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COLOFON april 2016

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, algemeen lid 06 30 69 62 61
Femke Koopmans, algemeen lid 06 19 54 23 93
Angela Terra, jeugdcontactpersoon 06 52 35 19 33
Catrien Schuurman, penningmeester / ledenadministratie 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

Commissies

Jeugd commissie:
Ilse Blümers 
Marijke Boersma
Saskia Mulder

Competitiekaatsen jeugd:
Organisatie:
Hannie van Wijngaarden
Paulina Boonstra
Perklizzers:
Ale Terpstra
Wietze van Wijngaarden
Bram van Wijngaarden

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

Materialen commissie:
Alfred Hoekstra
Oane de Haan
Jeroen Hemstra

Ruurd Deelstra
Ledenpartij commissie: 
Hylke Andringa
Watze Jorna
Pieter Deelstra
Bouke de Vries

Kransenmakers: 
contactpersoon 
Ymkje Roorda 058 2552541

Trainer: 
Berend Riemersma 
(tel. 06 34 83 56 79

Sponsor commissie:
Ruurd Deelstra
(tel. 06 53 40 43 06)

Redactie Keatsnijs:
Piter Andringa (opmaak)

Website
www.menlkeatsen.nl

Verhuur
Oane de Haan
Tel. 058 - 2552149

Keet:
John Efdé
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Lidmaatschap MENL 2015
Tarief Senioren € 22,- 

Jeugd (t/m 17 jr) € 22,- (incl. zomertrainings- en recreatiefaciliteiten)
Het derde jeugdlid uit één gezin is gratis.

Aanmeldingen / wijzigingen / beëindigen:
per mail bestuurkvmenl@live.nl
of schriftelijk: Catrien Schuurman, Hegedyk 14, 9089 BN  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).

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
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april 2016FAN DE  FOARS ITTER

Fan de foarsitter...

Nei in net al te kâlde winter leit no it ‘Keatsnijs’ wer op de matte. Dan binne je
der wis fan dat it moaie waar der wer oan komt! We hoopje yn elts gefal allegear-
re wer op in simmer mei moai keatswaar! Ik moat earlik sizze dat ik as jonge
“onervaren” foarsitter even op de webside spykt ha by de foarige boekjes om te
sjen wat ik de oare jierren skreaun ha yn it foarwurdsje. Mar sa seach ik dat der
dochs al wer hiel wat feroare is. (Ik kin de tekst dus net “kopiëre/plakke”). 

Foarige winter lei it hiele sportfjild noch oer de kop. Sa merke je ek wer hoe fluch
we mei inoar wenne oan de nije gemakken. Want we meie dochs tige wiis wêze
mei us nije ûnderkommen en binne de measten de âlde keten en hokjeboel grif al
wer ferjitten. Derneist is it prachtich om te sjen dat de keatsmuorre al sa’n soad
brûkt is it ôfrûne jier. Ek de bûnscoach fan it muorrekeatsen fûn it enthousiasme
moai om te sjen en komt ek graach oankommende simmer noch ris langs om noch
in muorrekeatsklinik te jaan. 
Dêrneist wie it it ôfrûne jier ek genietsjen fan al it jeugdkeatsen. By de ledepartij-
en op sneintemoarn mocht no ek de jongste jeugd fan it begjinnersspul echt lede-
keatse. Dit soarge foar in soad jeugd en in protte âlders op it fjild. Dizze belutsen-
heid is fansels ek altyd moai om te sjen! Mar it moaiste is dochs as de jonge bern
“striele”, mei in moaie priis of sels in krâns. 
By de folwoeksenen ferskilde de opkomst noch al wat. Mar as je sjogge nei hoe-
folle ferskillende leden der it ôfrûne jier keatst hawwe, soms mar ien as twa partij-
en, dan is it oantal wol hiel heech. De measte keatsers fine it dan ek it leukst as
der in soad keatsers op it fjild binne. Sels stjoere wy mailtsjes by de leden lâns om
de partijen oan te kundigjen mar dochs hearre we soms de ferhalen fan minsken
dy’t ferjitten binne har op te jaan. Skande fansels! Ik soe jim dan ek freegje wolle
om inoar der op te wizen dat der wer keatsen is. Motivearje inoar sa dat we der it
oankommend jier wer mei in grutte gesellige ploech minsken steane; by de jeugd
mar ek by de folwoeksenen. 
Fierder noch in belangrike meidieling fan út it bestjoer, oplettende lêzers ha it yn
it ‘Colofon’ fan dit boekje miskien al sjoen, mar sûnt begjin fan dit jier is Femke
Koopmans by ús yn it bestjoer kaam. Dit om de kontinuïteit foar de takomst te
bewarjen, sa dat we net allegearre tagelyk wer út it bestjoer geane. We binne wiis
mei de steun fan Femke en we wolle har wolkom hjitte yn it bestjoer. 

