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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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mailto:amarinsslagman@hotmail.com
mailto:frankezein@hotmail.com
mailto:marritklomp@live.nl
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Van de voorzitter. 
 

Nu het seizoen weer feestelijk is afgesloten met de jaarlijkse WIK dag is 

het weer tijd voor een korte terugblik op het seizoen in de Utwiksel.  

De WIK dag bestond dit jaar uit een Tropical party, het was een gezellige 

spelmiddag met aansluitend een barbecue en karaoke. Dit betekent 

natuurlijk ook, dat er voorlopig niet meer gekorfbald wordt en dat we van 

de korfbalvakantie kunnen gaan genieten.  

Het eerste team heeft thuis het seizoen afgesloten tegen SIM. Na deze 

wedstrijd werd er afscheid genomen van Sietse de Boer, die stopt als 

trainer/coach van de selectie. Sietse werd na afloop bedankt door de 

spelers voor de inzet en de leuke jaren. We hopen Sietse nog vaak te zien 

op het korfbalveld, maar dat zal vast goedkomen. Sietse ook hier namens 

het bestuur bedankt voor je inzet!  

Niet alleen Sietse mocht een bloemetje in ontvangst nemen, er waren ook 

bloemen voor Johan, Aukje, Amarins, Berber en Taeke. Zij hebben afscheid 

genomen van het eerste team, maar gelukkig 

niet van de vereniging, dus we komen ze 

vast snel weer tegen.  

Afscheid nemen van spelers en coach 

betekent natuurlijk ook, dat er weer 

vernieuwing moet komen. Het bestuur is dan 

ook blij te kunnen melden, dat Johannes 

Koster bereid is gevonden om de selectie 

volgend seizoen te trainen en te coachen. 

We hebben hoge verwachtingen uitgesproken 

richting Johannes, maar uiteindelijk zijn 

het de spelers die het moeten doen. We 

hopen, dat iedereen gemotiveerd de 

vakantie uitkomt, zodat we een mooi seizoen tegemoet gaan. 

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de selectie maar ook voor alle 

andere teams. Er is dit seizoen niet één ploeg kampioen geworden en dat 

moet natuurlijk anders! We spelen voor ons plezier maar het is altijd 

leuk om zo nu en dan kampioen te worden! Volgend seizoen allemaal weer 

fanatiek trainen en dan hoop ik de volgende keer weer een kampioensploeg 

te kunnen feliciteren.  

Ondertussen zorgen we er met een heel aantal vrijwilligers voor dat we 

kunnen blijven korfballen in Damwâld. Het jeugdbestuur en de 

activiteitencommissie zijn er weer in geslaagd om de aanwas bij de jonge 

jeugd op peil te houden voor de toekomst.  

De sponsorcommissie heeft ervoor gezorgd dat er 

een aantal reclameborden langs het veld hangen 

en de actiecommissie heeft ook dit jaar weer 

een beste bijdrage geleverd door de drop-en 

pepermuntactie.  

Naast de verschillende commissies zijn er 

natuurlijk de trainers en leiders en de 

scheidsrechters die een onmisbare rol hebben 

binnen de vereniging. Onze vereniging draait 

op vrijwilligers, dus we hopen ook volgend seizoen weer op jullie hulp te 

kunnen rekenen. Voor het afgelopen seizoen iedereen bedankt die zijn of 

haar steentje heeft bijgedragen! 

 

Nu eerst een goede vakantie gewenst en tot het volgende seizoen! 

 

Taeke Visser. 
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Fan de redaksje. 
 

De lêste Utwiksel fan dit seisoen leit foar jim. It is altiid in koart 

stikje, dizze twadde helte fan it fjild. Mar der gebeurt genôch. 

Allegear, dy’t de muoite nommen ha om in bydrage te leverjen oan de 

Utwiksel, tige tank. 

En dan no earst lekker mei fakânsje. We winskje jim allegear in noflike 

fakânsje ta mei moai waar. 

 

Lia en Saakje. 

 

 

WIK’34 1. 
 

