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Voorwoord 
 
Als we nu naar buiten kijken, zien we alleen maar regen of hagel en voelen we de harde wind. We 
kijken uit naar het voorjaar en dan vooral naar de mooie kaatsdagen op het veld! Momenteel zijn de 
kaatstrainingen in de Trije en Moeting weer in volle gang. Helaas heeft het coronavirus ervoor 
gezorgd dat een aantal kaatstrainingen in de zaal niet door konden gaan. Momenteel zitten we 
midden in de coronavirus en is het afwachten wanneer we onze activiteiten weer op kunnen starten. 
We gaan er van uit dat we alle activiteiten in dit Keatsnijs kunnen organiseren. Veranderingen 
worden via de mail doorgegeven aan jullie als leden!   
 
De wedstrijdagenda van het aankomende kaatsseizoen is rond. Ook de eerste wedstrijd op het veld 
komt al snel in zicht. De eerste wedstrijd zal plaatsvinden op woensdag 22 april (basisschoolpartij). De 
laatste wedstrijd op de agenda is de ouder-kind partij die plaats zal vinden op 12 september. Er zijn 
weer leuke wedstrijden gepland. 
 
Terugkijkend op het vorige seizoen kunnen we spreken van een geslaagd seizoen. Het was een vol 
gepland seizoen met veel mooie wedstrijden. Helaas merken wij ook dat het ledental achteruit gaat 
en dit was te merken op de ledenwedstrijden. Afgelopen seizoen zijn er door onze leden veel prijzen 
behaald zowel tijdens de KNKB wedstrijden en de federatie wedstrijden. Daarnaast zijn wij als 
vereniging ook actief bezig geweest tijdens deze wedstrijden. Zo hebben we twee federatie 
wedstrijden georganiseerd en vier KNKB wedstrijden.  
Momenteel wordt er hard gewerkt om de kaatsmuren te realiseren. Er worden grote stappen 
gemaakt. We houden jullie op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 
 
Helaas was het afgelopen seizoen ook tijd om afscheid te nemen van Corry Hoekstra. Corry heeft een 
aantal jaren in het bestuur gezeten en zich altijd goed ingezet! We willen Corry nogmaals bedanken 
voor alles wat zij in de afgelopen jaren heeft gedaan voor de kaatsvereniging! Gelukkig hebben we 
een nieuw bestuurslid kunnen vinden, namelijk Marrit Strikwerda. Zij is afgelopen seizoen al actief 
geweest in het bestuur! Helaas hebben we momenteel maar vier bestuursleden en zouden er nog 
wel een aantal bij willen hebben! Dus lijkt het jou wat om bij ons in het bestuur te komen dan horen 
wij het graag!  
 
Zoals is aangegeven in het voorwoord van Keatsnijs 2019 zullen er veel dingen veranderen als je 
kijkt naar bestuurlijke zaken. Net als vorig jaar willen wij gaan werken met velddiensten tijdens de 
wedstrijden. Ook zoeken wij nog een prijzencommissie die de prijzen voor de wedstrijden wil 
regelen. Dus als je ons ergens mee wilt helpen dan horen wij het graag! We hebben jullie als leden 
dit seizoen wederom weer hard nodig! De verantwoordelijkheid van onze vereniging dragen wij 
samen met jullie. 
 
Het jeugdbestuur heeft de afgelopen tijd alweer veel tijd gestoken in het regelen van de 
wintertrainingen. Dit loopt dan ook op rolletjes. Momenteel zijn ze druk bezig met het regelen van de 
zomertrainingen en het competitie kaatsen. Miranda Benders heeft haar laatste jaar erop zitten in 
het jeugdbestuur en daarom willen wij haar bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren! Thea 
Viëtor heeft aangegeven dat zij dit jaar weer actief wil zijn in het jeugdbestuur en hier zijn wij heel blij 
mee! Welkom terug Thea!  
De veldtrainingen zien er dit jaar iets anders uit voor de jeugd. De welpen zullen gaan trainen op  de 
woensdag middag van 16.00 uur tot 17.00 uur en deze trainingen zullen worden gegeven door 
Marijke Zijlstra. De pupillen en schooljeugd trainen op de dinsdag avond en deze trainingen wordt 
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gegeven door Harry Benders en hulptrainers. De kaboutertrainingen zullen dit jaar weer worden 
gegeven door Corina van Wieren en Hennie Yntema..  
De trainingen van de dames zullen dit jaar wederom gegeven worden door Lieuwe Bosch.  
 
Elk jaar wordt het lastiger om de sponsors rond te krijgen. Gelukkig is het ons dit jaar ook weer gelukt 
met zijn allen. Ook de vrijwilligers zijn weer ingeroosterd. Ook dit wordt elk jaar moeilijker. Kijk goed 
wanneer je ingeroosterd bent zodat ook dit goed kan verlopen dit jaar.  
 
Voor dit jaar staan er 3 KNKB wedstrijden gepland in Tzum. Zoals elk jaar mogen wij de prins- en 
prinsessenpartij voor de pupillen organiseren. Deze zal dit jaar plaatsvinden op zondag 24 mei. Op 
deze dag hebben wij jullie hulp ook weer hard nodig! Daarnaast mogen wij dit jaar een 50+ wedstrijd 
organiseren, deze zal plaatsvinden op 1 augustus.  
Dit jaar kaatsen ook weer een aantal parturen van onze vereniging mee tijdens de KNKB – en 
federatie wedstrijden. Helaas is het niet mogelijk om voor elke categorie een partuur af te vaardigen. 
Wij willen onze parturen heel veel succes wensen!  
 
Dit jaar is er één ledenwedstrijd minder. Het was erg lastig om 4 klassement wedstrijden in te 
plannen en daarom hebben wij ervoor gekozen om er 3 klassement wedstrijden van te maken. 
Daarnaast hebben wij er een bijzondere wedstrijd tussen zitten. Dit is de ledenwedstrijd van 9 mei. 
Dit wordt de bevrijdingspartij omdat wij dit jaar 75 jaar bevrijd zijn. De mannen en vrouwen zullen 
door elkaar kaatsen en er wordt gekaatst met een zachte bal. 
 