Wy hoopje jimme dit jier allegearre wer sa folle mooglik op it keatsfjild tsjin te
kommen sa dat we der mei inoar wer in sportyf en gesellich keatsseizoen fan
meitsje kinne.

Oant sjen op it keatsfjild!
Arnold Jorna



(adfertinsje)
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NOTULEN LEDENVERGADER ING 9 /10 /2015 april 2016

1. Welkom
Om 20:05 heet de voorzitter iedereen
welkom en opent de vergadering.
Wederom een grote opkomst waar hij
dan ook erg blij mee is. Sipke Deelstra
komt iets later binnen dus de deuren
kunnen op slot.
Er zijn geen mededelingen of ingeko-
men stukken.

2. Over de notulen van vorig jaar zijn
geen aanmerkingen omdat niemand ze
heeft gehad. De voorzitter wijst de aan-
wezigen op de notulen die in het kaats-
boekje terug te vinden zijn.

3. De kaatsagenda wordt door de voor-
zitter besproken en toegelicht. Hierover
zijn in de eerste instantie geen opmer-
kingen.
De revanche-merke partij is goed ont-
vangen en er wordt positief gereageerd
op het voorstel om dit volgend jaar
weer te organiseren.
Van Bonno Duhoux is het voorstel geko-
men om het straatkaatsen eerder in het
seizoen te houden; wellicht is midzomer
een optie. De animo neemt af. Dit sei-
zoen werd de week na de straatkaats-
partij de WTK-partij georganiseerd. Dit
weerhoudt misschien Wirdummers om 2
zondagen achter elkaar te kaatsen en
kiezen dan voor de WTK. Een ander
punt zou de promotie kunnen zijn.

Daarin zal volgend
jaar waarschijnlijk
wel een slag te
behalen vallen.
De deelname bij de
partij van 6 sep-
tember viel ook
enigszins tegen
qua volwassenen. Dit zou te maken heb-
ben gehad met het matinee van de
Redúster merke. Het is handig om even-
tuele belemmeringen mee te nemen in
de partijplanning.
De vraag wordt gesteld of de
Koningspartij weer op koningsdag valt.
Het antwoord is ja. Afgelopen seizoen
veel deelname dus dat succes wordt
hopelijk herhaald.

4. Bij afwezigheid van Rini wordt het
jaarverslag voorgedragen door Hylke.

5. Catrien heeft het Financieel Verslag
uitgeprint en uitgereikt aan de aanwezi-
gen. Het is nog niet definitief omdat het
boekjaar loopt tot januari. Dan zal ook
de kascontrole plaatsvinden.
Er valt op dat de vereniging dit jaar
weer en mooie winst heeft behaald.
Daar moet nog aan worden toegevoegd
het bedrag dat MENL nog tegoed heeft
van het Dorpsbelang voor de vloer in
het nieuwe onderkomen.
De ledenpartijen zijn niet altijd winstge-

