
KK EE AATT SSNIJS
m a a r t  2 0 1 4

MEI ELKOAR NIJ LIBBEN
k e a t s f e r i e n i n g  w y t g a a rd / w u rd u m



(adfertinsje)

 



1

COLOFON maart 2014

Keatsferiening Mei Elkoar Nij Libben Wytgaard/Wirdum

Bestuur bestuurkvmenl@live.nl
Arnold Jorna, voorzitter 06 22 55 35 86
Rini Pijper, secretaris 058 - 255 24 86
Hylke Andringa, penningmeester/ledenadministratie 06 51 87 49 45
Angela Terra, jeugdcontactpersoon 06 52 35 19 33
Catrien Schuurman, algemeen lid:   06 53 67 81 11

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 40003936

Banknummer: NL33RABO0131691899

email-adres Bestuur bestuurkvmenl@live.nl
Jeugd commissie jeugdcommissiekvmenl@live.nl
Ledenpartij commissie ledenpartijmenl@live.nl

Kransenmakers: 
Anneke Terra, 
Gerrie Jongbloed, 
Eileen Ilbrink,  

Anneke Schuurman, 
Thea Andringa, 
Marijke Tiesema, 
Gea Hoekstra, 
Cor Wispelwey 

Rini Pijper, 
Hanny van Wijngaarden, 
Simon Feersma Hoekstra
en Ymkje Roorda
(organisatie: 058 2552541)

Jeugd commissie:
Paulina Boonstra
Marijke Boersma
Saskia Mulder

Competitiekaatsen jeugd:
Hans de Ruiter
Ale Terpstra
Wietze van Wijngaarden
Bram van Wijngaarden

Trainers: 
Jitske Andringa
(tel. 06 16 49 44 09)
Gerard van der Kooi
(tel. 06 54 72 46 67)

Redactie commissie:
Piter Andringa (opmaak)
Trienke Poelstra

Financieel Beheer:
Menno Deelstra 
Hylke Andringa
(ook: ledenadministratie)

Ledenpartij commissie: 
Hylke Andringa
Watze Jorna
Pieter Deelstra

Keet:
John Efdé

PR/Sponsor commissie:
Ruurd Deelstra
(tel. 06 53 40 43 06)
Pieter de Bos
Vacant

Materialen commissie:
Alfred Hoekstra
Andries Miedema
Oane de Haan
Vacant

Perk-leg commissie:
Sipke Deelstra
Appie de Ruiter
Watze Roorda
Jan Andringa
Germ Faber
Ruurd Deelstra

Website 
www.menlkeatsen.nl
Arnold Jorna
a_jorna@hotmail.com

Verhuur
Oane de Haan
Tel. 058 - 2552149
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Lidmaatschap MENL 2014

Tarief Senioren: € 22,- 
Jeugd: € 22,- (incl. zomertrainings- en recreatiefaciliteiten)

Het derde jeugdlid uit één gezin is gratis.
Lidmaatschap jeugd eerste jaar is gratis.

Donateurs € 22,- 

Aanmeldingen / wijzigingen:
per mail lidmaatschap@menlkeatsen.nl
of schriftelijk: Menno Deelstra, Púndyk 9 A, 9089 BA  Wytgaard.

o.v.v. volledige naam, adres, geboortedatum, 
telefoon nummer(s) en emailadres.

Betaling lidmaatschapfaktuur: binnen 14 dagen na faktuurdatum 
onder vermelding van lidnummer(s).

Beëindigen lidmaatschap: vóór 1 januari, uitsluitend schriftelijk (niet per mail!).

N.B. Leden die willen deelnemen aan federatie- en/of KNKB-activiteiten worden onder -
gebracht bij een andere vereniging. Hiervoor gelden KNKB-regels; kaatsers uit Wirdum
worden dan in Wergea lid en de kaatsers uit Wytgaard zullen lid worden in Reduzum.
Het contributiegeld aldaar zal door de vereniging worden betaald, mits er minimaal
drie wedstrijden worden gespeeld.

Inleg ledenpartijen: Senioren: € 4,00      Jeugd: € 2,00
Sponsoring: graag contact opnemen met Ruurd Deelstra (lid sponsorcommissie)

Fan de foarsitter 3
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Notulen Ledenvergadering 16 november 2013 7
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maart 2014FAN DE  FOARS ITTER

Fan de foarsitter...

Normaal sprutsen stiet op dit plak altyd in stikje fan de foarsitter. Dizze kear is it
in stikje fanut ús alle fiif. Rini Pijper, Catrien Schuurman, Angela Terra, Hylke
Andringa en ik, Arnold Jorna, binne nei de brânbrief en tidens de hiele koarte
ledengearkomst ein ferline jier yn it bestjoer stapt. We gean der fanút dat wy
binnen de klup wol bekend binne en dat in foarstelrûntsje net nedich is. 

Wy binne alle fiif nij yn it bestjoer en pakke alle saken dan ek mei ús fiven op.
Dochs moast der in taakferdieling komme, ek foar de statuten. Dit hawwe we yn
ús earste gearkomst dan ek besletten. Rini woe har wol bemoeie mei de sekreta-
riële saken, Hylke woe de jildsaken wol oppakke, Angela haldt har dwaande mei
de jeugd en úteinlik bin ik ta foarsitter bombardearre. In hiele ear mar wy dogge
it mei ús allen. Mei nije enerzjy en entûsjasme sille wy besykje de keatsferiening
sa goed mooglik draaiende te hâlden. 

Op dit plak wolle wy út namme fan alle leden de âlde bestjoersleden Andrea van
Duinen en Ernestine Jongsma nochris betankje. Sy hawwe de ôfrûne jierren de
keatsferiening tegearre funksjonearje litten. 