Wij, als bestuur, zijn weer klaar voor een nieuw seizoen en wij hopen jullie ook! Samen gaan we er 
een mooi kaatsseizoen van maken! 
 
Graag zien wij jullie op de velden! 
 
Namens bestuur K.F. Wêz-Wis Tsjom 
Johanna Atsma 
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Bestuur 
 
 
Johanna Atsma (voorzitter)    Schwartzenberweg 24,  (06) 27 50 31 71                  

Hichtum 
 
Douwina Yntema (secretariaat)  Troelstrastraat 20, Franeker (06) 83 65 69 99 
      info@kfwezwis.nl 
                                                                                                                                
Marieke Meinsma    J. Martensstrjitte 17  (06) 39 22 55 70 
 
Marrit Strikwerda (opgave en ledenadm.) Turfkade 8, Franeker  (06) 11 97 71 60 
      
 
Jeugdcommissie:  
Thea Viëtor      Pastorijleane 19B              (06) 82 07 05 43 
                                                                                                                                   (0517) 45 29 49 
 
Anita Koopmans                                                 Noord 6                                     (06) 45 21 01 02 
                                                                                                                                   (0517) 45 23 84  
 
Anke Zijlstra                                                         Hitzumerweg 12, Franeker    (06) 22 64 22 75 
                                                                                                                            
Jeugdtrainers: 
Harry Benders                Terpzicht 5    (06) 50 42 19 99  

             (0517) 39 22 84 
 
Marijke Zijlstra     Meester Vrijburgstraat 7 (06) 14 72 29 77 
  

mailto:info@kfwezwis.nl
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Lidmaatschap K.F. “Wêz-Wis Tsjom” 
 
Opzegging 
Het komt voor dat er aan het begin van het kaatsseizoen mensen zijn die willen bedanken als lid van 
de Kaatsvereniging. Helaas is dit voor het komende seizoen niet meer mogelijk. 
In januari moeten we namelijk bij de KNKB ons ledental doorgeven en zijn we verplicht om de daarbij 
behorende bondscontributie af te dragen van de opgegeven leden. 
Het lidmaatschap moet daarom vóór 31 december schriftelijk opgezegd worden bij Marrit 
Strikwerda, Turfkade 8, 8801 LP Franeker of via e-mail:  wwtopgave@live.nl. 
 
Aanmelding 
Nieuwe leden kunnen zich te allen tijde SCHRIFTELIJK OPGEVEN bij Marrit Strikwerda, Turfkade 8, 
8801 LP Franeker of via e-mail  wwtopgave@live.nl .  U ontvangt dan een aanmeldingsformulier 
welke ingevuld dient te worden.  Dit aanmeldingsformulier is ook te downloaden via onze website. 
 
Was je op 1 januari 2020 8 jaar of ouder dan kun je lid worden van K.F. Wêz-Wis Tsjom en kun je mee 
doen aan ledenpartijen en het competitiekaatsen.   
 
Vanaf het moment dat je 6 jaar wordt ben je ‘kabouter’ en kun je meedoen aan de 
kaboutertrainingen. Je hoeft dan nog geen lid te zijn/worden.    
 
Was je op 1 januari 2020 6 of 7 jaar en beheers je de opslagafstanden op 
Federatieniveau                  (jongens = 11 meter en meisjes = 9 meter) en wil je al mee doen aan 
ledenwedstrijden etc. dan kunnen je ouders/verzorgers een verzoek indienen bij het jeugdbestuur 
om lid te worden. Bij vragen en/of onduidelijkheden graag contact opnemen met Johanna Atsma. 
 
Contributie 

De contributie is inclusief(veld)training en competitie voor zowel jong als oud.  
Wij stellen het op prijs dat ieder lid gebruik gaat maken van de automatische incassoregeling. Wenst 
u dit niet, dan zien wij ons genoodzaakt de contributie te verhogen met € 2,50 per lid i.v.m. extra 
kosten die we dan als vereniging hebben. De contributie van de leden, gebaseerd op onderstaande 
bedragen, zal aan het begin van het seizoen (mei/juni)  geïncasseerd worden.  
 
De contributies voor het komende seizoen zijn als volgt: 
- Jeugdleden -  Welpen, 8 / 9 jaar (peildatum 1 januari)   € 20.00 
- Jeugdleden -  Pupillen, 10/ 11 jaar (peildatum 1 januari)   € 20,00 
- Jeugdleden -  Schooljeugd, 12/ 13 jaar(peildatum 1 januari)  € 20,00 
- Jeugdleden -  Jongens/ Meisjes, 14 t/m 16 jaar (peildatum 1 januari) € 20,00 
- Junioren/Senioren - Dames en Heren      € 26,00  
Deelname aan de federatie- en KNKB wedstrijden is niet bij de contributie inbegrepen. Ook deelname 
aan de wintertraining (zaal) is niet bij de contributie inbegrepen. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele 
Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 
Ook kaatsverenigingen krijgen te maken met de AVG en moeten aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Het bestuur van K.F. Wêz-Wis Tsjom heeft daarom een privacy statement 
opgesteld, deze is te vinden op de website www.kfwezwis.nl onder kopje wedstrijdzaken. 
 
Toestemmingsverklaring 
Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de AVG is het van belang dat K.F. Wêz-Wis 
Tsjom van ieder lid van de vereniging schriftelijke toestemming krijgt voor o.a. het 
verwerken van de persoonsgegevens, het maken en publiceren van foto’s tijdens 
wedstrijden etc. Mocht je nog geen formulier hebben ingevuld, dan is deze te downloaden via 
de website. Vervolgens kun je dit inleveren bij Marieke Meinsma, Nieuwbuurtsterweg 16 of 
inscannen en mailen naar info@kfwezwis.nl. 
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Mededelingen 
 
Afdelingskleding/KNKB shirts 
De afdelings-/KNKB shirts en de verenigingstrainingspakken kunnen ook het komende seizoen 
gedragen worden door onze (jeugd)parturen tijdens de federatie wedstrijden en/of de KNKB 
(afdelings)wedstrijden. Shirts kunnen worden afgehaald bij Marieke Meinsma, Nieuwbuurtsterweg 
16.  
 