Verslag najaarsvergadering 9 oktober 2015

Afwezig met kennisgeving: Marijke Boersma, Trienke Poelstra,
Menno Deelstra, Rini Pijper, Angela Terra.
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KEATSNI JS M.E.N.L.

vend. Daarbij wordt er vooral voor
gekozen om te investeren in de prijzen
als stimulans voor de jeugd. Zolang de
club op deze financiële manier door-
gaat, moet dat zo blijven.
De opbrengsten van de ledenpartijen
komen puur voort uit de inleggelden: 
€ 2,- voor de jeugd, € 4,- voor de oudste
jeugd en volwassenen.
Een vraag van Bauke Jongbloed over de
2 posten op het verslag. Dat wordt uit-
gelegd als de balans. Ruurd Deelstra
voegt daar aan toe dat de linker kant is
wat de vereniging heeft; eigen vermo-
gen. Aan de € 16.000 eigen vermogen
moet nog een kleine € 1.400 worden
toegevoegd.
Menno Deelstra heeft aangegeven dit
jaar zijn functie voor de club neer te
leggen. Catrien zal dit overnemen.
Bauke Jongbloed vraagt wat de Loten
Opbrengst is. Dit was vorig seizoen de
opbrengst van de Grote Clubactie. Dit
jaar heeft MENL besloten hier niet aan
mee te doen en andere verenigingen
(o.a. WWS) hierin de kans te geven.

6. Evaluaties van de commissies:
Saskia Mulder (Jeugd) geeft aan dat het
een mooi seizoen is geweest. Het was
vaak druk en het plezier was te merken
bij de jeugd. De nieuwe trainer Berend
doet het erg leuk. Ilse Blümers is aan de
jeugdcommissie toegevoegd en het
team functioneert goed. Silke Mulder
heeft de krant gehaald. Catrien kan hier
aan toevoegen dat er veel nieuwe
jeugdleden bij zijn gekomen. Arnold
heeft ook veel positieve geluiden
gehoord over het jeugdkaatsen.
Alfred Hoekstra (Materialen) heeft geen
opmerkingen. Bij het bestuur is aange-

geven dat er misschien wel eens naar de
telegrafen kan worden gekeken. Uit de
zaal komt de opmerking dat er (te) wei-
nig proppen zijn. De jeugdcommissie
zou graag een duidelijk onderscheid in
de lijnen zien. Hylke en Alfred gaan
binnenkort inventariseren wat er even-
tueel zou moeten gebeuren.

Appie de Ruiter (Perkleg) is dik tevre-
den. Het enige punt is de krammen.
Daar zouden wellicht meer van mogen
komen. Ook dit zal worden meegeno-
men tijdens de komende inventarisatie
met de materialencommissie.

Hylke Andringa (Ledenpartij) heeft ook
geen klachten. Wel wordt er nog een
compliment gemaakt naar de jeugd-
commissie voor hun inzet tijdens de
ledenpartijen.

Hanny van Wijngaarden
(Competitiekaatsen) heeft als enige
opmerking dat het wel eens voorkomt
dat ouders wegblijven. Dit heeft nog
niet voor problemen gezorgd maar het
is wel een aandachtspunt.

Ymkje Roorda (Kransen) vindt dat het
prima gaat. Het draaien bij de ´keet´
bevalt goed. Er zijn nog genoeg hoepels
maar iedereen wordt wel weer
gevraagd de hoepels SCHOON in te
leveren.

Ruurd Deelstra (PR/Sponsor) meldt dat
er een aantal adverteerders zijn gestopt
en dat een aantal adverteerders hun
advertentie heeft vernieuwd.
Sponsorcontracten zijn niet gewenst
door adverteerders. De vrijblijvendheid
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NOTULEN LEDENVERGADER ING 9 /10 /2015 april 2016

is belangrijk.

Arnold Jorna (Website) geeft aan dat de
website veel wordt bezocht. Hij pro-
beert zoveel mogelijk updates te doen
zodat die actief blijft. Foto´s word zeer
gewaardeerd. Vooral voor jeugd is het
erg leuk.

