JAARVERSLAG 2010
INLEIDING
De kaatsvereniging Nut en Nocht is op 17 februari 1927 opgericht. De vereniging is aangesloten bij
de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond en maakt tevens deel uit van de federatie “De Wâlden”.
De algemene doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de kaatssport in het algemeen en
in het bijzonder voor onze leden, waarbij de jeugd een belangrijke plaats binnen onze vereniging
inneemt. Daarnaast wil de vereniging een gezellige atmosfeer uitstralen en wordt het clubgevoel
met een eigen clublied nagestreefd en ons motto/lijfspreuk is dan ook: “It wurdt fêst gesellich,
want wy binne der ek “.
Naast de normale/vaste activiteiten die wij jaarlijks voor onze leden organiseren, hebben wij met de
organisatie van het TOPEVENEMENT 'de heren hoofdklasse vrijeformatiepartij' op zaterdag 14
augustus 2010 met zijn allen (bestuur en alle vrijwilligers) een ongekend succes behaald.

BESTUUR
Het bestuur van de kaatsvereniging Nut en Nocht bestond eind 2010 uit 8 personen, t.w.:
♦ Henk- Kemper
- voorzitter, sponsoring, beheerscommissie Snûter
♦ Greetje Wiersma
- secretaris, sponsoring, beheerscommissie Snûter
♦ Willem van der Galiën
- penningmeester
♦ Geartsje Jansma
- jeugdcommissie, wedstrijdzaken en algemene zaken
♦ Akkie van der Bos
- kantinebeheer en algemene zaken
♦ Erwin de Roo
- jeugdcommissie, technische commissie, federatie, materiaalbeheer
♦ Sietse Hilverda
- jeugdcommissie, federatie, wedstrijdzaken en algemene zaken
♦ Wally Brouwer
- algemene zaken, wedstrijdzaken en (project)sponsoring
Op de ledenvergadering van 25 maart 2010 was penningmeester Jarich van der Veen aftredend en
niet herkiesbaar. In de persoon van Willem van der Galiën kon het bestuur een nieuwe
penningmeester aan de Algemene Ledenvergadering voordragen.
Ondanks dat de kandidaat-penningmeester geen enkele affiniteit met de kaatssport had, was hij
graag bereid om zich als vrijwilliger voor onze vereniging te gaan inzetten.
De benoeming tot bestuurslid met als hoofdtaak het beheren van de financiën werd dan ook door de
vergadering met applaus ondersteund.
Daarnaast waren wij ook heel erg blij dat Akkie van der Bos en Erwin de Roo zich ook voor een
bestuursfunctie beschikbaar hadden gesteld. Ook de benoeming van deze twee nieuwe
bestuursleden werd door de vergadering met applaus bekrachtigd.
Voor haar bestuurlijke (beleidsmatige) taken is het bestuur 4-maal in een officiële vergadering
bijeen geweest en werden de dagelijkse zaken tijdens het kaatsseizoen onderling op het veld met
elkaar geregeld. Daarnaast hebben wij niet bijgehouden, hoe vaak wij wel niet voor het project
'Heren Hoofdklasse 14 augustus 2010' bijelkaar zijn geweest.
De Algemene Ledenvergadering hebben wij op donderdag 25 maart 2010 in het clubgebouw “De
Snûter” gehouden.

FEDERATIEBESTUUR
Doordat Afke Kroes in Utrecht woont, was zij dit seizoen niet beschikbaar om haar (bestuurs)taken
in de federatie “De Wâlden” te vervullen. Haar lopende taken zijn tijdens het kaatsseizoen door
Amarins Hilverda waargenomen.

JEUGDCOMMISSIE
De jeugdactiviteiten werden ook dit jaar weer vakkundig door Geartsje Jansma en Sietse Hilverda
aangestuurd. Voor alle jeugdcategorieën werden er weer een training in de zaal en op het veld
georganiseerd.
Bij het competitiekaatsen kreeg de jeugdcommissie, aangevuld met de bestuursleden Greetje
Wiersma, Henk Kemper, Erwin de Roo ook weer hulp/assistentie van de vele vrijwilligers en
ouders.
Want zonder hulp van deze vrijwilligers en ouders zou het een onmogelijke opgave worden om
alles in goede banen te kunnen leiden.

KANTINE
De kantine is nu het aandachtsgebied van Akkie van der Bos geworden. Met ondersteuning van
Geartsje Jansma en onze vaste barkeeper Sikke van Kammen heeft zij deze taak voor haar rekening
genomen.
Daarnaast werd zij in haar eerste jaar als bestuurslid van Nut en Nocht ook nog eens voor de
leeuwen geworpen, want Akkie werd gelijk (hoofd)verantwoordelijke voor het 'reilen en zeilen'
van het horecagedeelte (lees catering) van ons topevenement 'heren hoofdklasse 14 augustus 2010'
Met ondersteuning van Greetje werd ook het grote aantal vrijwilligers dat elke keer maar weer de
kleedboxen en de kantine schoonmaakt door haar aangestuurd.

VRIJWILLIGERS
Iedereen weet dat je zonder vrijwilligers geen vereniging meer draaiende kunt houden, zeker in de
zware financiële tijden waarin wij nu verkeren.
Gelukkig zijn er vele vrijwilligers voor onze kaatsvereniging in het spier, want voor bijna elke klus
weet het bestuur wel een vrijwilliger te charteren.
Alhoewel wij onze waardering voor dit vrijwilligerswerk op velerlei manieren kenbaar maken, zijn
wij er best een beetje trots op dat de Dockumer en Kollumer Hûs oan Hûs vlak voor de hoofdklasse
kaatspartij ons lid Jan Toole tot vrijwilliger van de week heeft uitgeroepen en hem eventjes in het
zonnetje heeft gezet.
In dit artikel omschrijft Jan Toole zichzelf als 'een manusje van alles' die alle voorkomende klussen
voor de kaats- en ijsbaanvereniging in Damwâld voor zijn rekening neemt.
Jan Toole hoopt dat er nog vele jaren in Ikkerwâld gekaatst zal worden en dat zich nog meer
vrijwilligers melden om dit mogelijk te maken. En zolang hij gezond blijf en het nog kan doen, zal
hij zeker doorgaan.