Njonken in deistich bestjoer kin ús keatsferiening ek net sûnder de ynset fan frij-
willigers. As lytse feriening meie wy super bliid weze mei alle belutsenens en
ynset fan de frijwilligers. Ien fan de wichtichste taken is dan ek it helpen fan de
goed rinnende kommisjes dy’t ús feriening ryk is. Wichtich is it om safolle moo-
glik minsken by de klup te belûken, dit begjint fansels op it keatsfjild. Wy hoopje
dit jier dêrom safolle mooglik leden (en fansels ek nije leden) wer keatsend op it
sportfjild te sjen! 

Op it nije sportfjild, want it fjild is oer de kop west en yn gearwurking mei it
doarpsbelang fan Wytgaard komt der in nij ûnderkommen mei in keatsmuorre. 
Dêroer letter mear!
Oant sjen!�

Ut namme fan it nije bestjoer,

Arnold Jorna



(adfertinsje)

Ambachtsbakker Sybesma 
staat niet alleen klaar met brood en banket, maar ook met andere aanbiedingen, zoals:

* Ontbijtservice, een hele verrassing om deze te ontvangen, 
leuk voor huwelijk/geboorte of verjaardag of zomaar.

* Cijfertaarten, de nultaart bij een geboorte, of een leuke kindercijfertaart.
* Cijfertaarten van krenten en suikerbrood, graag vroegtijdig bestellen.
* Kadomand naar eigen keuze op te vullen, kan vanaf 10 euro tot 50 euro.
* Fototaarten, een foto kan op een taart of oranjekoek geplaatst worden, 
(foto graag digitaal aangeleverd via onze email).

Hebt u ideeën of vragen, bel ons gerust.

Ambachtsbakker Sybesma
Hylearderpaed 1 9031xw Boksum
Tel:    058-2541323 of 06-38770942
Email:    bakkerijsybesma@hetnet.nl
Maandags gesloten.
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UITNODIG ING VOORJAARSVERGADER ING maart 2014

K.V. MEI ELKOAR NIJ LIBBEN WYTGAARD WURDUM

Uitnodiging tot het bijwonen van de voorjaarsvergadering
voor leden van kaatsvereniging Wytgaard/Wurdum.
Datum: Vrijdag 28 maart 2014 
Tijd: 20.00 uur
Plaats:  de Twirre Wytgaard

Agenda 

1) Opening door de voorzitter

2) Notulen najaarsvergadering

3) Ingekomen stukken en mededelingen

4) Jaarverslag

5) Financieel verslag 2012
- Verslag kascommissie
- Benoemen/verkiezing kascommissie

6) “Wat is er het komende seizoen te doen op het sportveld”

7) Rondvraag

Komt allen!

* Wij hopen dat er van ieder werkgroep (perklegcommissie, materialencom-
missie, PR-commissie enz. iemand aanwezig is.

* De ouders van de jeugdleden zijn ook van harte welkom.



(adfertinsje)

Openingstijden: dinsdag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen 

van 8.30 – 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 –18.00 uur

Supermarkt Deelstra Meekeshof 1  9089 BC Wytgaard 058-2551707
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NOTULEN  LEDENVERGADER ING 16 /11 /2012 maart 2014

1) Opening door Andrea 
20.08 opening door de voorzitter. 

2) Notulen voorjaarsvergadering
Er zijn geen opmerkingen over de
notulen. Ernestine wordt bedankt voor
het maken van de notulen.

3) Ingekomen stukken / mededelingen
Bespreken kaatsagenda.
Watze vraagt alleen of er rekening is
gehouden met het weekend van het
kamp. Hij gaat nakijken wanneer dit
gepland staat.

4) Evaluaties commissies
Penningmeester: Menno geeft aan dat
er ongeveer 13.000 euro op de reke-
ning staat. Dit kun je gebruiken voor
een nieuw onderkomen. Als dit geld
gaat kosten dan kun je dit misschien
over vijf jaar afschrijven. De aanvraag
is gedaan, maar er is nog steeds niet
een vergunning.

Kransen commissie:
Ymkje geeft aan dat we bij elke partij
kransen maken en dit seizoen hebben
we bij 1 partij geen kransen gemaakt
vanwege vakantie periode en gelijk
kwam er een mail van een ouder hier-
over. Dat is een beetje jammer.

KNKB-commissie:
Op 1-9 hebben we een partij in
Wirdum geregeld. Dit was een mooie
partij met ongeveer 110 kinderen. Er
was een winnaars- en verliezersronde.
De keurmeesters hebben wij niet gele-
verd. De omzet voor deze partij was
ongeveer 400 euro.

Ledenpartij commissie:
Dit loopt vooral terug voor de volwas-
senen. Familiekaatsen is door het weer
dit jaar niet doorgegaan. De prijzen
zijn dit jaar door Alie geregeld. Dit
zijn altijd leuke prijzen.

Notulen van de Najaarsvergadering 
kaatsvereniging Mei Elkoar Nij Libben  
vrijdag 15 november 2013     

In de Twirre te Wytgaard.

Aanwezig:
Menno Deelstra, Paulina Boonstra, Rini Pijper,Wiesje
Lemsma, Ymkje Roorda, Pieter Deelstra, Hylke Andringa,
Jeroen Hemstra, Watze Jorna, Saskia Mulder, Trienke
Poelstra, Angela Terra, Eelke Nutma, Andrea van Duinen,
Ernestine Nijp-Jongsma
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KEATSNI JS M.E.N.L.

Paulina geeft aan dat de partijen wel
vaak zijn. Het is 1 keer per 2 weken.
Als je dit niet doet komt je niet op het
aantal partijen. Dan zou je per seizoen
minder moeten kaatsen. Ook omdat
anders dit niet uitkomt met de vakan-
ties. Misschien is een andere avond
ook wel een optie om meer kaatsers te
krijgen. Maar de opkomst van het
competitiekaatsen is ook minimaal.