Op zaterdag 2 juni was de wedstrijd tegen SIM de laatste in het eerste team voor 

Amarins en Taeke en misschien voor Johan. Het was Sietse zijn laatste officiële 

“werkdag” als coach.  

Gelukkig blijven deze mensen nog wel beschikbaar binnen de vereniging. 

 

Eindstanden veld: 

WIK’34 1:      WIK’34 2: 

1. Spannum 1  14-22   1. MN en W1  6-10 

2. SIM 1   14-22   2. DTL 3   6-10 

3. WWC 1   14-22   3. Harkema 3  6- 6 

4. WIK '34 1  14-16   4. WIK’34 2  6- 6 

5. Joure 1   14-16   5. OKO/Bies 5  6- 4 

6. Lemmer 1  14- 6   6. Veenw/DFS 2  6- 4 

7. Zunobri 1  14- 4   7. Pallas ‘08  6- 2 

8. Veenwouden 1  14- 4 
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Indeling nieuwe seizoen: 

Trainer geeft aan wie in de selectie komen, resterende spelers komen in 

het 2e of midweek team:                                   

Marjolein Beeksma    Amarins Slagman 

Dominic Bits     Yteke Stellema 

Aukje Bloem     Femke Swart 

Sybrand de Boer     Judith Terpstra 

Gerlinda de Boer     Wytske van der Veen 

Johan Boskma     Peter Arjen Veeninga 

Suzanne Bruinsma     Taeke Visser 

Siebrich Douma     Grietje Visser 

Martin John Douma    Patrick Vledder 

Simon Fokkema     Annika de Vries 

Amarins Hilverda     Marinus de Vries 

Marrit Klomp     Tjip Westra 

Miranda Krol     Franke Zeinstra 

Ramon van der Ploeg    Bas Zeinstra 

 

 

Impressie van de WIK-dag. 
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WIK’34 2.  
 

Zo, de voorjaars competitie zit er weer op. Mooie middenmoot: 4e van de 

7. Op zich ben ik nu wel tevreden over het resultaat. 

De eerste wedstrijd tegen MN en W1.Dat is hun eerste team, een nieuwe 

ploeg. Achteraf ook de winnaar in deze competitie. Dik verloren: 5-20. 

Had misschien wel iets minder gekund. 

2e wedstrijd tegen Harkema, ook een net iets te ervaren tegenstander, 

maar met 3 doelpunten verschil verloren: 9-11 

Toen DTL op het programma. Die spelen heel gecontroleerd, hebben een mooi 

systeem, ongelijk met veel uitstart kansen die veel benut werden. 

Verloren met 10-5. 

28 april, de dag na Koningsdag hadden we een uitwedstrijd tegen 

Veenwouden. Voor onze wedstrijd nog even bij het eerste gekeken; bleek 

nogal spannend te zijn. 

Die wedstrijd ging het scoren makkelijk en dat is nodig om te winnen en 

dat deden we met 8-15. 

Toen even 3 weekjes bekomen. 

26 mei uit tegen OKO/Bies. Het was die dag erg heet en ook nog op 

kunstveld met een zeeeer krappe selectie, met oud lid Sietse Boskma was 

het team uiteindelijk compleet. En we hebben de wedstrijd 

met winst afgesloten, terwijl we de meeste tijd van de 

wedstrijd met 2 doelpunten achter stonden. 

De laatste wedstrijd 2 juni thuis tegen Pallas. Voor onze 

wedstrijd was de laatste wedstrijd van het eerste, en dat 

was de laatste wedstrijd onder begeleiding van Sietse de 

Boer. 

Ik wil Sietse de Boer nogmaals bedanken via deze weg voor de 

vele steun die wij als team kregen van hem. Mede daardoor 

ook de laatste wedstrijd gewonnen van Pallas 08. Nipt welteverstaan, maar 

met 12-11 bleven de punten in Damwoude. 

 

Nou nu eerst maar weer even bekomen van het nix doen en dan eind augustus 

mar weer eens zien. 

 

Groet Tjip Westra. 

 

 

WIK’34 midweek. 
 