KRANSEN
Wij blijven er elk jaar maar weer in slagen om met een grote groep vrijwilligers voor elke
wedstrijddag de 'erekransen' in eigen beheer te maken.
Onder de bezielende leiding van Sietse Hilverda zorgt deze groep er voor dat elke prijsuitreiking
weer een feestje kan worden, want er is niks mooiers in de kaatssport dan om aan het eind van de
dag de krans omgehangen te krijgen.
Maar wij vergeten zo vaak hoeveel werk en energie in het kransenmaken gaat zitten, maar ook
hiervoor geldt dat “vele handen licht werk maken”.

JAARVERGADERING
Onze jaarvergadering hebben wij op donderdag 25 maart 2010 gehouden. Om de ledenvergadering
wat op te pimpen hadden wij de nu al legendarische kaatser Johannes Brandsma als gastspreker
uitgenodigd.
Het thema van zijn lezing was: “Amusante verhalen uit het actieve kaatsleven van Johannes
Brandsma “.
Johannes Brandsma, bijgenaamd 'De Brand' heeft zowel in het Frysk Spul als in het peloten zijn
sporen verdiend. Hij won vier keer de PC, maar werd op deze bjusterbaarlike dei helaas nooit tot
koning gekroond. Hij heeft alle klassiekers, zoals de Rengersdag, de Aldehoupartij en de Van
Aismadagen, gewonnen. Na zijn actieve sportcarrière maakte Johannes naam als trainer (ook bij
onze vereniging) en als (bonds)coach van de KNKB.
Daarnaast hebben wij op deze jaarvergadering nog afscheid genomen van ons bestuurslid Jarich van
der Veen.
De voorzitter sprak mooie woorden tot de afscheidnemende penningmeester, want niet alleen als
kaatser maar ook als penningmeester ging Jarich voor de winst.
Met een gepast cadeau (een pennenset met inscriptie) en een bloemetje voor Binny werd Jarich
bedankt voor al het vrijwilligerswerk dat hij tijdens zijn bestuursperiode voor Nut en Nocht heeft
verricht.

TRAININGEN
Na de zaaltrainingen in de sporthal De Boppeslach zijn wij op dinsdag 4 mei 2010 met de
veldtraingen begonnen.
Op de dinsdagavond tot aan de schoolvakantie heeft onze trainer Thomas Wiebe Swart uit Ureterp
de trainingen verzorgd voor:
pupillen
(18.00 - 19.00)
schooljongens-/meisjes
(19.00 - 20.00)
selectiespelers
(20.00 - 21.00)
Deze selectiespelers zijn de getalenteerde jongens/meisjes van de ' fjouwer doarpen ' die graag op
KNKB-niveau willen kaatsen.
Op de donderdagavonden werden de overige groepen (welpen en jongens/meisjes) door onze vaste
trainer Koos Deinum uit Wergea onder handen genomen. Koos Deinum werd hierbij voortreffelijk
ondersteund door onze eigen Amarins Hilverda.
Bij voldoende animo werd op de donderdagavond, na afloop van de jeugdtrainingen nog een
trainingsessie voor de dames uit de fjouwer doarpen gehouden.

AKKOMODATIE
Aan het begin van het nieuwe kaatsseizoen bleek door de zware en lange winter het hoofdveld
('ons centercourt') nog niet geheel hersteld te zijn, vandaar dat de KNKB-partij voor de pupillen op
de sportvelden van de korfbalvereniging WIK '34 gehouden moest worden.
De renovatiewerkzaamheden, zoals het opschuiven van het hoofdveld en het aanbrengen van
drainage op het achterste veld, waren wel goed uitgevoerd, maar helaas bleken er op het hoofdveld
hoogteverschillen te zijn.
Om het hoofdveld voor onze 'grote wedstrijd' in een puike conditie te krijgen moest Gebr. Van der
Beek tijdens het reguliere kaatsseizoen nog de nodige reparaties verrichten. Uiteindelijk moesten
de mensen van de Grontmij er ook nog aan te pas komen.

Gelukkig konden wij met onze eigen sproei-installatie en 'met behulp van onze 'eigen watermanagers' het gras een oppepper geven.
De mobiele tribune heeft de afgelopen winter in de nieuwe berging kunnen staan. Deze berging is
naast financiële bijdragen van de Provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel, Dorpsbelang en de
Stichting tot Bevordering van Culturele en Sociale Belangen in Damwoude e.o. helemaal uit eigen
financiële middelen betaald.

BEHEERSCOMMISSIE DE SNUTER
Onze bestuursleden Greetje Wiersma en Henk Kemper hebben namens onze vereniging zitting in de
beheerscommissie van De Snûter.
Naast de gewone beheerstaken heeft de commissie dit seizoen extra energie moeten steken in het
verlengen van de sponsorcontracten en/of het werven van nieuwe sponsoren.

WEBSITE
Regelmatige bezoekers van onze website hebben de wijzigingen kunnen constateren. Sinds 9 april
2010 is het gastenboek ook weer operationeel geworden, maar daar wordt nog niet veel gebruik van
gemaakt.
Vooral de foto-impressie van het competitiekaatsen die door Fetsje van der Veen is gemaakt en de
fotoreportage van de Hoofdklassepartij van 14 augustus 2010 die door Germ Westra is gemaakt zijn
een bezoek(je) aan onze website meer dan waard.