Eelke geeft aan dat iedereen het ook
druk heeft. Vaak is kaatsen een sport
die je er even naast doet.
Vrijdagavond is eigenlijk niet een
optie, want heel veel leden voetballen
op vrijdagavond.

Hylke geeft aan dat het misschien een
optie is om per partuur op te geven.
Dus iedereen maakt dan zelf een par-
tuur.

Wiesje: Misschien een wilde partij voor
Wirdum/ Wytgaard.
In principe is het straatkaatsen in
Wirdum ook een wilde partij, maar er
was een minimale opgave.

Trienke (Boekje)
Graag alle info voor het boekje weer
tijdig inleveren. Dus de tekst + een
foto. Wel hebben we voor het boekje
van afgelopen jaar Femke gevraagd of
de foto op de voorkant van het boekje
mocht.

Jeugdcommissie
We hebben een leuk jaar gehad.
Tijdens het competitiekaatsen waren
er ongeveer 20 kinderen. In Wirdum

was dit wel iets minder bezocht. De
ouder en kindpartij was een succes in
Wirdum.
Er waren 25 kinderen bij het diploma-
kaatsen.Er was een situatie dat eigen-
lijk twee kinderen niet mee mochten
doen. Dus de communicatie van de
trainer moet beter.

Marijke Boersma en Saskia Mulder
komen in de jeugdcommissie. Rini
Pijper gaat de jeugdcommissie verlaten.

Gerard gaat weer wintertraining
geven mits er voldoende belang -
stelling is.

De training is op dinsdagavond. Dat is
er ook gymnastiek in Wirdum. We
gaan Jitske vragen of ze ook op een
andere middag kan trainen.

Ledenadministratie
Er is er één bij en een aantal eraf. Dit
zijn vooral kinderen.

Materialencommissie
Jeroen gaat samen met de materialen-
commissie kijken hoe het materiaal
ervoor staat. Er moet namelijk goed
naar de telegrafen gekeken worden.
Dit samen met  Oane regelen. Andrea
neemt contact met hem op.

Pauze

5) Bestuursperikelen
Jeroen Hemstra wil in de toekomst
ondersteunend werk doen, maar op
dit moment kan dit nog niet.
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NOTULEN  LEDENVERGADER ING 16 /11 /2012 maart 2014

Er zal geen vereniging meer zijn zon-
der bestuursleden. Officieel moeten er
drie bestuursleden aanwezig zijn. 
Andrea zit op dit moment 7 jaar in het
bestuur waarvan 4 jaar met twee per-
sonen.
Alles draait op dit moment wel door,
maar dit komt door alle commissies die
de vereniging heeft.
Paulina geeft aan dat ze het wel pret-
tig vindt dat ze bij iemand terecht kan
voor vragen.

Op dit moment zijn er geen aanmel-
dingen geweest voor een nieuw
bestuur.

6) Samenwerking met WWS
Het is heel moeilijk om nieuwe
bestuursleden te krijgen. Misschien is
een samenwerking met een andere
vereniging een optie. Een vereniging
waarbij je niet in elkaars vaarwater zit,
maar wel elkaars jeugd kan gebruiken.
Daarmee zitten we te denken aan
WWS. Dit is ook een vereniging die
dezelfde dorpen vertegenwoordigt.

De sponsorcommissie is al bijna 7 jaar
niet optimaal. Dit zou je dan voor
beide verenigingen kunnen combine-
ren. De penningmeester kun je voor
beide verenigingen apart houden.
De slotactiviteit en beginactiviteit kun
je dan voor beide verenigingen combi-
neren.

In de toekomst zitten we te denken
aan een omnivereniging, maar dat is
nog absoluut niet aan de orde.

Rini geeft aan dat er iemand van het
kaasten in het overkoepelend bestuur
moet zitten. Nu krijg je al niemand in
het bestuur hoe wil je dit dan doen in
een overkoepelend bestuur?

Menno vraagt of WWS het ook zo
geregeld heeft met de commissies.
Andrea geeft aan dat zij het niet zo
goed voorelkaar hebben met de ver-
schillende commissies.

Andrea geeft aan dat je dan de trai-
ningsdagen ook beter op elkaar kan
afstemmen.

Wiesje vraagt of er meerdere moge-
lijkheden zijn voor de toekomt.
Eelke geeft aan dat misschien een tij-
delijk bestuur een optie is. Per commis-
sie 1 persoon in het bestuur en vanuit
daar kijken wat de mogelijkheden zijn.
Menno geeft aan dat commissies
werkpersonen zijn. En als je in een
bestuur zit moet je wel een kaatshart
hebben.
Andrea: Je moet wel visie over het
kaatsen hebben. Het gaat om de sport.
Eelke: Voor de jeugd zou het mooier
zijn dat er meer mogelijkheden zijn.
Bijvoorbeeld het federatiekaatsen.
Menno is het met Rini eens. Als je al
niet eens bestuursleden kunt krijgen
voor onze vereniging dan krijg je dit al
helemaal niet voor een overkoepelen-
de vereniging.
Menno: Wat nou als er straks wel een
aanmelding komt voor een nieuw
bestuur?



(adfertinsje)

Adfertearje?
Nim kontakt op mei de sponsorkommisje

Ruurd Deelstra
(tel. 06 53 40 43 06)
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NOTULEN  LEDENVERGADER ING 16 /11 /2012 maart 2014

Andrea geeft aan dat dit jaar echt de
druppel is geweest. Ze is er klaar mee
en vooral omdat het al een aantal
jaren een probleem is. Ernestine geeft
ook aan dat ze zo niet verder wil.

Rini geeft aan dat het nu misschien
handiger is om de besturen apart te
houden en dat dit evt. iets is voor de
toekomst.