Na een dramatisch zaalseizoen, waarin we alle hoeken van het veld hebben 

gezien (behalve de goede), begonnen we op vrijdag 6 april vol goede moed 

aan de eerste wedstrijd van het veldseizoen.  

Drachten/Van Der Wiel MW1 is inmiddels een bekende ploeg 

en qua sterkte ongeveer gelijk, zo is gebleken in vorige 

seizoenen. Hoewel we in de rust nog met 0-5 achter 

stonden, werd dit knap recht getrokken tot er een 

eindstand van 8-8 op het scorebord stond.  

Op 13 april stond de wedstrijd tegen Altijd Kwiek MW2 op 

de planning. In de zaal werd de vloer met ons aangeveegd 

door hun MW1, maar tegen dit team waren we beter bestand. 

Op het kunstgras van De Veenhoop, onder de altijd fijne 

begeleiding van Hanneke, wonnen we de wedstrijd met 6-12. 

De doorloopbal, waaruit Marrit scoorde, verdient een 

eervolle vermelding. Een uniek moment, volgens haarzelf. 

Sjon had deze wedstrijd trouwens (bijna) zelf kunnen spelen met z’n 7 

doelpunten.  
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Op een regenachtige dinsdagavond speelden we in en tegen Veenwouden/DFS 

MW1. De wedstrijd ging aardig gelijk op. In de tweede helft stonden we 

steeds 1 of 2 doelpunten voor, maar op het einde lieten we het liggen. 

Dit resulteerde in een gelijke stand van 9-9. Of het 

nou kwam door Suzanne’s vel in haar sok (Tjip sprong 

iets te enthousiast) of doordat Sjonnie en Amarins 

Hilverda teveel snelheid hadden, waardoor de bal 

verkeerd gegooid werd, we hadden het af en toe knap 

lastig deze wedstrijd. De revanche thuis op 2 mei was 

helaas niet beter. Konden we er in Veenwouden nog een 

gelijkspel uithalen, thuis werd er verloren met 5-14. 

Er werden niet veel woorden aan vuil gemaakt. “Deksel op de korf” was het 

enige wat op de Whatsapp kwam.  

Woensdag 16 mei speelden we uit tegen Drachten/Van Der Wiel MW1. In de 

rust stond het 4-5 en leek het weer een spannende wedstrijd te worden. In 

de tweede helft scoorden we echter binnen 5 minuten 5 doelpunten, 

waardoor we een heel prettig gat hadden van 6 doelpunten en de wedstrijd 

rustig uit konden spelen. Eindstand: 8-14. 

Vrijdag 25 mei werd de laatste wedstrijd gespeeld tegen Altijd Kwiek MW2. 

In de nieuwe shirts van sponsor Bert Adema werd er dik gewonnen met 24-

12. 

Al met al een keurige 2
de
 plaats in een leuke poule. We hebben in elk 

geval met veel meer plezier gespeeld als het afgelopen zaalseizoen.  

Namens het team wil ik alle gastspelers en –speelsters van het 1
ste
 en het 

2
de
 bedanken voor het meespelen! Gelukkig kan er een midweek blijven 

bestaan na de zomervakantie. Alvast een fijne vakantie en tot dan! 

 

Yteke. 

 

Eindstand veld: 

Midweek WIK’34: 

1. Veenwouden/DFS MW1   6-11 

2. WIK '34 MW1    6- 8 

3. Drachten/Van der Wiel MW1 6- 5 

4. Altijd Kwiek MW2   6- 0 

 

 

Van het jeugdbestuur. 
 

Het einde van het seizoen 2017-2018 is weer in zicht. Inmiddels hebben 

alle jeugdteams hun wedstrijden op het veld weer gespeeld. En dus is het 

weer tijd voor het verslag van het jeugdbestuur.  

In het eerste weekend van april begon de veldcompetitie. De meeste teams 

hadden het erg zwaar in hun poule. Toch waren er ook teams, die meededen 

voor het kampioenschap. Helaas in de laatste competitie wedstrijd wist de 

B1 niet te winnen van hun directe concurrent DOW.  

