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Sponsorcommissie
Hilco Bremmer : Esdoorn 14, Tel.:451192
Trea ten Kate : Oshaarseweg 55, Tel.: 06-14758609
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Voorwoord voorzitter

Beste korfballers,
Het zaalseizoen 2017/2018 zit er weer op 
en we gaan weer het veld op. 

In de zaal hebben we het kampioenschap 
kunnen vieren van onze D-pupillen. Dit 
team is in de hele zaalcompetitie onge-
slagen gebleven en is dus onbetwist kam-
pioen! KIA 1 heeft lekker meegedraaid in 
de middenmoot en hebben hele mooie 
wedstrijden laten zien. 

Het jeugdbestuur is druk bezig met het 
regelen van het jaarlijks terugkerend 
jeugdkamp. Dit zal aan het einde van het veldseizoen weer gaan plaatsvinden. Dit jaar heeft het 
jeugdbestuur een hele bijzonder locatie uitgekozen. Ik verklap het hier nog niet, maar verderop in 
dit clubblad wordt de locatie onthult. 

Zaterdag 10 en 17 maart zijn we weer door Koekange gegaan met onze potgrond actie. Ondanks 
het koude weer hebben wij in totaal 984 zakken verkocht. Dit is net als andere jaren een prima re-
sultaat. Iedereen die geholpen heeft bedankt voor jullie inzet. 

Zaterdag 7 april houden wij weer ons Giga speelfestijn. Dit belooft weer een super mooie ochtend 
te worden voor alle jeugd die het leuk lijkt om te korfballen. Ben je tussen 3 en 12 jaar en lijkt het 
je leuk om mee te doen? Je bent van harte welkom! Neem je ouders gerust mee, voor hen zal de 
koffie klaar staan.

Op 13 april is het weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Ieder lid of ouder van een lid is 
welkom om deel te nemen aan deze vergadering. Wil je graag weten wat er binnen de vereniging 
speelt of heb je aan of opmerkingen dan zien we je graag op 13 april. Verderop in het clubblad zijn 
de notulen van de vergadering van vorig jaar te lezen.
 
Tot zover, willen wij iedereen een leuk en sportief 2e helft van het veldseizoen wensen. 
Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet, 
Niels Andeweg 
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Teampresentatie KIA 1 en 2

Wedstrijden op Zondag        
 
 
        
Heren:   Dames: 
Jan Bouwer   Marieke Bult-Bouwer
Alex Jansen   Danielle Gritter
Berjan Heuvelman  Sharon Scheper
Geralt Scheper   Inge Hooch Antink
Peter ten Kate   Anneke Hempen
Rick Loof   Anja Kruijer
Harry Scheper   Jeanet Scheper
Arno Tijmens   Sigrid Bremmer
Gerhard Andeweg  Gea Zwiers
Bert Jansen   Hilda Jansen
Sander Holties
Hendrik Jan van Gijssel 
Roelof Guichelaar

Trainer/Coach: Harry Scheper



Trainen:
Senioren 1 en 2
Dinsdag van 20:00 tot 21:00 uur en op 
vrijdag van 20:00 tot 21.30 uur sportveld KV KIA Koekange

Bij een wedstrijd van de midweek op dinsdag, trainen de senioren van 20:00 uur tot 21:00 uur.

KIA wordt gesponsord door de volgende bedrijven:

Garage Gritter heeft de senioren 1 en 2 en alle jeugdteams voorzien van trainingspakken,  
tassen en shirts

Garage Gritter, Installatiebedrijf van Dijk en Wolswinkel aanneming hebben het midweek team 
voorzien van trainingspakken, tassen en shirts.



Wedstrijden op een doordeweekse avond (thuis wedstrijden op dinsdag avond)    
     
        
Heren:   Dames:   
Jan Anne Gritter   Gisela Liezen
Bert Baas   Vanessa Nijstad
Hilco Bremmer   Ilse Venema
Jan Bult   Jolanda Stoffer
Arte Westerbaan  Rozanne Seegers-Keizer       
 
Trainer/Coach: Harry Scheper

Trainen:
Dinsdag van 20:00 tot 21:00 uur en op 
vrijdag van 20:00 tot 21:30 uur in sporthal de Slenken

Kia Midweek



Trainer:
Gert Bakker 

Coach:
Roelof Guichelaar en 
Thea Schrotenboer 

Team: 
Amber Zwiers
Imara Wemmenhove
Jikke Westerbaan
Jane Saoro
Maike Steffens
Stella Manogin
Marit Moes
Julia Rutten
Anouk Fieten
Tata Khaipet
Erik Brinkman
Danick Derks

Trainen:
Dinsdag van 19.15 tot 20.15 uur op het sportveld in Veeningen olv Gert Bakker

Trainer:  
Gert Bakker 
 
Coach:  
Roel Mulder

Team: 
Isa Bennink
Chantal Ingberg
Manon de Jonge
Ciska Mulder
Naomi Zeef
Lisanne Zwiers

Trainen:
Dinsdag van 19.15 tot 20.15 
uur op het sportveld in 
Veeningen olv Gert Bakker

C1

D pupillen



E1 - pupillen

Trainer: 
Gert Bakker 

Coach:
Sonja Heidbuurt

Team: 
Lando Zwiers
Tim Kikkert
Cindy Wemmenhove
Tara Slagter
Remco Mulder
Thijmen de Boer
Wouter Moes

Trainen:
Dinsdag van 18:00 tot  
19:00 uur sportveld  
in Koekange

F1 - Pupillen

Trainer: 
Gert Bakker 

Coach:
Marielle Molenaar

Team: 
Imke Slagter
Femke Zwiers
Mitchel Duinkerken
Lotte Groen
Tomas Hartholt
Lynn Meijer

Trainen:
beginnende korfballers 
Dinsdag 18:00 uur tot 19:00 
uur (Veeningen)