TOP EVENEMENT HEREN HOOFDKLASSE KAATSEN
Op zaterdag 14 augustus 2010 hebben wij onder ideale weersomstandigheden en met een prachtige
entourage weer van ons tweejaarlijks topevenement kunnen genieten.
Na heel veel lobbyen bij het hoofdbestuur van de KNKB hebben wij eindelijk toch een 'heren
hoofdklasse vrije formatie partij' toegewezen gekregen.
Wij hebben zelfs met dit behaalde succes (lees: ongeveer 1.000 bezoekers) de twijfelaars binnen de
KNKB-gelederen nu voor eens en altijd de mond kunnen snoeren, want men wilde maar niet
geloven dat het kaatsen op een zaterdag tot een blijvend succes gemaakt kan worden.
Door maar steeds weer het opgestelde draaiboek aan te scherpen heeft het bestuur met
ondersteuning van de ingestelde commissies en haar zeer betrokken vrijwilligers wel een heel stevig
fundament onder dit evenement gelegd.
Deze keer hadden wij de voorbereiding (lees: het werk) voor deze dag in blokjes opgedeeld, te
weten:
algemene zaken
bouwcommissie
sponsorcommissie
veldcommissie annex wedstrijdzaken
catering
createam
media

Door zo'n evenement herkenbaar te houden, blijft het bestuur vasthouden aan haar principiële
uitgangspunten, nl:
de kaatspartij moet qua toegangsprijs voor alle inwoners van Damwoude toegankelijk zijn
wij blijven doorgaan met het thema “Echte helden sjogge je selden” , om de vrijwilligers die
altijd hun werk op de achtergrond verrichten eens goed in het zonnetje gaan zetten.
en de slogan “it wurd gesellich.................want wij binne der ek” te blijven uitdragen.
naast het kaatsen (het hoofddoel) blijft het organiseren van side events op zo'n dag een heel
belangrijk item.
Vandaar dat wij deze keer de Top-Tien kaatsers van de KNKB, alsmede de TopTien-kaatsers van de
CFK hadden uitgenodigd om deze dag onze gasten te willen zijn.
Ook de harde (stille) werkers van de Begeleidingscommissie Scheidsrechters (BCS) van de KNKB
hadden wij uitgenodigd. Deze vrijwilligers waren zeer herkenbaar aanwezig, want het createam had
voor hen een speciale corsage ontworpen, zodat zij heel duidelijk in beeld werden gebracht.
Het was de ultieme bedoeling om voor dit KNKB-kader ons petje te gaan afnemen.
Ook aan onze uitnodiging om met een 'gepimpte' hoed te verschijnen hebben heel veel bezoekers
gehoor gegeven, want dit thema van het createam heeft er ook deze keer weer voor gezorgd dat men
“het petje voor de kaatsvereniging Nut & Nocht “ kon afnemen.
Daar iedereen binnen de gemeenschap Ikkerwâld dit tweejaarlijks hoogtepunt van onze
kaatsvereniging een warm hart toedraagt, bleek wel uit het feit dat de “flagge op 'e toer” stond.

PRIJSUITREIKING CLUBVERLOTING
De prijsuitreiking van de traditionele grote verloting heeft vrijdag 10 september 2010 in de winkel
van Bosgraaf Elektro te Damwoude plaatsgevonden. Na de koffie met gebak werden de prijzen
uitgereikt door Sibco Bosgraaf.
1e prijs
Tjitske Kooistra
- Damwâld
2e prijs
André Folmer
- Buitenpost
3e prijs
Kees Postma
- Broeksterwâld
4e prijs
Geert Kooistra
- Damwâld
5e prijs
Albert Feenstra
- Damwâld
6e prijs
Lucy Boelens
- Damwâld

BALLONVAART
Nadat de geplande ballontocht wegens slechte weersomstandigheden drie keer was uitgesteld,
konden de prijswinnaars van de ballonvaart op 24 september uiteindelijk toch de lucht in.
Het startpunt van de ballonvaart was bij het politiebureau in Burgum. Doordat de windrichting
Zuid/Zuidoost was het niet mogelijk om over de Dokkumer Wâlden te varen.
Na ongeveer anderhalf uur varen kwam de Friesland Bank ballon in Siegerswoude weer behouden
aan de grond.
Vervolgens werden de ballonvaarders in de adelijke stand verheven, namelijk de dames als barones
resp. gravin van Burgum tot Siegerswâld en Wybren (zoon van........) tot hertog van Burgum tot
Siegerswâld.
De prijswinnaaars waren:
♦ Tine Feenstra
Achterwei 54
- Damwâld
♦ Akkeline de Graaf
Lytse Loane 78
- Damwâld
♦ Wiebren van Wieren
Tramstraat 45
- Marssum

WEDSTRIJDEN
Wij hebben in het seizoen 2010 achttien wedstrijden georganiseerd:
Jeugd:
3 ledenpartijen
1 ouder-kind partij
1 zaalkaatspartij
Senioren:

4 ledenwedstrijden
1 pearkekeatsen-wedstrijd
2 wedstrijden voor leden en niet-leden

KNKB

1 heren hoofdklasse vrije formatiepartij
1 pupillenwedstrijd (jongens d.e.l. A/B)
1 senioren 30+ (d.e.l. met verliezersronde)

Federatie De Wâlden
Jeugd
Senioren

1 wedstrijd d.e.l. voor alle categorieën
1 afdelingswedstrijd; afdelingen A, B en Dames
1 zaalkaatspartij in sporthal De Boppeslach

De uitslagen en de prijswinnaars staan allemaal keurig op onze website vermeld, waarvan akte.