In de mooie meimaand waren er weer open trainingen voor de kinderen van 

de basisschool. De opkomst was variërend van 20 tot maar 4 spelers per 

keer. Dat mocht de pret echter niet drukken. Gelukkig zijn er ook deze 

keer weer een aantal kinderen die wij als nieuw lid mogen verwelkomen.  

De voorbereidingen voor komend seizoen zijn weer in volle gang. De 

teamindeling is inmiddels bekend. De meeste teams zijn inmiddels weer 

voorzien van een trainer en coach. Zodra alle trainers en coaches bekend 

zijn, zullen wij dit met jullie delen. 

 

 

 



10 

 

Tineke de Jong en Pietsje Annema hebben aangegeven om te willen stoppen 

met het jeugdbestuur. Tineke stopt aan het einde van dit 

seizoen. Tineke bedankt voor je inzet. We zullen je 

missen. Pietsje zal in de loop van komend seizoen 

afscheid gaan nemen. Wij zoeken nog een enthousiaste 

opvolger voor Pietsje.  

I.v.m. het vertrek van beide dames zijn wij op zoek 

gegaan naar vrijwilligers die het jeugdbestuur willen 

komen versterken. Sjonnie Douma en Yteke Vastbinder hebben zich 

beschikbaar gesteld. Sjonnie en Yteke welkom in het jeugdbestuur! 

 

Als laatste willen wij iedereen bedanken voor hun inzet, maar in 

bijzonder alle trainers en coaches van afgelopen seizoen.  

Wij wensen iedereen een fijn zomervakantie toe! 

 

Het jeugdbestuur. 

 

 

WIK’34 A1. 
 

Ook voor WIK ’34 A1 zit het seizoen erop. 

In het vorige verslag van de Utwiksel meldden we al dat we hoopten en 

verwachtten dat we tijdens het veldseizoen meer punten zouden behalen dan 

in het zaalseizoen, waarin we veel te “zwaar” waren ingedeeld. Tijdens 

het zaalseizoen wisten we helaas geen wedstrijd te winnen of gelijk te 

spelen en eindigden we op de laatste plaats. 

Echter…., niet getreurd. 

Vol goede moed begonnen we aan de veldcompetitie. 

Een competitie waarbij we ingedeeld waren bij: 

 Wêz Handich A1 

 De Walden A3 

 Quick ’21 A1  

Op 31 maart moest de eerste wedstrijd thuis gespeeld worden tegen Quick 

’21 A1. Het werd een spannende wedstrijd. Over het algemeen werd, in een 

gelijk opgaande strijd, redelijk gespeeld. Toch leek het dat Quick ’21 er 

met de winst vandoor zou gaan. Gelukkig wisten we aan het eind van de 

wedstrijd de korf nog een keer te vinden zodat de score 8-8 op het 

scorebord kwam te staan en we het eerste punt in deze competitie binnen 

wisten te halen. 

De volgende wedstrijd, niet in het weekend maar op maandagavond 16 april,  
moest gespeeld worden tegen Wêz Handich/DOW in Rottevalle. Een ploeg die 

op dat moment duidelijk een maatje te groot voor ons 

was. Eindstand: 14-4 

Weer niet in het weekend maar op vrijdag 20 april 

moesten we op bezoek naar de Wâlden A3. En de Wâlden 

A3 heeft het geweten. Met fantastisch korfbal (zo’n 

wedstrijd hadden we het afgelopen seizoen nog niet 

van onze spelers gezien) werd de tegenstander 

omvergeblazen. Met hard werken en goede combinaties 

kon uiteindelijk de score 5-15 op het 

wedstrijdformulier worden genoteerd.  

Op 12 mei gingen we daarom ook vol vertrouwen de 

volgende wedstrijd in. Wederom tegen De Wâlden A3. We 

waren er heilig van overtuigd dat we ook dit keer de 

punten in Damwâld konden houden. Onder warme weersomstandigheden werd het 

WIK team dit keer “omver “ geblazen”. Eindstand 8-16. We stonden weer met 

beide benen op de grond. 
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Dan maar op naar Quick ’21 A1 op 26 mei. Opnieuw was het ontzettend warm 

en de WIK-spelers hadden hier duidelijk last van. Quick ’21 was de 

bovenliggende partij en won deze wedstrijd verdiend met 8-7. 