Andrea: Op dit moment zijn er niet
meer mogelijkheden. We hebben geen
aanmeldingen gehad voor een nieuw
bestuur. Het is opheffen of een samen-
werkingsverband.

In de vergadering wordt besloten dat
er een brandbrief naar de leden
gestuurd gaat worden. Er wordt een
extra vergadering gepland op vrijdag
13 december. Voor de vergadering zul-
len de kandidaten aangemeld moeten
zijn bij Andrea. Hylke Andringa gaat
deze brandbrief opstellen.

7) Prijsuitreiking ledenpartij 
volwassenen

Ernestine legt uit waarom er dit jaar
geen prijzen zijn. Van twee partijen
zijn er geen uitslagen bekend. Ze
heeft dit meerdere keren gevraagd
maar deze zijn niet bewaard. Als
iemand dit nog weet kan dit evt. nog
berekend worden. Maar we gaan geen
aannames maken.

8) Rondvraag
Jeroen geeft het bestuur een compli-
ment.

www.menlkeatsen.nl
de site fan keatsferiening Mei Elkoar Nij Libben

foto’s en útslaggen fan de ledepartijen en it lêste nijs...
foar berjochten en ynformaasje: Arnold Jorna <a_jorna@hotmail.com>
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In aparte koarte keatsgearkomste

Kinst net sizze dat ik der altyd bin.
Sterker noch. De lêste twa jier doch ik
inkeld noch ris oan in keatspartij mei.
Dochs die it my wat doe’t ik it briefke
krige wêr’t yn stie dat de keatsklup
mooglik ophâlde soe te bestean of
miskien in ûnderdiel wurde soe fan
WWS. Nettsjinsteande dat de ôfsûn-
derlike kommisjes fan de keatsklup as
jeugdkommisje en ledepartijkommisje
wol goed draaie, siet it probleem by it
deistich bestjoer. In deistich bestjoer is
û.o. nedich foar it nimmen fan feran-
twurdlikheden. De lêste pear jier hie-
nen û.o. Wiesje Lemsma, Ernestina
Jongsma en Andrea van Duinen de
karre lutsen. Hoewol ‘t se ferskate
oproppen dien hienen kamen der gjin
minsken en der wie dan ek gjin oare
wei om …..

Ik hie it drok mar dochs die it my wat.
It spultsje as ûnderdiel fan WWS of
miskien hielendal gjin keatsen mear yn
Wytgaard? Ik ha wier neat tsjin WWS
mar foar myn gefoel heart it keatsen
foaral by Wytgaard.

In tweintich man wienen der op ôf
kaam. Andrea van Duinen iepene de
gearkomste mei ús earst wolkom te
hjitten. Doe’t  frege waard hoe oft wy
no fierder moasten naam Rinie it wurd
en sei dat se fiif manlju/froulju ree fûn
hie dy’t yn it bestjoer woenen. Rinie
Pijper, Catrien Jorna, Hielke Andringa,
Arnold Jorna en Angela Terra.
Allegearre minsken dy’t wierskynlik
itselde tochten. “Dit mei net barre. As
it fuort is komt it net werom.” Doe’t
bekend waard dat der nije minsken
wienen kaam der applaus. Der wie
opluchting. In prachtich momint. 

Ek prachtich dat der wol stilstien waard
by de minsken dy’t noch wol yn it be -
stjoer sieten. It is fansels net neat dat je
jierren mei in te lyts bestjoer besykje
om de karre te lûken. Petsje ôf.

It nije bestjoer kin los. Ien fan de earste
saken dy’t  oanpakt wurde sille is it
ôfmeitsjen fan de internetside. Hy stiet
al yn de steigers mar moat noch fold
wurde. Ek in winterkompetysje sil by
genôch dielname opstart wurde kinne. 

It wie in aparte gearkomste dy’t 
ûngefear 15 minuten duorre hat. 

Simon Feersma Hoekstra
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FERSLACH AKT IV ITE ITEN  2013 maart 2014

Nadat de opkomst van het competitie-
kaatsen in 2012 al behoorlijk terug-
liep, bleek in 2013 dat het nog erger
kon. Natuurlijk is iedereen druk met
van alles, maar een uurtje balletje
slaan werkt toch lekker ontspannend �

Bij deze dan ook de oproep aan ieder-
een, kom gezellig op de woensdag-
avond een potje kaatsen. Het is
bedoeld voor iedereen, dus of je nu
wel of niet kunt kaatsen iedereen is
welkom.

We starten op woensdag 23 april om
19.30. Tot dan!!

In tegenstelling tot het competitie-
kaatsen was de opkomst van het
kaats trainen van de volwassenen wel
goed. Heel mooi natuurlijk, maar het
was voornamelijk de oudere jeugd die
voor een goede opkomst zorgde. Dus
ook hier laten de volwassenen het een
beetje afweten. Dit jaar wil Gerard het
trainen voor volwassenen wel weer
geven, dus iedereen is weer welkom. 
Het trainen is op dinsdagavond van
20.00 tot 21.00 uur. De eerste training
zal zijn op 22 april. 