Angela Terra (Kaatsmuur) wil volgend
jaar eventueel een wedstrijd/competitie
voor de kaatsmuur organiseren. De
muur wordt volop en intensief gebruikt
dus daar zou wel animo voor moeten
zijn. Baukje van Balen en Ymkje Roorda
geven aan dat nog een clinic wel inte-
ressant zou zijn. Hiervoor zou bijvoor-
beeld Berend benaderd kunnen wor-
den. Benny Jaspers geeft als tip de spel-
regels op de website te zetten.

7. Prijzen ledenpartijen. Afgelopen sei-
zoen zijn in de eindklassementen de
Keningspartij en de Revanche-merke
partij niet meegeteld omdat dit ´wilde
partijen´ zijn. Deze partijen worden
volgend jaar wel meegenomen.
Hiermee waren alle aanwezigen het
eens.
De prijswinnaars zijn dit jaar geworden
Wilma Abma (dames), Harmen Talsma
(heren B) en Pieter Deelstra (heren A).

De winnaar van de competitiepartijen is
Hanny van Wijngaarden.

8. Rondvraag:
Harmen Talsma vraagt of er ook compe-
titiekaatsen voor de heren is.
In principe is dat gewoon elke woens-
dag om 19:30. Er zijn echter (bijna)
nooit heren maar er zou gewoon bij de
dames aangesloten kunnen worden.

Bauke Jongbloed vraagt of het kaatsen
met een zachte bal bekend is bij MENL.
Het antwoord hierop is nee. Ook bij de
overige aanwezigen is deze vorm niet
bekend. Bauke geeft aan dat het bij
bepaalde verenigingen een succes is. De
drempel is lager om hieraan mee te
doen en er is meer tussenspel. Zeker het
onderzoeken waard.

Sipke Deelstra vraagt of er naast de
muur een hek/omheining kan komen.
De bal spat vaak weg.
Dit punt staat reeds op de agenda van
het Dorpsbelang.

De vergadering wordt door de voorzit-
ter afgesloten met het eerste drankje
van de club.

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: <a_jorna@hotmail.com>

Folgje ús ek op FACEBOOK - Mei elkoar nij libben!



(adfertinsje)
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OUDER-K IND  PART I J  10 /9 /2015 april 2016

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.

Tongersdei 10 septimber
wie wer de Ouder en
Kind partij. 
Der diene wer in soad
bern mei har alders mei,
hartstikke leuk!! 
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In januari, na een paar rustige maanden,
hebben we de 1e vergadering weer.
Binnen het bestuur ruilen Hylke en
Catrien van taken. Catrien doet de
ledenadminstratie en financieel beheer.
Hylke krijgt: de keet, de materialen en
het contact met het Dorpsbelang in zijn
portefeuile. 
We zijn blij dat we een nieuwe trainer
voor de jeugd hebben gevonden:
Berend Riemersma uit Irnsum. 
De taken omtrent de bouw/afwerking
van de kaatsmuur en de inrichting van
het nieuwe onderkomen worden ver-
deeld. Ook moeten we weer bezig met
het ‘keatsnijs’. 

In maart is de tweede vergadering.
Trienke en Piter zijn alweer druk bezig
met het ‘keatsnijs’. De bedoeling is dat
deze in april weer bij de leden op de
mat ligt, met de factuur van de contri-
butie. 
In de tussentijd zijn we druk bezig met
de inrichting van het nieuwe onderko-
men. We zijn blij met de hulp van de
vele vrijwilligers. 

In april is er een kort overleg met de
Twirre. De samenwerking is prima, er
zijn geen bijzonderheden. 
Eind april start het seizoen met de tradi-
tionele Koningspartij. In totaal hebben
we t/m septemer 6 kaatspartijen geor-
ganiseerd. De opkomst was wel eens
wat wisselend, maar bij de jeugd was de
opkomst goed. Dit jaar is de ledenpartij
uitgebreid met het begjinnersspul. Een
groot succes! 