Es en F’s
Dinsdag van 18:00 tot 
19:00 uur sportveld  
in Koekange



Nieuws van het jeugdbestuur

Vertrek Anja
Anja heeft besloten het Jeugdbestuur te verlaten. 
Tot aan de zomerperiode zal ze ons nog bij staan in waar ze kan. 
Anja, heel erg bedankt voor al je bijdrage en inzet binnen het jeugdbestuur.
Wij wensen je veel succes met je studie en een hele mooie trip naar het zuidelijk halfrond :-)

Wij zijn op zoek naar jou 

Of beter gezegd de 
Jeugd zoekt jou!
Voel je welkom om het 
Jeugdbestuur aan te vullen, bij zowel het voorbereiden/
uitvoeren van jaarlijkse activiteiten als in het mee denken 
van nieuwe/ verfrissende ideeën. 
We horen graag van je! 
jeugdbestuurkia@live.nl of 06-22495702 

In de planning…

6 maart ’18  –  Score racebaan (sporthal De Slenken)
1-3 juni ’18  –  Korfbalkamp
13 juni ’18  –  Koekange jaarmarkt



Pupil van de Week

Naam:   Lisanne Zwiers
Datum:  26-11-2017
Wedstrijd:  KIA 1 – Korwi 1

1. Hoe oud ben je? 
 11 jaar.

2. Wat zijn je hobby’s? 
 Korfballen.

3. Bij welk team speel je?
 D’s

4. Wie is je trainer?
 Gert Bakker.

5. Wat vind je leuk aan korfbal?
 Het samen spel.

6. Waar ben je heel goed in bij korfbal?
 Overnemen.

7. Waar vind je dat je zelf nog veel op moet  
 trainen?
 Doorloopballen.

8. Wat denk je dat de score vandaag wordt? 
 KIA 1 11 - Korwi 9

Lisanne, Bedankt dat je onze pupil van de week op 26-11-2017 wilde zijn!



Pupil van de Week

Naam:   Chantal Inberg
Datum:  12-11-2017
Wedstrijd:  KIA 1 – Des 1

1. Hoe oud ben je?
 10 jaar.

2. Wat zijn je hobby’s? 
 Korfballen en koeien eten geven.

3. Bij welk team speel je?
 D1.

4. Wie is je trainer?
 Gert Bakker.

5. Wat vind je leuk aan korfbal?
 De wedstrijden en dat je niet mag beuken.

6. Waar ben je heel goed in bij korfbal?
 Verdedigen en rennen.

7. Waar vind je dat je zelf nog veel op moet  
 trainen?
 Onderhands schieten.

8. Wat denk je dat de score vandaag wordt? 
 KIA 1 17 - Des 13

Chantal, Bedankt dat je onze pupil van de week op 12-11-2017 wilde zijn!



Pupil van de Week

Naam:   Tim Kikkert
Datum:  21-01-2018
Wedstrijd:  KIA 1 – Leonidas 1

1. Hoe oud ben je?
 9 jaar.

2. Wat zijn je hobby’s? 
 Korfballen en met lego bouwen.

3. Bij welk team speel je?
 E1.

4. Wie is je trainer?
 Gert Bakker.

5. Wat vind je leuk aan korfbal?
 Het verdedigen.

6. Waar ben je heel goed in bij korfbal?
 Verdedigen en schieten.

7. Waar vind je dat je zelf nog veel op moet  
 trainen?
 Strafworpen 

8. Wat denk je dat de score vandaag wordt? 
 KIA 1 10 - Leonidas 5

Tim, Bedankt dat je onze pupil van de week op 21-01-2018 wilde zijn!

Wondersloffen

Zoals jullie allen vast al wel op onze site hebben gespot, kunnen jullie je korfbalkleding kopen via 
Wondersloffen.nl. Wondersloffen wordt gerund door Sander Bruins, hij had voor een paar jaren 
terug een sportzaak in Zuidwolde, Sport Inn. Omdat veel mensen tegenwoordig alleen via het in-
ternet shoppen is hij hierin verder gegaan.

De trainingspakken van ons nieuwe midweek team hebben we bij hem laten maken en we zijn er 
blij mee! Door middel van de link op onze site wil hij onze club sponsoren, iedere persoon die via 
deze link korfbal-/ voetbal- of andere sportkleding koopt zal bijdragen aan het sponsoren van KIA.



Pupil van de Week

Naam:   Lise Emmink
Datum: 11-02-2018
Wedstrijd:  KIA 1 – Moedig Voorwaarts 1

1. Hoe oud ben je?
 4 jaar.

2. Wat zijn je hobby’s? 
 Spelen, Knutselen.

3. Wat is je lievelingskleur?
 Paars en roze.

4. Kun je vertellen wat je allemaal doet bij de  
 Kangoeroetraining?
 De bal door de korf gooien, anne maria  
 koekoekspel.

5. Wat vindt je het leukste tijdens deze  
 training?
 Bal door de korf gooien.

6. Waar ben je heel goed in?
 Bal heel hoog gooien.

7. Zou je ook korfbalwedstrijden willen gaan  
 spelen?
 Jawel.

8. Wie gaat er vandaag winnen? 
 Gea van Koekange

Lise, Bedankt dat je onze pupil van de week op 11-02-2018 wilde zijn!



Sinterklaas avond 2017

Het was weer een spannende en gezellige pakjes avond voor onze jeugdspelers in de kantine.
Gelukkig was iedereen lief geweest en heeft iedereen iets moois gekregen!
Ook zijn de pieten dit jaar weer gezellig langs geweest om de boel weer op zijn kop te zetten.

 

                                                  
  
                                                                               

                                        Ook  nieuwe leden zijn welkom 
                                                      tijdens dit weekend! 
 