Groetjes Angela

Competitiekaatsen en trainen volwassenen!!

taktyske besprekking op topniveau



(adfertinsje)
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Begjinnersspul
Op woensdagmiddag 12 juni 2013
stonden 10 kinderen uit groep 3/4 
uit Wytgaard en Wirdum klaar op het
kaatsveld. Er waren dus 5 parturen
en elk partuur kaatste 2 keer.
Er waren spannende partijen bij en
voor de mensen die mee hielpen, was 
het goed opletten, want de regels van
het begjinnersspul zijn een beetje
anders dan bij het gewone kaatsen.
De kinderen deden erg hun best: er
waren prachtige zitballen bij en de 
keatslijn werd zo nu en dan ook voor-
bij geslagen vanuit het perk. Erg knap,
want een bal uit het perk slaan is best
wel moeilijk als je nog maar
net op kaatsen zit en (bijna) nog nooit
een partij hebt gekaatst.
Het was ook mooi om te zien dat de
kinderen hun best deden om niet 
op elkaar te mopperen als er iets mis
ging: “Jammer, de folgjende bal giet
goed!”
Tussen de partijen door was er limona-
de, koffie en thee met een koekje.
Om 3 uur waren we klaar en konden
we, onder het genot ven een ijsje,
de prijzen bekend maken.
Er waren medailles voor de 
4e en 5e prijswinnaars: 

Steven en Homme Douwe 
Lindo en Jan Roelof

De 3de prijs was voor Sydo en Monica,
die gingen met een beker naar huis.
De winnaars van de 2de prijs kregen
ook een beker, dat waren: Iris en Alida.
De 1ste prijs, een beker en een echte
krans, was voor: Jesse en Nynke Ytsje. 

Het was een leuke middag en we
hopen jullie allemaal heel vaak op
het kaatsveld te zien.
Iedereen die geholpen heeft deze mid-
dag: bedankt!

De jeugdcommissie

Diplomakaatsen
Op donderdag 27 juni was het weer
tijd voor het diplomakaatsen.
De opkomst was weer goed. Er was
wel wat verwarring over wel of niet
opgeven, dus de opkomst was groter
dan verwacht en dat is natuurlijk
alleen maar mooi. Dit jaar zullen we
ervoor zorgen dat de opgave beter
gecommuniceerd wordt.

Tijdens de training hebben de kinde-
ren alvast geoefend met de diverse
onderdelen, en dat bleek ook wel uit
de resultaten. De score was goed!! De
kinderen kregen de diploma’s gelijk
mee naar huis, dus we hoefden ze niet
lang in spanning te houden. 
En zoals elke keer werd de avond
weer afgesloten met een welverdiende
ijsco.

Vrijwilligers en diplomakaatsers,
bedankt voor de geslaagde avond!!

Groetjes Angela

It Jeugdkeatsen yn 2013

FERSLACH JEUGDAKT IV ITE ITEN  2013
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Ouder & kind partij op it WWS fjild yn Wurdum 

KEATSNI JS M.E.N.L.

Fuort te keatsen
Fjouwer bern ha wy opjûn by as Wergea as Reduzum. Hjirby it resultaat:

RixtYpie Wispelweij 10 kear KNKB keatst, bij de famkes. Se hat trije kear 
in priis wûn, 1e ferl, 2e ferl en 3e yn e winnersronde.

Kim Kuperus hat twa kear KNKB keatst en fierders hast alle 
federaasjewedstriden; 1x 2e priis.

Rixt Vellinga hat gjin KNKB keatst, wol hast alle federaasjewedstriden; 
en mei sukses: 2x 1e priis, 3 x 2e priis!

AnnaMarijke Stoker hat foaral ferderaasjekeatst, 1e pr, 2e pr en 1e verl. 
Op de slotpartij fan de KNKB (yn Wurdum): 2e ferl.

N.B. Als je niet wilt dat er foto's van jou of je kinderen
op de website komen (of in het kaatskrantje), dan
moet je dit even doorgeven via bestuurkvmenl@live.nl.
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maart 2014

Jeugdcompetitiekaatsen
Het competiekaatsen zit er weer op.
Ieder donderdag werden de perken
klaargelegd door een groepje vrijwilli-
gers ( heren bedankt!) voor onze
enthousiaste jeugdkaatsers.  Hannie
van Wijngaarden en Rick Dijkstra
waren de vaste vrijwilligers op deze
avonden en we waren erg blij met hun
hulp.
Na de loting kon er gekaatst worden.:
kinderen in het veld en ouders bij een
perk of op de telegraaf.
Er werd vaak spannend gekaatst, maar
vooral sportief! We
hebben………..keer gekaatst en op de
slotavond wordt dan bekend gemaakt
wie de wisselbeker een jaar in huis
mag hebben.

Ouder- en kindkaatsen
Donderdag 12 september was dan de
feestelijke  slotavond, als afsluiting
van het kaatsseizoen voor de jeugd.
Sinds een aantal jaren is dat de ouder-
en kindpartij. Er lagen 11 perken klaar
op deze zonnige avond,
maar dat waren niet genoeg. Op het
laatste moment moesten er nog 2 bij
gelegd worden. Er waren 26 kinderen
om met een ouder, pake, kennis….te
kaatsen. Wat een opkomst! 
En wat werd er leuk, sportief en gezel-
lig gekaatst. De eerste omloop begon-
nen we met een eerst gelijk. In de
pauze was er natuurlijk voor iedereen
koffie thee en limonade.
Daarna hing er voor iedereen een spel
aan de telegraaf, want we moesten
wel voordat het donker werd klaar
zijn.

Nadat de laatste ballen waren gesla-
gen, konden de wisselbekers en de
herinnering- standaards van dit sei-
zoen uitgereikt worden.
De beker voor de A-jeugd van de
ledenpartijen was voor Wietse-Jan van
Wijngaarden. Annamarijke Stoker had
de beker voor de B-jeugd gewonnen. 
Ook voor het competitiekaatsen was
er een winnaar. Het was een spannen-
de strijd dit seizoen. Nynke Ytsje
Boonstra werd derde, Harm Boonstra
tweede en de winnaar was Hilde
Mulder. Die ging met de wisselbeker
en de herinnering- standaard naar
huis. 
Voor alle kinderen die meegedaan
hadden was er een vinger-bungeebal.
Het was een geslaagde avond, waar je
als vrijwilligers met een goed gevoel
op terug kijkt.
Rini stapt nu uit de commissie en er
zijn twee enthousiaste ouders die de
commissie komen versterken, namelijk
Saskia Mulder en Marijke Boersma.
Tot slot willen we iedereen bedanken
voor de hulp van het afgelopen jaar:
perkleggers, Hannie en Rick voor de
hulp bij het competitiekaatsen en alle
ouders.
Tot ziens op het nieuwe veld in
Wytgaard,

Jeugdcommissie KVMENL

FERSLACH JEUGDAKT IV ITE ITEN  2013
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KEATSNI JS M.E.N.L.

