Jaarverslag 2012 van de kaatsvereniging Nut en Nocht uit Damwâld
De vereniging Nut en Nocht is opgericht in 1927 en vierde in 2012 haar 85 jarig bestaan.
Het bestuur bestond uit 7 personen:
Henk Kemper
Greetje Wiersma
Willem van der Galiën
Erwin de Roo
Anco van Kammen
Tetsje Walda
Gjalt Hofstra

voorzitter, sponsoring en beheerscommissie de Snûter
secretaris, sponsoring, kantine, beheerscommissie de Snûter
penningmeester
jeugdcommissie, technische commissie, federatie
materiaal- en veldbeheer
kransen en algemene zaken
kantinebeheer en kransen

Aan het bestuur gerelateerde functies
In 2012 is een jeugdcommissie opgericht zonder formele status. De commissie wordt
aangestuurd door een lid van het bestuur. In deze commissie hebben de volgende personen
zitting:
Erwin de Roo
Amarins Hilverda
Sjouke Hellinga

aansturing vanuit het bestuur
trainingen, competitiekaatsen, leden-/federatiewedstrijden
idem

Het opgave adres ledenwedstrijden
Het opgave adres voor ledenwedstrijden voor senioren was in 2012 bij Henk en Freerk
Peterson. Zij verzorgden ook de loting van de ledenwedstrijden en het opstellen van de
wedstrijdlijsten.
Kledingbeheer
Anja van Kammen heeft het kledingbeheer overgenomen van Erwin de Roo. Zij verzorgt de
distributie en inname van alle trainingspakken en tenues.
Ledenvergadering 2011
In de ledenvergadering van 5 april 2011 werd afscheid genomen van de bestuursleden
Geartsje Jansma en Akkie van der Bos. Gjalt Hofstra werd als nieuw bestuurslid
voorgedragen en door de algemene leden vergadering met applaus begroet. Hiermee is het
bestuur weer voltallig. Het bestuur is naast de vergaderingen van de sportwike Ikkerwâld
diverse malen bijeen geweest.
Federatiebestuur
Op 20 november 2012 is het federatiebestuur “de Wâlden” bijeen geweest. Als nieuwe
bestuursleden zijn Hermien van der Meer en Rimkje Sobel benoemd. Hiermee is de federatie
weer op sterkte en de eerste indruk van het bestuur is goed. In de federatievergadering hebben
wij ingebracht het verzoek om contact op te nemen met federatie de Dokkumer Wâlden over
een mogelijke samenwerking. In de vergadering is de wedstrijdagenda vastgesteld. Nieuw is
dat er een junioren klasse bij één seniorenwedstrijd en 3 jeugdwedstrijden wordt gevoegd.
Wegens gebrek aan belangstelling vinden er in 2013 geen zaaltrainingen meer plaats.
Mochten er jeugdleden van de federatie zijn die belangstelling hebben om in de zaal te trainen
dat kunnen ze mee doen met de zaaltrainingen van Nut en Nocht.

