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K.V. W.I.K.’34 te Damwâld, opgericht 25 februari 1934. 

 

Samenstelling hoofdbestuur: 

Voorzitter:    Wedstrijdsecr.:   Penningmeester: 

Taeke Visser   Janny de Jong   Hilbrand Visser 

Foarwei 4    T.E. Teunissenwei 42  Mr. P.T. van der  

          Herbergloane 9 

06-15905486    0511-424511    06-12081011 

taekefisk@hotmail.com  ijs.01@knid.nl   ponghalder@wik34.nl 

     (Wedstrijdzaken)   (Acties) 

     (Ledenadministratie)  

          

Secretaris:    Postadres:    Algemeen lid: 

Gerbrich Epema   Amarins Slagman   Franke Zeinstra 

Camstrastrjitte 12  Camstrastrjitte 4b  G. Durkswei 5 

0511-424072    06-57765550    06-11819123 

gerbrichepema@hetnet.nl  amarinsslagman@hotmail.com frankezein@hotmail.com 

      

IBAN: NL15 RABO 034.33.82.113 

 

Contributie per kwartaal: 

Van 0 t/m 7 jaar: € 15,00 / 8 t/m 14 jaar: € 22,00 / 15 t/m 18 jaar: € 33,00 en  

19 jaar en ouder: € 38,- 

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd minimaal 4 weken voor het 

einde van het seizoen, te weten vóór 1 mei. Dit dient schriftelijk te worden 

doorgegeven aan de ledenadministratie. Indien u halverwege het seizoen het 

lidmaatschap opzegt, dient de contributie nog wel over het gehele seizoen (01-06 t/m 

31-05) te worden betaald i.v.m. de bondsafdracht. IBAN: NL15 RABO 034 33.82.113. 

 

Redactieleden “De Utwiksel”: 

Saakje Dijkstra   Lia Bakker    

W. Martensstrjjitte 38  Bûterblom 34  

0511-423763    0511-425199 

sa.dijkstra@hetnet.nl  d.bakker06@knid.nl  

 

Samenstelling van het jeugdbestuur: 

Voorzitter:     Penningmeester: 

Tineke Visser    Pietsje Annema 

Koekoeksblom 16    Doniawei 29 

0511-421174     06-37422913 

hvisser75@hotmail.com   pietsje_annema@hotmail.com 

 

Lid:      Lid: 

Marrit Klomp    Tineke de Jong 

Dammeloane 15    Ds. Germswei 47 

06-25433680     06-20532514 

marritklomp@live.nl   t.dejong48@knid.nl 

 

Contactpersoon website:  

Rienk Boskma, 06-47514669, email website@wik34.nl 

Contactpersoon schoonmaak kleedboxen:  

Jantsje van der Meulen, 0511-425364 

Trainer: 

Sytse de Boer 0511-424894 

 

Actiecommissie: 

Karin Krol, 0640478029    Tineke de Jong, 0620532514 

km.krol@hotmail.com    j.dejong48@knid.nl 

Miranda Krol, 0640050200 

mirandakrol@hotmail.com 
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Van de voorzitter. 
 

We kunnen weer in de korte broek naar buiten  en de eerste veldwedstrijden 

zitten er al weer op dus is het weer de hoogste tijd voor de Utwiksel, 

waarin alle resultaten en de belevenissen van het afgelopen zaalseizoen nog 

eens terug te lezen zijn.  

We hebben dit seizoen gespeeld met 5 seniorenteams (waarvan 2 juniorenteams) 

en 5 jeugdteams. Van deze 5 jeugdteams zijn er maar liefst 3 E-teams, dus de 

aanwas bij de jeugd is prima. Het team van de E2 is er in geslaagd om 

kampioen te worden, gefeliciteerd! We hopen dat jullie er over een paar jaar 

voor zorgen, dat het eerste van k.v. W.I.K’34 ook eens 

kampioen kan worden.  

Voor het eerste team was het een seizoen met overwegend 

goede resultaten. Er werd goed begonnen aan het seizoen 

door 4 x op rij te winnen. De teams van Spannum, 

Zunobri, Veenwouden en DTS werden allemaal verslagen. De 

5
e
 wedstrijd was tegen NQL, een heel  gespannen eerste team wist niet te 

winnen in deze derby, het eerste verlies was een feit. Ook de volgende 

wedstrijd tegen Lemmer werd niet gewonnen. Gelukkig werden de volgende 4 

wedstrijden wel weer winnend afgesloten, waardoor het kampioenschap nog 

steeds niet onmogelijk was. Hierbij was het wel belangrijk, dat er werd 

gewonnen van DTS en NQL de andere kampioenskandidaten. Als eerste was DTS 

aan de beurt, in een superspannende wedstrijd werd er thuis gelijk gespeeld. 

De volgende wedstrijd tegen NQL werd opnieuw verloren en daarmee waren de 

kansen op het kampioenschap verkeken. Alles bij elkaar een goed seizoen voor 

het eerste team.  
Jammer genoeg heeft Sietse de Boer aangegeven dat hij gaat stoppen als  

trainer van de selectie. De zoektocht naar een nieuwe trainer is inmiddels 

in volle gang en we hopen een geschikte kandidaat te vinden. Het prima 

resultaat in de zaal geeft vertrouwen in een goede tweede helft van het 

veldseizoen. WIK 1 staat nu 4
e
 in de poule met Spannum, WWC en SIM boven 

zich. Zowel Spannum als SIM zijn in de zaal onder WIK geëindigd, dus wie 

weet wat er nog mogelijk is! 

Naast het korfballen zijn er ook weer verschillende activiteiten geweest 

binnen de vereniging. Het traditionele Wypko Sjoerdstra Mixtoernooi was weer 

een groot succes; met opnieuw een groot aantal (jeugdige) deelnemers was het 

een fanatiek en gezellig toernooi.  

Ook de activiteiten die zijn georganiseerd door de activiteitencommissie 

waren zeer geslaagd. Mochten er ouders zijn die dankzij de ouder 

kindtrainingen enthousiast zijn geworden, dan zien we jullie graag 

verschijnen bij de trainingen op het veld! 

Er zijn ook nog activiteiten gaande op het gebied van de financiën. Zo is de 

dropactie er weer en  worden er binnenkort 10 reclameborden geplaatst langs 

het veld.  

De club van 34 loopt ook nog steeds door en de opbrengst hiervan is deels 

gebruikt voor de aanschaf van nieuwe hesjes voor de jeugd.  