Gedragscode Mei Elkoar Nij Libben
Lid worden van Mei Elkoar Nij Libben
(MENL) doe je op vrijwillige basis,
omdat je kaatsen een mooie en leuke
sport vindt. Kaatsen doe je samen met
anderen om plezier met elkaar te heb-
ben en elkaar te stimuleren en te
inspireren om beter te worden. Hierbij
gelden de normale waarden en nor-
men. Echter blijkt dat er aanvullende
regels nodig zijn voor bij de trainin-
gen, ook vanuit de kinderen zelf. 

In overleg met een aantal ouders, de
trainers en de jeugdcommissie zijn we
het volgende overeengekomen: 
• Je levert een positieve bijdrage aan

het zo goed mogelijk laten verlopen
van de training.

• Je accepteert het gezag van de trainer
en luistert goed naar zijn uitleg en
volgt de (veiligheids)instructies op.

• Je valt geen mede-kaatsers lastig
vóór, tijdens, of na de training.

• Je doet niet iets waarvan je weet dat
dit niet tot de normale gangbare
normen hoort (zou dit bij mij thuis
wel mogen?).

• De trainer geeft training bij MENL
omdat ook hij kaatsen een mooie
sport vindt en zijn kennis graag aan
jou wilt overbrengen. De trainer
moet zorgen voor een omgeving en
een sfeer waarbinnen de kaatser
zich veilig kan voelen.

Maatregelen:
Als een lid zich schuldig maakt aan het
overtreden van deze gedragsregels,
wordt hij daarop aangesproken door
de trainer. Hierbij kan onder anderen
gedacht worden aan het verstoren van
de training, elkaar pesten, grote
mond, niet eens zijn met beslissingen
van de leiding. 

Afhankelijk van de overtreding zal de
maatregel kunnen zijn:
1. Waarschuwing
2. Afkoelen 
3. Stoppen met deze training maar

blijft op veld
4. Berisping
5. Overleg met ouders over hoe nu

verder

Gedrachregels by treningen:  

hoe om te gean mei immens hâlden en dragen?

Al sûnt in pear jier rinne wy, en benammen de treners, tsjin it gedrach fan de
jongerein oan. Dit jier moast it sels safier komme dat in groep nei hûs ta stjoerd
is. Om dit foar it kommende seizoen foar te wêzen binne wy, yn oerlis mei twa
âlden, ta ôfspraken kaam. Dy sette wy hjir útein, mar dêrneist wurde de ôfspra-
ken ek oan it opjeftebriefke taheakke én sille dy by de earste trening bepraat
wurde. Wy hoopje op dizze wize dat elkenien, bern, treners en âlden, wit wat
fan him/har frege wurdt. 
Om gjin betizing te krijen binne de ôfspraken ûndersteand yn it Hollânsk útein set.



Uitgangspunt is, om altijd in een
gesprek uit te leggen waarom tot de
maatregel is gekomen, waarin ook de
kaatser kan aangeven waarom hij tot
die overtreding of het negeren van de
gemaakte afspraken is gekomen. Er
kan pas overgaan worden naar een
maatregel als voorgaande maatregel is
toegepast, tenzij er sprake is van ern-
stig negatief gedrag. Na iedere maat-
regel bespreekt de trainer nogmaals
het ongewenste gedrag met de kaat-
ser en vanaf maatregel 3 ook met de
ouders.

Hopelijk kunnen we door deze regels
kinderen meer structuur bieden, dui-
delijkheid geven in wat wij van hen
verwachten en hun op hun gedrag

aanspreken. Waardoor er voor een
ieder meer kaatsplezier ontstaat. Het
moet voor een ieder duidelijk zijn dat
alle trainers vrijwilligers zijn en die
met passie het kaatsen willen over-
brengen. Mocht blijken dat ze in het
uitvoeren van hun passie enige tegen-
werking krijgen, kan dit ontaarden in
het niet meer plezier hebben en dus
stoppen met het geven van trainingen.
Wat dan weer jammer zou zijn.

(N.B. Daar waar de mannelijke vorm is

gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm wor-

den gelezen en waar training of trainer

staat kan ook competitie en begeleider

gelezen worden.)

Het bestuur
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Verhuur kaatswanten jeugd.

Ook dit jaar is het weer mogelijk om
een kaatswant te huren. 
Wij willen het voor de jeugd van onze
vereniging mogelijk maken om met
een kaatswant te spelen. Een kaats-
want kost al snel € 70,- en dit kan een
belemmering zijn voor beginnende
kaatsers die eerst eens willen probe-
ren. 

Er zijn nog wanten beschikbaar!
Kinderen kunnen een kaatswant voor
één seizoen ‘huren’ voor een bedrag
van € 15,-. Met zo’n want kaatst het
vast comfortabeler, ook al leer je de
sport (technisch) beter door eerst met
de ‘blote’ hand te werken….

Na één seizoen moet de beslissing
worden gemaakt om door te gaan
zonder want of er zelf één aan te
schaffen.
De borg voor de kaatswant is € 50,- 
en verdere informatie is te verkrijgen
bij Paulina tel. 058 2551434.

(Er wordt in principe gewerkt op volgorde van
aanvraag, alleen nieuwelingen krijgen voorrang.)



