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Voorwoord
Keats freonen fan Tsjom,
Wederom een begin van het jaar waar we met elkaar niet blij van worden, de wereld nog steeds in de
greep van de COVID19 virus. Toch zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor aankomend
kaatsseizoen alsof er geen beperkingen zijn. Dit voorwoord is gericht naar alle leden om samen met
jullie nog even terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar aankomend seizoen.
Terugkijkend naar 2021 willen wij jullie op de hoogte brengen van een aantal punten, te weten:
●
●
●
●

Bestuurlijke zaken
Kaatsen en de jeugd
Freule
Ald Meijer

Bestuurlijke zaken
In de loop van 2021 is er vanuit het toenmalige bestuur een noodkreet uitgevaardigd naar alle leden,
geen vervanging voor bestuurders die uittreden, WIE WIL ER IN HET BESTUUR VAN KF WÊZ-WIS?
Met gepaste blijdschap kan ik jullie op de hoogte brengen dat een aantal mensen hebben
aangegeven toe te willen treden tot het bestuur van KF Wêz-Wis. Dit zijn:
Jankco Bosch

(beoogde functie bestuurder)

Cornelis Bruinsma

(beoogde functie penningmeester)

Johan Koster

(beoogde functie voorzitter)

Uittredende bestuurders in 2021 zijn Johanna Atsma in de functie als voorzitter en Marrit Strikwerda
in de functie als secretaris. Vanuit het huidige bestuur een grote dankjewel voor de inzet die de
dames onze vereniging hebben gegeven. De nieuwe bestuursleden worden u voorgesteld tijdens de
voorjaarsvergadering. Mochten er mensen zijn die nog wat tijd over hebben, het bestuur kan nog
personen (in een bestuurlijke maar ook in een ondersteunde functie) gebruiken.
Kaatsen en de jeugd
Al jaren staat Wêz-Wis bekend om zijn actieve benadering naar het jeugdkaatsen, dit is in de loop van
de jaren ontwikkeld waardoor er nu een volwaardig jeugdbestuur staat. Ideeën en initiatieven zullen
verder ontwikkeld worden. Een van deze ontwikkelingen is, dat wij (jeugdbestuur en hoofdbestuur)
ons willen inzetten in de jongste jeugd, kabouters en pre kabouters.
Freule
Wat onze vereniging is overkomen in 2021 was nog nooit gebeurd, Steven, Robin en Jorrit wonnen de
Freule. Een geweldige prestatie en de bevestiging dat het jong training geven aan jeugd zijn vruchten
kan afwerpen.
Ald Meijer
Hier is iets minder aandacht aan gegeven maar de prestatie was even groots als de jongens op de
Freule. De Tsjommer dames wonnen hier de 3e prijs. Nog nooit in de geschiedenis van de Ald Meijer
had Tsjom een prijs gewonnen op deze partij. Nogmaals van harte gefeliciteerd met het behalen van
de 3e prijs Marrit Wielinga, Yannah Palma, Gerbrich Koster en coach Klaas Meinsma. Jullie hebben
nog 2 kansen om deze partij te winnen.
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Voor 2022 zijn er een aantal zaken die wij graag met u willen delen, dit zijn:
●
●
●
●

Financiële situatie
Trainingen
Wedstrijd agenda
Competitie kaatsen

Financiële situatie
Gelukkig kunnen wij jullie mededelen dat de financiële situatie van KF WÊZ-WIS gezond is, de
reserves die in het verleden zijn opgebouwd zijn nog steeds onderdeel van ons vermogen. Echter
tijdens analyse blijkt dat wij de afgelopen jaren financieel minder draaien als de jaren ervoor. Reden
hiervoor zijn het teruglopend aantal leden en de sponsorgelden die afgelopen jaren minder zijn
geworden. In het kort geen zorgen maar wel degelijk een aandachtspunt.
Trainingen
Ook dit seizoen zullen er trainingen worden gegeven aan de jeugd. Deze zullen in de winterperiode
worden gehouden in de Trije in Franeker (voor de oudere jeugd) en onze jongste jeugd kan trainen in
De Moeting. Deze trainingen worden verzorgt door onze jeugdcommissie.
Wedstrijdagenda
Wij hebben de wedstrijdagenda voor onze leden wedstrijden ingedeeld, wederom een mooie mix
tussen keatsen met de kleine bal en de verschillende varianten die er afgelopen jaren zijn ontstaan.
Voor ieder wat wils.
Bijzonder dit jaar is dat wij de ambitie hebben om een oude vorm van kaatsten weer terug te zetten
op de kaats kalender. Graag willen wij in de zomerperiode een straat kaatstoernooi organiseren.
Deze vinden jullie terug op de agenda. Locatie en verdere details moeten nog worden uitgewerkt
aangezien dit in samenspraak zal moeten met de gemeente.
Trots zijn we op het feit dat wij dit jaar ook weer een NK keatsen mogen organiseren, dit jaar is het
peleton 50+ welkom op de velden van Tsjom. Op zaterdag 9 juli 2022 mogen wij het NK 50+
organiseren.
Voor het eerst in onze geschiedenis op het Lyntsje Park mogen wij ook een hoofdklasse wedstrijd
organiseren, op zondag 8 mei 2022 worden de dames hoofdklasse uitgenodigd om te strijden op onze
velden. Wij hopen op een grote opkomst supporters om te aanschouwen waar onze jonge dames
voor aan het trainen zijn.
Voor beide bovengenoemde wedstrijden hebben wij een sponsor kunnen vinden die hun naam aan
deze 2 wedstrijden wil verbinden, enorm bedankt Friesland Bouw en Montage.
Competitie kaatsen
Voor onze jeugd categorie wordt het competitie kaatsen georganiseerd op de donderdagavond. Voor
de categorie senioren wordt het anders georganiseerd dit jaar. Voorheen waren de heren en de
dames op verschillende avonden. Wij hebben gemeend dat het gezelliger is om met elkaar te
kaatsen. Vandaar dat wij dit seizoen zowel de maandagavond (voorheen vrouwenavond) als wel de
donderdagavond (mannenavond) willen combineren. Niet op 1 avond maar op beide avonden.
Voor ons is dit een test om te kijken of en hoe we meer mensen op het veld kunnen krijgen.
Tot slot wil ik iedereen een geweldig kaatsseizoen 2022 toewensen!
Namens het bestuur van K.F. Wêz-Wis Tsjom