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten komt er een campus met scholen en een 

nieuwe sporthal in Damwâld. Op dit moment wordt er een aannemer gekozen en 

daarna zal het ontwerp worden gemaakt. K.v. W.I.K’34 heeft een verzoek 

gedaan om hier ook kleedkamers voor het veld in te realiseren, wij hebben 

goede hoop dat dat gaat lukken! 

Iedereen weer een heel leuk veldseizoen gewenst en tot ziens op het 

korfbalveld! 

Taeke. 
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Fan de redaksje. 
 

De lente-edysje fan de Utwiksel leit wer foar jo. Der binne wer hiel wat 

wedstriden spile; der waard wûn (allegear bliid), der waard ferlern 

(allegear net bliid), der waard lykspile (soms bliid, soms bale!). Der wiene 

guon, dy’t net sûnder blessuere út de “striid” kaam. Al dizze dingen hearre 

by de sport.  

Yn dizze Utwiksel de ferslagen fan al dizze dingen. We hoopje, dat jo dizze 

lente-edysje wer mei in soad nocht lêze meie. 

 

Lia en Saakje. 

 

 

Wik’34 1. 
 

Het zaalseizoen is inmiddels weer voorbij en we zijn alweer begonnen met het 

tweede deel van de veldcompetitie. In de zaal is het prima verlopen en we 

konden goed meedoen in de bovenste regionen. Wik is dus een tegenstander om 

serieus rekening mee te houden.  

Tegen de koploper en winnaar van de competitie Nij Quick Libben konden we 

geen punten pakken maar tegen de nummer twee DTS drie van de vier punten 

binnen gehaald. Resultaat, een mooie derde plek in zaalseizoen 2017-2018.  

De ploeg is enthousiast en gedreven om voor de winst te gaan maar het spel 

is nog niet constant genoeg. Het blijft moeilijk om ons eigen spel vast te 

houden en minder snel aan te passen aan de 

tegenstanders, met name tegen tegenstanders die erg 

goed verdedigen op de persoon en op de ballijn zijn 

lastige tegenstanders voor de Wikkers.  
De trainingen worden op maandag goed bezocht door de 

spelers van Wik 1, Wik 2 en de midweek, op woensdag, 

ook speelavond voor de midweek is de animo wat 

minder, hierdoor zijn ook een aantal trainingen 

vervallen. Dit is wellicht een aandachtspuntje voor vereniging en bestuur om 

dit te bespreken. Tijdens het zaalseizoen moet wel huur betaald worden voor 

gebruik van de sporthal! 

  

Nog even de uitslagen op een rijtje van het gehele zaalseizoen: 

11 november Wik-Spannum  14- 9 

18 november Zunobri-Wik  16-18 

25 november Wik-Veenwouden  20-12 

2 december  DTS-Wik   14-18 

9 december  Wik-NQL   11-20  
16 december Lemmer-Wik   23-22 

6 januari  Wik-Sim   20-16 

13 januari  Spannum-Wik  12-15 

20 januari  Wik-Zunobri  23-14 

27 januari  Veenwouden-Wik  17-24 

3 februari  Wik-DTS   23-23 

10 februari NQL-Wik   19-15 

17 februari Wik-Lemmer   17-14 

10 maart  Sim-Wik   17-14 

 

De verloren uitwedstijd tegen Lemmer was erg jammer en eigenlijk onnodig, de 

hele wedstrijd voor staan, maar zonder punten naar huis gaan is erg zuur. 
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Wik heeft deze competitie laten zien dat ze goed mee kunnen doen boven in de 

competitie. Als trainer hoop ik dat de spelers dit niveau vast kunnen houden 

en liefst nog verbeteren om misschien volgend jaar de stap naar de derde 

klasse te kunnen maken. Bij de dames laat nieuw talent 

van zich horen, wat een goede aanvulling is bij de 

bestaande groep.  

Na de veldcompetitie ga ik als trainer deze groep weer 

verlaten en mijn wens is, dat er een goede en 

geschikte trainer gevonden wordt om verder te gaan met 

deze groep, waar zeker nog groeimogelijkheden zijn.  

We gaan nu weer bikkelen op het veld, de start met een 

verlieswedstrijd tegen Lemmer is niet wat we willen, 

maar volgende week gaan we weer met frisse moed er 

tegenaan. 

 

gr. Sytse de Boer.  

 

Eindstanden zaal: 

WIK’34 1:      WIK’34 2: 

1. NQL 1   14-24   1. DTS (S) 3   12-22 

2. DTS (S) 1  14-23   2. Harkema 3   12-16 

3. WIK '34 1  14-19   3. It Fean/Boelenslaan 4 12-15 

4. Spannum 1  14-14   4. OKO/BIES 5   12-12 

5. SIM 1   14-12   5. De Granaet 5   12- 8 

6. Lemmer 1  14-10   6. WIK '34 2   12- 6 

7. Zunobri 1  14- 6   7. Oerterp/VKC 3   12- 5 

8. Veenwouden 1  14- 4 

 

 

WIK’34 2. 
 

Als je dan kijkt waar we zijn geëindigd dan ist eigenlijk helemaal niet 

terecht: DTS eerste, terwijl we de eerste wedstrijd 15-13 hebben verloren 

van DTS dus ja. 

Harkema 2
e
: De eerste wedstrijd tegen Harkema was 9 december 9-12 verloren 

en de 2e wedstrijd 10 februari 16-13 verloren, hè.  

Dan de 3e van de competitie It Fean/ Boelenslaan; die is terecht. Eerste 

wedstrijd tegen It Fean 25 november 7-13 verloren en de 2e 

wedstrijd 27 januari 14-8 verloren. 

Dan de nummer 4 OKO/ Bies. De eerste wedstrijd 2 december 

zelfs van hun gewonnen met 17-10, yeah. De thuiswedstrijd 

tegen OKO/Bies dramatisch verloren 9-15.  
De nummer 5 van de competitie de Granaet. Met slechts 117 

doelpunten over het hele seizoen en die verliezen van de 

hekkensluiter  

Oerterp/VKC 12-4 op 20 januari 2018 en wij maken ze in met 

7-10 en nog een keer met 16-3 op 17 februari en ja wij 

kunnen dan niet van de Granaet 5 winnen; zooooo jammer dit.  

