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Vanuit het bestuur… 
 

 

We kunnen een prachtig korfbaljaar afsluiten! Zoals ik al in het openingswoord op ons jubileumfeest aanhaalde: 

'We hebben met elkaar weer herinneringen gemaakt' 

Het begon wat voorzichtig maar toen de meeste corona maatregelen voorbij waren en de spanning steeg liep de 

tribune in de Nije Westermar weer vol. En dankzij de inzet van LP Nieuwenhuis (coördinator) en de vele 

vrijwilligers was het in de kantine ook al snel weer ouderwets gezellig!  

Groot feest was het uiteraard na de promotiewedstrijd in Dronten, waar met de steun van een bus vol 

supporters werd gewonnen van ASVD. Een fantastische korfbaldag en een sublieme wedstrijd waar eenieder die 

er bij was deze zomer op de camping vast nog wel een keer aan terug zal denken. De promotie naar de 

overgangsklasse is een grote opsteker voor de samenwerking tussen VenV en Quick. En natuurlijk de kroon op 

het werk van de afgezwaaide hoofdcoach Nico Kraan. 

18 Juni hebben we met z'n allen het seizoen afgesloten en ons 75 jarig jubileum gevierd. Verderop in deze 

nieuwsbrief komen jullie een uitgebreid verslag hiervan tegen. Het was een mooi seizoen met kampioenen bij 

onder andere de B's en A's.  

Naast alle sportieve successen zie ik toch vooral de tomeloze energie en inzet van alle vrijwilligers die al die leuke 

evenementen zoals de pubquiz, bubbelvoetbal en vorige week nog het tentenkamp voor de jeugd, mogelijk 

maken. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet, zonder jullie geen Vlug & Vaardig! 

Sommige van jullie zullen volgend jaar een stapje terugdoen, andere zullen de overstap naar de selectie wagen. 

Wat je ook gaat doen, blijf er vooral bij! We kunnen alle hulp gebruiken en één ding is zeker; volgend jaar gaan we 

weer hele mooie dingen doen, die wil je zeker niet missen! 

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en zie jullie graag allemaal terug op het sportveld in Garyp en Oudega! 

Namens het Bestuur, 

Voorzitter 

Ludolf van der Molen  
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Indeling teams 
 

Combinatieteams Quick/VenV 1,2,3,4, mw, A1, A2, B1, B2:  

Quick/VenV 1 + 2  Trainer/coach: Sake Koelma en Sjoerd Pool 

Remco Schraa 

Stan Kleinhuis 

Gerwold Hylkema 

Teije Blauw 

Jan Auke Kooistra 

Romke Kooistra 

Jelte de Vries 

JentPieter Hoekstra 

Wietze Pool 

Oebele Herder 

Rienk Jan de Boer 

Harm Frietema 

  

Grietsje Blauw 

Gerdien van der Veen 

Geke Blauw 

Nynke Kleinhuis-Kielstra 

Marrit Biesma 

Petra Tjeerdsma 

Lotte Boonstra 

Ali-anna Jelsma 

Lianne Bosma 

Ilse Bosma 

Alina Herder 

Jildou van der Zee 

Tineke Kramer  

Trainingstijden:  Maandag Garyp: 20.00-21.30 

                                Woensdag Oudega: 20.00-21.30 

Thuiswedstrijden najaar in Oudega  

 

Quick/VenV 3 + 4  Trainer:  vacature!!! 

Luut Peter Nieuwenhuis 

Pieter de Jong 

Ludolf van der Molen 

Ronald Klos 

Klaas Jan Pander 

Jan Jacob van der Zee 

Matthijs Feddema 

Frederik van der Zee 

Ieuwe Wijmenga 

Eric Riemersma 

+ 2 afvallers van de selectie 

Miranda Veenstra 

Yfke Weidenaar 

Femke de Vries 

Lonneke Stel 

Nynke de Vries 

Hilly van der Wal 

Stanneke Boonstra 

Jessie Reitsma 

Martine Schonenburg 

Esmee van Essen 

Brecht Plantinga 

Gea Plantinga 

Hilde Jelsma 

Trienke de Jong 

Froukje Veenema 

Anita Veenstra 

Richtsje van Dijk 

+3 afvallers van de selectie 

Trainingstijden: ??  Thuiswedstrijden najaar in Oudega 
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VenV/Quick Midweek 