Johan Koster
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Bestuur
Johan Koster (voorzitter)

Terpzicht 1

(06) 21 42 44 77

Inge Bosch (secretariaat)

Voorstraat 2
info@kfwezwis.nl

(06) 46 18 82 09

Cornelis Bruinsma (penningmeester)

Voorstraat 14

(06) 20 35 64 87

Marieke Meinsma

Nieuwbuurtsterweg 28

(06) 39 22 55 70

Jancko Bosch

Westelijk Achterom 5

(06) 13 61 15 17

Jeugdcommissie:
Anke Zijlstra

Hitzumerweg 12, Hitzum

(06) 22 64 22 75

Corina van Wieren

Jorit martenastraat 10

(06) 13 48 19 06

Klaske Walda

Wommelserweg 2

(06) 22 71 33 40

Harry Benders

Terpzicht 5

(06) 50 42 19 99

Jeugdtrainers:
Harry Benders

Terpzicht 5

(06) 50 42 19 99
(0517) 39 22 84

Steven Koster

Terpzicht 1

(06) 27 90 02 96

Tjitske Tolsma

Meester Vrijburgstraat 15

(06) 40 44 54 28
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“Sa stiif as in doar, mar in protte wille!”
Yn petear mei:
Johannes Adema, berne op de Foarstrjitte nûmer 13 yn’e winter fan 1942. Soan fan eartiids
grienteboer, Wouter en Geartsje Adema. Yn de buorren, ek wol bekend as Han fan Wouter. Adema
koe knap keatse en hat yn it ferline in protte priizen wûn. Mar fan de jongesdream, keatse op de
Freule, is it nea kaam…
De skiednis fan it keatsen yn Tsjom, giet werom nei de tiid fan de CFK (Christelijke Fryske Keatsbûn).
Oprjochte troch keatsers út de omkriten yn Maart 1934. In Sneonsferiening, Sneins is fansels in
réstdei.
Hoe ha jo it keatsen leart?
“Nei skoaltiid gongen wy te keatsen, wy hiene neat oars, fuotbal wie der net. Wy keatsten mei in
loftbal en de Fabriekswei wie ús perk. Jo moasten der optiid by wêze, oars wie der gjin plak mear. Der
leine somstiden wol 11 perken, makke fan skuon, sokken en klompen”.
As jonkje fan 12-13 jier, waard der ek búten Tsjom keatst troch Adema en syn partoer. It sa neamde
‘Telegrafke keatsen.’ Hjoed de dei it Federaasje keatsen fan de Gemeente Frentsjerteradiel. “Sneons
nei skoaltiid, want doe gongen we sneons ek nei skoalle, sprongen we op’e fyts. We fytsten oeral
hinne, ferfier hiene we net”. Fertelt Adema. It ‘Telegrafke keatsen’ hawwe Adema en syn partoer
ferskate keren wûn.
Wannear hiene jo yn’e gaten dat jo wol keatse koenen?
“Ik wist net better, eltsenien koe it. Myn broer Jan koe it ek, mar ik wie oergryslik fel. Ik moast
bealichje, dan wie ik op myn bêst. We ha eins altyd keatst, mar hiene nea de kâns om te oefenjen,
want wy moasten wurkje. Wy kamen ek net op de feriening en jûns mochten wy de doar net út. Mar
dochs wiene wy favoryt. Ús grutste tsjinstanner spyle by de KNKB en keatsten dus ek op Snein. Dêr
troch hiene se mear ûnderfining as ús, mar wy koene se altyd hawwe!”
De Freule
Yn 1958 hiene It CFK en Keatsferiening Wéz Wis besletten dat it partoer fan Adema, foar Tsjom
útkomme soe op de Freule. Se wiene de favoryt en kânshawwer. In wike foar de Freule, waard it
partoer sein dat se net soene keatsen op de Freule. Âlde Adema, de grienteboer, wie fertelt dat hy
syn klanten kwyt reitsje soe en de hannel ontnommen, as Johannes en syn partoer de Freule keatse
soenen. “En der is nea wer in wurd oer sein…” neffens Johannes.
It keatsen op Sneonemiddei gie wol troch. “It wurk begong om 6 oere
moarns, rûn in oer as 1 as de bliksum nei it keatsfjild. De bôle sloech ik oer
en mem lei alles klear”. Fan it jongeskeatsen, gie Johannes streekrjocht nei
de grutte manlju. “Wy keatsten in protte yn Ljouwert, op it terrein fan
Sonnenborgh. Ik kaam faaks mei priizen thús. Leppels, messen foarken,
molkekannen, theeseefkes en tsiisskaven. Dernei mei syn allen nei de
Sinees. Dat wie ús útstapke. Alle Sneinen, sa stiif as in doar. Mem moast my
de sokken oan dwaan, mar wat hawwe wy in protte wille hân!”
Heit, Wouter Adema, is stoarn op 65- jirriche leeftiid, Johannes naam de
grientehannel oer en it keatsen waard bysaak. Ferline jier, foar it earst yn’e skiednis, wûn Tsjom
(Steven Koster, Jorrit Palma en Robin Benders) de Freule partij. Mar it ferhaal giet, hiene Han van
Wouter en syn partoer yn
1958 de Freule keatst, wie Tsjom earder de skiednisboeken yngien. We sil it nea witte…
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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, dat is 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 Inge Bosch of via e-mail: wwtopgave@live.nl.
Aanmelding
Nieuwe leden kunnen zich te allen tijde schriftelijk opgeven bij Inge Bosch of via email wwtopgave@live.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier welke ingevuld dient te worden.
Dit aanmeldingsformulier is ook te downloaden via onze website.
Was je op 1 januari 2022 9 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. Vanaf dit jaar (2022) zullen ook de
kabouters lid worden.
Was je op 1 januari 2022 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, 9 / 10 jaar (peildatum 1 januari)
- Jeugdleden Pupillen, 11/ 12 jaar (peildatum 1 januari)
- Jeugdleden Schooljeugd, 13 / 14 jaar (peildatum 1 januari)
- Jeugdleden Jongens/ Meisjes, 15 t/m 17 jaar (peildatum 1 januari)
- Junioren/Senioren - Dames en Heren