Daarom staan we 6e en Oerterp nog onder ons. Qua spel zijn we niet slecht, 

al zeg ik het zelf, maar we scoren te weinig Het gemiddelde is krekt geen 10 

per wedstrijd; dat moet omhoog. Als ik kijk naar DTS die heeft een 

gemiddelde van 15 per wedstrijd en dat kan ook wel, mits iedereen met 

vertrouwen gaat spelen en “ik ga nu scoren” mentaliteit gaat doen.  
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Daar zullen we met zijn allen hard aan moeten werken. 

Nu weer lekker buiten op het veld en als het weer lekker zomer gaat worden 

weer vol goede moed dooooor  

 

Tjip Westra 

De miljonair van Dokkum ;) 

 

Eindstanden zaal: 

WIK’34 MW: 

1. Wordt Kwiek MW2   14-26 

2. Pallas '08 MW2   14-23 

3. Altijd Kwiek MW1   14-22  
4. Udiros MW1    14-15 

5. Kinea MW1    14-14 

6. Wêz Warber en Fluch MW1  14- 8 

7. WIK '34 MW1    14- 3 

8. Drachten/Van der Wiel MW1 14- 1 

 

 

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE. 
 

De samenstelling van de activiteitencommissie is dit seizoen anders dan 

anders. Femke kon er namelijk even niet bij zijn, omdat ze drie maanden 

skilessen ging geven in Oostenrijk. Maar gelukkig hebben we er ook een nieuw 

lid bijgekregen, namelijk Siebrich.  

 

Maandag 5 maart werd er voor het eerst een 

ouder-kindtraining door de 

activiteitencommissie georganiseerd en 

voor herhaling vatbaar was het zeker. Maar 

liefst 60 kinderen, vaders, moeders, 

broertjes en zusjes hadden zich om 16:30 

uur verzameld in De Boppeslach.  

Om blessures te voorkomen begonnen we 

uiteraard met een warming-up. Fanatiek 

werden de spieren los geschud op het 

liedje ‘hoofd, schouders, knie en teen’. 

Nadat er uitleg was gegeven over de 

verschillende onderdelen en de groepen 

verdeeld waren, kon de training 

beginnen.  

Er waren 6 verschillende onderdelen. Nr. 

1, een estafette. Slalommen om de pionnen 

en daarna proberen te scoren. Wie als eerste 5 

doelpunten maakt wint. 

Bij nr. 2 verdien je bij elk doelpunt een pion. De stapel met pionnen op? 

Dan mag je een pion van een andere groep afpakken. Het groepje met 

uiteindelijk de hoogste stapel wint het spel. 

Nr. 3, partij! Met ‘de oudjes’ tegen de kinderen werd er fanatiek gespeeld. 

Gelukkig waren de kinderen scherp, want zo nu en dan moesten ze de ouders 

nog wel even duidelijk maken wat nou eigenlijk de spelregels van korfbal 

zijn.  
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Onderdeel 4, jagerbal. De 2 jagers, herkenbaar aan een lintje, moeten door 

over te gooien de overige spelers afgooien met een bal. Ben je geraakt? Dan 

mag je pas weer mee doen, nadat je een doelpunt hebt 

gemaakt.  

Bij spel nr. 5 moet je proberen de kegels van de 

tegenpartij om te gooien. Je eigen kegels kan je alleen 

beschermen met je handen, want de bal met je voeten 

raken mag bij korfbal natuurlijk niet.  

Tot slot wordt bij onderdeel 6 de samenwerking op de 

proef gesteld. De groep wordt gesplitst in tweeën en er 

wordt vijfbal gespeeld. De bal moet daarbij 5 keer 

worden overgegooid zonder onderschept te worden door de 

tegenpartij en zonder de grond te raken. Wanneer het 

lukt om 5 keer over te gooien verdien je een punt.  

 

Op het fluitsignaal begonnen de groepen fanatiek aan de training en ging 

iedereen de verschillende onderdelen bij langs.  

Aan het einde van de training kregen alle deelnemers een certificaat als 

beloning.  

 

Wij willen langs deze weg alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes 

bedanken voor jullie sportieve inzet, mede dankzij jullie is de ouder-

kindtraining een groot succes geworden. 

Gerlinda en Simon bedankt voor jullie hulp! 

 

We hopen jullie bij de volgende activiteit allemaal weer terug te zien! 

 

Groetjes Amarins, Siebrich en Miranda. 

 

 

Van het jeugdbestuur. 
 

Onder winterse tempraturen zijn de trainingen op het veld weer begonnen. 

Tijd voor een verslag over het zaalseizoen. Op 11 november begon de 

zaalcompetitie. Deze competitie bracht ons weer een kampioen. De E2 wist nu 

in de zaal weer kampioen te worden. Uit 12 gespeelde wedstrijden behaalde 

zij 19 punten. Gefeliciteerd met jullie kampioenschap.  

In december was er voor alle E-teams een speciale training i.v.m. 

Sinterklaas. De andere teams hebben Sinterklaas gevierd met lootjes en wat 

lekkers.  

In de Kerstvakantie werd weer het jeugdtoernooi van NQL-W.I.K.’34 weer 

gespeeld. De organisatie lag dit jaar in handen bij NQL. Alle teams speelden 

maar 2 wedstrijden. Komend jaar ligt de organisatie weer in handen van 

W.I.K.’34.  

Bij de thuiswedstrijden van het 1
e
 team was er weer een 

pupil van de week. De kinderen waren allemaal erg 

zenuwachtig voor het uitnemen van de bal. Volgend 

seizoen gaan wij hier zeker mee door. Er zijn nog veel 

nieuwe E-tjes die ook graag eens pupil van de week 

willen zijn. Verder is het terugkerende geluksgetal weer 

gespeeld. De uitslag kunt u vinden verderop in de 

Utwiksel.  
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De D1 heeft afgelopen zaalseizoen veel problemen gehad met blessures. Helaas 

ook nog een opzegging midden in het seizoen. Hierdoor moesten er een aantal 

E-tjes invallen bij de D1. Tevens waren er veel aanmeldingen van nieuwe E-

tjes. Hierdoor kwam een behoorlijke scheefgroei in de teams. Het ene team 

had maar 5 spelers, waar een ander team uitgroeide naar 9. N.a.v. 

bovenstaande waren wij genoodzaakt om met ingang van dit veldseizoen een 

nieuwe teamindeling te maken. De D1 heeft een aantal E-tjes erbij gekregen. 