Uitslagen/verslagen op de website 
Van elke ledenwedstrijd wordt een verslag gemaakt voor o.a. de website. Natuurlijk willen wij ook 
graag de uitslagen/verslagen/foto’s/plaatsen van leden/parturen die deelnemen aan Federatie en/of 
KNKB wedstrijden. Graag doen wij een beroep op jullie als leden of op de ouders van de betreffende 
jeugdleden om uitslagen/verslagen/foto’s zo spoedig mogelijk na de wedstrijd aan te leveren via 
info@kfwezwis.nl. Uiteraard houden wij rekening met de AVG regeling. 
 
Wedstrijdlijsten  
Bij elke (leden)wedstrijd is er per categorie een scheidsrechter benoemd. Graag willen wij de 
scheidsrechters/jeugdcommissie vragen aan het einde van de dag een volledig bijgehouden en 
ingevulde wedstrijdlijst  in te leveren bij de verkoopunit! 
 
Leeftijd kabouters 
Voorheen was de regel: ‘was je op 1 januari 2019 6 of 7 jaar, dan val je onder de categorie kabouter’. 
Deze regel is aangepast en vanaf seizoen 2019 ben je een ‘kabouter’  als je de leeftijd van 6 jaar hebt 
bereikt.  
 
Golfkar 
Zoals bekend is, gebruiken wij een golfkarretje voor het materiaal op het kaatsveld. Kinderen vinden 
het erg leuk om in de golfkar te klimmen, er aan te hangen of er naast te rennen. Wij willen dringend 
beroep doen op u als ouders/verzorgers om uw kinderen te vertellen dat dit niet is toegestaan, ook 
niet als die stilstaat. Het levert te veel gevaarlijke situaties op en een extra risico op 
schade/vernielingen.  
 
Soep bonnetjes 
Ook dit seizoen worden weer diverse mensen benaderd om soep te koken voor de verkoop in de unit 
tijdens de wedstrijden. Indien gewenst, kunnen de aankoopbonnen voor de soep (en ingrediënten 
uiteraard) voor vergoeding worden ingeleverd bij Janny Wielenga, Terpzicht 8. Graag met vermelding 
van naam en rekeningnummer (+ tenaamstelling van de rekening). De onkosten zullen dan z.s.m. na 
de wedstrijd worden vergoed.  
 
Soep pannen 
Vanaf dit seizoen worden de soep pannen niet meer thuis gebracht! Dit in verband met te weinig 
bestuursleden. De soep pannen kunnen opgehaald worden uit de kantine. Bijna elke avond is de 
kantine open i.v.m. voetbal. Daarnaast kan de sleutel opgehaald worden bij bakkerij De Schiffart.  
 
Perkleggen 
Ondanks het feit dat alle perkleggers van te voren worden gevraagd en hun hulp hebben toegezegd, 
komt het zo nu en dan voor dat mensen niet komen opdagen. Dit is voor de overige perkleggers 
bijzonder vervelend! Vele handen maken licht werk, dus hierbij nogmaals de dringende oproep: heb 
je je hulp toegezegd, zorg dan ook dat je er daadwerkelijk bent!!  

mailto:info@kfwezwis.nl
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Verderop in dit Keatsnijs kun je zien wanneer en hoe laat je wordt verwacht. Mocht het toch 
voorkomen dat er te weinig perkleggers zijn, dan zullen we ‘s ochtends voor aanvang van de 
wedstrijd met z’n allen eerst de perken moeten leggen.  
 
Klassement ledenwedstrijden (Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs) 
De Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs is beschikbaar gesteld voor het lid dat de meeste punten heeft 
behaald in de ledenwedstrijden. In 2020 tellen de volgende ledenwedstrijden mee voor het 
klassement: maandag 27 april, zaterdag 9 mei en zaterdag 20 juni.  
 
Barbecue  
Op zaterdag 20 juni 2020 hopen we na de ledenwedstrijd onze gezellige verenigingsbarbecue te 
organiseren. Zet de datum alvast in de agenda!!  
 
Teatsen  
Op zaterdag 4 juli staat het teatsen weer op de agenda. In samenwerking met de tennisvereniging 
hopen we dit dan voor de 4e keer te organiseren! Noteer de datum alvast in de agenda, nadere 
informatie volgt!  
 
Zachtebal partij dames en heren 
Zoals vorig jaar het generatiekaatsen op de planning stond, willen we dit jaar ook weer een zachtebal 
partij organiseren. Dit is een partij voor de dames en heren waarbij wordt gekaatst met een luchtbal. 
Deze partij zal gespeeld worden op zaterdag 9 mei 2020. 
 
Veld opruimen / prijsuitreiking 
Na afloop van een kaatswedstrijd zouden we het erg op prijs stellen dat er met z’n allen even wordt 
opgeruimd. Vele handen maken immers licht werk! Hoe eerder alles is opgeruimd, hoe eerder we 
over kunnen gaan tot de prijsuitreiking. Deze zal plaatsvinden in de kantine. De unit sluit direct na de 
afloop van de finale. De kantine sluit 1 uur naar de prijsuitreiking.  
 
Lotingscommissie  
De lotingscommissie verzorgt de loting voor de ledenwedstrijden. De lotingscommissie bestaat uit de 
volgende leden: 

● Frits Hoekstra 
● Lieuwe Bosch  
● Wieger Palma 
● Anke Zijlstra 
● Marijke Zijlstra 
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De jeugd van K.F. Wêz-Wis Tsjom 
 
Bij de jeugd hebben we op dit moment ongeveer 30 leden, helaas zijn dit er minder dan het vorige 
kaatsseizoen. We hopen dat er nog meer jeugd aangemeld worden! Wij hopen ook dit jaar dat de 
velden gevuld zijn met enthousiaste jeugdkaatsers tijdens de leden-, Federatie- en KNKB wedstrijden 
in en rond Tsjom. De pupillen en de schooljeugd zijn net als voorgaand jaar de grootste groepen. 
Momenteel is er maar één welp lid, we hopen dat we nog meer welpen welkom mogen heten!  
 
Ledenwedstrijden 
We hebben weer een aantal ledenwedstrijden op het programma dit jaar. Op 12 september zal de 
jaarlijkse kind-ouder partij plaatsvinden, dit is tevens de afsluitende ledenwedstrijd voor de jeugd.  
 