Korfbalkamp 
2018 

1 t/m 3 juni 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Schutterstoernooi ‘17

Dinsdag 19 december 2017 werd het schutterstoernooi met aansluitend bingo 
gehouden. Bij het schutterstoernooi draait het om individueel zoveel mogelijk 
proberen te scoren op verschillende onderdelen zoals doorloopballen, afstand 
schoten, wegtrekken bij de korf en nog vele andere manieren. Na flink actief 
te zijn geweest kregen de kinderen iets lekkers en wat te drinken voor bij de 
bingo. Na een aantal fanatieke rondes bingo, werden de medailles uit gereikt 
aan de schutterskoning en koningin. Anouk Fieten had dit jaar de hoogste 
score bij de dames en mag zich schutterskoningin 2017 noemen! De schutters-
koning 2017 is Remco Mulder, hij had het meest gescoord bij de heren.

We hopen dat jullie 
het gezellig hebben 
gehad en dat jullie ook 
dit jaar weer van de 
partij zullen zijn. 

Groetjes,
het jeugdbestuur. 

Vrijdag 19 januari ‘18, een geslaagd Nieuwjaars feestje!

Onder het genot van “bubbels”en oliebollen werd het Nieuwjaarsfeestje ingeluid.

De avond was verdeeld onder de F en E-tjes van 18:30 – 20:00u en 
de D en C’s van 20:15-21:45u. Het Nieuwjaarsfeestje stond in het te-
ken van spelletjes in teamverband uitvoeren. De teams werden in 2 
ploegjes verdeeld en zo werd flink fanatiek gestreden, waaronder bij 
het “Ik hou van Holland” verjaardag spel, oliebol happen, Toffee spel, 
Raad zoveel mogelijk dieren, 
Uitbeeldspel, de lachspiertjes 
zijn deze avond flink getraind. 
Wat hebben ze allemaal een 
lol gehad. Uiteraard moes-
ten ook de beentjes aan het 
“eind” van de avond nog even 
van de vloer. Met behulp van 
de eigen gekozen muziek on-
der flinke decibellen kwamen 
er heel wat gevarieerde dans 
moves voorbij, GEWELDIG!

Heel leuk dat jullie er waren 
en bedankt voor jullie dosis 
gezelligheid, het was een su-
per leuke avond!! 

Groetjes,
het Jeugdbestuur



Datum vertrek/
aanwezig

Aan-
vangs-

tijd

Thuis team Uit team Plaats Rijden

4/1/2018 12:30 14:30 Korwi 1 KIA 1 WINSCHOTEN
4/8/2018 13:45 14:30 KIA 1 Vefo 1 KOEKANGE

4/15/2018 13:00 14:30 SDO (S) 1 KIA 1 SCHOONOORD
4/22/2018 13:45 14:30 KIA 1 Korwi 1 KOEKANGE
5/13/2018 13:30 14:30 Vefo 1 KIA 1 VEENINGEN
5/27/2018 13:45 14:30 KIA 1 SDO (S) 1 KOEKANGE

4/1/2018 10:15 11:00 KIA 2 HHCombi 2 KOEKANGE
4/15/2018 11:45 12:45 Vitesse (Be) 3 KIA 2 BEILEN
4/22/2018 11:45 12:30 KIA 2 Moedig Voorwaarts 2 KOEKANGE
5/13/2018 10:30 11:30 Moedig Voorwaarts 2 KIA 2 WAPSERVEEN
5/27/2018 9:00 10:00 HHCombi 2 KIA 2 HOOGHALEN

6/3/2018 11:45 12:30 KIA 2 Vitesse (Be) 3 KOEKANGE

3/31/2018 10:00 11:00 Forward/De Hoeve/Leonidas C3 Vefo/KIA C1 STEGGERDA Roelof/Fieten
4/14/2018 10:15 11:00 Vefo/KIA C1 Wordt Kwiek/WWMD C1 VEENINGEN Roelof/Zwiers
4/21/2018 9:00 10:00 VZK C1 Vefo/KIA C1 HAULE Roelof/Brinkman
5/12/2018 9:15 10:00 Vefo/KIA C1 VZK C1 VEENINGEN Roelof/Westerbaan
5/26/2018 10:15 11:00 Vefo/KIA C1 Forward/De Hoeve/Leonidas C3 VEENINGEN Roelof/Rutten

6/2/2018 9:30 11:00 Wordt Kwiek/WWMD C1 Vefo/KIA C1 JUBBEGA Roelof/Saoro

3/31/2018 9:00 10:00 Noveas D1 Vefo/KIA D1 STEENWIJK Inberg
4/14/2018 9:15 10:00 Vefo/KIA D1 DOS ‘46 D4 VEENINGEN Bennink
4/21/2018 9:00 10:00 Samen Een D1 Vefo/KIA D1 GIETHOORN Zwiers
5/12/2018 8:15 9:00 Vefo/KIA D1 Samen Een D1 VEENINGEN Inberg
5/26/2018 9:15 10:00 Vefo/KIA D1 Noveas D1 VEENINGEN Zwiers

6/2/2018 9:30 10:15 DOS ‘46 D4 Vefo/KIA D1 NIJEVEEN Bennink

3/31/2018 10:15 11:00 KIA/Vefo E1 KIOS (R) E2 KOEKANGE
4/14/2018 10:00 11:00 Thrianta E1 KIA/Vefo E1 HOOGEVEEN Kikkert
4/21/2018 10:15 11:00 KIA/Vefo E1 HHCombi E1 KOEKANGE
5/12/2018 9:30 10:30 HHCombi E1 KIA/Vefo E1 HOOGHALEN Zwiers
5/26/2018 9:15 10:00 KIOS (R) E2 KIA/Vefo E1 RUINERWOLD Kikkert

6/2/2018 10:15 11:00 KIA/Vefo E1 Thrianta E1 KOEKANGE

3/31/2018 9:15 10:00 KIA/Vefo F1 Elko F1 KOEKANGE
4/14/2018 9:00 10:00 Thrianta F1 KIA/Vefo F1 HOOGEVEEN Hartholt
4/21/2018 9:15 10:00 KIA/Vefo F1 ZKC ‘19 F1 KOEKANGE
5/12/2018 9:15 10:00 ZKC ‘19 F1 KIA/Vefo F1 ZUIDWOLDE DR Hartholt
5/26/2018 12:15 13:15 Elko F1 KIA/Vefo F1 ELIM Hartholt