Verder starten wij op het veld weer met 3 E-teams. Deze zijn nu qua spelers 

weer evenredig verdeeld.  

Wij wensen alle spelers weer heel veel succes en plezier met de wedstrijden. 

 

Het Jeugdbestuur. 

 

 

WIK’34 A1. 
 

Ja en dan is het zaalseizoen al weer afgelopen. De eerste trainingen op het 

veld, en binnenkort zal de eerste veldwedstrijd worden gespeeld. 

Tijd dus om terug te blikken op het voorbije zaalseizoen. 

In deze competitie was WIK ’34 A1 ingedeeld bij de volgende ploegen: 

 Vlug en Vaardig A1 

 Pallas A1  

 Olympia A1 

 Nij Quick Libben A1 

 Wez Warber A1 

 Invicta/Frigro/Harkema A3 

 

Voor de WIK spelers bleek, dat we in een te zware 

competitie waren ingedeeld. Helaas werd er geen wedstrijd gewonnen. Toch 

bleef de sfeer in het team altijd positief. 

En toch had dit wel degelijk gekund. Het was terecht geweest, wanneer we 

tegen teams als Olympia, Nij Quick Libben en Wez Warber punten hadden 

gehaald. Tijdens die wedstrijden werd goed gekorfbald en vele doelpunten 

werden gescoord.  
De korfballers van Invicta en met name Pallas waren 

duidelijk soms wel drie maatjes te groot. Uiteindelijk kon 

Pallas de kampioensschaal mee naar Leeuwarden nemen. 

Naast de verliespartijen kreeg ons team tijdens de 

competitie jammer genoeg ook nog te maken met de nodige 

blessures. 

In een thuiswedstrijd viel Welmoed uit met een naar later 

bleek zware knieblessure. Binnenkort zal zij hieraan worden 

geopereerd. Welmoed….heel veel sterkte gewenst. 

De volgende blessure liep Anke op in de thuiswedstrijd 

tegen Invicta. Zonder een tegenstander in de buurt scheurde 

zij haar enkelbanden. Gelukkig heeft Anke haar eerste 

wedstrijden al weer gespeeld.  
Tot slot kregen we vlak voor de Kerstdagen het nare bericht 

dat Bert de Vries een herseninfarct had gehad. Schrikken 

dus. Gelukkig heeft Bert al weer een aantal wedstrijden 

gecoacht. 
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Ondanks dat er in de zaal geen punten werden gepakt gaan we vol goede moed 

richting de eerste veldwedstrijd. 

Tijdens de competitie moeten we zien af te rekenen met Quick ’21, Wez 

Handich/DOW en de Walden. Tegen twee van deze ploegen hebben we voor het 

zaalseizoen ook al gespeeld. Er zijn zeker kansen. 

We gaan er dan ook vanuit dat we bij de volgende Utwiksel kunnen zeggen dat 

er punten gepakt zijn. 

 

We gaan ervoor. 

 

Bert en Jelle. 

 

Eindstanden zaal: 

WIK’34 A1:      WIK’34 A2: 

1. Pallas '08 A1    12-24  1. Deinum A1   12-21 

2. Invicta/Frigro/Harkema A3 12-16  2. WWC A1    12-19 

3. Wêz Warber en Fluch A1  12-14  3. W.Warber en Fluch A2 12-14 

4. NQL A1     12-11  4. LDODK/Rinsma Modepl A3 12-10 

5. Olympia (T) A1   12-10  5. WIK '34 A2   12-10 

6. Vlug & Vaardig (G) A1  12- 9  6. Kinea A2   12- 8 

7. WIK '34 A1    12- 0  7. De Waterpoort A2  12- 0 

 

 

De dames van A2. 
 

De dames van A twee, 

Zat het niet altijd mee! 

De start tegen LDODK werd verloren,  
Toch wisten we nog 12x te scoren! 

Ook werden er doelpunten afgekeurd, 

Hetgeen ons betreurt. 

Thuis tegen Waterpoort scoorden de meiden er op 

los, 

en was de tegenpartij de klos. 

11–1 werd de stand 

en zetten wij de wedstrijd naar onze hand. 

Uit tegen WW&Fluch konden de meiden het niet 

bolwerken, 

En dat was aan de stand te merken. 

8 kregen ze om de oren, 

terwijl ze zelf maar 4 wisten te scoren. 

Thuis tegen WWC wist de tegenstander ook meer te 

scoren, 

en werd de wedstrijd helaas weer verloren. 

Uit tegen Kinea waren de meiden in TOPVORM, 

hun inzet was enorm. 

Ze wisten de korf goed te raken, 

14 doelpunten wisten ze te maken. 

Net voor de Kerst konden de meiden de Deinumerploeg niet aan, 

en kwamen wij met lege handen te staan. 

WWC uit was een spannende partij, 

Maar helaas met 1 doelpunt verschil verloren wij. 

Tegen LDODK waren we gebrand, 

En zetten we de wedstrijd weer naar onze hand, 
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Met 16-14 hadden wij meeste doelpunten door de mand! 

Waterpoort konden de meiden aan, 

Al moesten ze er nog wel tegenaan. 

De punten werden mee naar huis genomen, 

En daarvoor waren ze ook naar Sneek gekomen. 

Helaas moesten we tegen WW&Fluch weer het hoofd buigen, 

en stonden niet wij maar zij te juichen. 

De laatste wedstrijd van de zaal willen we maar snel vergeten, 

Toch hebben we daarna nog lekker bij de grote gele M gegeten!!! 

 

 

WIK’34 B1. 
 

Het zaalseizoen is begonnen! Wij hadden erg veel zin om weer opnieuw te 

beginnen. Helaas was het veldseizoen niet erg goed gegaan, daar hebben we 

veel van geleerd. Ondertussen van de nieuwe trainers Esther en 

Anke ook weer veel trucjes geleerd.  

Helaas hadden en hebben we te maken met blessureleed. Lisanne 

is er een tijdje tussenuit geweest i.v.m. een enkelblessure. 

Gelukkig is dat weer helemaal hersteld. Yranka is nog steeds 

uit de running i.v.m. een blessure aan haar kuit. Dat is 

hartstikke jammer. Hopelijk kun je snel weer mee doen Yanka! 

We vinden het superleuk dat je altijd mee gaat als 

supporter/hulpcoach. Verder is het in de zaal hartstikke goed 

gegaan. We zijn als 4
de
 geëindigd met een stand van 12 punten.  