Dit jaar behoorde de ‘revanche-merke-
partij’ ook tot de 6 partijen. Met een
grote groep kaatsers werd er de week
na de merke, met veel plezier, enthousi-
ast gekaatst. Deze partij was voor ieder-
een vanaf 16 jaar. Er werd in 1 categorie
gekaatst, dus alles door elkaar. 
Tijdens de Midzomerpartij werd er weer
geteatst. Wederom een succes!
In september sloot de jeugd het seizoen
af met de ‘Ouder-en-kind partij’. Deze
partij is in de afgelopen jaren een tradi-
tie geworden, waar iedereen erg tevre-
den over is. 

Na afloop van deze partij werden de
prijzen voor de jeugd uitgereikt:

• Competitiekaatsen:
Jeugd A: Harm Boonstra
Jeugd B: Nynke de Jong

• Ledenpartij:
Jeugd A: Roy Dijkstra
Jeugd B: Stijn Siccema 
Begjinnersspul: Hidde Roorda

De prijzen voor het afgelopen seizoen:
Voor de jeugd B en de begjinners wer-
den de prijzen iedere keer besteld bij
Astrid Sportprijzen. 
Voor de jeugd A werden daar ook stan-
daards gehaald, maar ook was de prijs
een keer een bioscoopbon. De laatste
ledenpartij voor de jeugd werd gespons-
ord door Aakverhuur Friesland. 

Voor de volwassenen werden dit jaar de
prijzen verzorgd door: Winkel Deelstra

Jaarverslag 2015



11

JAARVERSLAG 2015 april 2016

(2x), Slagerij Biggemans (via Patricia
Dijkstra), bioscoopbonnen en Simon
Feersma Hoekstra heeft planten geregeld
voor de Blomkepartij. Voor de laatste
ledenpartij werd geen inleg gevraagd,
iedereen moest een aardigheidje van
maximaal 5 euro meenemen. Wat een
gevarieerde prijzen, zeker voor herhaling
vatbaar. 
De laatste partij was het straatkaatsen in
Wurdum. Deze wordt gesponsord door
Hotel/ Café Duhoux.

De verdeling van de prijzen voor 
de senioren was:

• Competitiekaatsen:
Dames: Hannie van Wijngaarden

• Ledenpartijen:
Dames: Wilma Abma
Heren B: Harmen Talsma 
Heren A: Pieter Deelstra

Zo nu en dan werd er vanuit het dorp
gevraagd om een partytent, banken of
om het onderkomen te gebruiken. 
We hebben afgesproken dat iedereen
kostenloos spullen kan gebruiken, maar
als er iets kapot gaat dan moet dat ver-
goed worden. 

Vorige week hadden we de opening van
het nieuwe onderkomen en de kaat-
smuur. Het Dorpsbelang heeft voor
naambordjes gezorgd. We mogen blij
zijn met deze prachtige accommodatie
en hopen dat er in de toekomst veel
gebruik zal worden gemaakt van de
kaatsmuur. 

Er kan nu ook ’s avonds gekaatst wor-
den, er zijn mooie lichtmasten geplaatst. 
We kunnen terugkijken op een mooi
kaatsseizoen, wat weer gelukt is met de
hulp van de vele vrijwilligers en de com-
missies. 



(adfertinsje)
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TEATSEN  21 /6 /2015 april 2016

Sneins, 21 juny, stûn de
twadde teatspartij yn
Wytgaard op de planning,
soe it droech bliuwe wie
de grutte fraach. 

We ha even in bytsje rein
hân mar it is dochs wer
knap slagge!! Mei 12 par-
toer wie it wer in grut
sukses.
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KEATSNI JS M.E.N.L.

De keatsmuorre en it sportfjild waarden goed brûkt dizze simmer!