L E D E N W E D S T R IJ D E N
VELDWEDSTRIJDEN (Senioren):
Op donderdag 13 mei 2010 zijn wij het kaatsseizoen voor onze seniorenleden met de traditionele
Hemelvaartspartij begonnen.
Bij de heren stonden 8 parturen op de lijst, waardoor wij deze wedstrijd in een gelijkwaardige
winnaars- en een verliezersronde konden spelen.
De dames waren met 6 parturen heel goed vertegenwoordigd, zodat zij hun eerste wedstrijd in twee
poules van elk drie parturen konden verkaatsen.
De beide wedstrijden werden gesponsord door Noorder Staete Assurantiën uit Burgum.
Uitslag Heren
Winnaarsronde
1e prijs
2e prijs
Verliezersronde
1e prijs
2e prijs
Uitslag Dames
1e prijs
2e prijs
3e prijs

(8 partuur)
Freerk Haisma, Hendrik Jansma, Wieger van der Bij
André Folmer, Edwin Elzer, Bouwe Sake Swart
Berend Visser, Bas Zeinstra, Dicky Zeinstra
Arjen Soepboer, Gosse Veenstra, Jouke Sjoerdstra
(6 partuur in twee poules)
Pietsje Torensma, Roelie Dijkstra, Anna de Jong
Froukje Uildersma, Tineke Damstra, Baafke Weidenaar
Amarins Hilverda en Marja Westra

Op zaterdag 29 mei 2010 werd de jaarlijkse koningspartij gehouden. Er werd op één veld gespeeld
omdat het tweede veld als gevolg van de strenge winter en de te lage temperaturen nog niet
speelklaar kon worden gemaakt. Maar geholpen door een zonnetje en een goede kaatslijst werd het
toch nog een prachtige kaatsdag.
Aan het eind van de wedstrijd werden de prijzen die door de supermarkt C1000 Henk Split
werden gesponsord door Greetje Wiersma uitgereikt.
Uitslag Heren: A-klasse
(4 partuur in één poule)
1e prijs
Gosse Hellinga (koning), Klaas Lijzenga, Pieter Meindertsma
2e prijs
Jan Jelle Jongsma, Sjoerd van der Ploeg, Johannes Bloem
Uitslag Heren: B-klasse
(6 partuur in twee poules)
1e prijs
Jan Postma (koning) en Aant van der Veer
2e prijs
Dick Zeinstra, Peter de Jong, Harry van der Zwaag
3e prijs
Henk Peterson en Age Vanger
Uitslag dames
1e prijs
2e prijs
3e prijs

(6 partuur in twee poules)
Judith Postma (koningin), Froukje Uildersma, Ina van der Lei
Sjoukje Kooistra en Janny Bouius
Tsjikke Bijlsma en Thea van der Lei

Op zondag 20 juni 2010 vond de derde ledenpartij plaats. Hier deden in zijn totaliteit slechts 18
leden (lees:dames en heren) aan mee. De wedstrijdleiding had de mix-parturen in twee poules van
elk drie partuur ingedeeld.
Ondanks dat de deelname tegenviel, was er deze middag van alles te beleven. Het waren soms WKachtige taferelen op het veld; een bal die door de wind alle kanten op zwabberde, een veld waarop
de bal soms onberekenbare stuiters maakte, medespelers die elkaar in de weg liepen en niet te
missen de beruchte hamstring blessure. Het enige wat nog ontbrak waren de oorverdovende
vuvuzelas bij de mensen op de mobiele tribune.
Deze ledenpartij werd gesponsord door Durk Wesselius en WITS Noord uit Damwoude
Uitslagen Dames-Heren (gemixt)
(6 partuur in twee poules)
1e prijs
Edwin Elzer, Sjouke Hellinga, Baukje Hellinga
2e prijs
Bas Zeinstra, Hendrik Jansma, Fetsje van der Veen
3e prijs
André Folmer, Dick Zeinstra, Wieke Jansma

Op woensdagavond 30 juni 2010 (aanvang 17.30 uur) hebben wij onder ideale
weersomstandigheden weer het pearkekeatsen georganiseerd.
De foto's op onze website van deze partij laten zien dat er met veel inzet en plezier om de prachtige
pakketten van bakkerij van Eck werd gestreden. Bovendien bleef men na de prijsuitreiking nog
gezellig napraten over deze geslaagde kaatspartij. Op één van deze foto's is te zien dat de nestors
van onze vereniging, Sietse Hilverda, Pier Veenstra, Gerrie Wiersma en Hendrik Jansma , buiten
zittend op een hardhouten bank met een drankje in de hand in volle tevredenheid nagenieten van
deze heerlijke avond.
De wedstrijd werd gesponsord door Autobedrijf Postma uit Damwoude.

Uitslag A-klasse
Winnaarsronde
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Verliezersronde
1e prijs
2e prijs
Uitslag B-klasse
Winnaarsronde
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Verliezersronde
1e prijs
2e prijs
Uitslag C-klasse
Winnaarsronde
1e prijs
2e prijs
Verliezersronde
1e prijs
2e prijs

(12 partuur)
Sjoukje Visser en Kas Huizenga
Teade Weidenaar en froukje Uildersma
Sietse Wiersma en Diny Bouius
Jan Jelle Jongsma en Pietje Torensma
Feye Wiersma en Elly Bouius
(12 partuur)
Pieter Ele Kuitert en Hilde Dantuma
Hendrik Jansma en Jantsje Jansma
Bas Zeinstra en Ieteke Kooistra
Wiebe Wiersma en Jeltje Reitsma
Gosse Veenstra en Jetty Elzinga