We zijn het seizoen goed begonnen met een thuiswedstrijd tegen 

Deinum. Wat later de koploper bleek! Eindstand 11-9.  

Op 18 november mochten we uit tegen Westergo B2. Gewonnen met 0-10.  

Daarna 2 wedstrijden verloren.  

Op 2 december uit tegen Pallas. 6-3 verloren.  

Op 9 december thuis tegen Harkema. Deze wedstrijd was verschrikkelijk 

spannend. We stonden steeds 1 of 2 punten voor. Helaas was Harkema op het 

einde wat sterker en hebben we verloren met 8-9.  

Op 16 december mochten we thuis tegen Mid-Fryslân. Dit eindigde nog erger. 

In de laatste minuut stonden we voor met 7-6. We verloren de bal en Mid-

Fryslân  scoorde in de laatste seconden en zo werd het gelijkspel. Wat voor 

ons voelde als verliezen.  

Op 23 december waren we teveel met Kerst bezig en verloren we thuis tegen 

Veenwouden B1 met 5-7.  

Na de vakantie begonnen we lekker met winst tegen Pallas, 15-7 en een 

gelijkspel tegen Harkema.  

Op 17 februari verloren we uit met 5-2 tegen Mid-Fryslân, daarna op 10 

februari winst in Veenwouden met 4-0. Deze wedstrijd wel gewonnen, maar kwam 

niet lekker van de grond. Er werd weinig gewisseld van vak en er werd erg 

verdedigend gespeeld. Maar wel naar huis met winstpunten.  

Op 24februari goed gespeeld thuis tegen Westergo, 11-3. De laatste wedstrijd 

kon helaas niet doorgaan omdat er te weinig spelers waren. 

Al met al een stijgende lijn naar boven. Wij als coaches zijn erg tevreden 

met dit seizoen. Vooral dankzij de super inzet van onze toppers van B1. Het 

is altijd gezellig, ze zijn superfanatiek en hun inzet is altijd goed. Wij 

als coaches zien het veldseizoen met goede moed tegemoet. 

 

Groeten van Piet Raap en Ester Kooistra. 
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Eindstanden zaal: 

WIK’34 B1:      WIK’34 D1: 

1. Deinum B1    12-22  1. Wêz Handich D1  12-23 

2. Harkema/Frigro/Invicta B2 12-17  2. WWC D1    12-20 

3. Mid-FryslÃ¢n/Jansma Burd B3 12-13  3. It Fean/Boelenslaan D2 12-13 

4. WIK '34 B1    12-12  4. WIK '34 D1   12-13 

5. Veenwouden B1    12-10  5. Harkema D2   12- 8 

6. Pallas '08 B2    12-10  6. De Granaet D3   12- 7 

7. Westergo B2    12- 0  7. Olympia (T) D1  12--2 

 

 

WIK’34 D1. 
 

Na het veldseizoen, waar we kampioen waren geworden, mochten we weer de 

warme zaal in. Op het eerste gezicht leek de zaalcompetitie veel zwaarder 

dan de competitie die we op het veld gehad hadden. Teams als It 

Fean/Boelenslaan en De Granaet zijn we al vaker tegengekomen, en tot nog toe 

hebben we deze twee tegenstanders nog nooit makkelijk verslagen. 

De eerste wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen een voor ons onbekend team: 

Wêz Handich D1. Achteraf is dit team kampioen van de competitie geworden. In 

deze wedstrijd bleek al snel dat de beide teams redelijk aan elkaar gewaagd 

waren. Aan het einde van de wedstrijd stond het nog steeds gelijk, en waren 

er voor beide teams kansen om de wedstrijd te winnen. Dit gebeurde echter 

voor geen van beide teams, het werd  

5-5. De volgende wedstrijd, thuis tegen Olympia, werd probleemloos gewonnen 

met maar liefst 8-0. 

Na deze eerste twee wedstrijden moesten we twee keer achter elkaar tegen een 

team dat tot nog toe eigenlijk altijd van ons wint: It Fean/Boelenslaan. De 

eerste wedstrijd hadden we maar weinig in te brengen, en verloren we 8-2. De 

tweede wedstrijd was veel en veel beter. We bleven lang in de wedstrijd, 

maar uiteindelijk misten we de 

overtuiging om de wedstrijd 

winnend af te sluiten. 

Eindstand: 4-7.  

Hierna moest, vlak voor de 

kerstvakantie, uit gespeeld 

worden tegen De Granaet. Na de 

twee verloren wedstrijden moest 

deze wedstrijd wel gewonnen 

worden om mee te blijven doen 

in de competitie. Dit deden we 

dan ook. We speelden veel beter 

en sneller dan Dokkumers, maar 

hielden het achterin niet 

helemaal goed dicht. De 

wedstrijd eindigde in 6-10 voor 

ons. 

Net voor de wedstrijd tegen De 

Granaet hebben we zoals elk 

jaar samen Sinterklaas gevierd 

in de sporthal. Het was heel erg gezellig, en iedereen was blij met de 

cadeaus die Sinterklaas voor hen had meegenomen.  
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In de kerstvakantie werd er ook nog door een aantal D’s gekorfbald, tijdens 

het jeudgmixtoernooi in Damwoude. De D’s speelden erg goed in de teams 

waarin ze waren ingedeeld. Sarah nam de schuttersbokaal mee naar huis (met 

24(!!!) doelpunten in 2 minuten) en Nynke won de finale met haar team. 

 

Na de kerstvakantie begonnen we pas 20 januari weer met een uitwedstijd 

tegen WWC in Easterein. In deze wedstrijd hielden we het verdedigend goed 

dicht, maar aanvallend werden 

er lang niet genoeg kansen 

gecreëerd om echt gevaarlijk 

te kunnen worden. Deze 

wedstrijd werd verloren met 3-

0. De volgende wedstrijd, uit 

tegen Wêz Handich, was ik er 

zelf niet bij. De moeder van 

Janouk heeft deze wedstrijd 

gecoacht (bedankt hiervoor!). 

Na een wat mindere eerste 

helft en een wat betere tweede 

helft werd er met 9-2 verloren 

van de latere kampioen. 

Na deze wedstrijd besloten we 

dat het tijd was om weer eens 

wedstrijden te gaan winnen. 