Na deze uitslag stonden we weer laatst, en dat wilden de spelers toch wel 

even “rechtzetten” op 2 juni tegen de kampioen Wêz Handich/DOW. Net als 

uit bij de Wâlden werd er goed gespeeld. Afspraken werden nagekomen en 

gelukkig vielen de doelpunten op de juiste momenten. Zeer terecht wisten 

we deze wedstrijd winnend te beëindigen. Uitslag 13-9. 

 

Dit alles betekent dat we in de competitie uiteindelijk 5 punten hebben 

behaald, wat ons een derde plaats opleverde. Na de zaalcompetitie mogen 

we hier terecht trots op zijn. 

 

En dan naar volgend seizoen: 

Volgend seizoen zullen we met de dezelfde spelers/speelsters starten. 

Ondanks dat we afgelopen seizoen meer verloren hebben dan gewonnen, 

hebben wij als leiders ontzettend genoten van deze groep spelers. 

 

Dagmar, Anke, Esther, Femke, Fardau, Amanada, Sjoerd, Welmoed(ook al ben 

je geblesseerd, je blijft één van het team), Ilse, Margriet. 

 

Ook volgend seizoen gaan we er weer voor. 

 

Bert en Jelle. 

 

 

Eindstanden veld: 

WIK’34 A1:    WIK’34 A2: 

1. Wêz Handich/DOW A1 6-9  1. Olympia (T) A2  6-10 

2. De Wâlden A3  6-6  2. Wêz Warber en Fluch A2 6- 8 

3. WIK '34 A1  6-5  3. WIK '34 A2   6- 4 

4. Quick '21 A1  6-4  4. De Pein A3   6- 2 

 

Teamindeling nieuwe seizoen: 

A1:       A2: 

Fardau Dijksma     Titia Feddema 

Ilse Elzinga     Petra Feenstra 

Sjoerd Heidstra     Femke Heidstra 

Amanda Herrema     Ingrid van der Meulen 

Femke Kooistra     Femke Ilja Peterson 

Esther Terpstra     Nynke Swart 

Margriet Tjeerdema    Jantine Tjeerdema 

Dagmar de Vries 

Anke Weidenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

STREEP MEE MET WIK A2. 

 

A V E L D K A V H E E R 

H C A O C I L A A Z 2 E 

P R O W F A R T S A B D 

E L I M B S A G J D E N 

J K E F P A T L N M A A 

N A R A N E I I A I L T 

E O N V N E T D P A K S 

K T A I K N I I B U P N 

M L L M N J A N T I N E 

E V E R D E D I G I N G 

F F N J I L N Y N K E E 

B E A R T E P F L U I T 

 

AANVAL                                     
 

BAL LIJN 

COACH NYNKE 

COMPETITIE  PAAL 

DAME PETRA 

FEMKE STIP 

FEMKEILJA STRAFWORP 

FLUIT TEGENSTANDER 

HEER TITIA 

INGRID VAK 

JANINE VELD 

JANTINE VERDEDIGING 

KORFBAL WIK 

LEANNA ZAAL 
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Wik’34 B1.  
 

Veldseizoen lente 2018. 

Het veldseizoen is weer begonnen. Het zaalseizoen zijn we in de 

middenmoot geëindigd. Dat willen we nu beter doen! Vol goede moed 

beginnen we weer. Wij hebben er zin in! Helaas is Yranka nog steeds 

geblesseerd en kan nog niet meespelen.  

De eerste wedstrijd was op 31 maart. Een uitwedstrijd in Harkema. Een 

hele spannende wedstrijd, aan elkaar gewaagd. Eindstand 5-5.  

De volgende wedstrijd was thuis tegen DOW B1. Ook deze wedstrijd was erg 

spannend. Gelukkig net gewonnen. Eindstand 8-7.  