Piet Wolters en Fetsje van der Veen
Berend Visser en Colinda Plantinga
Ids Hellinga en Ina van der Lei
Durk Pieter Boersma en Baukje Dorhout

Op zaterdag 24 juli 2010 werd er een vakantiepartij voor leden en niet-leden georganiseerd.
Alhoewel de vakantietijd voor veel mensen een reden is om er met een caravan of tent op uit te
trekken, blijven er ook nog genoeg kaatsliefhebbers thuis om van hun eigen omgeving en het
prachtige Friese landschap te genieten.
Daardoor kon onze vereniging toch nog heel veel nieuwe gezichten begroeten, waardoor wij deze
kaatsliefhebbers in een heren en dames poule konden laten kaatsen.
De vakantiepartij werd gesponsord door supermarkt Super de Boer–van der Veen uit Damwâld.
Uitslag Dames
1e prijs
2e prijs
Uitslag Heren
Winnaarsronde
1e prijs
2e prijs
Verliezersronde
1e prijs
2e prijs

( 4 partuur in één poule)
Froukje Uildersma, Baafke Weidenaar, Geartsje Jansma
Judith Postma en Ina van der Lei

Sjouke Hellinga, Willem Dijkstra, Adriaan van Loo
Sjoerd van der Ploeg, Kas Huizinga, Marcel Postma
Freerk Haisma en Oene van der Woude
Sipke Kooistra, Peter de Jong, Harm Haisma

Op zaterdag 28 augustus 2010 werd de op één na laatste partij van het seizoen 2010 gehouden. De
weersvoorspellingen voor deze zaterdag waren slecht, maar daarentegen waren de weergoden ons
zeer goed gezind. Want kwam het regenwater om twaalf uur nog met bakken uit de hemel vallen,
om half een brak de zon door. Pas nadat de laatste slag was gevallen, begon het weer te sputteren
De sponsor van deze partij was Keurslagerij Bauke Talsma uit Dokkum-Damwoude.
Uitslag Dames
1e prijs
2e prijs

( 4 partuur in één poule)
Froukje Uildersma, Baukje Hellinga, Ina van der Lei
Tsjikke Bijlsma, Baafke Weidenaar, Anna de Jong

Uitslag Heren
1e prijs
2e prijs
Verliezersronde
1e prijs

( 8 partuur)
Jan Jelle Jongsma en Edwin Elzer
Teade Weidenaar, Gosse Veenstra, Marten Borger
Dick Kooistra, Johannes Bloem, Dick Zeinstra

Op zondag 5 september 2010 hebben wij onze Zilveren Sieraden Partij voor leden en niet-leden
gehouden. Deze laatste seniorenwedstrijd kon onder ideale kaatsomstandigheden worden gespeeld.
Want als je de foto's op de website bekijkt, dan zie je dat er onder prachtige wolkenpartijen wordt
gekaatst.
Ook de sfeerplaatjes tijdens de prijsuitreiking en de gezellige nazit getuigen van een geslaagde
afsluiting van het actieve kaatsseizoen van onze vereniging.
De zilveren sieraden werden gespondord door Schoonheids- en Pedicuresalon “Momenti” uit
Damwoude.
Uitslag Heren
Winnaarsronde
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Verliezersronde
1e prijs
2e prijs
Uitslag Dames
1e prijs
2e prijs
3e prijs

(9 partuur)
Sjouke Hylkema, Jan Dijkstra, Aant van der Veer
Jan Jelle Jongsma, Pieter Sjoerdstra, Dick Zeinstra
Hendrik Hylkema, Sjoerd Fransbergen, Wiebe Wiersma
Tjalling Kooistra, Freerk Peterson, Sietse Haisma
Feije Wiersma, Hendrik Jansma, Theunis Pieter Vrieswijk
(6 partuur in twee poules)
Froukje Uildersma, Anna de Jong, Marleen Koster
Tsjikke Bijlsma, Fetsje van der Veen, Wieke Jansma
Ieteke Posthumus en Akkie van der Bos

VELDWEDSTRIJDEN (Jeugd-categorieën)
Op de woensdag 19 mei 2010 hebben wij onze eerste ledenpartij voor de jeugd gehouden. Op deze
namiddag/avond waren de weersomstandigheden goed, want met een matige noordelijke wind en
met volop zon was het voor de jeugd heel erg genieten geblazen.
Er werd deze keer in 4 categorieën gekaatst, want vanwege de geringe deelname bij de oudere jeugd
waren de schooljeugd, jongens en meisjes samengevoegd.
De sponsor van deze jeugdpartij was de Rabobank Noord-Oost Friesland uit Damwoude.
Uitslag kabouters
1e prijs
1e prijs
3e prijs
4e prijs

Lars Hoekstra
Immie Wesselius
Wilmer Feenstra
Bram Weidenaar

Uitslag welpen
1e prijs
2e prijs

(4 teams/tweetallen in één poule)
Hein van der Meulen en Jacob Schregardus
Johanna de Jong en Stefan Hoekstra

Uitslag pupillen
1e prijs
2e prijs

( 4 partuur in één poule)
Sibco de Jong en Anneke van der Meulen
Lubbert Schregardus, Douwe Kooistra, Margriet van Meekeren

Bij zowel Lars als Immie waren de voor en
tegen eersten gelijk. Beiden een krans!!