€25,00
€25,00
€25,00
€25,00
€31,00

Deelname aan de federatie- en KNKB wedstrijden is niet bij de contributie inbegrepen. Ook deelname
aan de wintertraining in de zaal is niet bij de contributie inbegrepen.
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Mededelingen
Leeftijdscategorieën
Sinds dit seizoen (2021) hanteert de KNKB nieuwe leeftijdscategorieën. Ook wij gaan deze
leeftijdscategorieën hanteren. Dit zijn de nieuwe leeftijdscategorieën:
* Kabouter (JO en MO 9): Nog geen 9 jaar
* Welpen (JO en MO 11): 9 en nog geen 11 jaar
* Pupillen (JO en MO 13): 11 en nog geen 13 jaar
* Schooljeugd (JO en MO 15): 13 en nog geen 15 jaar
* Jongens en meisjes (JO en MO 18): 15 en nog geen 18 jaar
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
28.
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 2022 6, 7 of 8 jaar, dan val je onder de categorie
kabouter’. Deze regel is aangepast en vanaf seizoen 2022 ben je een ‘kabouter’ als je de leeftijd van 6
jaar hebt bereikt. Vanaf seizoen 2022 zullen ook de kabouters lid worden en contributie moeten
betalen. Ook wordt er dan gekeken of er wedstrijden voor kabouters georganiseerd kunnen worden.
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 vorig 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 worden opgehaald bij bakkerij De Schiffart.
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Veld leggen
Ondanks het feit dat alle veld leggers 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 veld leggers
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!
Verderop in dit Keatsnijs kun je zien wanneer en hoe laat je wordt verwacht. Mocht het toch
voorkomen dat er te weinig veld leggers 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 2022 tellen de volgende ledenwedstrijden mee voor het
klassement: woensdag 27 april, zaterdag 28 mei en zaterdag 18 juni.
Veld opruime /prijsuitreiking
Na afloop van een kaatswedstrijd zouden we het erg op prijs stellen dat er met z’n allen 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 na 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
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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 deze inleveren bij Marieke Meinsma, Nieuwbuurtsterweg 16 of
inscannen en mailen naar info@kfwezwis.nl.
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De jeugd van K.F. Wêz-Wis Tsjom
Op de velden is het nog stil maar de jeugdcommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen. De jeugdcommissie heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Zo hebben we vorig jaar
afscheid genomen van Thea Viëtor en Anita Palma en zijn Harry Benders en Klaske Walda ons komen
versterken. Verderop een voorstelrondje van de jeugdcommissie.
Verder willen we jullie graag nog op de hoogte stellen van de volgende zaken:
Wintertrainingen
De wintertrainingen konden dit jaar gelukkig weer van start gaan en lopen tot halverwege april.
De pupillen en schooljeugd trainen op dinsdag in de Trije in Franeker onder leiding van Harry
Benders.
De kabouters en welpen trainen op vrijdagavond in de Moeting. Deze trainingen worden gegeven
door Frits Hoekstra en Steven Koster met hulp van Marrit Wielenga en Gerbrich Koster.
Leuke activiteit voor jongste jeugd
Verder zijn we bezig met het organiseren van een leuke middagactiviteit voor de jongste jeugd, met
aansluitend een aantal kaatstrainingen voor een nieuwe groep kabouters gegeven door Steven
Koster. We willen hierbij graag het beginnersspel gaan introduceren. Wij hopen dat we hierdoor weer
meer jeugd op het veld zullen zien de komende jaren. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Zomertrainingen
Voor de zomertrainingen zijn de voorbereidingen druk aan de gang. We hebben gelukkig weer een
aantal trainers bereid gevonden deze trainingen te geven. De trainingen worden gegeven op dinsdagen donderdagavond. De competitie voor de jeugd (vanaf de welpen) is ook dit jaar op
donderdagavond. Elders in het Keatsnijs staan de tijden per groep aangegeven.
Categorieën
Kabouters
Welpen
Pupillen
Schooljeugd
Jongens/meisjes