6/2/2018 9:15 10:00 KIA/Vefo F1 Thrianta F1 KOEKANGE

4/3/2018 19:00 19:30 Vefo MW1 KIA MW1 VEENINGEN
4/10/2018 19:15 20:00 KIA MW1 Roreko MW1 KOEKANGE
4/17/2018 19:15 20:00 Moedig Voorwaarts MW1 KIA MW1 WAPSERVEEN
4/24/2018 19:15 20:00 KIA MW1 Moedig Voorwaarts MW1 KOEKANGE
5/15/2018 19:15 20:00 KIA MW1 Vefo MW1 KOEKANGE
5/23/2018 19:00 19:30 Roreko MW1 KIA MW1 DE WIJK

Wellicht ten overvloede maar voor alle spelers en ouders van spelers, jullie kunnen de KNKV app downloaden op jullie telefoon en op deze ma-
nier zijn jullie direct op de hoogte van het wedsatrijdschema maar vooral ook van eventuele wijzigingen. Ook de adresgegevens van de sportac-

comodaties staan hierin vermeld zodat jullie zonder veel moeite de juiste locatie kunnen vinden. De juiste is is de volgende: KNKV Wedstrijdza-
ken. Hierop kun je inloggen met jouw mailadres.

Korfbalsokken

Zwarte sokken met het logo van KIA te koop, voor € 7,50 in de kantine.
Vraag even één van de bestuursleden.



Datum Aan-
vangstijd

Thuis team Uit team Plaats scheidsrechter kantinedienst aanwezig 
kantine-

dienst
3/31/2018 11:00 KIA/Vefo E1 KIOS (R) E2 KOEKANGE Niels Zwiers 10:15
3/31/2018 10:00 KIA/Vefo F1 Elko F1 KOEKANGE Jenny Hartholt 9:15
4/1/2018 11:00 KIA 2 HHCombi 2 KOEKANGE Niels Roelof 10:15

4/8/2018 14:30 KIA 1 Vefo 1 KOEKANGE Arno/Sander 13:45

4/10/2018 20:00 KIA MW1 Roreko MW1 KOEKANGE Henk MW 19:15

4/14/2018 11:00 Vefo/KIA C1 Wordt Kwiek/WWMD C1 VEENINGEN Vefo
4/14/2018 10:00 Vefo/KIA D1 DOS ‘46 D4 VEENINGEN Vefo

4/21/2018 11:00 KIA/Vefo E1 HHCombi E1 KOEKANGE Niels Kikkert 10:15
4/21/2018 10:00 KIA/Vefo F1 ZKC ‘19 F1 KOEKANGE Jenny Hartholt 9:15
4/22/2018 14:30 KIA 1 Korwi 1 KOEKANGE Jeanet/Rick 13:45
4/22/2018 12:30 KIA 2 Moedig Voorwaarts 2 KOEKANGE Hilco Alex/Inge 11:45

4/24/2018 20:00 KIA MW1 Moedig Voorwaarts MW1 KOEKANGE Henk MW 19:15

5/12/2018 10:00 Vefo/KIA C1 VZK C1 VEENINGEN Vefo
5/12/2018 9:00 Vefo/KIA D1 Samen Een D1 VEENINGEN Vefo

5/15/2018 20:00 KIA MW1 Vefo MW1 KOEKANGE Henk MW 19:15

5/26/2018 11:00 Vefo/KIA C1 Forward/De Hoeve/Leonidas C3 VEENINGEN Vefo
5/26/2018 10:00 Vefo/KIA D1 Noveas D1 VEENINGEN Vefo
5/27/2018 14:30 KIA 1 SDO (S) 1 KOEKANGE Roelie/Geertje 13:45

6/2/2018 11:00 KIA/Vefo E1 Thrianta E1 KOEKANGE Arthur Zwiers 10:15
6/2/2018 10:00 KIA/Vefo F1 Thrianta F1 KOEKANGE Jenny Hartholt 9:15
6/3/2018 12:30 KIA 2 Vitesse (Be) 3 KOEKANGE Niels Danielle/Sharon 11:45

Rijrooster

Naam: 13 20 27 3 10 17 24 15 22 29
mrt mrt mrt apr apr apr apr mei mei mei

Jikke Westerbaan x x x
Lisanne Zwiers x x x
Amber Zwiers x x
Anouk Fieten x x

Erik Brinkman x x x x
Tata Khaipet x x x
Jane Saoro x x x
Stella Manogin

x
Julia Rutten x x x
Isa Bennink x x x x
Chantal Inberg x x x

meehelpen tijdens 
training
Naam 13 20 27 3 10 17 24 15 22 29

mrt mrt mrt apr apr apr apr mei mei mei
ouder Tim x x x x
ouder Lando x x x
ouder Thomas x x x



Richtlijnen Kantinedienst

1. Een half uur voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn in de kantine.
2. Degene die het eerst op die dag kantinedienst heeft kan de sleutel en de kas ophalen bij de 

familie Bremmer, Esdoorn 14, (451192).
3. Er ligt een map achter de bar met daarin het hoe en wat voor de kantinedienst.
4. Na afloop van de kantinedienst de kas opmaken en weer terugbrengen naar de familie 

Bremmer.
5. Wie niet kan zelf ruilen of wisselen met een keer rijden.

TIP: Alvast in je agenda noteren wanneer je kantinedienst hebt, 
zodat niet iemand anders het voor je hoeft te doen!!!!