Daarna op 21 april hadden we een uitwedstrijd tegen Veenwouden. Vaak is 

het spannend tegen het team van Veenwouden. Ook vandaag weer. We zaten 

helaas niet lekker in het spel. Veel kansen, maar helaas wilde de bal 

niet vaak genoeg in de korf. Eindstand 6-5.   

De volgende wedstrijd was weer tegen Veenwouden. Nu een thuiswedstrijd op 

een avond. Deze wedstrijd ging erg goed. We zaten lekker in het spel. En 

deze keer hadden we wel scorend vermogen. Mooie aanvallen en supergoede 

afstandsschoten. En in deze wedstrijd mocht Yranka ook weer een helft 

meedoen. Eindstand 11-7.    

Toen werd het ook nog spannend. DOW B1 won van Veenwouden. Dit betekende 

dat DOW B1 en WIK B1 gingen strijden om het kampioenschap. 

Deze wedstrijd was op dinsdag 5 juni. In Eastermar. Deze 

moesten we winnen van DOW, anders geen mogelijkheid meer 

op kampioenschap. De zenuwen gierden door het lijf. Helaas 

konden we deze wedstrijd niet winnen. Genoeg kansen, maar 

ook nu wilde de bal niet in de korf. Eindstand 6-4.  

Helaas geen kampioen. Nog 1 wedstrijd te gaan. We gaan 

voor de 2
de
 plek. Woensdag 6 juni thuis tegen Harkema. Wat 

een superwedstrijd! Mooie aanvallen, prachtige 

afstandsschoten en ondanks de warmte doorzetten! Mooie eindstand van 13-

4.  

Geen kampioen, maar wel super gespeeld en een  mooie 2
de
 plaats. Wat een 

mooi seizoen weer met elkaar. Na de zomervakantie met hetzelfde team en 

met dezelfde coaches verder. Dat moet goed komen! Voor iedereen eerst een 

hele fijne zomervakantie gewenst! 

 

Groetjes van Piet en Ester. 

 

 

Teamindeling nieuwe seizoen: 
B1:       D1: 

Germer de Boer     Sarah Bouslimi 

Sarine de Boer     Janouk Feenstra 

Tea Boersma     Janiek de Jager 

Lisanne de Jong     Marko Katrenic 

Jetse Kooistra     Janiek Kloosterman 

Silke Hanna Peterson    Brighid Land 

Renske van der Ploeg    Ilse Leegstra 

Jildou Raap     Demi van der Veen 

Yranka Vledder     Nynke Visser 

       Angelina de Vries 

       Roos Weidenaar 

       Jorik Wielstra 
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Eindstanden veld: 

WIK’34 B1: 

1. DOW B1     6-8  
2. WIK '34 B1    6-7 

3. Veenwouden B1    6-6 

4. Invicta/Frigro/Harkema B3 6-3 

 

 

WIK’34 D1. 
 

Na een zaalseizoen waarin we in de middenmoot zijn geëindigd (4
e
), wilden 

we op het veld een nog betere prestatie neerzetten. Dit veldseizoen waren 

we ingedeeld bij de teams: De Pein D1, Flamingo’s D2 en DTL D2. Van deze 

teams hebben we alleen eerder gespeeld tegen De Pein en Flamingo’s. Die 

wedstrijden waren vaak erg spannend. 

De eerste wedstrijd 

speelden we uit, in de 

stralende zon, tegen De 

Pein. Na een pittige en 

lange 

wedstrijdvoorbereiding 

begonnen we slecht aan de 

wedstrijd. Bij de 

tegenstander deed er een 

hele grote jongen en twee 

hele grote meisjes mee, 

die wij op geen enkele 

manier tegen konden 

houden. De eerste 

wedstrijd van het seizoen 

werd verloren met 11-3.  

De volgende wedstrijd was 

de thuiswedstrijd tegen de Flamingo’s. In deze wedstrijd waren wij beter 

dan de tegenstander. Er werd bij vlagen goed aangevallen en verdedigd, 

maar we misten ook veel kansen en gaven onnodige doelpunten weg. De 

uitslag van de wedstrijd spiegelde het spelbeeld dan ook goed. Uitslag: 

5-3 gewonnen. 