(adfertinsje)
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YNTERV IEW maart 2014

In fleurich petear mei…. 
Ymkje Roorda

Keatst al lang?
Ik bin yn de lêste jierren fan ‘90 doe’t
de bern grutter wiene begongen.
Derfoar siet ik altyd as taskoger op de
bank, dat wie dan in gesellige middei,
it keatsen is moai om nei te sjen. Mar
doe wie der oer it algemien folle
mear publiek as no. Foar it earst
begong ik mei in merkepartij, de
twadde merkepartij siet ik bij Appie
en ha we in soad wille han. Ik krige
de smaak te pakken en ha fanôf doe
eltse moandei-te-middei ‘frouljuske-
atst’ under lieding fan myn aldste
broer Gerard Roorda. Dit dogge we
no noch eltse moandei! At der froulju
binne dy’t it leare wolle of ‘keatssin’
ha dan kinne se op moandei wol op it
keatsfjild terjochte! Fjirders probearje
ik no eltse kear at ik kin mei te dwaan
oan de ledenpartijen. It binne moaie
sneinen.

Wat fynst it leuke fan keatsen?
Je binne lekker bûten, sportief
dwaande, je sporte yn in lyts teamke
en it is gesellich. Soms spylje je mei
ferskillende listen, dan sist elke kear
by in oar, dat is ek wolris leuk. En de
neisit fyn ik ek hiel leuk, nei in spor-
tieve middei efkes gesellich ofslúte.

Do bist de oanstjoerster fan de
krânse kommisje, wat docht dizze
kommisje?
Wij meitsje de krânsen. Dit dogge we
alwer hiel wat jierren, hoe lang krekt
wit ik net. Earst diene we it yn de

Twirre, no bij Rini thús. Cor Wispelwey
levert it grien oan en Rini bewurket
dit al foardat we begjinne. It grien
wurdt om de hoepels hinne draaid en
it blomstikje komt der dan ek noch
op. Mei in stik as wat froulju is dit op
freedtejûn of op in sneon in moai
putsje en ek gesellich. Foar eltse partij
moatte we faaks wol in stik as tsien
krânsen meitsje at it der net tolve
binne. Ik keapje sels de blommen, it is
eltse kear wer in útdaging om moaie
blommen te bemachtigjen foar in lyts
priiske. Foar ús is it in sport om moaie
krânsen te meitsjen foar in bytsje sin-
ten. At der froulju binne dy’it ek leuk
liket om ús te helpen binne die fan
herte wolkom!

Wat fynst de moaiste keatspartij fan
it jier?
No, de Keninginnepartij fyn ik leuk
omdat it de earste partij wer is. In
soad minsken ha dan frij en dan is der
wer wat te dwaan yn eigen doarp. De
merkepartij fyn ik ek hiel bysunder,



(adfertinsje)



KNKB-partij
Op zondag 1 september 2013 hebben we deze partij weer geregeld. 
Dit keer in Wirdum omdat het veld in Wytgaard niet beschikbaar was. Dit was een
groot succes. Gelukkig mochten we de kantine van WWS gebruiken.

foto: Eelke Nutma mei de priiswinners.
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YNTERV IEW maart 2014

eltsenien út it doarp mei dan meid-
waan. Dan ha je der ek persoanen by
dy’t noait keatse, it kin dan hiel fer-
rassend wêze hoe’t sa’n partij rint.
Mar it strjitkeatsen fyn ik ek hiel leuk.
Dan ha je in lytser fjild, de goeie keat-
sers slaan dan soms samar kwea of
buten mei harn kracht. Dan rint it
samar oars as oars. 

Hast noch dingen dy’st sein ha wolst?
Ja ik wol sizze dat it prachtig is dat
der in nij bestjoer is. Geweldich dat
dizze minsken harn der foar ynsette
wolle. Ek it âlde bestjoer hat goed syn
best dien fansels. Mar at it ien kear
fuort is, dan komt it net samar wer! Ik
winskje it nije bestoer in protte sukses
ta en oant de earste kear mar wer op
de Keningspartij!



(adfertinsje)
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FEDERAASJE  /  KNKB maart 2014

Kinderen die opslag C beheersen en
diploma C hebben gehaald, kunnen
meedoen aan het federatiekaatsen.
De federatie kan gezien worden als
een opstap naar de KNKB. 
Aan KNKB-wedstrijden kun je mee-
doen als je op beide onderdelen een
D hebt gehaald.

Federatiekaatsen is in wedstrijdvorm
kaatsen met kinderen van verschillen-
de verenigingen in het midden van
Fryslân. Op deze manier ontmoet je
leeftijdsgenoten van verschillende
verenigingen op de verschillende
kaatsvelden. 
De federatie partijen worden allemaal
op zaterdag gespeeld om 13.00 uur. 

Wel moet je lid zijn van een kaats -
vereniging die aangesloten is bij de
KNKB (MENL is dat niet). Voor kaats -
ers uit Wytgaard is dat Reduzum,
kaatsers uit Wirdum/Swichum moeten
lid zijn van de vereniging uit Wergea.

Als je wilt dat wij (MENL) voor jou de
contributie betalen moet je op z’n
minst aan 3 activiteiten van de KNKB
of van de federatie meedoen. 

Opgeven voor deze wedstrijden kan
tot en met dinsdag bij Cor Wispelweij
uitsluitend per mail
ctwispelweij@gmail.com.

Let op! De data van de wedstrijden
staan hierboven. Eventuele wijzigin-
gen worden op de site geplaatst.