Uitslag oudere jeugd
1e prijs
Niek Boelens
2e prijs
Fenna Douma
3e prijs
Hidde Zeinstra

Op woensdagavond 16 juni 2010 vond de tweede jeugdledenpartij plaats. Deze wedstrijd werd in
vier categorieën verkaatst. Ook bij deze partij waren de categorieën schooljeugd, jongens en meisjes
tot één categorie “schooljeugd” samengevoegd. De prijzen werden deze keer door Feenstra
Internationaal Transport en Bloemen en Planten Hoekstra uit Damwoude gesponsord en door
ons bestuurslid Geartsje Jansma uitgereikt.
Uitslag kabouters
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs

(4 deelnemers)
Wilmer Feenstra
Immy Wesselius
Lars Hoekstra
Bram Weidenaar

Uitslag welpen
1e prijs
2e prijs

(4 teams/tweetallen in één poule)
Jorn Hoekstra en Oane Kramer
Stefan Hoekstra en Petra Feenstra

Uitslag pupillen
1e prijs
2e prijs

( 4 teams/tweetallen in één poule)
Anneke van der Meulen en Wytske van der Veen
Jelmer van der Ploeg en Anke Weidenaar

Uitslag oudere jeugd
( 4 teams/tweetallen in één poule)
1e prijs
Hendrik Hamersma en Hidde Zeinstra
2e prijs
Niek Boelens en Berber Swart

Op maandagavond 5 juli 2010 werd met de 'grote vakantie' in zicht het kaatsseizoen voor de jeugd
officieus afgesloten. Hoewel het begin van het kaatsseizoen onder koude omstandigheden startte,
werd deze slotpartij daarentegen onder zomerse temperaturen gespeeld.
De afsluiting kreeg weer een feestelijk tintje, want de door Stucadoorsbedrijf Kramer uit
Damwoude gesponsorde wedstrijd werd afgesloten met patat, snacks en drinken voor alle
deelnemers en uiteraard voor de vrijwilligers, die deze (jeugd)activiteiten mede mogelijk hebben
gemaakt.
Ook onze vaste trainer Koos Deinum laat op de ledenpartijen voor de jeugd regelmatig zijn gezicht
even zien. Ook nu was Koos bij de slotpartij aanwezig en Sietse Hilverda maakte daarom van deze
gelegenheid gebruik om hem even in het zonnetje te zetten en hem op gepaste wijze te bedanken.
Uitslag kabouters
1e prijs
2e prijs

( 4 deelnemers)
Wilmer Feenstra
Lars Hoekstra

Uitslag welpen
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Jacob Schregardus
Hendrik Kroes
Johanna de Jong

Uitslag pupillen
1e prijs
2e prijs
3e prijs

(6 teams/tweetallen in twee poules)
Tsjerk Dijksma en Hein van der Meulen
Wytske van der Veen en Jeroen Hoekstra
Jelmer van der Ploeg en Jontsje Kroes

Uitslag oudere jeugd
( 4 partuur in één poule)
1e prijs
Hendrik Hamersma, Sibco de Jong, Berber Swart
2e prijs
Berry Sjoerdstra en Hidde Zeinstra

OUDER-KINDPARTIJ
Als kers op de slagroomtaart werd op maandagavond 16 augustus 2010 voor de jeugd nog een
'ouder-kindpartij georganiseerd. Op het veld waar afgelopen zaterdag 14 augustus de heren
hoofdklassers nog kaatsten, werd de arena nu door de jeugdleden en hun ouders in beslag genomen.
De kleden van Ternaard, de sponsorvlaggen/-borden, de vlaggetjes, de banken om het veld , bijna
alles was nog hetzelfde dan een paar dagen eerder.
De middag werd feestelijk begonnen met een stukje oranjekoek voor iedereen. Er hadden zich maar
liefst 18 teams aangemeld en op basis van (verwachte) kwaliteit waren de teams in 3 categorieën
opgedeeld. Uiteraard telt ook zo'n partij winnaars en verliezers, maar doordat iedereen aan het einde
van deze speciale kaatswedstrijd een fraaie herinneringsmedaille kreeg uitgereikt, voelde iedereen
zich uiteindelijk toch een 'beetje winnaar'.
Uitslag A1 – klasse
1e prijs
2e prijs

(5 teams/tweetallen in één poule)
Berry Sjoerdstra en Bauke Sjoerdstra
Niek Boelens en Lucy Boelens

Uitslag A2 – klasse
1e prijs
2e prijs
3e prijs

(8 teams/tweetallen in twee poules)
Hein van der Meulen en Piet van der Meulen
Klaas(jr.) van der Ploeg en Klaas(sr.) van der Ploeg
Nynke Swart en Sake Swart

Uitslag A3 – klasse
1e prijs
2e prijs

(5 teams/tweetallen in één poule)
Johanna de Jong en Anja van Kammen
Immy Wesselius en Ymie Wesselius

COMPETITIEKAATSEN ( Jeugd )
Met het competitekaatsen kon dit seizoen op maandag 3 mei 2010 worden gestart. Zoals
gebruikelijk worden na afloop van de slotpartij met een feestelijke afsluiting van het seizoen ook de
kampioenen van het competitiekaatsen gehuldigd.
Op maandagavond 5 juli 2010 kon het jeugdbestuur de volgende kampioen huldigen:
Uitslag kabouters
1e prijs en kampioen
2e prijs

Wilmer Feenstra
Lars Hoekstra

Uitslag welpen
1e prijs en kampioen
2e prijs
3e prijs

Immie Wesselius
Jorn Hoekstra
Jacob Schregardus

Uitslag pupillen
1e prijs en kampioen
2e prijs
3e prijs

Hein van der Meulen
Wytske van der Veen
Margriet van Meekeren

Uitslag oudere jeugd
1e prijs en kampioen
2e prijs

Sibco de Jong
Evely Bloem

Z A A L K A A T S E N (Jeugd)
Op dinsdagmiddag 28 december 2010 werd in de sporthal “De Boppeslach” in Damwâld de
traditionele fjoerwurkpartij voor de jeugdleden van de kaatsverenigingen 'Sla Raek' en 'Nut en
Nocht' gehouden.
De vuurwerkpakketten vallen bij de jeugd erg in de smaak en daardoor hadden de beide
verenigingen over de deelname dan ook geen klagen.
Er werd in vier klassen gekaatst: kabouters en een A-, B- en C-klasse.
Bij de kabouters was van een unieke situatie sprake, want in het individueel klassement kwamen
alle zes deelnemers als winnaar uit de bus (allemaal 12 punten)
De vuurwerkpakketten werden gesponsord door ROMO Rijwielhandel te Damwoude
Uitslag kabouters
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs

(6 deelnemers)
Immie Wesselius
Lars Hoekstra
Daniëlle Hamersma
Wilmer Feenstra
Bram Weidenaar
Tiete Schregardus

Uitslag C-klasse
1e prijs
2e prijs

( 4 partuur in één poule)
Hindrik Kroes, Nynke Swart, Petra Kooistra
Klaas van der Ploeg, Jacob Schregardus, Petra Feenstra

Uitslag B-klasse
1e prijs
2e prijs
3e prijs

( 6 partuur in twee poules)
Sibko de Jong en Hein van der Meulen
Keimpe Hoekstra en Evely Bloem
Lennert Joël Koolstra, Anja Venema, Jontsje Kroes

Uitslag A-klasse
1e prijs
2e prijs

( 4 partuur in één poule)
Berry Sjoerdstra, Erik Groen, Berber Swart
Hendrik Hamersma, Niek Boelens, Mark van der Meulen

FEDERATIE

- WEDSTRIJDEN :

DE WALDEN

SENIOREN
Op zaterdag 10 juli 2010 hebben wij weer de traditionele afdelingswedstrijd senioren (dames &
heren) voor de federatie “ De Wâlden “ georganiseerd. Onder zeer warme weersomstandigheden
kwamen er 62 kaats(t)ers binnen de lijnen om voor de eer van hun verenigingen te strijden.
Het was zelfs zo warm dat de toeschouwers hun heil moesten zoeken in de schaduw van de mobiele
tribune. Voor een juiste beeldvorming/impressie over deze warme en geslaagde kaatsmiddag
verwijzen wij naar de fraaie foto's op onze website 'www.nutennocht.nl” .
Onder het genot van een verkoelend drankje kon voorzitter Henk Kemper de prijzen uitreiken, die
door onze hoofdsponsor van Nut en Nocht “ De Bouwgroep Dijkstra-Draisma uit
Dokkum/Bolsward “ waren aangeboden.
Uitslag A-klasse
1e prijs en kampioen
2e prijs
Uitslag B-klasse
Winnaarsronde
1e prijs en kamp.
2e prijs
3e prijs
Verliezersronde
1e prijs
2e prijs

( 4 partuur in één poule)
Buitenpost André Folmer, Eppie Weidenaar, Sjouke Hijlkema
Driezum
Jacob Boersma, Sierd Boersma, Sietze Wiersma
(10 partuur)

Damwâld
Driezum
Damwâld

Tjalling Kooistra, Freerk Peterson, Sjoerd van der Ploeg
Jan Dijkstra en Dennis Dijkstra
Hendrik Jansma, Sjoerd Pietersma, Henk Peterson

Driezum
Feije Wiersma, Jasper van der Veen, Wiebe Wiersma
Broeksterwâld Bennie Bloem, Hendrik Leegstra, Klaas Lijzenga

Uitslag-Dames
(7 partuur)
1e prijs en kampioen Driezum Tineke Damstra, Christina heins, Tsjikke Bijlsma
2e prijs
Driezum Janny Bouius, Diny Bouius, Elly Bouius
Verliezersronde
1e prijs
Tytsjerk
Rimkje Sobel, Ingrid Sobel, Iteke Kooistra
2e prijs
Broeksterwâld froukje Uildersma, Thea van der Lei, Roelie Dijkstra

JEUGD
Op vrijdagavond 28 mei 2010 hebben wij een federatiepartij voor de jeugd gehouden. Door het
geringe aantal deelnemers hebben wij deze keer in drie categorieën gekaatst.
De prijzen werden gesponsord door HUBO Dijkstra uit Damwoude.
Uitslag pupillen
1e prijs
2e prijs

(4 partuur in één poule: 11 deelnemers)
Luca van Straten
- Lekkum
Hidde Zeinstra
- Damwoude
Niek Boelens
- Damwoude
Evely bloem
- Damwoude
Hendrik Visser
- Broeksterwoude

Uitslag schooljongens/meisjes
(4 partuur in één poule: 10 deelnemers)
1e prijs
Jesse Tjoelker
- Broeksterwoude
Lisanne Westendorp
- Bergum
2e prijs
Franke Zeinstra
- Damwoude
Rienkje Tjepkema
- Bergum
Uitslag meisjes/jongens
1e prijs
2e prijs

(4 partuur in één poule: 11 deelnemers)
Tjerk H. Hylkema
- Drachten
Baukje de Vries
- Driesum
Dennis Dijkstra
- Driesum
Thijs Rijpma
- Bergum
Kristiene Eisma
- Broeksterwoude

S E N I O R E N - Z AA L K AAT S E N
Op vrijdagavond 22 januari 2010 hebben de kaats-verenigingen Sla Raek en Nut en Nocht voor de
federatie De Wâlden een zaalkaatswedstrijd gehouden. Dit experiment om een hele leuke
kaatsavond voor alle liefhebbers van onze federatie te organiseren is uiteindelijk op een totale
mislukking uitgelopen. Er hadden zich slechts 15 deelnemers (vrouw/man) opgegeven en op twee
na (Hendrik Hylkema en Ieteke Postma) kwam iedereen uit onze kaatshoek: Broeksterwoude,
Driezum en Damwoude.
Uitslag
1e prijs