Oud papier

 7-4-2018 7-7-2018
1. Gerhard Andeweg V1 Henk Jan Liezen V1
2. Bert Baas V2 Roelof Guichelaar V3
3. Hendrik J Gijssel V1 Bert Jansen V2
4. Berjan Heuvelman V3 Jan Bouwer V3
5. Alex Jansen V2 Arno Tijmens V1
6. Peter ten Kate V3 Sander Holties V2
7. Rick Loof V1 Jan Anne Gritter V1
8. Hilco Bremmer Harry Scheper
9. Margje Koeling * Roelie Veen *

V1 = vrachtwagen 1 : Oranje route: Dorpskern
V2 = vrachtwagen 2 : gele route: Oshaarseweg, Eggeweg + namweg 
V3 = vrachtwagen 3 : Blauwe route: Berghuizen
We rijden met 3 vrachtwagens. 
Verzamelen om 8.55 uur achter firma Kuiper op de parkeerplaats. 
Meestal zijn we rond 12.00 uur klaar
Het oud papier is belangrijk voor de inkomsten van KIA het is meer dan € 1200.- wat we ontvangen 
voor het papier en karton, dus verzoek ik jullie om te helpen met het ophalen en als je niet kunt 
dan ruilen (kan ook met haldienst of kantinedienst ) wij moeten altijd genoeg mensen hebben. Niet 
bellen of mailen dat je niet kunt, zoek iemand die wel kan.
De naam met het sterretje* brengt koffie rond 10 uur (Dames: het ziet er steeds verzorgd uit en 
het smaakt lekker, bij deze bedankt.)

KV KIA heten de volgende nieuwe leden van harte welkom!
- Stella Manogin

Wij wensen jou veel korfbalplezier! 



 

GIGA SPEELFESTIJN 
Korfbalvereniging KIA 

Wat is er te doen? 
 

We gaan er een hele leuke ochtend van maken 
met allemaal leuke activiteiten en spelletjes! 

En terwijl de kinderen gaan spelen, kunnen de 
ouders kijken onder het genot van een kopje 

koffie/ thee. 
Voor alle kinderen van af 3 t/m 12 jaar! 

 

Heb je zin om mee te doen aan 
deze dag? 

Meld je dan voor 4 april 2018 aan bij: 
jeugdbestuurkia@live.nl 

 
Onder alle aanmeldingen verloten wij 7 april’18  een 

leuke verrassing! 
 

Dus meld je snel aan!! 
 

 

Waar: Korfbalkantine KIA 
Sportlaan 41, 7958 SM Koekange 

 

Wanneer: Zaterdag 7 april 2018 
 

Hoelaat: van 10:00 tot 12:00 uur 



Ruinerwold  T 0522 48 12 39

Hoogeveen T  0528 26 23 05

 

 

Voor al uw mooie nieuw en gebruikte fietsen, 

kinderfietsen en ATB’s 

Fietsverhuur 

Eigen reparatie en serviceafdeling 

Ook verzorgen wij uw rijwielverzekering 

(diefstal en/of +casco) 

Tevens uitgebreid assortiment fietsaccessoires 

en benodigdheden 

Verder uitgebreide afdelingen in (tuin)gereedschappen 

en machines, ijzerwaren en electra/installatie-
benodigdheden 

DORPSSTRAAT 70  DE WIJK 
0522-443292 



 
 
 
KORFBALVERENIGING K.I.A. KOEKANGE  
 
Aan:  leden, ouders van jeugdleden, ereleden, niet-leden die zitting hebben in commissies 

binnen de vereniging, sponsors en vrijwilligers. 
 

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering  
Datum : vrijdag 13 april 2018 
Tijd : 20.00 uur 
Plaats : Kantine K.V. KIA 

 
Agenda jaarvergadering  

 
1. Opening 
 
2.   Notulen van de ledenvergadering van 12 april 2017 
 
3.   Jaarverslag 2017 
 
4. Verslag penningmeester/kascommissie 
 
5. Verslag jeugdcommissie 

 
6. Verslag sponsorcommissie 
 
7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en wel/niet herkiesbaar: niet van toepassing  
 

8. Rondvraag 
 
9. Bedanken begeleiding teams, scheidsrechters en overige vrijwilligers 

 
10. Presentatie Atlas Sport  
 
11. Sluiting; We besluiten de jaarvergadering met een hapje en een drankje 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
                                                                         
Het Bestuur. 
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Hoe gaat het nu met...

Zaterdagavond 24 februari kreeg ik een telefoontje van Trea ten Kate dat ze over 2 weken een 
nieuw KIA-krantje zou uitgeven en of ik Albert Tijmens dus iets over mijzelf zou willen schrijven.
Na wat tegenstribbelen, want je kan natuurlijk niet direct iets aannemen heb ik de pen ter hand 
genomen.
Ik ben dus Albert Tijmens en ben getrouwd met Coby en wij wonen al 37 jaar aan de Pr. Margriet-
laan. Samen hebben wij drie kinderen. Arno, Rianne en Lisette. Arno getrouwd met Jet is vanuit 
Groningen weer naar Koekange komen wonen. Samen met Jet hebben ze een dochter Nomi van 
tweeënhalf jaar en natuurlijk is er volgens ons geen mooier en knapper meisje dan onze klein-
dochter. Arno heeft een fietsenzaak in elektrische mobiliteit in Groningen. Rianne woont samen 
met Jasper ook in Koekange. Rianne is doktersassistente in Noordwolde. Lisette woont samen met 
Maarten in Meppel en werkt bij de gemeente Hoogeveen die een samenwerkingsverband hebben 
met De Wolden.

Nu verder iets over mijzelf.
Na een half jaar op kantoor van een tassenfabriek in Meppel gewerkt te hebben kwam er een 
baantje vrij bij het filiaal van de Landbouwbank Meppel (CLM) in Koekange. Voor de jongeren on-
der ons: het filiaal stond toen waar nu de Fa. Kuiper is gevestigd. Ik heb daar gewerkt tot ik in mili-
taire dienst moest in oktober 1960. Na mijn diensttijd ben ik gaan werken op het hoofdkantoor van 
de Coöperatieve Landbouwbank Meppel.
Bijna 40 jaar heb ik daar gewerkt bij de afdeling logistiek. Door fusies met de CAF Leeuwarden en 
de Aankoopcentrale Groningen werd de naam gewijzigd in A.C.M. Door deze fusies waren er men-
sen over en kon ik op 56 jarige leeftijd stoppen met werken. Na nog een fusie heet het bedrijf nu 
Agrifirm en is het hoofdkantoor inmiddels in Apeldoorn.

