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Overzicht van het nieuws in week 47 van het jaar 2014

Eerste 'Slach om de Leijen' op naam van Wêz Handich/DOW

De eerste derby van het seizoen werd in een afgeladen Dúnoardhal gespeeld. Interim coach
Albert Wagenaar had een verrassende start met routiniers Engbert Blauw en Jan Durk Sipma in
de basis acht. laatsgenoemde opende de score van afstand waarna beide heren binnen de
minuut plaats maakten voor Wessel van Vliet en Liekele Jeltema.

De eerste slag was voor De Pein, maar Wêz Handich liet zien dat ze vlijmscherp aan de wedstrijd
begonnen. Na de 1-3 kon de Pein weer aanklampen en gaandeweg de eerste helft scoorden
beide teams afwisselend. Met name Liekele Jeltema was zuiver in zijn schot, maar de peinders
speelden in het algemeen aanvallend verzorgd korfbal. Verdedigend werden er te veel fouten
gemaakt en de bezoekers uit Rottevalle wisten daar elke keer wel raad mee. Op de stand 12-13
zochten de teams de kleedkamers op voor de rust.

 

In de tweede helft lag het tempo even hoog en was het spelbeeld redelijk gelijk. Op circa 10
minuten voor het einde scoorde Wêz Handich voor het eerst weer 3 doelpunten op rij. De
Wiegersma formatie kwam deze slag niet meer te boven en speelde de wedstrijd stabiel uit,
maar zag geen mogelijkheden meer om de blauwhemden in te halen. Op 21-26 floot de prima
fluitende scheidsrechter van der Lei voor het einde. 

 

Een enerverende wedstrijd waaruit De Pein vertrouwen kan putten en waar Wêz Handich heeft
laten zien dat ze dit seizoen weer een stukje completer zijn geworden. De Pein zal volgende
week wederom thuis de strijd aangaan met VKC, aanvang 14.25 uur te Houtigehage.

 

Verslag + foto's Smelne Sport: klik hier

Verslag Wêz Handich/DOW: klik hier

Foto's Jacob Heres (picturespot.nl): klik hier

  17-11-2014 19:11:33 - Competitie  

  

LET OP! WIJZIGING TIJDSTIP ALV
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De start van de algemene ledenvergadering op vrijdag 21 november 2014 is verschoven naar
20:30 uur! Reden is dat onze spelende leden zo eerst nog kunnen trainen. Speciaal voor de ALV
heeft men eenmalig geruild van trainingstijd en is er training van 19 tot 20 uur.

 

Ik zie jullie graag komende vrijdag! Vanzelfsprekend staat de koffie wel klaar om 20 uur en is er
gelegenheid om de jaarverslagen in te zien en/of informeel even met elkaar te spreken.

 

Greetje van der Weij, voorzitter a.i.

  19-11-2014 12:11:44 - Algemeen  

  

Competitienieuws onder constructie

Momenteel wordt er gewerkt aan de site. Daarbij laat de nieuwsvoorziening met betrekking tot
de competitie te wensen over. Onze excuses daarvoor.

Op http://kcdepein.nl/competitie/onsweb.html zijn de uitslagen, standen en het programma te
vinden.

  21-11-2014 14:11:32 - Competitie  

  

Mediation traject aanpassen parkeerplaats Healwei, sportpark
Douwekamp.

Tijdens onze ledenraadpleging is dit onderwerp aan de orde gekomen maar vanwege de grote
onrust over dit onderwerp een korte publicatie.

 

De gemeente heeft destijds omwonenden een brief gestuurd aangaande de uitbreiding van de
parkeergelegenheid aan de Healwei, sportpark Douwekamp. De gemeente heeft diverse
bezwaren ontvangen en de uitvoer is opgeschort in afwachting van de bezwaarprocedure.

 

De gemeente heeft het initiatief genomen om een onafhankelijke mediator in te zetten om met
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de bezwaarmakers en betrokken partijen in overleg te gaan. Op deze wijze zal in
gezamenlijkheid met alle partijen gezocht worden naar een wenselijke situatie voor een ieder.
Indien de mediation niet tot een oplossing komt dan worden de ingediende bezwaren alsnog
op de normale juridische wijze afgehandeld. KC de Pein staat als betrokken partij positief en
open voor deze mediation. Het bestuur zal de inbreng vanuit de ledenvergadering verwoorden
tijdens het gesprek. Indien iemand nog een idee of informatie wil toevoegen kan dit bij Dennis
of Greetje. 

 

Alle betrokken partijen worden door de gemeente afzonderlijke uitgenodigd om hun zienswijze
te delen met de mediator. Dit zal plaats vinden op maandag 1 december a.s. vanaf 09:00 uur tot 12:15 uur en dinsdag 2 december vanaf 12:45 tot 15:15 uur. KC de Pein heeft hiervoor haar
bestuurskamer ter beschikking gesteld waardoor de Peinders niet allemaal naar Drachten hoeven te reizen. Daarbij is het dan ook mogelijk om de situatie te visualiseren op het terrein.

Behandelend ambtenaar van de gemeente is Damarys de Vries Medewerker afdeling Bestuursondersteuning

Gemeente Smallingerland.(Zij is niet de mediator)

 

Namens het bestuur 

 

Greetje van der Weij

Voorzitter KC de Pein

 

  23-11-2014 22:11:10 - Algemeen  

  

Plaatsing ECO park voor fietsenstalling sportpark Douwekamp

Komende week start de gemeente met de plaatsing van een ECO-park, ondergrondse
containers tbv de inzameling oa plastic, glas en papier.Deze containers worden geplaatst aan de
ingang van ons sportpark in het verlengde van de nieuwe fietsenstalling. Omtrent de plaatsing
van deze containers is in april 2014 een publicatie verschenen in de Breeduit. De containers
staan al lange tijd bovengronds op de parkeerplaatsen te wachten. De plaatsing werd uitgesteld
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in verband met de her-inrichting van het Douwekamp. Tevens is er  gekeken naar andere
locaties in Opeinde. Er is niet een andere geschikte locatie gevonden die voldoet aan de
gestelde eisen voor plaatsing. Zodra de containers geplaatst zijn gaat ONT de bestrating
afronden en is ons sportpark weer goed toegankelijk. 

-- 

Greetje van der Weij

Voorzitter KC de Pein

 

  23-11-2014 22:11:12 - Algemeen  
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Uitslagen

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie

Verslagen
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Hieronder de standen op basis van de huidige bekende uitslagen
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