op 1 januari nog geen 9 jaar
9 en nog geen 11 jaar op 1 januari
11 en nog geen 13 jaar op 1 januari
13 en nog geen 15 jaar op 1 januari
15 en nog geen 18 jaar op 1 januari

Voor de welpencategorie is niet de leeftijd maar de opslagafstand bepalend voor deelname.
Binnen de vereniging is er een groep kabouters die al 4 jaar trainingen volgt, maar qua leeftijd nog
geen welp zijn. In samenspraak met het bestuur is besloten dat deze groep dit jaar binnen de
vereniging valt onder de welpen dus ook de ledenwedstrijden mee kunnen kaatsen, en ze kunnen
ook de competitie mee doen. Zij trainen op dit moment ook al in de zaal. Er wordt verwacht dat ze
vanaf dit jaar lid worden van de vereniging, de ouders krijgen hierover nog bericht.
Federatie
De federatie is inmiddels een onderdeel van de KNKB. De inschrijving van deelname aan de
wedstrijden gaat nu via de site van de KNKB en de kinderen mogen nu ook aansluiten bij de
wedstrijden van de andere Federaties. De agenda is te vinden op knkb.nl.
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Voor deelname aan de Federatie wedstrijden moet je op 1 januari 9 jaar zijn. Daarbij moet je de
opslagafstand van de welpen beheersen. De opslagafstanden van de Federatie worden elders in het
Keatsnijs benoemd.
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.
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.
Vanuit KF wêz-wis worden de jeugd parturen samengesteld. Er wordt vanuit de trainingen en
(eventueel wedstrijden) een keus gemaakt wie per categorie mag gaan kaatsen voor KF wêz-wis.
Vanaf de junioren ligt dit initiatief bij de kaatsers zelf. Sinds een aantal jaar mogen er bij bepaalde
wedstrijden meerdere parturen uitkomen voor hetzelfde dorp.

Voorstellen jeugdcommissie:
Hallo,
Ik ben Corina van Wieren en zit sinds september 2020 in de jeugdcommissie van K.F. WêzWis Tsjom. Het kaatsen is mij met de paplepel ingegoten en ik ben zelf op mijn zesde
begonnen met kaatsen.
Op mijn 22-ste ben ik verhuisd naar Tsjom en sindsdien ben ik lid van K.F. Wêz-Wis Tsjom.
Via de vereniging heb ik kaatstrainingen bij de KNKB gevolgd en heb hier mijn diploma voor
Kaatstrainer 2 en 3 behaald. Aansluitend heb ik 3 jaar de jeugd in Tsjom getraind.
Toen mijn beide dochters de leeftijd kregen om te kunnen kaatsen ben ik opnieuw training
gaan geven en heb de kaboutertrainingen verzorgd. Na een aantal jaren wilde ik me graag
op een andere manier inzetten voor de kaatsvereniging en ben ik in de jeugdcommissie
gekomen.
Ik vind kaatsen een “machtich moai spultsje” en naar mijn mening een onderdeel wat
gewoon hoort bij de Friese opvoeding. Ook vind ik beweging ontzettend belangrijk en vind
dat je hier niet vroeg genoeg mee kunt beginnen.
11