Federatie 
Helaas is het bestuur van de Federatie Franekeradeel uit elkaar gevallen. Dit jaar zal het daarom 
anders gaan bij de Federatie. Er is wel weer een mooie wedstrijdagenda opgesteld! Dit jaar zal er veel 
veranderen omtrent de federatie! De federatie wordt namelijk onderdeel van de KNKB. Er zal een 
geïntegreerde wedstrijdagenda komen. Je hoeft niet meer perse de wedstrijden van je eigen 
federatie te kaatsen maar je mag ook aansluiten bij andere federaties. Meer informatie hierover is te 
vinden op de website van KNKB. 
 
Dispensatie spelers op verenigingsniveau 
Er is één verzoek binnen gekomen, dit betreft Gerbrich Koster. Het komende seizoen kaatst Gerbrich 
op verenigingsniveau bij de dames categorie in plaats van bij de schooljeugd. 
Een ieder die een dergelijk verzoek doet moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij het gehele seizoen in 
die categorie deelneemt aan de wedstrijden. Dit geldt ook voor de wedstrijd variant, zoals 
bijvoorbeeld de kind-ouder partij. 
 
Trainingen 
De wintertrainingen zijn inmiddels in volle gang. André Tamminga en Frits Hoekstra trainen de 
welpen in de sportzaal van dorpshuis De Moeting in Tsjom. Harry Benders traint de pupillen en 
schooljeugd in Sporthal De Trije in Franeker. In de week van 20 april maken we de overstap van de 
zaal naar het veld. De trainingen voor de kabouters beginnen na de meivakantie. Hennie Yntema en 
Corina van Wieren zullen training geven aan de kabouters. Vanaf het moment dat je 6 jaar bent mag 
je hieraan meedoen. 
 
Opslagafstanden bij ledenpartijen 
Hiervoor gelden voor de federatiekaatsers de afstanden zoals bepaald voor de federaties. KNKB-
kaatsers moeten zich houden aan de afstanden voor de KNKB-wedstrijden. Iedereen die met gemak 
de KNKB afstand kan halen moet bij de KNKB -opslag opslaan. Ook al heb je nog nooit KNKB gekaatst. 
De opslag afstanden voor de Federatiekaatsers en de KNKB kaatsers worden op het kaatsveld apart 
aangegeven. De KNKB kaatsers slaan op van achter de gele lijn. Federatiekaatsers slaan op van achter 
de witte lijn.  
 
Voor alle duidelijkheid 
Zoals al eerder genoemd is voor de welpen categorie niet de leeftijd maar de opslagafstand bepalend 
voor deelname. Dit is een regel die door de KNKB is opgesteld. Als vereniging zijn wij lid van de KNKB, 
en gelden deze regels ook bij ons. 
De regel is als volgt, iemand is: 
Welp: als hij/zij op 1 januari van het komende kaatsseizoen 8 of 9 jaar is. 
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Pupil: als hij/zij op 1 januari van het komende kaatsseizoen 10 of 11 jaar is. Aan deze regel zit voor de 
welpencategorie echter een ‘maar’ verbonden, namelijk de opslagafstand.  
 
Op verenigingsniveau; 
Als een kind, dat nog geen 8 jaar is op 1 januari, maar wel de opslagafstand haalt welke 
voorgeschreven is voor de categorie welpen, mag hij/zij mee kaatsen bij de ledenpartijen. Ook 
competitiekaatsen en trainen mag dan. Uiteraard dien je dan wel lid te worden van de vereniging. De 
opslagafstand voor jongens is 11 meter, voor meisjes is dat 9 meter. 
(De pupillen afstand is voor jongens 15 meter en voor meisjes 12 meter. Schooljeugd jongens 19 
meter en schoolmeisjes 16 meter). 
Hiervoor kunnen de ouders een verzoek indienen bij de jeugdcommissie. Vervolgens volgt er een test 
afgenomen door de clubtrainer (op verzoek van de jeugdcommissie) en door een jeugdcommissielid. 
 
Op Federatie niveau; 
Voor deelname aan de Federatie wedstrijden moet je op 1 januari 8 jaar zijn. Daarbij moet je de 
opslagafstand van de welpen beheersen. 
 
Op KNKB niveau; 
De opslag regel is hetzelfde als bij de vereniging, echter is de opslagafstand 3 meter verder. 
Op de uitgeschreven wedstrijden van de KNKB mag hij/zij meedoen, mits hij/zij lid is van de 
plaatselijke vereniging. 
 
KNKB en Federatie afdelingsparturen 
Afdelingsparturen KNKB en Federatie worden samengesteld door de jeugdcommissie en trainers. De 
uitgangspositie is dat het sterkste partuur wordt opgesteld en ten alle tijden intact blijft. 

 Teatsen 
 Zoals al eerder gemeld wordt er op 4 juli een Teats wedstrijd georganiseerd. Hieronder nog even de 
regels. 
*Elke partij wordt op een afzonderlijk speelveld gespeeld. 
*Een “boppeslach” telt alleen wanneer de bal minstens 1 maal in het veld de grond heeft geraakt. 
*De bal mag anders dan met het racket gekeerd worden als deze minstens 2 maal de grond heeft 
geraakt. 
*Gooien met het racket met het doel om de bal te “keren” betekent punten voor de tegenpartij. 
*De bal dient zowel op- als uitgeslagen te worden met het racket. 
*De aanmerkblokjes worden anders genoemd. Het witte blokje is TEATS 1, het rode blokje is TEATS 2. 
*De opslaglijn voor de heren ligt op 30 meter. Voor de vrouwen ligt deze op 20 meter. 
*Opslaan gebeurt met de wind in de rug. 
*Als een perkspeler een bal probeert te slaan maar mist en de bal valt buiten de perklijnen dan zijn 
de punten voor de opslagpartij. Dit geldt echter ook voor de spelers van het opslagpartuur wanneer 
deze een bal proberen te retourneren en missen en de bal valt buiten de kwaadlijnen. 
*Op de kwaadlijnen staan terwijl een bal geretourneerd wordt betekent ook punten voor de 
tegenpartij. 
 
