wedstrijd begon.
> het begon niet zo goed
> want Sparta maakte veel doelpunten.
> toen wij wakker werden scoorde Marjanne 5-1
> Sparta scoorde nog 1 doelpunt.
> en toen was het pauze.
> na de pauze begonnen we goed.
> want Hinke scoorde de 7-1
> Sparta scoorde nog 2 doelpunten.
> de wedstrijd was afgelopen.
> Doeiii groetjes Alianne

Competitie

De eerste competitie van de C1 zit er al weer op.
Het was een zeer zware competie en we hebben
alles dik verloren maar er zit wel vooruitgang in.
We scoorden steeds meer en het ging ook steeds
beter. Uit eindelijk is CSL eerste geworden NQL
tweede, Sparta derde en de Lauwers Vierde. We
hopen dat het in de zaal beter gaat.
Hinke
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De Graneat—De Lauwers E1
Hier wat actie foto’s van De graneat – De Lauwers e-1 ! Door het regenachtige
weer was het veld lekker nat, maar dat kon ons niet tegen houden van deze
wedstrijd! Helaas hebben we de wedstrijd wel verloren!
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Nieuws van de E-1

Hej Allemaal,
Het veldseizoen is weer afgelopen!! We zijn in het seizoen een heel stuk gegroeid! We
snappen veel beter hoe het spel in elkaar zit! Helaas hebben we nog niet zoveel wedstrijden gewonnen maar ik vind het veel belangrijker dat we zelf goed en natuurlijk leuk spelen!
Met de trainingen zijn we nog veel bezig met het goed vrijlopen en schieten aangezien je
zonder vrijlopen niet aan de bal kan komen! Je ziet nu dat dit in de wedstrijden veel meer
gebeurd en dat je zo ook een ruimer veld creëert dan dat je met ze alleen er om heen
staat! Zo zijn we nu ook bezig met inlopers maken je zit dat de tegenpartijen dit al wel
doen in de wedstrijd maar het voor ons nog wat te moeilijk is om echt in de wedstrijd te
toepassen maar na veel oefenen komt dit vast en zeker goed!
Ook zijn we er mee begonnen en rouleersysteem op te zetten omdat 10 kinderen na 1
wedstrijd toch wat te veel is je bent dan meer aan het wisselen dan aan het spelen! Ik
neem nu steeds 5 spelers mee! Maar het is natuurlijk ook wel een keer leuk om zaterdag
lekker vrij te zijn!
We zitten nu in de E’s dat betekend hogere korven en zwaardere ballen dat is natuurlijk
ook nog erg wennen!
De laatste wedstrijd op het veld hebben we in onze nieuwe shirtjes mogen spelen dit
speelt veel lekkerder omdat deze wat beter passen!
We trainen woensdags middag van 16.00-17.00 in het dorpshuis te Burum!
De thuiswedstrijden mogen we spelen en de van der Bij hal te Kollum!
We zouden het leuk vinden als u ook een keer komt kijken bij een van onze wedstrijden!
Groetjes Aukje Haagsma
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De doorgeefpen
EVEN VOORSTELLEN :

Naam :
Adres:
Woonplaats :
Geboortedatum:
School:
Korfbal lid sinds:
Verliefd / verloofd / getrouwd :
Lievelingseten :
Wat wil je later worden :
Favoriete dier:
Lievelingskleur(en) :
Favoriete vakantiebestemming:
Leukste korfbalmoment:

Jenna Marit Boersma
De Meerpaal 6
Burum
9 juni 2005
CBS op de Hoogte , klas 3
maart 2012
verliefd, maar zeg lekker niet op wie
pizza / patat
korfbaltrainster / helpen mensen in arme landen
poes / konijn / giraffe
geel en rood
Ameland !!
toen ik het beslissende punt maakte in een wedstrijd

Waarom ben je op korfbal gegaan ? Mijn andere vriendinnetjes (Anna en Sanneke) zaten al op korfbal dus heb
ik een keertje meegedaan. Vond het erg leuk en ben er toen ook op gegaan.
Wie zitten er bij je in het team ?
Liedeke, Anna, Sanneke, Noemi, Marieke, Jasmine, Lotte en Marlies.
Allemaal meiden en paar jongens erbij in het team zou ook leuk zijn.
Ik geef de pen door aan : Liedeke Bakker !!
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Vind jij jezelf terug?

Zoek de volgende woorden:
onno, jantheunis, hendrik, rieks, wim, pieter, michael, johannes, jolanda, petronella, tjerkje, freerkje, aukje,
willy, marjanne, judith, marieke, laura, christine, alianne, leanne, nynke, hinke, lydia, lotte, marieke, jasmine,
sanneke, marlies, anna, jenna, liedeke, noemi,
18
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Er worden weer

Oliebollen

gebakken in Warfstermolen!!
Oliebol
€0,50 p.st.-10 oliebollen
€ 4,50
Krentenbol €0,60 p.st.-10 krentenbollen € 5,50
Appelbol €0,60 p.st.-10 appelbollen
€ 5,50
I.v.m voorbereiding graag
vooraf bestellen tot 30 december!
31 december van 9.30 - 13.00 uur kunt u de bestelling
ophalen bij ‘de Warf’ in Warfstermolen
Bestelling door te geven aan:
Griet Weening: 06-13576981/0594-721025, jw.weening@knid.nl
Tjerkje van der Laan: 06-30588060

Inkomsten worden besteed aan kinderactiviteiten in Warfstermolen

tel. Nr. de Warf: 687095

ook is ‘de Warf’ 1 januari vanaf 0.30 uur geopend om samen
het nieuwe jaar te beginnen!
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