Ik zet me daarom graag in, samen met mijn mede bestuursleden, om de bestaande jeugd
binnen onze vereniging enthousiast te maken en te houden voor de kaatssport en het
werven van nieuwe jeugdleden. Dit alles met behulp van het hoofdbestuur en uiteraard met
hulp van de ouders.
Hallo allemaal,
Ik ben Harry Benders en zit sinds anderhalf jaar in het jeugdbestuur.
De meeste kinderen kennen me al omdat al jaren kaatstraining geef bij de vereniging maar misschien
wel leuk te vertellen hoe ik bij het kaatsen kom.
Ik kom uit Franeker en heb in mijn jeugd nauwelijks gekaatst, ik zat op atletiek en kon op een leuk
niveau mee sporten, daar ging een hoop vrije tijd in zitten zodat er voor andere sporten eigenlijk
geen ruimte meer was. Toen we in Tzum kwamen wonen en onze jongens met de vriendjes gingen
kaatsen stonden we daar als ouders bij te kijken en werd ik gevraagd of ik mee zou willen helpen, nou
ja dan ga je mee helpen en dat was best leuk.
Aan het einde van het seizoen kwam de traditionele ouder en kind partij, ik dacht misschien handig
dat ik dan ook eens een balletje sla, dus op donderdagavond naar het competitie kaatsen gegaan en
dat was best gezellig, even leuk een balletje slaan met dorpsgenoten en daarna even een biertje,
helemaal prima.
Op een gegeven moment werd me gevraagd of ik ook trainer zou willen worden en misschien hier
voor een cursus zou willen volgen bij de KNKB, omdat het helpen bij de jeugd wel beviel heb ik dat
toen opgepakt en in totaal drie trainers cursussen gevolgd en sinds die tijd ben ik één van de trainers
voor de jeugd bij Wez Wis. Ik vind het geweldig leuk om de jeugd het kaatsen te leren waarbij ik
probeer samen met de jeugd er een leuke training van te maken waarbij ik plezier probeer voorop te
laten staan en op die manier de jeugd de techniek en ook de tactiek van het spelletje te leren. Mooi is
het dan ook om te zien dat de jeugd die ik ooit getraind hebt tegenwoordig al veel beter kaatst dan
mij en dat ze er ook nog steeds plezier in hebben, en ook dat de jeugd die we nu trainen bij zowel het
competitie kaatsen als bij de wedstrijden heerlijk aan het kaatsen zijn. Ik probeer altijd even te kijken
hoe het met “mijn” pupillen gaat tijdens de wedstrijden en waar ik ze in de trainingen nog mee kan
helpen om bij de wedstrijden nog lekkerder te kunnen kaatsen.
Vorig jaar was voor de vereniging een geweldig jaar waarbij het meisjespartuur op de Ald Meiers
derde prijs haalden en het jongenspartuur De Freule won, het zou mooi zijn dat er meer succes
parturen volgen. Maar het allerbelangrijkste vind ik zelf dat de jeugd lekker kan kaatsen en er plezier
in heeft op welk niveau dan ook.
Ik zou zeggen tot ziens op het kaatsveld of de kaatshal.
Mijn naam is Klaske Walda en ik kom uit Welsrijp.
Inmiddels woon ik al 9 jaar in Tzum samen met Bouwe Strikwerda en onze 3 jongens.
In mijn basisschoolperiode heb zelf ook altijd competitie gekaatst.
Dat heb ik altijd als erg leuk en gezellig ervaren, want eigenlijk alle jeugd van het dorp was hier te
vinden.
Mijn broers kaatsten in het weekend ook wedstrijden en ik ging regelmatig mee te kijken.
1 van hen heeft zelfs een keer de Freule gewonnen, wat natuurlijk geweldig is!
12

Sinds kort zit ik ook in de jeugdcommissie van het kaatsbestuur.
Ik draag graag mijn steentje bij om zoveel mogelijk jeugd bij het kaatsten te betrekken en plezier te
laten hebben in het kaatsen.
Omdat ik zelf ook opgegroeid ben met het kaatsen, zou ik het ook erg leuk vinden dat onze jongens
straks ook kunnen kaatsen in eigen dorp.
Tot op het kaatsveld!
Hallo allemaal,
Ik ben Anke Zijlstra en zit sinds 4 jaar in de Jeugdcommissie.
Mijn jeugd stond in het teken van turnen, ik was heel wat uurtjes in de week in de sporthal te vinden,
en voor andere sporten was er geen tijd. Ik ben dus niet opgegroeid met het kaatsen.
In 2001 ben ik in Hitzum komen wonen en daar heb ik kennis gemaakt met het kaatsen.
Ik deed mee aan de competitie avonden en soms eens een wedstrijdje. Het spelletje vond ik erg leuk.
Vanaf die tijd ging ik ook regelmatig wedstrijden bezoeken en leerde ik de spelregels.
Onze kinderen zijn alle drie al jong begonnen met het kaatsen in Tsjom, omdat ze hier op school
zaten en er in Hitzum niet voldoende jeugd was. Het is natuurlijk leuk om dit samen met je vriendjes
en vriendinnetjes te doen. Want ook de gezelligheid is erg belangrijk.
Ik heb een aantal jaar de kaboutertrainingen gegeven, erg leuk om de kinderen enthousiast te maken
voor het spelletje.
Samen met mijn mede bestuursleden draag ik ook graag mijn steentje bij aan het jeugdkaatsen. Ik
hoop dat we dit jaar tijdens de trainingsavonden een vol veld zien met veel enthousiaste jeugdleden.
Het zou mooi zijn dat we tijdens de ledenwedstrijden weer meer jeugd op de lijsten hebben staan.
We doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen en samen met het bestuur zetten we de
schouders eronder!
Tot ziens op het kaatsveld!
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Teatsen
Op zondag 15 mei staat Teatsen weer op de agenda
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.
Je hoeft geen tennisracket te bezitten als je mee wilt doen. Heb je die wel dan gebruik je uiteraard je
eigen racket. Samen met de tennisvereniging zorgen wij ervoor dat er rackets beschikbaar zijn.
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Trainingen en competitie kaatsen
We starten op het veld met trainen en competitie kaatsen in week 15.
Wanneer