Opgave voor deze partij is individueel. Parturen worden zoveel als mogelijk geloot met minimaal 1 
vrouw per partuur. In eerste instantie gemixt dus. Mocht de opgave heel groot zijn dan kan ervoor 
gekozen worden om de heren en de dames in aparte categorieën te laten spelen. 
U hoeft geen tennisracket te bezitten als u mee wilt doen. Heeft u die wel dan gebruikt u uiteraard 
uw eigen racket. Samen met de tennisvereniging zorgen wij ervoor dat er rackets beschikbaar zijn. 
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Trainingen en competitiekaatsen 
 
We starten op het veld met trainen en competitiekaatsen in week 17. 
 

Wanneer  Wie   Tijdstip  Begeleiding/ trainers 
 

Maandagavond Start 20 april 
Training  Dames   19.00 uur  Lieuwe Bosch 
 
Competitie  Dames   19.45 uur  Johanna Atsma 
(luchtbal)   
 
Dinsdagavond  Start 21 april 
Training  Pupillen  18.30 -  20.00 uur Harry Benders  

Schooljeugd     18.30 -  20.00 uur  Harry Benders 
    
   Start 12 mei   
   Kabouters  18.30 – 19.15 uur  Corina van Wieren 
         Hennie Yntema 
      
Woensdagmiddag Start 22 april  

Welpen  16.00 - 17.00 uur Marijke Zijlstra 
 
Donderdagavond   Start 23 april 
Competitie  Welpen  18.30 uur  Petra de Schiffart   
   Pupillen  18.30 uur  Thea Viëtor 
   Schooljeugd  18.30 uur  
   Heren   19.00 uur  Harry Benders 
 
Op feestdagen na zal elke week tot aan de schoolvakanties deze training en/of competitie 
plaatsvinden. Mits voldoende deelname óók in de meivakantie!! Dit in overleg met de trainer(s). 

Eén van onze hoofdtrainer, Harry Benders, wordt geassisteerd door assistentes. Lijkt het jou leuk om 
te helpen op de trainingsavond  dan horen we dat graag! Je kunt dit melden bij Johanna Atsma, 
Schwartzenbergweg 24, telnr. 0627503171 
 
Voor de welpen,  pupillen en de schooljeugd geldt dat je bij het competitiekaatsen om 18.30 uur 
aanwezig moet zijn en je gemeld moet hebben. Dan weet de competitie-leiding wie mee doen en 
kunnen we op tijd beginnen. Dus let op: wanneer je na 18.30 komt, kun je je niet meer opgeven en 
dus niet meer meedoen. 
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Jeugdcompetitie 

Voor de begeleiding / hulp bij het competitiekaatsen bij de welpen/pupillen en schooljeugd is 
wederom de hulp van ouders nodig. Er zal door de begeleiding een schema gemaakt worden 
wanneer u wordt verwacht om te helpen. Mocht dit op die dag niet lukken, dan graag onderling 
ruilen. Bij de jeugd worden de prijzen verdeeld op basis van de beste 10 wedstrijden, die gespeeld 
zijn. Dit houdt in dat als je vaak komt, je een aantal verloren wedstrijden kunt wegstrepen. Bij het 
toekennen van de Braaksma-wisselprijs, voor het jeugdlid met de meeste punten behaald tijdens de 
competitie, zal worden gekeken naar de 10 beste wedstrijden. Voor de kabouters / welpen geldt dat 
wanneer men 8 x of vaker is geweest er een medaille is verdiend aan het eind van het seizoen.  
 
Luchtbal competitie 
Dit seizoen willen we graag nogmaals competitie kaatsen met luchtbal aanbieden. We doen dit 
tijdens de reguliere competitie-avond van de dames. Je kunt per keer kijken of je met een kaatsbal of 
een luchtbal wilt kaatsen.  
 
Voor de competitie is geen aparte inleg meer verschuldigd; dit is al in de contributie verwerkt. 

De prijzen en medailles voor de competitie van de jeugd worden mede mogelijk gemaakt door:  
 

JEL Kindercoaching en  
Willy’s Blomke  

 
 
 
 
De prijzen voor de competitie van de senioren / dames worden dit jaar gesponsord door: 
Kapsalon Elja en Gewoon te Gek. 

 

 

Sponsoring 
Ook dit jaar kan K.F. Wêz Wis Tsjom gelukkig weer rekenen op de steun van vele sponsoren. Zonder 
de financiële steun van onze sponsoren zouden wij niet in staat zijn een heel seizoen 
(leden)wedstrijden, trainingen, competitiekaatsen en andere activiteiten te organiseren.  Uiteraard 
vindt u de namen en logo's van onze sponsoren in dit Keatsnijs en op onze website. 
 
Onze kledingsponsoren zijn De Heus en Melkveebedrijf/fouragehandel Jorna. 
Wij bedanken hierbij al onze sponsoren bij voorbaat voor hun steun dit seizoen en zien uit naar een 
goede samenwerking! 
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Deelname aan Federatie – wedstrijden 
 
Er is veel veranderd als het gaat om de Federatie-wedstrijden. De dagen kunnen per 
wedstrijd verschillen. De loting vindt in principe altijd 2 dagen voorafgaande aan 
de wedstrijd plaats. 
 
Aanmelden wordt vanaf nu gedaan via de KNKB. Dit geldt voor alle 
categorieën. Zoals het nu lijkt geeft de vereniging de kaatsers op via 
de KNKB site. Opgeven kan bij de vereniging via de mail 
wwtopgave@live.nl. Wij zorgen voor aanmelding bij de federatie. 
 

Er zijn door de Federatie een aantal eisen gesteld over de kwaliteit van de kaatsers. 
Om mee te kunnen doen aan de Federatie-wedstrijden moet je (bijna) 8 jaar zijn en een 
bepaalde opslag afstand beheersen. Tijdens de zomertrainingen wordt hier aandacht aan 
besteed en vinden er meetmomenten plaats, waarbij wordt gekeken of je de opslagafstand 
beheerst. Het eerste meetmoment vindt op de eerste trainingsavond plaats. Gedurende het 
seizoen zal nog een aantal maal gekeken worden wie de opslagafstand beheerst. 
 