Anne Nijhuis 

Jan de Boer 

Sybe Bos 

Siebe de Boer 

Johan van der Meulen 

Foppe Nijhuis 

Eelko Herder 

Rienk de Boer 

Grytsje Bosma 

Nelly Wolters 

Dieke Hoekstra 

Amanda Rooda 

Willy Okkema 

Jantsje Kooistra 

Jelly Jelsma 

Mathilde van der Zee  

Speeldag: woensdag in Garyp (najaar)  
 

 

Quick/VenV A1 + A2  Trainers: Arnold Bouwmeester / Oebele / Remco  coach A1: Jaap  en A2: Willy 

Hendrik de Boer 

Djesse de Jong 

Jetse Wijma 

Alle Schonenburg 

Albert Jelle Jelsma 

Roan Jan Westerhof 

Simon Jan Mulder 

Sil de Jong 

Sybren de Vries 

Kees de Jong  

Renske Jelsma 

Fredau Jelsma 

Janine Pool 

Emily Okkema 

Rianne Haarsma 

Marit van der Meulen 

Danique Beuckens 

Anna Jacobi 

Wytske de Boer 

Rebecca Benedictus 

Femke Dusseljee 

Meintje Jeeninga 

Trainingstijden:  maandag Garyp: 18.30-20.00 

                                donderdag Oudega: 18.30-20.00 

Arnold/Oebele/Remco+selectiespeler   

Arnold/Oebele 

Thuiswedstrijden najaar in Oudega 

 

VenV/Quick B1 + B2  Trainers: Arnold Bouwmeester /Oebele / Remco / Anita /Mathilde / Ali-anna 

/Ronald  coach B1 + B2:  Anita / Mathilde / Ali-anna 

Niels Bosma 

Rienk Flobbe 

Erik Tunteler 

Hidde Sijtze vd Hoek 

Arjen de Boer 

Thymen Jongsma 

Sietse de Boer 

Jan van der Zee 

Klaas de Boer 

Tristan Widdershoven 

Gerwin Adema 

Jeroen Dusseljee  

Annelien Haarsma 

Eline Klos 

Iris Steringa 

Matty Meerema 

Silke Ferwerda 

Michelle Beuckens 

Trainingstijden:  maandag Garyp: 18.30-20.00 

                                woensdag Oudega: 18.30-20.00 

Arnold/Oebele/Remco+selectiespeler 

Anita/Mathilde/Ali-anna/Ronald   

Thuiswedstrijden najaar in Garyp        
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VenV C1 Trainer/coach: Jelly en Kor (Quick) 

Brent Lourens 

Eelke Jelsma 

Jan de Boer 

Luuk Smedes 

Jitze de Jong (Quick) 

Anneke Timmermans 

Marije van der Meulen 

Ytje van der Veen 

Elbrich de Vries (Quick) 

Trainingstijden:  Maandag: 17.30-18.30 

                                Woensdag: 18.00-19.00                               

Jelly/Kor 

Jelly/Kor 

 

VenV D1  Trainer:??    coach:??   

Valentijn Wijmenga (Quick) Ilze Jongsma 

Janneke de Jong 

Talitha Pander 

Mirthe Formsma 

Reina van der Wal 

Shahed Alali 

Lara de Boer (Quick) 

Trainingstijden:  ?? 
 

 

VenV E1 Trainer/coach: Brecht   (start in ieder geval op met dit team, gaat misschien op reis) 

Hidde Nijhuis 

Thomas Graaf 

Wolter Kloosterman 

Marten de Haan 

Alexander Postma 

Thyme Westerhof (alleen trainen) 

Nynke van der Meulen 

Mirjam Pander 

Moa Smedes 

Trainingstijden:  hangt af van rooster Brecht                                Brecht 

 

VenV F1  Trainer/coach: Mathilde en Roan Jan 

Wessel Nijhuis 

Tseard de Jong 

Kian Tolsma 

Mika Heidbuurt 

Fearle Jongsma 

Bethlehem Tesfai  

Trainingstijden: Maandag: 17.15-18.15                   

 

VenV Kangoeroes  Trainer: Ans / Aneta  

Berend Staphorsius Smedes 

  

Baukje Nijhuis 

Elyse Tinga 

Silke  

Lamina de Jong 

Trainingstijden:  maandag: 14.15-15.00                                De 1e training is een instuif! Informatie volgt! 