Daar wilden we thuis mee 

beginnen tegen WWC. Na een 

wedstrijd waarin wij de meeste kansen creëerden, het snelst speelden en veel 

beter waren, wisten we uiteindelijk alsnog niet te winnen ☹. Uitslag: 3-4.  
De uitwedstrijd die daarop volgde tegen Olympia wisten we wel heel 

overtuigend te winnen. We waren niet helemaal tevreden over de 

scheidsrechter, maar uiteindelijk kon zelfs die er niks aan doen dat de 

punten meegingen naar Damwoude. Uitslag: 1-9.  

Hierna volgde de wedstrijd tegen Harkema, waar we deze competitie nog niet 

eerder tegen gespeeld hadden. Na een super begin, en 

een iets minder einde van de wedstrijd wonnen we de 

wedstrijd met 3-2. 

In de laatste twee wedstrijden die gespeeld werden, 

waren de tegenstanders De Granaet en Harkema. Tegen 

De Granaet wisten we, net zoals eerder dit seizoen, 

overtuigend te winnen. Deze wedstrijd werd er alleen 

iets beter verdedigd dan de vorige wedstrijd, wat 

leidde tot een uitslag van 7-3.  

De laatste wedstrijd tegen Harkema werd nog even 

spannend omdat we het beslissende gaatje maar niet 

sloegen. Uiteindelijk werden de twee punten wel 

gewoon behaald, de uitslag werd 3-5. 

Na een seizoen met een goed begin, een minder 

middenstuk en een goed slot zijn we gedeeld derde 

geworden in de competitie. De goede laatste 

wedstrijden bieden zeker perspectief voor het 

aankomende veldseizoen.  

Dit veldseizoen beginnen we met een aantal wijzigingen in het team. We nemen 

dit seizoen afscheid van Louise en verwelkomen Lysanne, Marije en Marko bij 

het team.  
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Ook dit seizoen wil ik de ouders van de D’s, die na de afsluitende ouder-

kind training iets beter weten hoe moeilijk het is om die bal in de korf te 

krijgen en een uur lang hard te lopen, weer hartelijk bedanken voor het 

rijden en het wassen.  

Tot op het veld allemaal! 

 

Simon. 

 

Wik’34 E1. 
 

Op zaterdag 11 november begon onze eerste wedstrijd in de zaal. Deze 

speelden wij tegen Oerterp/VKC E1. Het korfballen in de zaal was weer even 

wennen en we hebben de wedstrijd verloren.  

De week daarop was de Sinterklaasintocht. Deze dag zouden wij een wedstrijd 

hebben tegen AVO E5. Helaas wou de tegenpartij de wedstrijd niet 

verplaatsen. Wij hebben deze dus niet gespeeld, maar op papier hebben wij 

deze met 6-4 verloren.  

25 november speelden wij tegen Harkema en 2 december tegen TFS. Deze hebben 

wij helaas beide verloren.  

Zaterdag 9 december speelden wij tegen De Wâlden E4. Het was een spannende 

wedstrijd, waar goed werd verdedigd. Wij wonnen de wedstrijd met 1-0.  

De twee wedstrijden daarna verloren wij jammer genoeg.  

Na de kerstvakantie begonnen wij op 13 januari weer. Helaas met geen geluk. 

Wij verloren de wedstrijd met 10-1.  

De week daarop speelden wij tegen AVO. Dit was een spannende wedstrijd, die 

eindigde met 2-2.  

3 januari hadden wij TFS op bezoek. Deze wedstijd werd makkelijk gewonnen 

met 9-3!  

10 februari waren wij te gast bij Harkema. Wij gingen zonder punten weer 

naar huis.  

De laatste wedstrijd van het zaalseizoen werd gespeeld op 17 februari tegen 

It Fean. Het was een spannende wedstrijd die eindigde met een gelijkspel. 

Het werd 4-4. 

Hieronder de standen nog een keer: 

11 november   Wik E1-Oerterp/VKC E1  1-10   

18 november   AVO E5-Wik E1    6-4   

25 november   Wik E1-Harkema E1   0-4   

2 december   TFS E1- Wik E1    7-5  

9 december   Wik E1- De Wâlden E4   1-0  

16 december  It Fean E2- Wik E1  11-0    

23 december  De Wâlden E4- Wik E1   4-0  

13 januari   Oerterp/VKC E1- Wik E1  10-1    

20 januari   Wik-E1 AVO E5    2-2   

3 januari   Wik E1- TFS E1    9-3   

10 Februari  Harkema E1- Wik E1  10-1   

17 februari  Wik E1- It Fean E2   4-4   

 

Het was een gezellig seizoen waar veel is geleerd. Met wat hulp van de 

andere teams hebben wij genoten van de wedstrijden. Ouders, weer bedankt 

voor het rijden en wassen! 

Met een extra coach en goede moed gaan wij beginnen aan het veldseizoen met 

op 31 maart de eerste wedstrijd tegen MN en W E. 

 

Groetjes Gerlinda. 
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Eindstanden zaal: 

WIK’34 E1:     WIK’34 E2: 
1. Oerterp/VKC E1 12-23   1. WIK '34 E2    12-19 

2. Harkema E1  12-20   2. CSL E1     12-17 

3. De WÃ¢lden E4  12-11   3. DTL E3     12-15 

4. It Fean E2  12-11   4. MN en W E1    12-14 

5. TFS E1   12-10   5. Invicta E1    12-11 

6. WIK '34 E1  12- 6   6. Drachten/Van der Wiel E3 12- 6 

7. AVO E5   12- 3   7. TFS E2     12- 2 

 

 

WIK’34 E2.  
 

Na het kampioenschap op het veld was het doel van de E2 duidelijk: gewoon 

nog een keer kampioen worden! Want het beviel namelijk erg goed.  

Maar met een grotere poule en een paar onbekende tegenstanders was het nog 

niet vanzelfsprekend.  

Met onze nieuwe aanwinst Tiny Fokkens, begonnen we dit 

seizoen met een thuiswedstrijd tegen MN en W. Na een 0-1 

achterstand werd er in de tweede helft overtuigend met 

4-1 gewonnen.  

Voor de tweede wedstrijd gingen we op een woensdagmiddag 

naar Kollum. Er werd de eerste helft fanatiek gespeeld 

en al snel kwamen we op een 0-2 voorsprong. De tweede helft waren we minder 

scherp. Invicta kreeg vele kansen maar wisten deze gelukkig niet te 

benutten. Eindstand 0-2.  