Wie

Maandagavond
Training

Start 25 april
I.v.m. te weinig animo is er geen training meer

Competitie
(luchtbal)

Dames en heren
19.00 uur
graag in de app aangeven welke voorkeur (luchtbal of kaatsbal)

Dinsdagavond
Training

Start 19 april
Pupillen
Schooljeugd
Welpen
Welpen (nieuw)

18.30 – 20.00 uur
18.30 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Harry Benders
Harry Benders
Tjitske Tolsma
(trainer volgt nog)

Donderdagavond

Start 21 april
Kabouters
Welpen

18.00 – 18.45 uur
18.30 uur

Dames en heren

19.00 uur

Steven Koster
Tjitske Tolsma
Renske Lemstra
Sanne Strikwerda
(trainer volgt nog)

Competitie
Hulp van

Tijdstip

Begeleiding/trainers

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!
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.
Jeugdcompetitie
Voor de begeleiding / hulp bij het competitie kaatsen 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 keer of vaker is geweest er een medaille is verdiend aan het eind van het seizoen.
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Luchtbal competitie
Ook 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.

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
vind je de namen en logo's van onze sponsoren in dit Keatsnijs en op onze website.
De prijzen van de jeugdcompetitie worden dit jaar gesponsord door Jel

& Elja

Onze kledingsponsors 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!

Deelname aan KNKB 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.
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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 28. 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.
De inleggelden voor individuele KNKB wedstrijden zijn voor eigen rekening. De inleg
voor afdelingsparturen wordt betaald door de vereniging.

Regio – wedstrijden
Voorheen waren dit de Federatie wedstrijden. De regio wedstrijden zijn bedoeld voor kaatsers die
nog niet aan het KNKB niveau voldoen. De opgave gaat nu via de site van de KNKB.
Vanaf dit jaar mogen regiokaatsers aan alle regio’s meedoen, dit om het kaatsen voor iedereen zo
breed mogelijk te maken. Voor opgave heb je geen bondsnummer nodig.
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!

Kabouter – wedstrijden
Ook voor de kabouters worden er door de KNKB dit jaar aantal wedstrijden georganiseerd.
Deze wedstrijden zijn allemaal op vrijdagmiddag en beginnen om 15:30.
Op 13 mei in Exmorra, op 20 mei in Minnertsga, 10 juni in Mantgum, 24 juni in Jirnsum en 8 juli in
Stiens. Opgave gaat ook weer via de site van de KNKB
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Wedstrijdagenda

Wedstrijdagenda 2022 K.F. Wez-Wis Tsjom
Datum

Tijd

Wedstrijd

Woensdag

20 april

15:00

Bassischolen partij

Woensdag

27 april

10:00

Koningsdagpartij
Ledenpartij

Zondag

8 mei

11:00

KNKB Dames Hoofdklas VF

Zondag

15 mei

10:00

Teatsen

Zaterdag

28 mei

Pearkes 10:00

Ledenpartij Pearkekeatsen

Jeugd 12:00
zaterdag

11 juni

09:00

Prinsen en prinsessen partij
KNKB partij pupillen jongens
& meisjes

zaterdag

18 juni

Senioren 10:00 Kaatspartij Ledenpartij +BBQ
Jeugd 12:00

Woensdag

29 juni

18:00

Donderdag

30 juni

18:00

Vrijdag

1 juli

18:00

Zaterdag

9 juli

10:00

KNKB 50+ Afdeling NK

zaterdag

27 augustus

10:00

Visserpartij

vrijdag

2 september

20:00

Nachtkaatsen

Straatkaatsen

Ledenpartij
Zaterdag

10 september

10:00

Ouder en kind partij

18

Woensdag 20 april 2022
Regio Basisscholen d.e.l.
A + B Klasse
Opgave voor deze partij gaat via de basisschool.
Aanvang wedstrijd: 14.00 uur
Veld leggen

Dinsdag 19 april 19.00 uur

Coördinator: Lieuwe Bosch
Arie Smedinga
Hessel Westra
Gerbrich Koster
Marrit Wielenga

Verkoopwagen

14.30 – 16.30
16.30 - einde

(volgt nog)
(volgt nog)

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:
Federatie Franekeradeel
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Woensdag 27 april 2022 Koningspartij
Ledenpartij voor alle categorieën
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk donderdag 21 april 2022 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

Dinsdag 26 april 19.00 uur

Coördinator: Jancko Bosch
Wieger Palma
Cornelis Rusticus
Klaas Terpstra
Berber van der Meulen
Marije van der Meulen

Soep koken

11.00 uur brengen

Akke Meinsma

Verkoopwagen

9.30-13.00 uur
13.00 uur tot einde

Klaske de Groot
Corrie Viëtor

Scheidsrechters
Jeugd
Hulpouders van

Jeugdcommissie
Ties Hettema
Lene Merij Hiemstra
Sara Dijkstra
Frouk Oosterhaven

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even aan de andere vrijwilligers.