De opslag afstanden zijn: 

- Welpen Meisjes 9 meter; 
- Welpen Jongens 11 meter; 
- Pupillen Meisjes 12 meter; 
- Pupillen Jongens 15 meter; 
- Schoolmeisjes 16 meter; 
- Schooljongens 19 meter. 

 
Dit zijn dus de Federatieve afstanden, op KNKB niveau komt er drie meter bij per categorie! 

 
Doordat de federatie wedstrijden geïntegreerd worden in de KNKB wedstrijden, zullen er een aantal 
dingen veranderen. Zo zullen de wedstrijddagen veranderen maar ook de manier van opgeven. 
Daarnaast mag je ook meedoen met de wedstrijden van de andere federaties. 

 
Omdat er momenteel te veel onduidelijkheden zijn omtrent de wedstrijden van de federatie, kunnen 
wij momenteel niet meer informatie verstrekken. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte via de 
mail.  

 
In dit Keatsnijs vinden jullie alleen de wedstrijden van de Federatie Franekeradeel. Het is de 
bedoeling dat de wedstrijden van de andere federaties te vinden zijn op de KNKB site.  
 

 
 

 

mailto:wwtopgave@live.nl
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Deelname aan K.N.K.B. – wedstrijden 
Als je mee wilt doen aan de KNKB-wedstrijden dan geldt hiervoor dat je 
aan de minimale KNKB opslagafstand van jouw categorie moet voldoen. 
Deze staan vermeld op de site. Via www.knkb.nl kun je je opgeven voor 
de wedstrijden van de KNKB met behulp van je bondsnummer, die op de 
Sportpas 
vermeld staat. 
Opgave moet vóór dinsdagavond 19.00 uur voorafgaande aan de 
wedstrijd. Mocht je je bondsnummer kwijt zijn, dan kun je deze 
opvragen via wwtopgave@live.nl. 
 

Voor onze KNKB-kaatsers hebben wij KNKB-shirts beschikbaar. Hierbij het uitdrukkelijke 
verzoek deze alleen te dragen tijdens KNKB wedstrijden! De shirts kunnen aan het begin van 
het seizoen worden opgehaald bij Marieke Meinsma, Nieuwbuurtsterweg 16. Na de laatste 
wedstrijd van het seizoen de shirts en overige verenigingskleding graag schoon en heel 
terugbrengen bij Marieke Meinsma. Wij vragen geen huur voor de kleding maar zullen wel 
kosten in rekening brengen als de kleding niet in goede staat terug wordt gebracht. 
 
De wedstrijden van de KNKB zijn terug te vinden op www.knkb.nl. 
 
Zowel voor de Federatie als voor de KNKB worden er afdelingswedstrijden georganiseerd. 
De samenstelling van de parturen ten aanzien van de jeugd die voor Tzum afgevaardigd 
worden, ligt in handen van het jeugdbestuur in combinatie met de trainers. De 
afdelingsparturen dienen aangemeld te worden door de vereniging. 
 
Voor de senioren zijn er ook afdelingswedstrijden. Op de site van K.F. Wêz-Wis Tsjom 
staan de data vermeld. Indien je met een partuur wilt deelnemen, kun je dat aangeven 
via wwtopgave@live.nl. De vereniging zorgt dan voor aanmelding. 
 

De inleggelden voor individuele KNKB wedstrijden zijn voor eigen rekening. De inleg 
voor afdelingsparturen wordt betaald door de vereniging. 
 
  

  

http://www.knkb.nl/
mailto:wwtopgave@live.nl
http://www.knkb.nl/
mailto:wwtopgave@live.nl
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Wedstrijdagenda Federatie Franekeradeel 
 
 

  

 
Woensdag 22-4-2020 Tzum D. e. l. Basisscholen 15.00 uur 

   A + B klasse  

Vrijdag 8-5-2020 Achlum Federatie del cyclus welpen j/m pupillen j/m 16.30 uur 
  Hitzum Federatie del cyclus 17.00 uur 
   schooljeugd j/m jongens/meisjes  

Woensdag 20-5-2020 Schalsum Master Fokkema partij voor basisscholen 14.00 uur 
     

Zaterdag 23-5-2020 Franeker Federatie del cyclus welpen j/m pupillen j/m 13.00 uur 
  Herbaijum Federatie del cyclus schooljeugd j/m 13.00 uur 

Woensdag 10-6-2020 Ried Federatie del cyclus welpen j/m pupillen j/m 15.00 uur 
  Dongjum Federatie del cyclus schooljeugd j/m 

jongens/meisjes 
17.00 uur 

 
Zondag 

 
14-6-2020 

 
Herbaijum 

 
Zachte bal partij senioren 

 
11.00 uur 

Zaterdag 29-8-2020 Peins Franekeradeel partij jeugd 13.00 uur 

Zondag 30-8-2020 Peins Franekeradeel partij Receptie 

Wedstrijd Senioren 

9.00 uur 

10.00 uur 
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Wedstrijdagenda 2020 K.F. Wêz Wis Tsjom 
 

 

dag Datum Tijd Wedstrijd Sponsor 

woensdag 22 april 15:00 Basisschoolpartij Inwoners van Tzum 

maandag 27 april 10:00 Koningsdagpartij 

Ledenpartij 

Arie Smedinga 

Huhtamaki  

zaterdag 9 mei 10:00 Bevrijdingspartij 

Ledenpartij 

Arie Smedinga 

Legaat ere lid Siebe 

Greidanus 

zondag 24 mei 09:00 Prinsen en prinsessen partij 

KNKB partij pupillen jongens 

& meisjes 

Juwelier Kramer 

 

zaterdag 6 juni 10:00 Pearkekeatsen 

Ledenpartij 

Bakkerij de Schiffart 

Kinderopvang Tsjom 

Frilim 

zaterdag 20 juni 10:00 Kaatspartij + BBQ 

Ledenpartij 

Slagerij Walburg 

Storteboom 

Kransen door Siebe & Ytje 

Greidanus 

zaterdag 4 juli 10:00 Teatsen 

Initiatief tennis- en 

kaatsvereniging 

 

zaterdag 1 augustus 10:00 50+ wedstrijd 

KNKB partij 

Mechanisatie Franeker 

Wassenaar transport 

Berlikum 

zaterdag 29 augustus  10:00 Visserpartij Legaat familie Visser 

vrijdag 4 september 20:00 Nachtkaatsen 

Ledenpartij 

Boeren van Tzum 

zaterdag 12 september 10:00 Ouder en kind partij R&H Bakker 
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Woensdag 22 april 2020 
Basisscholen d.e.l. Federatie  

A + B Klasse 
 
 
 
 
Opgave voor deze partij gaat via de basisschool. 
 