Nu ga ik verder over korfbalvereniging KIA waarvoor Trea mij belde. Ik ben zo’n 50 jaar spelend lid 
van KIA geweest waarvan 15 jaar voorzitter. Toen ik jaren terug aankondigde te stoppen met korf-
bal, want ik was nog steeds spelend lid werd ik door het toenmalige bestuur tot mijn verrassing 
gebombardeerd tot erelid. Toen ik voor het eerst ging korfballen was dit op het korfbalveld achter 
café Jonkers, later was dit café de Driesprong (hoek Dorpsstraat, Mr. H. Smeengeweg). Nu staan 
hier huizen. Later speelden we op een veld waar nu ongeveer de Pr. Bernhardlaan en Pr. Margriet-
laan is. Door deze nieuwbouw hebben we uit nood nog een paar jaar bij de Westerbergen gekorf-
bald. Daarna hebben we een sportterrein samen met v.v. Vitesse’63 gekregen. De kleedkamers 
hebben we samen met v.v. Vitesse zelf moeten bouwen. Het materiaal kregen we van de toen-
malige gemeente De Wijk. In die tijd speelden we alleen op het veld. De zaalcompetitie zoals nu 
bestond toen nog niet. Er waren nl. nog geen sporthallen. We speelden in die tijd vooral tegen an-
dere clubs in de buurt. We moesten namelijk overal met de fiets naar toe. Dit was echter altijd wel 
heel gezellig. In die tijd had je ook nog veel toernooien, zoals Giethoorn, Ruinerwold, Zuidwolde.
We gingen daar met jong en oud naar toe, wel op de fiets natuurlijk. Heel veel medailles en wissel-
bekers hebben we op die toernooien gewonnen. Het waren altijd heel plezierige dagen.
In de zaalcompetitie zijn we begonnen in Meppel in sporthal Het Vledder, daarna Ruinen, Ruiner-
wold en nu al een hele tijd in De Wijk. Voor die tijd gingen de senioren een keer in de winter naar 
Emmen waar toen al een sporthal stond voor een klein toernooitje. Een paar oudere leden die 
al een rijbewijs hadden huurden die zondag een auto. De kosten werden dan natuurlijk door ons 
gezamenlijk betaald. Zo was er ook eens een toernooi in Giethoorn op een zondag. Wij met een 
12-tal er heen. (Er werd toen nog in drie vakken gespeeld) Op de fiets naar Giethoorn. Het was 
prachtig en warm weer en nadat we twee wedstrijden van 2 x 15 minuten gespeeld hadden kregen 
we een behoorlijk lange pauze. De velden waarop gespeeld werd lagen direct achter een café. Een 
medespeler vroeg mij of ik mee ging om iets te drinken. Ik was daar wel voor en we gingen er naar 
toe. Het was warm en dus namen we een paar pilsjes. En of het nu door het weer kwam of die 
paar biertjes, maar ik kon geen bal meer vangen. Het was zo erg dat de aanvoerder over het veld 
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schreeuwde dat ze de bal maar niet meer naar mij moesten gooien want ik ving hem toch niet. Dit 
was de eerste en ook de laatste keer dat ik een paar biertjes dronk voor of tijdens de pauze van 
een wedstrijd.

Op een zaterdagavond zaten we met een groepje bij elkaar toen iemand zei dat er morgen een 
toernooi is in De Knipe (Friesland). Zullen we daar vanavond eens naar toe gaan, daar is vast wel 
wat te beleven. Wij waren natuurlijk direct voor en er werd een auto gehuurd. Jaap Kuiper had 
een rijbewijs en ging rijden. Jaap was helemaal geen lid van KIA maar dat gaf niet want we gingen 
toch niet korfballen. Het was er inderdaad heel gezellig, maar toen we ’s avonds in het donker met 
de auto weg wilden wou deze niet starten. Alle vier even achteruit drukken zei Kuiper. Wij met z’n 
vieren drukken en nog eens drukken, er zat echter geen beweging in. Toen we gingen kijken hoe dit 
nu kwam zaten we met de achterkant van de auto tegen een dikke boom aan te drukken, en Jaap 
maar lachen.

Ze zeggen wel eens dat korfbal een familiesport is. Ik geloof ook wel dat dit zo is. Onze drie kinde-
ren hebben alle drie gekorfbald bij KIA. Rianne is gestopt met korfballen vanwege een rugblessure.
Lisette heeft gekozen voor stijldansen. Alleen Arno korfbalt nog steeds. Maar ook mijn moeder 
Hennie Veldt heeft in haar jeugd gekorfbald bij KIA. Coby heeft nog 11 jaar in het bestuur gezeten 
als secretaresse. Kortom het is een familiesport!!

Ik ben nu 77 jaar, al een tijd met pensioen en speel ook al lang geen korfbal meer. Het enige wat 
ik nu nog voor KIA doe is samen met Joop Koeling en Kor Veen om de 14 dagen de buitenboel 
rondom de kantine en de kleedkamers een beetje netjes te houden. De andere ploeg bestaat uit 
Geert Scheper, Henk Tiemes en Arend Andeweg. Al die tijd dat ik lid van KIA ben geweest zou ik 
niet graag hebben willen missen.
Ik hoop dan ook dat korfbalvereniging KIA nog heel lang zal blijven bestaan.

Albert Tijmens.

Geboortenieuws

Wij wenen Alex en Naomi veel geluk met hun zoontje Luke! 