Zaterdag 25 november kwam CSL bij ons op bezoek. Dit team had net als ons 

alle wedstrijden tot nu toe gewonnen, dus het beloofde een spannende 

wedstrijd te worden. Dit was de eerste helft dan ook het geval. Terwijl wij 

nog stonden te juichen voor de 1-0, scoorde CSL alweer de gelijkmaker.  

De opdracht voor de tweede helft: de bal vanuit de verdediging in één keer 

naar de aanval gooien, zodat we alle ruimte kregen om rustig te schieten. 

Deze tactiek resulteerde in een mooie 6-1 overwinning.  

Zaterdag 9 december stond de thuiswedstrijd tegen DTL op het programma, onze 

grote concurrent van het veldseizoen. De wedstrijd was erg spannend, er 

waren vele plaatsfouten aan beide kanten. Gelukkig gingen wij er vlak voor 

het eindsignaal met de winst vandoor. Uitslag 2-1.  

Zaterdag 16 december kon ik zelf helaas niet mee te coachen. In een 

uitwedstrijd tegen MN en W werd er met 4-3 verloren. 

Op zaterdag 6 januari was het tijd voor de eerste wedstrijd van 2018. We 

vertrokken richting Hantum voor de wedstrijd tegen DTL. 

Aangezien de vorige wedstrijd niet gemakkelijk werd 

gewonnen, werden de spelers nog even op scherp gezet: 

goed kijken wie er vrij staat en tijd nemen voor het 

schot.  

In de pauze stond het 1-1 en halverwege de tweede helft 

2-2. Een erg spannende wedstrijd waarin beide teams 

gelijkwaardig waren. DTL scoorde een doelpunt, terwijl 

één van onze spelers deze bal goed verdedigde. De 

scheids keurde het doelpunt goed, erg balen dus. 

Gelukkig wisten wij daarna meteen de aansluitingstreffer te maken. Een mooi 

afstandsschot waarbij de verdediger aan de achterkant stond te verdedigen. 

Tot onze grote verbazing werd dit doelpunt afgekeurd!! Nog meer balen dus…  
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Aan het eind van de wedstrijd was de uitslag volgens de scheids, ondanks dit 

voorval, alsnog 3-3. Al met al een bijzondere wedstrijd waarbij we terecht 

geluk hebben gehad met de uitslag.  

Zaterdag 20 januari speelden we thuis om 18:00 uur tegen Invicta. Deze tijd 

was wel even wennen, maar had natuurlijk ook zijn voordelen… De mooie 4-0 

overwinning kon namelijk gevierd worden met lekkere patat in de kantine.  

Zaterdag 27 januari kon ik niet mee te coachen. Ondanks dat de 

thuiswedstrijd vrij gemakkelijk werd gewonnen, verloor W.I.K.’34 in Stiens 

met 5-3 van CSL.  

Zaterdag 3 februari vertrokken we richting Drachten voor de wedstrijd tegen 

Drachten/Van der Wiel. Een nog onbekende tegenstander, die nog geen 

wedstrijd had gewonnen. Op papier zouden we dus makkelijk van ze kunnen 

winnen, maar tot onze grote verbazing scoorden ze vlak na het beginsignaal 

meteen de 1-0. Gelukkig wisten wij de korf ook te vinden en gingen we de 

rust in met beide 1 doelpunt. De tweede helft lieten we duidelijk zien w 
aarom we bovenin de competitie thuishoorden. Door goed samen te spelen 

scoorden we het ene na het andere doelpunt. Uitslag 2-10.    

Zaterdag 17 februari kwam Drachten/Van der Wiel bij ons op 

bezoek. In tegenstelling tot de uitwedstrijd werd er dit keer 

helaas niet zo sterk gespeeld. Drachten/Van der Wiel stond 

goed te verdedigen en hierdoor lukte het ons niet om te 

scoren. De opdracht voor de tweede helft: veel bewegen zodat 

we de tegenstanders bezighouden en makkelijker vrij komen te 

staan. Hierdoor kregen we meer ruimte, wat uiteindelijk 

resulteerde in een 4-1 winst voor W.I.K.’34.  

24 februari kregen we TFS op bezoek in Damwâld. W.I.K.’34 was duidelijk de 

betere partij en won met 7-0.  

Omdat de nummer 1 van de poule, CSL, verloor met 6-7 konden wij de eerste 

plaats van ze overnemen. Hierdoor waren we op dat moment samen met CSL 

kampioen.  

Maar er stond nog één wedstrijd op het programma. De allerlaatste 

zaalwedstrijd in Drachtster Compagnie tegen TFS. Bij winst konden we de 

voorsprong op CSL pakken en alleen kampioen worden, in plaats van gedeeld. 

We kregen in de eerste helft vele kansen, in sommige aanvallen konden we wel 

10 keer schieten, maar het leek wel of er een deksel op de korf zat, de bal 

rolde elke keer weer uit de korf. Met een magere 0-1 voorsprong gingen we de 

rust in.  

In de tweede helft lieten we zeker zien dat we het kampioenschap verdienden. 

Er werd fanatiek samen gespeeld en het 

ene na het andere doelpunt vloog 

erin. De uitslag werd uiteindelijk 2-13 

in het voordeel van W.I.K.’34. 

KAMPIOEN!  
Als beloning was er een mooie medaille, en 

als jullie zo fanatiek door blijven 

korfballen zal het vast niet de laatste 

zijn.  

Dit kampioenschap is ook een mooie 

beloning voor Hanneke en mij op de korte 

maar leuke tijd die we samen met jullie 

hebben gehad. In drie seizoenen twee 

keer kampioen worden is een erg knappe prestatie. Door jullie 

leergierigheid, fanatisme en samenspel hebben jullie dit helemaal zelf 

verdiend.  
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Langs deze weg willen we ook de ouders bedanken voor het aanmoedigen, het 

wassen van de shirtjes en het rijden. Samen waren we één groot team. 

Bedankt!  

 

Groetjes Hanneke en Miranda. 

 

 

WIK’34 E3. 
 

De E3 startte op zaterdag 11 november met de competitie. De eerste 3 

wedstrijden liepen als een trein. Wik scoorde met regelmaat en wist alle 

punten binnen te halen. Er werd thuis gespeeld tegen De Wâlden E5 7- 3 

gewonnen, uitgespeeld tegen Heerenveen E6 4-0 gewonnen en uit tegen de 

Flamingo’s E3 7 -0 gewonnen.  