Deelname aan federatie en/of KNKB 

Federatie ‘Mid Fryslan’ 

Agenda Wedstrijden 2013
3 mei  Goutum

10 mei  Ljouwert (LKC)
17 mei Grou
24 mei Reduzum
30 mei Raerd (12.00)
7 juni Jirnsum 

14 juni  Wergea 
21 juni Akkrum
28 juni  Húzum

tijden: www.federatiemidfryslan.nl
opgave: ctwispelweij@gmail.com

‘Fuort te keatsen?!’
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Jeugd 2014
Begjinnersspul (groep 3 en 4) 
op woensdag 11 juni 15.00 uur.

Diplomakeatsen (vanaf groep 5) 
op donderdag 19 juni 18.45 uur.
(onder leiding van Angela Terra)

Kompetysjekeatsen jeugd 
vanaf donderdag 15 mei 
NB. opgave voor 18.45 

zodat we 19.00 uur los kunnen)

Slotdei (âlder-bern-partij)
11 september 

@kvMENL Volg Kaatsvereniging MENL op twitter en je
vergeet nooit weer een ledenpartij! Daarnaast blijf je op de
hoogte van alle ontwikkelingen rondom MENL! 

Simmertrening
Jeugd
Tiisdei (begjint 22 april):
18:00 – 19:00 (Gerard vd Kooi)
19:00 – 20:00 (Gerard vd Kooi)
Woansdei (begjint 23 april)
16:00 – 17:00 (Jitske Andringa)
17:00 – 18:00 (Jitske Andringa)
(de earste 3 x in de Twirre)

N.B. Yn de maaiefakânsje 
is der gjin training

Graach in sms’ke as jim net kinne!

Gerard 06 547 246 67
Jitske 06 164 944 09
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SEN IOREN maart 2014

Simmertrening 2014
Op tiisdeitejûn 20:00 – 21:00 foar senioren,

ûnder lieding fan Gerard vd Kooi. 
Data: fanôf 22 april 2014

Kompetysjekeatsen

It kompetysjekeatsen foar senioren
is ek dit jier wer op woansdeitejûn. 

We begjinne op 14 maaie, eltse
wike oan’t 2 july. Nei de simmerfa-
kânsje (20 augustus) giet it wer
fierder oan‘t 17 septimber ta.

Doch allegear mei, dan wurdt it
wer gesellich op it fjild. Kransen recycling!

Wolle jim de hoepels wer
ynleverje by my, dan kinne
we se dit jier wer brûke. 
By need helje we se sels
wol op! Tige tank alfêst. 
Ymkje Roorda: 
058-2552541.  

Frouljuskeatsen
Moandeitemiddeis is der krekt as
ôfrûne jierren wer it frouljuskeatsen,
fan 13.00 oant 15.00 oere op it
sportfjild yn Wytgaard. 
As it in bytsje kin sil Gerard Roorda
dit wer yn goede banen liede. 
Eltsenien is wolkom en net-leden
meie earst efkes in pear kear
‘besykje’...

Mocht je vorig jaar geen
mail van de ledenpartij
hebben ontvangen, stuur
dan je e-mailadres naar 
ledenpartijmenl@live.nl, 
dan zetten we je ook in
de lijst.
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Programma Jeugd en Senioren 2014
Datum Activiteit. Aanvang Locatie

28 maart vrijdag Voorjaarsvergadering Twirre 20.00 uur Wytgaard

26 april zaterdag Koningspartij Jeugd 11.00 uur Wytgaard

Senioren 13.00 uur

18 mei zondag 1e ledenpartij Jeugd 11.00 uur Wytgaard

Senioren 13.00 uur

1 juni zondag 2e ledenpartij Jeugd 11.00 uur Wytgaard

Senioren 13.00 uur

11 juni woensdag Begjinnersspul voor groep 3 en 4 15.00 uur Wytgaard

19 juni donderdag Diplomakaatsen vanaf groep 5 18.45 uur Wytgaard

20 juni vrijdag Midzomerpartij invulling volgt Wytgaard

29 juni zondag 3e ledenpartij Jeugd 11.00 uur Wytgaard

Senioren 13.00 uur

7-sept zondag 4e ledenpartij Jeugd 11.00 uur Wytgaard

Senioren 13.00 uur

11 sept  donderdag Slotdei: Ouder en Kind partij 18.45 uur Wytgaard

21-sept zondag Straatkaatsen Jeugd 11.00 uur Wirdum

Senioren 13.00 uur

14 nov. vrijdag Najaarsvergadering in de Twirre 20.00 uur Wytgaard

• Let op: Opgave voor de ledenpartijen tot woensdagavond 19.00 uur. 

Opgave bij voorkeur via de e-mail: ledenpartijmenl@live.nl 

Wijzigingen voorbehouden: volg www.menlkeatsen.nl
N.B. Alle activiteiten voor het WWS-veld zijn onder voorbehoud.
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HAAIMA PEUGEOT DEALER
Haaima Wurdum Werpsterdijk 1 - Tel.: (058) 255 13 02
Haaima Leeuwarden Saturnusweg 6 - Tel.: (058) 288 20 18
Haaima Franeker James Wattstraat 4 - Tel.: (0517) 39 76 00         
Haaima Burgum Mr. W.M.O. van Veenweg 34 -  - Tel.: (0511) 46 98 22

UW PEUGEOT
EN HAAIMA
Net zoals er over het kaatsen, de Elfstedentocht, het fierljeppen of het skûtsjesilen wordt  
gesproken… Zo wordt er ook over Haaima gesproken. Want Haaima, met vestigingen in  
Wurdum, Burgum, Leeuwarden en Franeker, is een begrip in Fryslân. Daar wordt iedere klant 
op maat bediend. Prachtige personenauto’s, bestelwagens… Haaima lost elk mobiliteits- 
probleem op. Bij Haaima vindt u alles voor de heilige koe! Samen halen wij het beste uit uw  
auto. Dat is ècht Haaima!

AUTO HAAIMA: NIETS IS BETER. www.autohaaima.nl
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