Aan de volgende twee wedstrijden die wij gespeeld hebben (tegen DTL) wil 

ik in dit stuk weinig woorden vuil 

maken. DTL speelde in deze 

wedstrijd met 6 of 7 jongens, die 

erg fanatiek en goed op elkaar 

ingespeeld waren. We deden wel ons 

best, maar hebben eigenlijk in deze 

twee wedstrijden geen moment de 

tegenstander echt onder druk kunnen 

zetten. De eerste wedstrijd werd 

verloren met 11-2 en de tweede 

wedstrijd werd verloren met 1-14. 

Als we nog iets wilden bereiken in 

deze competitie, MOESTEN de 

volgende twee wedstrijden gewonnen 

worden. Alleen dan konden we nog 

tweede worden in de competitie.  

In de thuiswedstrijd tegen De Pein 

speelden we de allerbeste eerste 

helft van het hele seizoen.  
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Waar we in Opeinde nog aan alle kanten voorbij werden gelopen, waren wij 

nu de ploeg die de tegenstander onder druk zette. De Pein kwam nog wel op 

een 1-0 voorsprong, maar daarna kwamen ze niet meer in het spel voor. In 

de rust stond het maar liefst 7-1, en dit werd in een iets mindere tweede 

helft uitgebreid naar een 10-3 overwinning. SUPER 😊!  

De laatste wedstrijd tegen de Flamingo’s moest vervolgens 

gewonnen worden om de tweede plaats in de competitie 

veilig te stellen. We speelden deze wedstrijd naar ons 

vermogen en er werden mooie acties gemaakt en doelpunten 

gescoord. Deze wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen met 3-

12, waardoor we tweede zijn geworden in de competitie. 

Al met al ben ik dit seizoen erg tevreden met de tweede 

plaats. DTL is de terechte kampioen, maar wij zijn dit seizoen ook zeker 

weer erg veel beter geworden. Hopelijk kunnen we dat volgend seizoen 

laten zien door kampioen te worden!  

Na dit veldseizoen nemen we afscheid van een aantal speelsters. Brecht 

gaat van korfbal af, en Marije en Lysanne gaan het komende seizoen de D3 

versterken. Ik wil jullie alle drie bedanken voor de inzet het afgelopen 

seizoen! Janiek (de Jager), Janiek (Kloosterman) en Ilse komen ons komend 

seizoen versterken.  

Tot slot wil ik de ouders van de D’s weer hartelijk bedanken voor het 

wassen, rijden en supporten.  

Allemaal een hele fijne vakantie en tot volgend seizoen! 

 

Simon. 

 

 

Eindstanden veld: 

WIK’34 D1:    WIK’34 E1: 

1. DTL D2   6-12  1. Mid-Fryslân/Jansma B E4 6-12 

2. WIK '34 D1  6- 6  2. MN en W E1   6- 8 

3. De Pein D1  6- 4  3. WIK '34 E1   6- 3 

4. Flamingo's D2  6- 2  4. Leeuwarden E1   6- 1 

 

Teamindeling nieuwe seizoen: 

D2:       D3: 

Gejanna Broersma     Doet Boersma 

Nynke Dijkstra     Jamila Bouslimi 

Tiny Fokkens     Thalita Feddema 

Iris Hoekstra     Marije Feenstra 

Lianne Hoekstra     Jens Hacquebord 

Brandt Keegstra     Anna van Kan 

Henkie Rienewerf     Esmee van Lingen 

Jeldau Rozema     Margriet van Meekeren 

Sianne Schaafsma     Hannah van der Veen 

Indy Visser     Noa van der Veen 

Alys de Vries     Lysanne Visser 

 

 

Wik’34 E2. 
 

Een nieuw seizoen, een nieuw team en nieuwe coaches en trainsters. Alles 

moest even wennen, maar we hebben een leuk seizoen gehad.  