De keatsmuorre yn Wytgaard is no klear, de kleuren sitte op it beton en de linen
steane der dúdlik op. It resultaat is prachtich!

Op de webside stie der in stikje oer hoe er yn 2015 brûkt is: 
Op tongersdeis wiene de (âldere) manlju út Wytgaard altyd drok dwaande, eltse
wike om 19.30 oere. De jongere manlju wiene ek faak ien as twa jûnen yn’e wike
oan de gong. En fansels ha de froulju út Wurdum en Wytgaard it ek besocht, sy
wiene entûsjast. Wa’t ris in kear sjen of meidwaan wol is wolkom. 

Woansdei 8 july wiene Hylke, Remco, Sipke, Harm en Benny oan de gong doe’t
âld haadklasse keatser Cornelis Terpstra mei in freon it fjild op kaam, ek sy woe-
den wolris in potsje muorrekeatse op de nije muorre fan Wytgaard. Foar de spi-
lers út Wytgaard ynteressant om fan harren te learen.

En tongersdeis trainde it keatsteam Puur Passie (www.stichtingpuurpassie.nl) mei
ûnder oaren Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Daniel Iseger yn
Wytgaard op it fjild. Gewoanwei traine se yn Reduzum, mar dat fjild wie fan ‘t
simmer oer de kop. Ek dat wie wol ris leuk om te sjen! 



Competitiekaatsen Dames 2015

Op woensdag 22 april was het weer
tijd voor de eerste competitiepartij.
Leuke opkomst en heerlijk om weer
eens even te kunnen kaatsen met de
dag erna natuurlijk wel de nodige
spierpijn. Maar het eerste balletje was
weer geslagen, en we konden gelijk
even oefenen voor de koningspartij. 
Over het algemeen was de opkomst
redelijk, maar we zouden het toch wel
leuk vinden als er wat meer dames een
balletje komen slaan op de woensdag-
avond. (over de heren hebben we het
maar niet meer) Wel leuk om te zien
dat de heren wel graag een potje
gaan muurkaatsen.

Na ongeveer 10 competitiepartijen
was het tijd om de punten te tellen.
Het was weer spannend tussen num-
mer 1 en 2. De top 5 kreeg een per-
soonlijke uitnodiging. 
Winnaar Hannie ontving een mooi
pakket van Dorpswinkel Deelstra

De uitslag;
1. Hannie van Wijngaarden  36 punten
2. Angela Terra 34 punten
3. Catrien Schuurman 22 punten

Fransien Mulder 22 punten

15

april 2016

Het spel
Na de opslag moeten beide
spelers om de beurt de bal
slaan. Het is de bedoeling om
ervoor te zorgen dat je
tegenspeler de bal niet weer
terug op de muur tussen de
lijnen kan slaan.

Punten scoren
Alleen degene die opslaat
kan een punt scoren.
Als speler 1 de bal niet weer
op de muur binnen de lijnen
kan krijgen, scoort speler 2
een punt als hij had opgesla-
gen. 
Als speler 1 had opgeslagen,
wordt er van opslag
gewisseld en krijgt geen van
beide een punt.

Wie als eerste 11 punten
heeft, heeft een set.
Degene die als eerste 2 sets
heeft, is de winnaar.
Mocht het voorkomen dat
beide spelers een set winnen,
wordt er een derde set
gespeeld. In deze set gaat het
erom wie als eerste 7 punten
heeft, waarbij er sprake moet
zijn van 2 punten verschil.

De opslag
Er wordt opgeslagen binnen
het opslagvak.
De bal moet op de terugweg
vanaf de muur weer in het
veld komen over de opslag-
lijn.
Als de bal niet over de
opslaglijn komt of achter de

achterlijn stuit, wordt de
opslag opnieuw gedaan. 
De opslag mag maar één keer
over gedaan worden.
Als de bal aan de zijkant
naast het veld komt, mag de
opslag niet over worden
gedaan en mag de ander
opslaan.