Aanvang wedstrijd: 15.00 uur 
 
 
Veld leggen   dinsdag 21 april 19.00 uur   Bart Yntema (452433) 
         Gerrit Jan Hiemstra 
         Sietze Greidanus 
         Jan Hoitema 
             
  
Verkoopwagen  14.30 – 19.30     Marijke Zijlstra 
         
   
 
 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!  
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator! Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator.  
 
 

Deze wedstrijd wordt mogelijk gemaakt door: 
de vrijwillige bijdragen van de inwoners van Tsjom! 
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Maandag 27 april 2020 
Koningspartij 

 Ledenpartij voor alle categorieën 
 
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 20 april 2020 18.00 uur via de mail: 
wwtopgave@live.nl 
 
Aanvang wedstrijd:   10.00 uur 
 
Inleg jeugd:   € 2,00 
Inleg senioren:  € 3,50 
Graag voor aanvang wedstrijd op het veld betalen! 
 
Veld leggen   Zaterdag 25 april 19.00 uur   Auke v.d. Meulen (06-44201531) 
         Sietze Greidanus 
         Hessel Westra 
         Robin Benders 
         Johan Koster 
         Willem Elgersma   
   
Soep koken   11.00 uur brengen    Akke Meinsma   
 
Verkoopwagen 9.30-13.00 uur    Esther van der Meulen 
   13.00 uur tot einde    Minke Greidanus    
 
Scheidsrechters Jeugd      Jeugdcommissie 
   Hulp ouders van    Hieke Hettema 
         Noah Sikkes   
   Dames      Marijke Zijlstra    
   Heren      Frits Hoekstra 
 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!   
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 
  

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door: 
Huhtamaki 

De kransen worden aangeboden door Arie Smedinga 
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Zaterdag 9 mei 2020  
Bevrijdingspartij zachte bal + Ledenpartij jeugd 

 
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 4 mei 2020 18.00 uur via de mail: 
wwtopgave@live.nl 
 
Aanvang wedstrijd:   10.00 uur 
 
 
Inleg jeugd:   € 2,00 
Inleg Senioren :  € 3,50 
Graag voor aanvang wedstrijd op het veld betalen! 
 
Veld leggen   vrijdag 8 mei 19.00 uur  Frits Hoekstra  (06-49913238) 
        Klaas Terpstra    
        Arie Smedinga    
        Tabe Zijlstra   
        Marrit Wielenga   
        Jildau Wielenga  
   
Soep koken  11.00 uur brengen   Douwine Aardema 
 
Verkoopwagen  9.30-13.00 uur   Joukje Atsma 
   13.00 uur tot einde   Miranda Benders 
 
Scheidsrechter Jeugd     Jeugdcommissielid 
   Hulp ouders van   Redmer van der Meulen 
        Mette Mare / Inke Nore Hiemstra 
 
   Heren     Arie Smedinga 
   Dames     Elisah Vos 
 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!   
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 
  

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door: 
Legaat van Siebe en Griet Greidanus 

De kransen worden aangeboden door Arie Smedinga 
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Zondag 24 mei 2020 
Prins- en prinsessenpartij 

Pupillen jongens / pupillen meisjes KNKB 
 
Opgave voor deze wedstrijd kan tot uiterlijk dinsdag 19 mei 2020 19.00 uur via www.knkb.nl 
 
Aanvang wedstrijd pupillen jongens:  10.00 uur 
Aanvang wedstrijd pupillen meisjes:  10.00 uur 
 
Veldleggen  Zaterdag 23 mei 19.00 uur  Harry Benders (06-45236883) 
        Lieuwe Bosch    
        Jancko Bosch    
        Klaas Hoekstra (Laakwerd)   
        Wilco Atsma   
        Douwe Greidanus    
        Ype Hiemstra 
        Johan Tolsma 
         
 
Soep koken  11.00 uur brengen   Alie Hiemstra 
        Jeltje Weijer 
 
Verkoopwagen 8.30-12.30 uur   Jikke Terpstra 
        Sjoerdtje Keizer 
   12.30 uur tot einde   Truus Overal en Anjali Kooistra 
         
Scheidsrechters      Ype Hiemstra  
        Fokke v.d. Veen 
        Jancko Bosch 
        Piet Sijtsma 
        Klaas Terpstra 
        Lieuwe Bosch 
        Hauke v.d. Meulen (reserve)  
 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!   
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 
  

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door: 
Juwelier Kramer en De Heus 
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Zaterdag 6 juni 2020  
Pearkekeaten + Ledenpartij jeugd 

 
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 1 juni 2020 18.00 uur via de mail: 
wwtopgave@live.nl 
 
Aanvang wedstrijd:   10.00 uur 
 
Inleg jeugd:   € 2,00 
Inleg Pearkes :  € 6,00 
Graag voor aanvang wedstrijd op het veld betalen! 
 
 
Veld leggen  vrijdag 5 juni 19.00 uur  Frits Hoekstra  (06-49913238) 
        Klaas van den Burg 
        Hendrik Dijkstra   
        Erwin Hoekstra  
        Gerrit Hiemstra   
        Siebrich Atsma   
 
Soep koken  11.00 uur brengen   Douwine Aardema 
 
Verkoopwagen 9.30-13.00 uur   Renske Lemstra 
   13.00 uur tot einde   Jet Sandberg 
 
Scheidsrechter Jeugd     Jeugdcommissielid 
   Hulp ouders van   Brend / Froukje Oosterhaven 
        Janet Adema      
   Pearkes    Jancko Bosch 
 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!   
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 
  

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door: 
Bakkerij de Schiffart, Frilim & Kinderopvang Tsjom 
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Zaterdag 20 juni 2020 
Ledenpartij voor alle categorieën + BBQ 

 
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 15 juni 2020 18.00 uur via de mail: 
wwtopgave@live.nl 
 
Aanvang wedstrijd:    10.00 uur 
 
Inleg jeugd:    € 2,00 
Inleg senioren   : € 3,50 
Graag voor aanvang wedstrijd op het veld betalen! 
 