Kia bijdrage maart 2018

Na de successen op de Olympische Spelen voor Nederland m.b.t. het schaatsen ook de kleine jon-
gen nog op natuurijs mogen schaatsen. Wat voor de schaatssport goed is te noemen dat er meer 
concurrentie is, wat in totaliteit voor de schaatssport beter is. Meer concurrentie, meer aandacht 
pers/tv etc. Dit is iets wat wij de korfbalsport helaas wel eens missen.
Gelukkig komt er wereldwijd wel meer korfbalsport, maar blijft Nederland nog steeds de onbe-
twiste topper. Hopelijk wordt de korfbalsport ooit ook eens een olympische sport. Als ik dan na de 
korfbal leaque kijk, moet ik concluderen dat er eigenlijk nooit iets in Studio Sport is. Wil je dit als 
neutrale toeschouwer volgen dan zul je zelf wedstrijden moeten gaan bezoeken of via de site van 
de KNKV samenvattingen moeten gaan bekijken. Dit is overigens zeker de moeite waard. Gemak-
kelijk, ga naar WWW.KNKV.nl en naar samenvatting, wedstrijd van de week. Zowel als speler en als 
scheidsrechter kun je hier veel van leren of niet!
Zoals wij korfballen en hoe dit in de Korfbal leaque gaat, dag en nacht verschil. Onderlinge duels 
zijn veel heftiger ook meer lichamelijk contact en er wordt eigenlijk nooit gefloten voor verdedi-
gend schieten. Ook een fenomeen is het snijden. Op ons niveau zeggen de scheidsrechters heel 
snel en gauw na duel snijden, terwijl het vaak een duel is 1 tegen 1, maar ja daar moeten wij mee 
leren leven.

De jeugd van KIA en VEFO, samenwerking gaat prima en de resultaten bij de jeugdteams gaan om-
hoog. Terechte kampioenen de D’s te weten Isa, Lisanne, Ciska, Manon en Chantel.
Misschien nog de C’s staan wel mee bovenaan maar mdan moet KIOS nog wel 1 van de 2 laatste 
wedstrijden verliezen. Maar ondanks dit een zeer mooi resultaat. Ook de E’s en F’jes gaan met 
sprongen vooruit, wordt ook steeds leuker om naar te kijken. Jeugdleden ga zo door en probeer 
straks allemaal zoveel als mogelijk 2x in de week te trainen.

Dan Gert en VEFO. Komt er na dit seizoen nog een seizoen bij?
Namens het bestuur ben ik door Roel gevraagd om ook voor volgend seizoen de trainigen te willen 
verzorgen zowel voor VEFO als de gezamenlijk jeugd VEFO/KIA. Daar ook KIA hierover tevreden is.
Ik heb toen gezegd in principe ga ik ervoor, maar mits ........
Ja zoals het er nu uitziet, ga ik door ga ik mij voor 10e jaar mij verbinden aan VEFO.

Gisteravond voor de jeugd van KIA/VEFO een leuke en gezellige afsluitende training gehad in de 
zaal middels een score race baan. Gedrevenheid was groot bij de jeugd en tot slot kreeg een ieder 
iets van de paashaas.

Zaalseizoen voorbij, kijk op tijd naar de veldschoenen. Zet ze in het vet. Straks allemaal veel succes 
en plezier op het veld en we gaan met z’n allen voor het mooie weer.

M.v.s.g. Gert Bakker



DOS46 KID trainingen 
 
DOS46 organiseert elk jaar KIDS trainingen  voor korfbalverenigingen in de buurt. De C’s en de D’s 
waren vorig jaar ook al geweest. Dit jaar waren onze E’tjes voor het eerst van de partij. Hieronder hun 
ervaringen.                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HESSENWEG 3, ROGAT - MEPPEL, TEL: 0522 - 442022
WWW.BROUWERROGAT.NL

Autobedrijf Brouwer 
Specialist in Volvo sinds 1961!

Rogat - Meppel

- Onderhoud & Reparatie
- In- en verkoop Volvo occasions
- APK keuringen
- Airco onderhoud
- Volvo onderdelen en accessoires



Verjaardagskalender

Januari Februari
3 Arte Westerbaan 21  Chantal Inberg
14  Arno Tijmens 25 Rick Loof
24 Jikke Westerbaan

Maart  April
9 Niels Andeweg 4  Jan Anne Gritter
19 Isa Bennink 6  Roelie Veen 
22 Anouk Fieten 8  Amber Zwiers 
23 Sigrid Bremmer 15 Henk Pouwels 
25 Gea Zwiers 20 Julia Rutten 
31 Marlijn Stevens 22 Alex Jansen
28 Trijnie Bouwer

Mei
2 Herman Manogin
13 Lieke Baas
20 Jeannet Scheper
29 Tata Khaipet

Iedereen die jarig is geweest nog van harte en die nog jarig zullen zijn alvast gefeliciteerd!!

    
 
Kangoeroe club KV KIA

De Kangoeroeclub is voor kinderen t/m7jaar die zo op een speelse wijze kennis kunnen maken met 
het korfballen. Ze leren hoe ze om moeten gaan met de bal en doen leuke spelletjes, alles in het 
thema van korfballen.
De club is op zaterdagmorgen om de week van 10 tot 11uur. 



Party Time!!