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door:
Kinderopvang Tzum
De kransen worden aangeboden door Arie Smedinga
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Zondag 8 mei 2022
KNKB Hoofdklasse Dames V.F.
Opgave voor deze partij gaat via de KNKB.
Aanvang wedstrijd: 11.00 uur
Veld leggen

Zaterdag 7 mei 19.00 uur

Coördinator: Lieuwe Bosch
Arie Smedinga
Hessel Westra
Hendrik Dijkstra

Soep koken

11.00 uur brengen

Alie Hiemstra

Verkoopwagen

9.30-13.00 uur
13.00 uur tot einde

Corry Hoekstra
Harmina Goslinga

Lijnrechters

Aanvang 10.45 uur

Brikita Starke
Hauke van der Meulen
Arie Smedinga
Jet Zandberg
Corrie Viëtor
Gerrit Hiemstra
Klaas Meinsma
Jancko Bosch

Blokje lopen

Jelmer en Afke Zijlstra

Scheidsrechter

KNKB

EHBO

Jet Zandberg

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de andere vrijwilligers.

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door:
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Zondag 15 mei 2022
Teatsen vanaf 14 jaar e.o.
Opgave voor deze wedstrijd kan tot uiterlijk maandag 9 mei 2022 19.00 uur via de mail:
wwtopgave@live.nl
Aanvang wedstrijd: 10.00 uur
Inleg
€3,50
Graag voor aanvang wedstrijd op het veld betalen!
Veldleggen

Zaterdag 14 mei 19.00 uur

Coördinator: Jancko Bosch
Auke van der Meulen
Hauke van der Meulen
Piet Sijtsma
Berber van der Meulen
Marije van der Meulen

Soep koken

11.00 uur brengen

Jeltsje Weijer

Verkoopwagen

10.00-12.30 uur
12.30 uur tot einde

Gerry Adema
Willy Nieuwenhuis

Scheidsrechter

Piet Sijtsma

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de andere vrijwilligers

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door:
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Zaterdag 28 mei 2022
Ledenpartij Pearkekeatsen + Jeugd
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 23 mei 2022 18.00 uur via de mail:
wwtopgave@live.nl
Aanvang wedstrijd: 10.00 uur pearkes en jeugd 12.00 uur i.v.m. voetbal.
Inleg jeugd:
€2,00
Inleg pearke:
€3,50 per persoon
Graag voor aanvang wedstrijd op het veld betalen!
Veld leggen

vrijdag 27 mei 19.00 uur

Coördinator: Lieuwe Bosch
Andre Tamminga
Bart Yntema
Erven Atsma
Tjitske Tolsma
Hilda Meinsma

Soep koken

Om 11.00 uur brengen

Jella Bakker

Verkoopwagen

10.00-13.00 uur
13.00 uur tot einde

Corina van Wieren
Fardau Vos

Scheidsrechter
Jeugd
Hulpouders van

Jeugdcommissielid
Lisanne de Boer
Fleur Bakker
Else Bakker
Janet Adema
Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling
even ruilen! Wanneer je niet kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de
andere vrijwilligers.

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door

De kransen worden aangeboden door Siebe & Ytje Greidanus
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Zaterdag 11 juni 2022
Prins- en Prinsessen partij
KNKB Pupillen jongens / Pupillen meisjes
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 7 juni 2022 19.00 uur via www.knkb.nl.
Aanvang wedstrijd pupillen jongens:
Aanvang wedstrijd pupillen meisjes:
Veld leggen

9.00 uur
9.00 uur

vrijdag 10 juni 19.00 uur

Coördinator: Jancko Bosch
Johannes Koster
Johan Koster
Klaas Terpstra
Frits Hoekstra
Jan Hoitema
Klaas v.d. Brug

Soep koken

11.00 uur brengen

Joukje Meppelink (2 pannen soep)

Verkoopwagen

8.30-13.00 uur
13.00 uur tot einde

Lidewey Jorna en Jikke Terpstra
Esther van der Meulen en Truus Overal

Scheidsrechters

Ype Hiemstra
Johan Koster
Henk Talsma

Omroep

Harry Benders

EHBO

Jet Zandberg

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de andere vrijwilligers

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door:
Juwelier Kramer & De Heus
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Zaterdag 18 juni 2022
Ledenpartij voor alle categorieën + BBQ
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 13 juni 2021 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 17 juni 19.00 uur

Coördinator: Lieuwe Bosch
Anke Zijlstra
Jelmer Zijlstra
Siebrich Atsma
Wilco Atsma
Erwin Atsma

Soep koken

Om 11 uur brengen

Gerrie Zijlstra

Verkoopwagen

10.00-13.00 uur
13.00 uur tot einde

Jeannette Westra
Janny Wielenga

Scheidsrechter
Hulpouders van

jeugd

Jeugdcommissielid
Elbrech Jorna
Lianne Tolsma
Ylze Meppelink
Feije Tamminga

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de andere vrijwilligers.