31 maart speelden we de eerste wedstrijd thuis tegen Drachten/van der 

Wiel. Helaas konden wij als coaches er zelf niet bij zijn, maar we hadden 

goede vervanging geregeld. De wedstrijd jammer genoeg wel met 1-3 

verloren.  
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De tweede wedstrijd speelden we op 14 april tegen Pallas in Leeuwarden. 

We hadden erg veel zin in de wedstrijd, het was jammer dat we met 4-2 

verloren.  

Met weer positieve energie gingen we door naar de 

volgende wedstrijd op 21 april thuis tegen TFS. 

Deze wedstrijd verloren we helaas met 0-6.  

11 mei hadden we weer een wedstrijd, uit tegen 

TFS. We verloren met 4-2, maar het was veel beter 

dan de vorige wedstrijd tegen TFS.  

Op 26 mei gingen we naar Drachten om daar tegen 

Drachten/van der Wiel te spelen. Dit was een 

goede wedstrijd en we wonnen met 3-4!  

2 juni. De laatste wedstrijd van dit seizoen speelden we tegen Pallas. We 

verloren met 3-8 helaas.  

Dit was een seizoen waarin we allemaal veel hebben geleerd en wat was het 

leuk! Veel succes volgend seizoen!  

 

Yranka. 

 

Eindstanden veld: 

WIK’34 E2:     WIK’34 E3: 

1. Pallas '08 E1   6-10  1. DTL E3   6-11 

2. TFS E1    6-10  2. Flamingo's E3  6- 6 

3. WIK '34 E2   6- 2  3. CSL E1   6- 5 

4. Drachten/V d Wiel E2 6- 2  4. WIK '34 E3  6- 2 

 

Teamindeling nieuwe seizoen: 

F1: 

Grytte Annema  
Marissa Boersma 

Wessel Hacquebord 

Nynke Keegstra 

Wiemer Stellema 

Frederik Vlaar 

 

 

Het Pennetje. 
 

Naam:    Roos Weidenaar 

Leeftijd:    11 jaar 

Broers/zussen:   Oudere broer Bram en jonger  

    zusje Pien 

School:    Dr.J.Botke skoalle groep 8 

Lievelingseten:   Patat en Pizza 

Wat ik niet lekker vind: Spruitjes 

Hobby:    Knutselen en Korfbal 

Hekel aan:    Onrecht 

 

Waarom ben ik op korfbal gegaan?: Omdat het een 

leuke sport leek en ik kende bijna iedereen al. 

 

Ik geef het pennetje door aan: Demi. 
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Jeugdpagina´s. 
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An is naar de tandarts geweest. Als ze thuiskomt vraagt haar moeder: 

“Deed het pijn?” An zegt: ”Ik geloof het wel. De tandarts sprong in de 

lucht, toen ik hem in zijn vinger beet.” 

 

Jantje staat voor een spiegel een stuk taart te eten.  

Moeder: “Wat sta jij voor die spiegel te doen?” 

Jantje: “Een stuk taart te eten. Dan lijkt het alsof ik er twee heb!” 

 

Ik neem altijd hooi mee naar bed; om mijn nachtmerrie eten te geven. 

 

De meester van Jantje is woest en zegt: “Jullie lijken wle een stel lekke 

banden. Ik pomp alles erin, maar het loopt er allemaal weer uit.” 

Zegt Jantje: “Het kan natuurlijk ook een slechte pomp zijn.” 

 

Pietje stoot in een museum een antieke vaas om. Hij schrikt en moet bij 

de directeur komen. De directeur is woedend en schreeuwt: 'Domme jongen, 

die vaas is 500 jaar oud!' Pietje antwoord opgelucht: 'Gelukkig maar, ik 

was al bang dat hij nieuw was!' 

 

Er lopen twee aardappels over straat. Zegt de een tegen de ander: ‘Waarom 

kijk je zo sip?’ Zegt de ander: ‘Mijn moeder zit in de puree...’ 

 

Een oude meneer rijdt in zijn auto en op de radio hoort hij dat er een 

spookrijder rond rijdt. Hij zegt: 'Eén spookrijder? Ik zie er zo veel!' 

 

Wat is heel groot en weegt niks? 

De schaduw van een olifant. 

 

 