Begin februari hebben we weer een uitje voor de senioren 
geregeld. De afgelopen jaren hebben we het uitje in de kan-
tine gehouden, zodat we de kosten een beetje konden be-
perken. Maar we merkten toch dat hierdoor het animo wat 
minder werd. Dus we dachten, als bestuur zijnde, laten we 
maar eens op stap gaan met z’n allen!
We wilden eerst naar de Vergulde Ros in IJhorst, maar de 
groep werd zo groot dat dit niet meer lukte. Op zich mooi, 
zo’n grote groep! Maar vind maar eens wat anders!
Taribush in Dwingeloo kon ons gezellige gezelschap wel ge-
bruiken. Dus op naar Dwingeloo!
Ten Heuvel Tours heeft ons gebracht, daar aangekomen, 
moesten we lopend, een kleine survival, over een zand-
pad naar de locatie in het bos. Daar stond een bijzondere 
Pipo ons al op te wachten. Deze bijzondere Pipo kwam in 
een groot gewaad tevoorschijn en stelde zich voor als de 
gastheer en quizmaster van onze avond. O ja, en je moest 
zelf drinken pakken, ze deden daar aan een “doe of je thuis 
bent” aanpak.
Handig natuurlijk, want zo’n snelle Jelle was het niet. Wel 
een gezellige Jelle, want hij heeft er een leuke en grappige 
avond van gemaakt! We werden in groepjes ingedeeld en 
zo hebben we 5 of 6 ronden van 10 vragen gehad. Met 
tussentijd de extra ronden, waar je extra punten mee kon 
verdienen. 1 extra ronde met 15 woorden onthouden en 1 
zenuwronde, waarbij je een schok kreeg als je te laat was en 
de muziekronde, je herkent het lied, maar dan de naam nog 
van de band, vreselijk, als je er niet op kunt komen!!
De groepfoto hieronder afgebeeld, dit zijn de winnaars ge-
worden en zij gaan volgend jaar een leuk uitje voor ons re-
gelen. En niet uitstellen, gewoon doen, want het was super 
gezellig!
Na afloop nog lekker geborreld, de taxi kwam eigenlijk veel 
te snel, maar ja….. aan alles komt een eind, nou ja voor 
sommigen dan, want enkelen meenden nog dat ze de boel 
in de kantine nog op moesten maken. Maar achteraf was 
dat ook niet nodig geweest. Al met al, zeker voor herhaling 
vatbaar!





Bijdrage voor 
clubkrant van KIA

TD’s kampioen in de 
zaal 
Op het veld kampioen 
geworden, dus over-
treffen konden ze zich 
niet. In de competitie 
ingedeeld met, No-
veas, HHV, Samen Een, 
DOS46, d’Ommerdieck 
en UDI. Noveas en Sa-
men Een kenden we al 
goed en zijn lastige te-
genstanders gebleken. 
De eerste wedstrijd 
werd gelijk gespeeld 
DOS46, 6-6. Mooie wed-
strijd maar toen wisten we al dat dit best een zware 
competitie ging worden. Daarna werd er gespeeld 
tegen d’Ommerdieck, HHV en UDI. Dat bleken de 
mindere teams te zijn. Ondanks dat deze wedstrijden 
dik werden gewonnen was het spel niet geweldig. De 
eerste wedstrijd tegen Noveas was een mooie wed-
strijd. Bijna de hele wedstrijd keken we tegen een 
achterstand aan maar de wedstrijd werd nipt gewon-
nen met 8-7. Het had evengoed andersom kunnen 
zijn. Dan tegen DOS46. Weer een gelijk spel, 7-7. Ook 
weer een mooie wedstrijd. Je ziet dat er sprongen 
worden gemaakt in het spel. Ondanks dat het soms 
gehaast is wordt er goed rond gespeeld en wordt de 
korfpositie goed ingenomen. De wedstrijden daarop 
werden het doelsaldo opgekrikt. We scoorden in 2 
wedstrijden achtereenvolgens 19 en 20 doelpunten. 
De op een na laatste wedstrijd werd tegen Noveas 
gewonnen met een onverwacht verschil, uitslag 2-9 
voor ons. Kampioen waren we. Maar omdat Manon 
ziek was was er niet het uitbundige gejuich. 
Als de laatste wedstrijd ook werd gewonnen zouden 
ze ongeslagen kampioen worden. Dat gegeven was 
de beste motivatie voor de laatste wedstrijd, er werd 
met 10-4 gewonnen van Samen Een. 
Het feest kon beginnen. Dit keer met champagne 
onder de douche. Ze hebben allemaal een medaille 
en een gele roos ontvangen van KIA. Koop en Lia ver-
zorgden een lekkere bak patat met snack. 
Op naar een een mooi veldseizoen toppers. 

Jullie coach 
Van links naar rechts: Lisanne, Manon, Isa, Chantal 
en Ciska



Hummel bouwmachines
Westerweiden 23

7961 EA Ruinerwold
tel: 0655101441

email: hummelbouwmachines@home.nl

Pedicure Praktijk Jomas

Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange

www.pedicurepraktijkjomas.nl
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

06-15102936

Voetverzorging - Voetmassage - 
Ontspanningsmassage - Gelpolish op 
handen en/of voeten - Verven wimpers 
en/of wenkbrauwen - Bodysugaring

De volgende bedrijven sponsoren kvKIA door middel van een reclamebord:

Atlassport, De Wijk

Autobedrijf Slagter , Koekange

Autobedrijf Timmerman , De Wijk

Bouwbedrijf Krale , Koekange

De Brouwmeester , Koekange

De Lekkagedokter, Zuidwolde

Dienstverlening Jan Bult , Koekange

Ems Handel en Verhuur , Koekange

Feijen Computer Service , Koekange

Garage Gritter , Koekange

Hoveniersbedrijf Peter Vellinger, De Wijk

Hoveniersbedrijf Sander Meekhof, Koekange

Huisjes Fietswereld en Mechanisatie, De Wijk en Rogat

HV Wonen, Rogat

Installatiebedrijf de Reest , Meppel

Installatiebedrijf van Dijk , Koekange

Kapsalon Hairfashion José , Koekange

Koop en Lia Holterman, Koekange

Loonbedrijf gebr. Benning, Echten

Muta Sport, Leeuwarden

Rijschool Arjan Feijen, Koekange

Roland Linde Dienstverlening, Koekange

Shell Timmerman , De Wijk

Spar Supermarkt , Koekange

Tegelhome, Rogat

Ten Heuvel Tours, Koekange

Univé Verzekeringen , Meppel

Vakantiepark Westerbergen, Echten

Van Gijssel computers , Koekange

Welkoop , De Wijk

BEDANKT VOOR JULLIE STEUN!
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Iedere vrijdagmorgen 
staan wij bij de sportvelden 

in Koekange

 
Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 Geopend

Voor
 Reparatie
en
 Verkoop
van
 Pc`s en laptops

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958RH Koekange

Bel voor een afspraak:
06-25135357 
0522-451944

www.vangijsselcomputers.nl