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door:
Slagerij Walburg, Legaat Sybe en Griet
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Woensdag 29, Donderdag 30 juni en Vrijdag 1 juli
Straatkaatsen
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk vrijdag 24 juni 2022 18.00 uur via de mail:
wwtopgave@live.nl
Aanvang wedstrijd:
Leeftijd

18.00 uur
12 jaar en ouder

Het plan is dit jaar weer eens een straatkaats wedstrijd te organiseren.
We willen dit graag uitvoeren op de Voorstraat.
Aangezien dit nogal wat voorbereiding vergt, kunnen we dit niet op tijd in het Keatsnijs plaatsen.
Zodra alles rond is zullen we zo snel mogelijk meer informatie verstrekken.
Wat wel bekend is dat, dat je je als partuur mag opgeven.
Er moet minimaal 1 persoon lid zijn van K.F. Wêz Wis.
Individueel opgeven mag natuurlijk ook.

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door:
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Zaterdag 9 juli 2022
KNKB 50+ Afdeling NK
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk dinsdag 5 juli 2021 19.00 uur via de mail: www.knkb.nl.
Aanvang wedstrijd: 10.00 uur
Veld leggen

vrijdag 8 juli 19.00 uur

Coördinator: Jancko Bosch
Tjiske Tolsma
Hilda Meinsma
Francien Yntema
Bart Yntema
Wieger Palma

Soep koken

11.00 uur brengen

Henny Yntema

Verkoopwagen

9.30 - 13.00 uur
13.00 - einde

Simone van der Velde
Esther van der Meulen

Scheidsrechter

KNKB

EHBO

Jet Zandberg

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de andere vrijwilligers.

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door:
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Zaterdag 27 augustus 2022
Visserpartij
Opgave kan via info@visserpartij.nl of wwtopgave@live.nl vóór dinsdag 23
augustus 2022.
Zie facebookpagina van de Visserpartij, website; www.visserpartij.nl of www.kfwezwis.nl
Aanvang wedstrijd: 10.00 uur
Inleg is gratis!
Veld leggen

vrijdag 26 augustus 19.00 uur

Lieuwe Bosch
Jan Hoitema
Andre Tamminga
Klaas Terpstra
Johan Koster
Johannes Koster

Soep koken

11.00 uur brengen

Elisah Vos

Verkoopwagen

9.30-13.00 uur
13.00 uur tot einde

Sjoerdtje Keizer
Petra Hoekstra

Scheidsrechters
Jeugd
Hulpouders van

Dames
Heren

Jeugdcommissielid
Redmer v/d Meulen
Inke Nore Hiemstra
Marlies Dijkstra
Rixt Oosterhaven
Nynke Strikwerda
Auke van Der Meulen

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de andere vrijwilligers.
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Vrijdag 2 september 2021
Boerenpartij – Nachtkaatsen
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 30 augustus 2021 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!
Veld leggen

vrijdag 2 september 19.00 uur

Coördinator: Lieuwe Bosch
Jancko Bosch
Harry Benders
Cornelis Rustucus

Kantine

19.45-23.30 uur
23.30 uur tot einde

Lidewey Jorna
Thea Viëtor en Corry Hoekstra

Scheidsrechter

Lieuwe Bosch

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de andere vrijwilligers.

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door diverse agrariërs uit Tsjom e.o.
Melkveebedrijf/Fouragehandel Jorna
Melkveebedrijf P. Hannema
Mts. Jappy & Eeke Westra, Westra stalstrooisels
Firma Truurd, Wieger en Anita Palma
Mts. K. Hoekstra en P. Abma
Mts. W.W. en J. Atsma-Kooistra
Gerrit Politiek
V.O.F. Kuindersma
Mts. J. en S Viëtor

Mts. Zijlstra-Talsma
Douwe en Minke Greidanus
Melkveebedrijf G.& J. Palma
Tabe en Anke Zijlstra (Hitzum)
V.O.F. familie Dijkstra
De lytsekrôk, biologische eieren P. Sijbesma
Jappy en Sjoke Westra
Mts. Faber-Ypenga

De kransen worden aangeboden door Willy’s Blomke

29

Zaterdag 10 september 2022
Kind- en Ouderpartij + d.e.l. dames/heren
Opgave voor deze partij kan tot uiterlijk maandag 5 september 2022 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!
Veld leggen

vrijdag 9 september 19.00 uur

Coördinator: Jancko Bosch
Auke v.d. Meulen
Hauke v.d. Meulen
Anke Zijlstra
Jelmer Zijlstra
Siebrich Atsma

Soep koken

11.00 uur brengen

Anjali Kooistra

Verkoopwagen

9.30-13.00 uur
13.00 uur tot einde

Joukje Atsma
Petra Hoekstra

Scheidsrechter
Jeugd
Hulpouders van

Jeugdcommissielid

Wanneer één van de vrijwilligers is verhinderd, dan graag onderling even ruilen! Wanneer je niet
kunt, graag onderling even ruilen. Geef dit dan ook even door aan de andere vrijwilligers.

Deze partij wordt mogelijk gemaakt door:
Loonbedrijf R&H Bakker
Kransen door Siebe En Ytsje
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