Veld leggen  vrijdag 19 juni 19.00 uur  Klaas Terpstra  (452795) 
        Erwin Atsma   
        Bart Yntema   
        Hilda Meinsma   
        Bianca Hiemstra  
        Ingrid Hiemstra 
          
Soep koken  11.00 uur brengen   Joukje Atsma 
 
Verkoopwagen 9.30-13.00 uur   Klaske de Groot 
   13.00 uur tot einde   Minke Greidanus 
 
Scheidsrechter Jeugd     Jeugdcommissielid 
   Hulpouders van   Doutzen Meppelink 
        Watse Westra      
   Dames     Johanna Atsma 
   Heren     Harry Benders 
 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!   
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 
  

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door: 
Slagerij Walburg en Storteboom 

De kransen worden aangeboden door (overleden erelid) Siebe & Ytje Greidanus 
 
  

http://www.slagerijwalburg.nl/
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Zaterdag 1 augustus 2020 
Heren 50+ KNKB 

 
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk dinsdag 28 juli 2020 18.00 uur via de mail: www.knkb.nl 
 
Aanvang wedstrijd:   10.00 uur 
 
Scheidsrechter: Wietze Meinsma 
EHBO   Jet Sandberg 
 
Veldleggen  vrijdag 31 juli 19.00 uur  Harry Benders  (06-45236883) 
        Jancko Bosch   
        Reinout Dijkstra   
        Redmar Dijkstra 
        Tjitske Tolsma   
        Hauke van der Meulen 
 
Soep koken  11.00 uur brengen   Gerrit Strikwerda 
 
Verkoopwagen 9.30 - 13.00 uur   Caroline Eijzenga 
   13.00 - einde    Elisah Vos 
 

 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! 

Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 

  
Deze partij wordt mogelijk gemaakt door Mechanisatie Franeker en 

Wassenaar Transport Berlikum 
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Zaterdag 29 augustus 2020  
57e Visserpartij 

Opgave kan via info@visserpartij.nl of wwtopgave@live.nl vóór dinsdag 25 augustus 2020.  
Zie facebookpagina van de Visserpartij, website; www.visserpartij.nl of www.kfwezwis.nl  
 
Aanvang wedstrijd:   10.00 uur  
Inleg is gratis! 
 
 
Veldleggen  vrijdag 28 augustus 19.00 uur Piet Sijtsma  
(452666) 
        Wilco Atsma   
        Bouwe Strikwerda 
        Ane Piet Strikwerda   
        Ype Hiemstra 
        Klaas Weijer 
          
 
Soep koken  Geen soep   
  
Verkoopwagen 9.30-13.00 uur   Corry Viëtor 
   13.00 uur tot einde   Janny Wielenga 
 
Scheidsrechters Jeugd     Jeugdcommissielid 
   Hulpouders van   Else Bakker 
        Jorick / Feije Tamminga 
         
   Dames     Truus Overal 
   Heren     Frits Hoekstra 
 
 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!   
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 
  
 

 
  

mailto:info@visserpartij.nl
mailto:wwtopgave@live.nl
http://www.visserpartij.nl/
http://www.kfwezwis.nl/
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 Vrijdag 4 september 2020 
Boerenpartij  

Nachtkaatsen 
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 31 augustus 2020 18.00 uur via de mail: 
wwtopgave@live.nl 
 
Aanvang wedstrijd:   20.00 uur 
 
Inleg leden:   € 3,50 
Inleg niet-leden:  € 5,00 
Graag voor aanvang wedstrijd op het veld betalen! 
 
Veldleggen    Vrijdag 6 september 19.00 uur Harry Benders  (06-45236883) 
        Lieuwe Bosch   
        Wieger Palma    
        André Tamminga 
        Erwin Atsma     
       
Kantine  19.45-00.00 uur   Inge Bosch 
   0.00 uur tot einde   Thea Viëtor 
 
Scheidsrechter      Lieuwe Bosch 
 
 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!   
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 
  
Deze partij wordt mogelijk gemaakt door diverse agrariërs uit Tsjom e.o. 
 
Melkveebedrijf/Fouragehandel Jorna   Mts. Zijlstra-Talsma 
Melkveebedrijf P. Hannema     Douwe en Minke Greidanus 
Mts. Jappy & Eeke Westra, Westra stalstrooisels  Melkveebedrijf G.& J. Palma 
Firma Truurd, Wieger en Anita Palma   Tabe en Anke Zijlstra (Hitzum) 
Mts. K. Hoekstra en P. Abma     V.O.F. familie Dijkstra 
Mts. W.W. en J. Atsma-Kooistra    De lytsekrôk, biologische eieren P. Sijbesma 
Gerrit Politiek       Jappy en Sjoke Westra    
V.O.F. Kuindersma      Mts. Faber-Ypenga 
Maatschap J. en S. Viëtor        
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Zaterdag 12 september 2020 
Kind- en Ouderpartij + d.e.l. dames/heren 

 
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 7 september 2020 18.00 uur via de mail: 
wwtopgave@live.nl 
 
Aanvang wedstrijd:   10.00 uur 
 
Inleg per kind/ouder:  € 5,00 
Inleg heren/dames:  € 3,50 
Graag voor aanvang wedstrijd op het veld betalen! 
 
Veldleggen  vrijdag 11 september 19.00 uur Lieuwe bosch (06-15334466) 
        Klaas van den Burg    
        Cornelis Rusticus    
        Alise Elgersma 
        Anke Greidanus   
        Hauke van der Meulen  
 
Soep koken  11.00 uur brengen   Joukje Meppelink 
 
Verkoopwagen 9.30-13.00 uur   Danique Klunder 
   13.00 uur tot einde   Corry Viëtor 
 
Scheidsrechter Senioren    Sietze Greidanus 
   Kind ouder    Nader in te vullen 
 

 
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen!   
Voor de perkleggers geldt: de vetgedrukte naam is de coördinator. Wanneer je niet kunt, graag 
onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de coördinator. 
  

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door: 
Loonbedrijf R&H Bakker 
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