Op zaterdag 9 december kwam de koploper bij ons op bezoek. De Lauwers E1. 

Dit was een goede ploeg. Verdedigend hadden wij het erg lastig. De meiden 

werden aan alle kanten voorbij gelopen. De wedstrijd werd met 8-4 verloren. 

Hierna was de E3 een maandje vrij.  

De competitie ging voor ons verder op zaterdag 13 januari. De tweede helft 

van de competitie hadden wij bij een aantal wedstrijden spelers te weinig. 

Door ziekte en aanvulling bij de D1 konden wij 

niet elke week met dezelfde opstelling spelen.  

Op 13 januari moest er gespeeld worden in 

Hurgaryp tegen de Wâlden E5. Na een spannende 

pot wisten de dames in de allerlaatste seconden 

de winnende treffer te maken. Eindstand 3-4.  

Op zaterdag 20 januari moest er om 18:00 uur 

thuis gespeeld worden tegen Heerenveen E6. De 

meiden dachten dat zij deze wedstrijd wel even 

zouden winnen. Ze hadden in Heerenveen ook 

gewonnen, maar veel te weinig goals gemaakt. 

Vandaag zouden ze dit goed maken. Ondanks dat 

ze goed speelden en veel kansen creëerden, 

konden wij de wedstrijd niet winnen. De 

eindstand was maar liefst 4-11 in het voordeel 

van Heerenveen E6.  

Op zaterdag 27 januari ging de reis naar 

Akkrum. Hier moest gespeeld worden tegen Mid-

Fryslân. Wat een wedstrijd. Wij hebben deze wedstrijd met 6-0 verloren. Dan 

hoor ik jullie denken. W.I.K. was niet zo best. Als je de wedstrijd met 

eigen ogen hebt gezien kun je je niet voorstellen, dat wij 6-0 hebben 

verloren. Dit was de wedstrijd met de meeste doelpogingen. Er werd super 

overgespeeld, maar het zat ons echt niet mee.  

3 februari stond DTS op het programma. Het kampioenschap in onze poule ging 

tussen DTS en De Lauwers. Een erg zware wedstrijd voor de meiden. De 

wedstrijd werd met 2-5 verloren.  

Op 10 februari moest er gespeeld worden tegen de Lauwers uit. Deze wedstrijd 

hebben de meiden top gespeeld. We hebben het de Lauwers erg moeilijk 

gemaakt. De wedstrijd ging met 5-3 verloren.  

Op zaterdag 17 februari werd er thuis met 4-6 verloren van Mid-Fryslân.  

24 februari pakten wij onze laatste punten van het zaalseizoen. Er werd met 

6-3 gewonnen van de Flamingo’s.  
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Op zaterdag 10 maart werd de meest bewogen wedstrijd van het seizoen 

gespeeld tegen DTS. DTS moest winnen om kampioen te worden. Wij hadden niet 

verwacht dat wij een kansje zouden krijgen om deze wedstrijd te winnen. De 

meiden schoten uit de startblokken. De ene na de andere goal werd gescoord. 

We hadden een goed fluitende scheids. We gingen de rust in met een 6-1 

voorsprong. Hoe anders was het de tweede helft. De scheids 

floot helemaal nergens meer voor. Ik had al van mijn supporters 

gehoord, dat de scheidsrechter in de pauze helemaal was 

afgemaakt door haar eigen clubleden. Blijkbaar heeft dit grote 

invloed gehad op de scheidsrechter. Hoe jammer is dat. Onze 

meiden werden letterlijk omver gebeukt. Er waren op laatst 3 

meiden die huilend de wedstrijd wilden verlaten. Goals die 

werden goedgekeurd, terwijl ze verdedigd waren. Onze meiden 

hebben een top wedstrijd gespeeld. Ze hadden niet alleen 4 

tegenstanders, maar de tweede helft ook een scheidsrechter waar 

de partijdigheid van afdroop. Ontzettend jammer dat mensen zich 

zo laten beïnvloeden door mensen van de kant. Als je op die manier kampioen 

wilt worden, dan moet je je schamen. De wedstrijd werd uiteindelijk met 10-9 

verloren.  

Na de wedstrijd kreeg ik een bos bloemen van de E3, omdat ik stop met 

trainen en coachen. Ik heb dit enorm gewaardeerd. Ik wil alle meiden en de 

ouders bedanken voor de gezellige tijd. Ik wens jullie heel veel succes op 

het veld. En hopelijk zien we elkaar snel langs de lijn.  

Marije, Lysanne Esmee, Anna, Noa, Jamila jullie zijn mijn toppers.  

 

Tineke. 

 

Eindstanden zaal: 

WIK’34 E3: 

1. DTS (S) E2     12-22  
2. De Lauwers E1     12-20 

3. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E4 12-12 

4. De Wâlden E5     12-10 

5. WIK '34 E3     12-10 

6. Heerenveen E6     12- 6 

7. Flamingo's E3     12- 4 
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Om stil fan te wurden 

Om ferwûndere nei te sjen 

Út Gods hannen in nij libben 

Wat fiele wy ús ryk 
 

 

 

 

 

 

Tankber en bliid binne wy mei 

de berte fan ús famke en suske 

 

Janke Elizabeth 
 

Lies 
 

Taeke, Grietje, 
Linde en Einte Visser 

Foarwei 4 
9104 BX Damwâld 

 

 

Rebus: 
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        Het Geluksgetal   
 

 
 

Het geluksgetal was dit jaar een groot succes! We 

hebben veel geld ingezameld voor de jeugd. Zo kunnen we weer allemaal leuke activiteiten organiseren! 

Hieronder een lijst van de winnaars! Iedereen bedankt voor het meespelen!  

 

 

Geluksgetal Naam winnaar 

Week 1 Gerbrich Epema 

Week 2 Brecht Wolters 

Week 3 Janina Hoekstra 

Week 4 Esmee van Lingen 

Week 5 Marye Feenstra 

Week 6 Brighid Land 

Week 7 Janny de Jong 

Week 8 Tiny Fokkens 

Week 9 Henkie Rienewerf 

Week 10 Yranka Vledder 

Week 11 Hanna van der Veen 

Week 12 Nynke Dijkstra 

Week 13 Anneke Swart 

Week 14 Jamila Bouslimi 

Week 15 Janiek Kloosterman 
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Jeugdpagina. 
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kleurplaat 

 

 