Kantine beheer
Bij het vertrek van Akkie van der Bos hebben Greetje Wiersma en Geartsje Jansma het beheer
van de kantine op zich genomen. Met de komst van Gjalt Hofstra is deze taak aan hem
overgedragen. In de overgangssituatie is Gjalt ondersteund door Greetje. Er is afgesproken dat
Gjalt in 2013 het kantinebeheer volledig voor zijn rekening neemt. Er zal gericht gezocht
worden naar kantinepersoneel.
Kransen
Een grote groep vrijwilligers houdt zich bezig met het maken van kransen. De
coniferenplukkers Sietse Hilverda en Gjalt Hofstra zorgen voor het groen. Het is geweldig dat
zoveel vrijwilligers bereid zijn om kransen te maken. Er worden meer dan 100 kransen
gemaakt en vele handen maken licht werk. Tetsje Walda heeft in 2012 de “kransen in de
wilgen gehangen”. Dit betekent dat er een vacature is ontstaan voor het coördineren van het
kransen maken.
Zeg Nope tegen drank en dope
In 2011 is er een convenant gesloten met de gemeente. Aan dit convenant was een prijs
verbonden die door Nut en Nocht is gewonnen. Op 29 mei heeft de jeugd onder het genot van
alcoholvrije cocktails een bord met stukgeslagen flessen op het voorterrein geplaatst.
Trainingen
Koos Deinum verzorgt al jaren de trainingen van Nut en Nocht. In 2012 heeft hij dat weer
naar volle tevredenheid gedaan. In 2012 werd Koos bijgestaan door Amarins Hilverda en
Sjouke Hellinga. Uit de evaluatie is gebleken dat dit een goede mix is.
Beheerscommissie de Snûter
Het veld is goed onder het water vandaan gekomen. Toch is gebleken dat het hoofdveld aan
de zijkanten zwakke plekken vertoont. In eerste instantie was het de bedoeling om dit in 2012
te herstellen. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld tot 2013. Door het aanbrengen van roosters
is de watertoevoer op het voorterrein beheersbaar geworden. In de kantine is de achterwand
gesausd, zijn er nieuwe stoelen aangeschaft, is de bar opgeknapt en zijn de TL buizen in het
plafond vervangen door spotjes.
Sportwike Ikkerwâld
Het jaar 2012 stond voor een groot deel in het teken van Sportwike Ikkerwâld. Tussen de
hevige buien door opende burgemeester Aalberts de sportwike. De buien waren ook bepalend
voor de tweede dag van de sportwike. De jubileumpartij voor senioren viel volledig in het
water. Tussen de Europese voetbalkampioenschappen door vonden er veel activiteiten plaats.
Op dinsdagavond stond voor het eerst het WWW pearkekeatsen op het programma. De
kaats(t)ers en organisatie waren zeer tevreden maar de publieke belangstelling viel wegens de
kou wat tegen. In de loop van de week was het weer variabel. Gelukkig waren de weergoden
ons met de jubileumpartij voor de jeugd en de hoofdklassepartij voor heren goed gezind. Uit
de evaluatie is gebleken dat sportwike Ikkerwâld een geslaagd evenement is geweest. Vragen
werden er gesteld bij de duur van het evenement en het aantal activiteiten. Met dank aan de
vele vrijwilligers kunnen we, ondanks het weer, terugzien op een geslaagd evenement.

Wedstrijden in 2012
Senioren
Op 12 mei werd er gestart met de eerste leden partij
Dames 1e prijs
Heren 1e prijs

Sjoukje Kooistra, Roelie Dijkstra en Anna de Jong
Feije Wiersma, Sikke Dantuma en Gosse Veenstra

Op 17 mei was de traditionele Hemelvaartpartij
Dames 1e prijs
Heren 1e prijs

Froukje Boom en Thea van der Lei
Sytze Wiersma, Sikke Dantuma en Jouke Sjoerdstra

Voor de jubileum partij op 9 juni was naast de normale klassen een extra klasse 45+
toegevoegd. Het was leuk dat zich nog zoveel oud gedienden hadden aangemeld.
Dames 1e prijs
Heren
B klas 1e prijs
A klas 1e prijs
45+ 1e prijs

Amarins Hilverda, Ilse van der Berg, Ina van der Lei
Edwin Elzer en Wilco de Bruin
Gosse Hellinga, Dennis Dijkstra, Sipke Kooistra
Sake Swart, Bart van der Heide en Pieter Bergsma

De belangstelling bij het pearkekeatsen op 27 juni was groot. Het maximale aantal had zich
hiervoor opgegeven.
B3 1e prijs
B2 1e prijs
B1 1e prijs

Francina Hamersma en Lars Bolier
Jantine Sikma en Sipke Kooistra
Diny Bouius en Sietse Wiersma