De lijnen
Als een bal op de lijn komt, is
de bal in. Als de bal op de
opslaglijn komt bij de opslag,
is de bal voor.

Hinderen
Bij zowel opzettelijk als 
onopzettelijk hinderen wordt
er een nieuwe bal (let)
gespeeld.

Spelregels Muurkaatsen 1 tegen 1



(adfertinsje)
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JEUGDKAATSEN 2015 april 2016

Het jeugdkaatsseizoen 2015

Dit seizoen zijn we gestart met 45 jeugd-
leden. Wauw, wat een mooie opkomst.
Deze 45 jeugdleden waren verdeeld over
5 groepen die op dinsdagavond hun trai-
ning kregen.

De trainingen werden gegeven door
Berend Riemersma, een jonge, enthousi-
aste trainer afkomstig uit Irnsum.
Hij volgt een opleiding aan het CIOS in
Heerenveen. Hij heeft zijn kaatstraining 3
gehaald en stage gelopen bij kaatsschool
Mid-Fryslan en bij muurkaatsvereniging
De Wiide Stege. 
Door zijn afwisselende trainingen vliegen
de lessen voorbij.
Ilse Blumers en Aant Mulder waren
assistent trainers, aangezien het grote
groepen waren.

Vanaf trainingsgroep 3 kon je meedoen
aan het competitiekaatsen op donder-
dagavond, zo kon je het geleerde mooi
in praktijk brengen en even lekker een
partij kaatsen.
Fijn dat de ouders d.m.v een meedraai-
schema ook zorgen dat de jeugd kan blij-
ven kaatsen. Het is ook erg gezellig.
Paulina en Hannie zorgden ervoor dat de
parturen werden samengesteld en dat de
resultaten bij werden gehouden zodat
aan het einde van het seizoen ook kaats-
kampioenen konden worden gepresen-
teerd.

We zijn dit jaar voor het eerst begonnen
met het begjinnersspul bij de ledenpartij-
en te betrekken. Een prachtig gezicht om
8 parturen te zien spelen, met de spelre-

gels van het begjinnersspul, zodat ze al
wat inzicht krijgen in de kaatssport. 
Deze zondagen konden rekenen op flink
wat publiek. Om op tijd klaar te zijn voor
de volwassenen, besloten we om eerder
te beginnen: 10.30.

Angela Terra heeft op 25 Juni bij de jeugd
het diplomakaatsen afgenomen. Dit was
ook weer een geslaagde avond en mooi
om te zien dat er zoveel vrijwilligers aan-
wezig waren. De kinderen hebben alle-
maal weer een mooi diploma behaald.
Aan de hand van de resultaten kunnen de
jeugdleden zich opgeven voor het federa-
tiekaatsen. Dit wordt gezien als een opstap
naar de KNKB, je dient dan wel diploma c
te beheersen en de opslag ook op C.
Bij KNKB moet je deze twee onderdelen
op D beheersen.

Op donderdag 10 September hadden we
de ouder-kind partij, het voetbalveld van
Wytgaard is bijna te klein,  veel te weinig
telegrafen maar wat een groot succes,
zo leuk om de fanatieke kinderen te zien
kaatsen, de o zo fanatieke vaders, moe-
ders, buurvrouwen, opa`s en oma`s.
Helaas kom je wat verder in de tijd, en de
dagen korten dus de laatste partijen wer-
den in de schemer gespeeld.
De competitiewisselbeker werd uitge-
reikt en wie de meeste punten had
behaald met de ledenpartijen/begjin-
nersspul werd ook bekend gemaakt.

We hopen in 2016 alle jeugdleden 
weer op het veld te zien, 

de jeugdcommissie bestaande uit 
Ilse, Saskia en Marijke 

is er uiteraard weer bij.



(adfertinsje)
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KEATSWANTEN april 2016

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 kaatswant kost al snel € 70,- en dat
kan een belemmering zijn voor begin-
nende kaatsers die eerst eens willen pro-
beren. 