LET OP:  - tijden zijn hier en daar onder voorbehoud,  

  -  In de vakantie worden de nieuwe groeps-apps gemaakt: de trainer meldt daarin wanneer 1e training is. 

  -  De thuiswedstrijden van de F, E, D, C en B van het veldseizoen zijn weer op vrijdagavond. 
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Voorbereiding selectie 
 
Voorbereiding seizoen 2022-2023 selectie Quick’21 / VenV 
 

• Maandag 8 aug  1e training      

• Woensdag 10 aug   training     

• Maandag 15 aug  training 

• Woensdag 17 aug   training    

• Vr-za-zo 20 tm 22 aug Trainingsweekend in Bakkeveen 

Zaterdag 21-8: Oefenwedstrijd VZK/Dio/Donkerbroek/Odis 1+2 in Haule 

• Maandag 22 aug   Training  

• Woensdag 24 aug   Training 

• Zaterdag 27 aug   “Jubileum feest Quick” in Oudega, met oefenwedstrijden voor 1,2,3, A1, A2,  

B1, B2 en Clinics voor B, C, D, E en F . Programma volgt 

• Maandag 29 aug  Training 

• Woensdag 31 aug   Oefenwedstrijd Invicta 1+2 in Oudega     

• Zaterdag 3 sept   Oefenwedstrijd De Walden 1+2 in Oenkerk 

• Maandag 5 sept  Training 

• Woensdag 7 sept  Training 

• Zaterdag 10 sept  1e competitieronde 
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27 aug: jubileum Quick’21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures 
Trainer/coach D1:   Deze groep traint 1x in de week en bestaat uit 6 fanatieke dames uit Garyp, aangevuld 

met 1 dame en 1 heer uit Oudega! Ze gaan voor het eerst in 2 vakken spelen! Lijkt het jou 

leuk om dit team hierbij te begeleiden?   

Penningmeester: Taede Sibma heeft deze functie de afgelopen 7 jaar met veel plezier ingevuld. Onze 

voorzitter Ludolf vd Molen heeft de uitvoerende werkzaamheden nu tijdelijk op zich 

genomen. Ben jij goed in cijfers en overzichten? Dan is dit iets voor jou! Of ken je iemand 

die deze functie op het lijf geschreven is; laat het ons weten!! 

Trainer 3e/4e team:  De “B-selecties” is een mix van routine en jong talent! Lijkt het je leuk om dit te doen: wij 

horen het graag! 
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75 jaar V&V: jubileum feest 
 

We hebben er 2 jaar op moeten wachten, maar wat kunnen we terugkijken op een fantastisch feest! Na lange tijd 

van voorbereiden kon de commissie op dinsdagavond dan echt los: het opbouwen van de prachtige feesttent! 

De festiviteiten startten op woensdag 15 juni met de prestigieuze bekerfinales. LDODK 1, Nic A1 en LDODK B1 

trokken hier aan het langste eind. Het veld lag er super strak bij, een heuse tribune stond langs de kant en wat 

een publiek! Heel Garyp stond vol met auto’s van bezoekers aan ons sportpark, de regelaars Sipke en Piet 

hoefden zich niet te vervelen.   

Vrijdag 17 juni waren er s’middags prachtige activiteiten voor de jeugdleden georganiseerd: de jongsten gingen 

door Garyp op pizza speurtocht en de D en C jeugd kon zich uitleven bij de fantastische zeskamp. Daarna was het 

tijd voor pizza! Eigen pizza’s maken in de 8 pizzarette oventjes; de kids hebben heerlijk gegeten en genoten! Voor 

de vrijdagavond stond er een pubquizz en Zingo op het programma. Spreekstalmeester was Arnold 

Bouwmeester, die de activiteiten met zijn “AB-events” heeft georganiseerd. Oranjekoek voor de winnaar en 

suikerbrood als poedelprijs bij de pubquizz. Met de Zingo gingen de voetjes van de vloer en werd het echt feest. 

Zaterdag 18 juni werden de laatste competitiewedstrijden gespeeld: de start was goed met de F1: deze krijgers 

sleepten in een ware thriller een gelijkspel uit het vuur. De A1 was al kampioen, maar liet nog even zien 

waarom…met 25-8 op het scorebord werden de confetti kanonnen en champagnekurken geknald. Daarna werd 

het feest voortgezet in de tent, waar inmiddels de volgende kampioenen aangekomen waren: de B1 kon na de 

winst op rivaal Drachten de vlag hijsen. De huldiging volgde: veel gejuich, medailles, bloemen voor de coaches, 

fotosessies…u kent het wel. Prachtige momenten! Het 2e team was ondertussen al begonnen en wist ook te 

winnen. Het slotakkoord was voor VenV/Quick 1: een spannende wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Een mooi 

afscheidsmoment voor hoofdtrainer Nico Kraan volgde: een bos bloemen en een staande ovatie van het talrijke 

publiek! Hierna was het tijd voor de officiële receptie. Voorzitter Ludolf vd Molen opende het geheel met 

prachtige toespraak. Voor de aanwezige “oud”gedienden waren de verhalen over de beginjaren een feest van 

herkenning! Fantastisch om te zien dat er nog een mooie groep van 80+ aanwezig was! Daarnaast waren diverse 

oud-trainers, voorzitters etc. van de partij; zo zijn er veel mensen voor wie VenV er nog steeds toe doet! Als kers 

op de taart stapte de Burgemeester binnen, uiteraard met een missie: ‘onze’ materiaalman Anne Nijhuis kreeg 

voor al zijn arbeid voor de korfbal, begrafenisvereniging en oranjevereniging een lintje van de koning. Deze 

waardering komt hem toe! Na dit officiële gedeelte was het, voor de maar liefst 160 gasten, tijd om te genieten 

van het uitgebreide buffet van Slagerij Boersma uit Eastermar. Nadat de honger gestild was, konden de stoelen 

en tafels aan de kant; tijd voor het slotfeest. Onder leiding van de DJ’s Jan Auke en Stan werd er tot in de late 

uurtjes uitbundig gedanst, gezongen, gesprongen en wat al niet meer. Om 1 uur ging de bar dicht en de lichten 

uit…maar gelukkig hebben we de foto’s nog… 

Van begin tot eind was het feest één groot succes. Voor de organisatie waren het drukke tijden, maar wat 

hebben ze puik werk geleverd. Niets aan het toeval overgelaten en alles tot in de puntjes geregeld. Een groot 

compliment voor de jubileum commissie bestaande uit Sietse, Sjoerdtje, Ans, Grytsje, Imko en Klaas Jan. Een van 

de dingen die erg goed geregeld was: de bardiensten. Deze werden grotendeels ingevuld door onze collega 

korfballers van Quick’21: betere barmensen konden we ons niet wensen! Enorm bedankt! Onze wederdienst zal 

zijn bij jullie feest in Oudega op 27 augustus!  
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Anne Nijhuis:  

“koninklijke onderscheiding” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARYP - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte zaterdagmiddag een koninklijke 

onderscheiding uit aan de heer Anne Nijhuis (05-07-1970) uit Garyp. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau voor zijn vrijwillige inzet vanaf 2000 voor diverse verenigingen in Garyp. 

Hij ontving de onderscheiding bij het 75-jarig jubileum van de Christelijke Korfbalvereniging Vlug en Vaardig. Het 

jubileum zou in 2020 gevierd worden, maar vanwege de coronabeperkingen is het uitgesteld naar 2022. 

Anne Nijhuis korfbalt al 43 jaar in Garyp, op dit moment in het vierde team. Daarnaast is hij sinds 2000 ook op 

vrijwillige basis wekelijks veel op en rond het veld van de korfbalvereniging te vinden. Hij is lid van de commissie 

veld/gebouwen/materiaal en van de kantinecommissie. Ook is hij trainer en coach van het vierde team, trainer 

van recreanten en scheidsrechter. 

Ook doet hij het onderhoud van de kleedaccommodatie en kunstgrasveld, de installatie van de verlichting en 

maakt meubilair in de kantine. Aan het begin van het seizoen maakt hij het veld gebruiksklaar en aan het einde 

van het seizoen alles weer winterklaar. Tussendoor doet hij de herstelwerkzaamheden en overige klussen. 

Volgens het bestuur is Nijhuis een betrokken lid van de korfbalvereniging. Hij is loyaal en betrouwbaar. Niet een 

persoon die graag op de voorgrond treedt maar een gewaardeerde stille kracht. 

Nationale Oranjevereniging 

Anne Nijhuis is 7 jaar voorzitter geweest van de Nationale Oranjevereniging Garyp. Daarnaast inde hij ook de 

jaarlijkse contributie waarbij hij, samen met andere leden, ouderwets met kwitanties bij de leden langs ging om 

de contributie te innen. Om het jaar organiseert de Oranjevereniging een dorpsfeest in Garyp. Nijhuis zit in de 

spelletjescommissie. Rond het dorpsfeest neemt hij twee weken vakantie op om de praktische zaken rond het 

feest te organiseren; van terreinwerk tot spreekstalmeester. Volgens het bestuur neemt hij zijn functie erg 

serieus en zet zich maximaal in. 

Begrafenisvereniging De Eendracht 

Sinds 2016 is de heer Nijhuis drager en bestuurslid van de begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp. Als 

bestuurslid is hij zeer betrokken, actief en voert hij zijn taken naar behoren uit. Als drager heeft hij uitstraling, is 

hij correct en handelt hij zijn werkzaamheden deskundig uit. 

Dit is een opsomming van een deel van de activiteiten die Anne al jarenlang en geheel vrijwillig en onbezoldigd 

doet en deed voor de gemeenschap.  
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Kampioenen A1 + B1! 
 

Topprestaties van de A1 en de B1! De foto’s spreken voor zich!! 



 

Reclamebord sponsoren 
 

 

  

Zijlstra 

Schilderwerken 

Burgum 

Drukkerij T.v.d. Let 

VOF Burgum 

Plus Wolters, 

Burgum 

De Timmermantsjoender 

Garyp 

Correct Zonwering 

Leeuwarden 

Kits Reclame 

Surhuisterveen 

Kraanverhuur Sjoerd 

Hoekstra Garyp 

Abe Hengst Spackspuit- 

en afwerkingsbedrijf 

Garyp 

Loonbedrijf Toering 

Oudega 

Garagebedrijf 

Haarsma Nijega 

Zantman Makelaardij 

Burgum 

Kobus Installatie- en 

Dakbedekkingsbedrijf 

Garyp 

Garage W&S, Garyp Kor de Boer, Garyp Expert Meijer, 

Burgum 

Marinus Keukens, Aldegea 

Peter Jagersma 

schoon-

maakdiensten Grou 

Vermillion Energy 

Harlingen 

Wilkens Autobedrijf 

Opende 

Wynsma Mechanisatie 

Leeuwarden 

Muta Sport 

Leeuwarden 

Noord Nederlandse 

Reinigingsdienst  

Elverdink Hoveniers, 

Garyp 

Brander Installaties 

Feanwâlden 

BouMatic, 

Leeuwarden 

De Beuk, Garyp Spar Bijlsma, Garyp Adema Hoveniers Garyp 

Snijnoord 

Heerenveen 

Bouwbedrijf de 

Haan & Zn Garyp 

Jachthaven 

Westerdyk 

Earnewâld 

Bouwbedrijf Wagenaar 

Garyp 

Gadgy.com 

Garyp 

B. Kramer 

Sumar 

Brinksma & Ykema 

Optiek Burgum 

Weekblad Actief 

Burgum 

Rietdekkersbedrijf 

Alting, Kollumerzwaag 

Aldert de Boer 

Autoservice Garyp 

Bakkerij v/d Zee 

Garyp 

Wijmenga Makelaardij 

Burgum 

Glas & 

Schilderwerken Fa. 

van der Meulen 

Garyp 

Bootverhuur 

Alde Feanen 

Earnewâld 

Broekens B.V. 

Mechanisatiebedrijf, 

Surhuisterveen 

Groenveld Bouwkundig 

Teken- en Adviesbureau, 

Garyp 

E.Hoekstra 

Rietdekkersbedrijf 

Burgum 

Dienst Medische 

Hulpverlening 

Nederland 

It Geahûs 

Mienskipssintrum 

Garyp 

v.d. Veen en Kromhout 

Drachten 

Elzinga Dier & Tuin 

Garyp 

Jansma Wonen 

Hardegarijp 

Recrea Support BV, 

Garyp 

Woning- en Projectinr. 

Kooistra, Burgum 