De koningspartij werd op 7 juli gehouden. Janny Bouius werd bij de dames tot koningin uit
geroepen en Hendrik Jansma (B klas) en Tjibbe van der Veer (A klas) bij de heren.
Dames 1e prijs
Janny Bouius (K), Baafke Weidenaar, Dyonda Spiegelaar
e
Heren B klas 1 prijs Hendrik Jansma (K) en Berry Sjoerdstra (sr)
Heren A klas 1e prijs Tjibbe van der Veer en Pieter Sjoerdstra
Op 15 juli werd een ledenpartij georganiseerd.
Dames 1e prijs
Baukje Hellinga, Ilse van den Berg, Jolanda Hoekstra
Heren B klas 1e prijs Hendrik Jansma, Jesse Tjoelker, Franke Zeinstra
Heren A klas 1e prijs Freerk Haisma, Sipke Kooistra
De door de federatie uitgeschreven partij op 21 juli voor afdelingen werd een Damwâldster
aangelegenheid. Bij zowel de dames als de A klas bleef de beker thuis.
Dames 1e prijs
Damwâld: Sjoukje Kooistra, Anna de Jong en Amarins Hilverda
e
Heren B klas 1 prijs Lekkum: Martijn Brinksma, Harmen Bouma, Chris van der Let
Heren A klas 1e prijs Damwâld: Erwin de Roo, Gosse Hellinga, Renze Bloem

De vakantiepartij voor leden en niet leden op 15 augustus werd in een klas gekaatst.
1e prijs

Gosse Veenstra, Adriaan van Loo, Pieter Ele Kuiter.

Voor de afsluitende zilveren sieraden partij op 7 oktober hadden zich ook veel kaatsers van
buiten de federatie aangemeld.
Dames 1e prijs
Heren 1e prijs

Nynke Deelstra, Joukje Salverda, Froukje Boom
Henk Peterson, Hans Diekmann, Jan Jelle Jongsma

Jeugd
1e ledenpartij op 21 mei
Welpen
Pupillen
Schoolj/m
Jongens/m

1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs

Federatiejeugd op 25 mei
Pupillen
1e prijs
Schoolj/m
1e prijs
Jongens/m
1e prijs

Klaas van der Meulen
Silvia Herrema en Jelmer van der Ploeg
Arjen Venema
Franke Zeinstra en Niek Boelens

Hein van der Meulen
Anne Jelmer Hellinga, Arjen Venema, Sibko de Jong
Hessel Miedema (Trynwâlden), Ilse Westra (Trynwâlden
Sabine Dijkstra (Driezum)

Op de jubileumpartij 15 juni werd er gekaatst om zilveren sieraden
Welpen
Pupillen
Schoolj/m

1e prijs
1e prijs
1e prijs

Jelmer de Vries
Jelmer van der Ploeg en Johanna de Jong
Arjen Venema en Wytske van der Veen

Op 2 juli mochten de kinderen met een ouder/familie kaatsen
Welpen
Pupillen
Schoolj/m

1e prijs
1e prijs
1e prijs

Bram Weidenaar en Ted Blom
Jelmer en Sjoerd van der Ploeg
Sibko de Jong en Anco van Kammen.

Aan het einde van het seizoen 19 juli werd de slotpartij gespeeld en werden de prijzen voor de
competitie uitgedeeld.
Welpen
Pupillen
Schoolj/m
Competitiekaatsen
Welpen
Pupillen
Schoolj/m

1e prijs
1e prijs
1e prijs

Jacob Schregardus
Hein van der Meulen en Petra Feenstra
Franke Zeinstra en Anneke van der Meulen

1e prijs
1e prijs
1e prijs

Klaas van der Meulen
Hein van der Meulen
Anneke van der Meulen

70 eersten
73 eersten
53 eersten

Onder toeziend oog van de clubscheidsrechters Henk Jansma en Henk Peterson zijn de
volgende KNKB wedstrijden gehouden.
KNKB pupillen jongens op 3 juni
A klas 1e prijs
B klas 1e prijs

Niels Miedema (Idsegahuizen) en Jelle Cnossen (Tzum)
Jan Sijtsma (Wommels) en Ruben Brouwer (Berltsum)

KNKB jongens op 26 augustus
A klas 1e prijs
B klas 1e prijs

Lex Potma en Jurre Rinia
Sjaak Bakker en Hielke Beijering

WWW pearke keatsen op 12 juni
e

prijs

Leonie de Graaf en Jan Dirk de Groot.

KNKB Heren Hoofdklasse op 16 juni
1e prijs
Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger