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 wor-
den 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 Saskia tel. 058 2550897.

Heb je thuis nog een kinderkaatswant
liggen die niet gebruikt wordt, dan
neemt de kaatsvereniging deze graag
over voor een mooi prijsje. Hiervoor kun
je ook contact opnemen met Saskia.

(In principe wordt gewerkt op volgorde van aan-
vraag, nieuwelingen krijgen voorrang.)



(adfertinsje)

CSL
sponsort vouwen/nieten
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JEUGD /FEDERAASJE  /  KNKB april 2016

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 die ook kaatsen. 
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. 

Let op! De data van de wedstrijden
staan hierboven. De aanvangstijd en
de eventuele wijzigingen worden op
de site geplaatst. 
Voor vragen kun je terecht bij het
bestuur.

Deelname aan federatie en/of KNKB 

Federatie ‘Mid Fryslan’ 

Agenda Wedstrijden 2016

op it moment dat it keatskrantsje
makke waard wiene de data noch
net bekend. Sjoch dêrom sels mar
op de webside fan de federaasje 

aanvangstijden en opgave: 

www.federatiemidfryslan.nl

‘Fuort te keatsen!’

Jeugd 2016
De training voor de jeugd start
op VRIJDAG 15 april. 

14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 17.15
17.15 – 18.15

De groepsindeling volgt t.z.t.

Diplomakeatsen (vanaf groep 5) 
op donderdag 23 juni 18.45 uur.
(onder leiding van Angela Terra)

Kompetysjekeatsen jeugd 
vanaf donderdag 14 april 
NB. opgave vóór 18.45, start 19.00 uur

Slotdei (ouder-kind-partij)
Zondag 18 september, 11.00 uur.



(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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MEDEDEL INGEN /  SEN IOREN april 2016

Kompetysjekeatsen
foar senioren is wer op de

woansdeitejûn 
om 19.30!

We begjinne op 20 april, 
eltse wike oan’t de 
simmerfakânsje ta.

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

Kransen recycling!

Wolle jim de hoepels wer (keal)
ynleverje by de keet, dan kinne

we se dit jier opnij brûke. 
By need helje we se sels wol op!

Tige tank alfêst. 
Ymkje Roorda: 058-2552541.  

Frouljuskeatsen
Moandeitemiddeis is der krekt as ôfrûne jier-
ren wer it frouljuskeatsen, fan 13.00 oant
15.00 oere op it sportfjild yn Wytgaard. 
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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KEATSNI JS M.E.N.L.

Programma Jeugd en Senioren 2016
Datum Activiteit. Aanvang Locatie

27 april woensdag Koningspartij Wytgaard

22 mei zondag Straatkaatsen( na afloop live muziek) Wirdum

5 juni zondag 1e ledenpartij Wytgaard

23 juni donderdag Diplomakaatsen vanaf groep 5 18.45 uur Wytgaard

19 juni zondag Midzomerpartij: kaatsen met zachte bal 13.00 uur Wytgaard

3 juli zondag 2e ledenpartij Wytgaard

11 sept zondag 3e ledenpartij Wytgaard

18 sept  zondag Ouder en Kind partij 11.00 uur Wytgaard

25 sept zondag 4e ledenpartij Alleen dames en heren 13.00 uur Wytgaard

7 okt vrijdag Jaarvergadering in de Twirre 20.00 uur Wytgaard

• De revanche merke partij gaat niet door i.v.m. de Wurdumer merke

• Aanvangstijd Ledenpartijen:

Jeugd B (basisschool) en Begjinners beginnen om 10.30

Jeugd A en Heren en Dames beginnen om 13.00

• 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

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



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



Seize 2,  9001 XT Grou

T: 0566 62 05 40

E: info@werpsterhoeke.nl

Open: wo t/m vr van 10.00 tot 17.30

zaterdag van 10.00 tot 17.00