2e prijs
3e prijs

(6 partuur/teams tweetallen in twee poules)
Hendrik Hylkema
- Buitenpost
Jan Postma
- Broeksterwoude
Tsjikke Boersma
- Driezum
Sjouke Hellinga
- Damwoude
Hendrik Jansma
- Damwoude
Jan Jelle Jongsma
- Damwoude
Wyger van der Bij
- Damwoude
Ieteke Postma
-

K N K B

-

W E D S T R IJ D E N

Op zondag 9 mei 2010 kaatsten 18 dertig plussers in de Dokkumer Wâlden om de kransen en de
eer. De heren senioren speelden in twee poules van drie parturen.
Er waren heel veel redenen om deze KNKB-wedstrijd niet door te laten gaan, o.a. het slechte weer,
de conditie van het veld en de regel dat er minimaal 8 parturen op de lijst moeten staan om de
status van een officiële KNKB-wedstrijd te (ver)krijgen.
Maar omdat deze deelnemers echte liefhebbers zijn/waren en het bestuur deze middag toch niks
anders had te doen, hebben wij maar besloten om de wedstrijd door te laten gaan.
De leiding van deze wedstrijd was in handen van onze clubscheidsrechter Henk Peterson en als
dank voor de prima wedstrijdleiding kreeg hij van voorzitter Henk Kemper een attentie “Keatsen
yn de Wâlden smakket like swiet as sûkerbôle”.
De sponsor was Multigaz uit Damwoude.
Uitslag heren senioren 30+
1e prijs

2e prijs

3e prijs

(6 partuur in twee poules)
J. Wagenaar
- Oudega (S)
E. Zittema
- Berlikum
J. Meindertsma
- Goutum
S. de Vries
- Den Helder
K. Kramer
- Dronrijp
N. Seepma
- Harkema
E. Koopstra
- Leeuwarden
D. de Vries
- Den Helder
T. van der Molen
- Franeker

Op zondag 13 juni 2010 hebben wij voor de KNKB een pupillenwedstrijd georganiseerd. Het waren
twee wedstrijden, nl. een door elkaar loten A-klasse en een door elkaar loten B-klasse met
verliezersronde. In de A-klasse speelden 6 partuur/tweetallen een halve competitie (met slechts 3
ronden) en in de B-klasse kaatsten 26 partuur/tweetallen een winnaars- en een verliezersronde.
De leiding van deze grote jeugdhappening was weer in de vertrouwde handen van onze
clubscheidsrechters Hendrik Jansma en Henk Peterson.
De wedstrijd werd gesponsord door de ouders van onze pupil Niek Boelens (die helaas niet in de
prijzen viel) “ Automobielbedrijf Boelens uit Damwoude “ .
Uitslag A-klasse
1e prijs
2e prijs

Uitslag B-klasse
Winnaarsronde
1e prijs
2e prijs
3e prijs
3e prijs

(6 partuur/tweetallen in competitie)
Kevin Jordi Hiemstra
- Stiens
Cathrinus van Wieren
- Ried
Nick Leistra
- Tzummarum
Patrick Kramer
- Arum
(26 partuur/tweetallen)
Jetze L. Plantenga
Fernando de Boer
Simen Bootsma
Rick de warle
Jan Sjouke Weewer
Klaas Bosma
Sander Kuperus
Mike Faber

- Hijum
- Dronrijp
- Makkum
- Welsrijp
- Sexbierum
- Makkum
- Jorwert
- Sexbierum

Verliezersronde
1e prijs
2e prijs
3e prijs
3e prijs

Wesley Bollema
Niels Terpstra
Jurre Rinia
Tjisse Poelstra
Remco Dooper
Sito Wagenaar
Ferry Meijer
Sjaak Bakker

- Franeker
- Berlikum
- Makkum
- Minnertsga
- Witmarsum
- Hijum
- Tytsjerk
- Achlum

HEREN HOOFDKLASSEPARTIJ VRIJE FORMATIE
Op een schilderachtig kaatsveld in Akkerwoude werden de PC-winnaars Gert Anne van der Bos,
Taeke Triemstra en Daniël Iseger op zaterdag 14 augustus 2010 winnaar van de heren hoofdklasse
vrije formatiepartij. Bijna 1.000 toeschouwers waren getuige van een sfeervolle en gezellige
kaatsmiddag.
Het veld lag er feestelijk en uitdagend bij en werd opgefleurd door de vele prachtige creaties
hoeden en petten.
Onze plaatselijk favoriet Johan van der Meulen heeft zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd op
hoofdklaaseniveau in Akkerwoude gespeeld, want Johan heeft besloten om zijn kaatscarrière in
België te gaan voortzetten.
Uitslag
1e prijs

2e prijs

(8 partuur vrije formatie)
Gert-Anne van der Bos
- Holwerd
Taeke Triemstra
- St. Jacobiparochie
Daniël Iseger
- Goutum
Marten van der Leest
- Dronrijp
Herman Sprik
- Witmarsum
Johannes Boersma
- Winsum

AFSLUITING
Voorafgaand aan de prijsuitreiking van de Zilveren Sieraden Partij op zondag 5 september 2010 (de
útsetter van het actieve kaatsseizoen 2010) maakt voorzitter Henk Kemper van de gelegenheid
gebruik om iedereen die in het afgelopen kaatsseizoen een steentje aan onze kaatsvereniging heeft
bijgedragen voor hun inzet te bedanken.
Zonder ook maar iemand te kort te doen:
♣ de club-scheidsrechters Hendrik Jansma en Henk Peterson
♣ het kantinepersoneel o.l.v. Sikke van Kammen
♣ de kransenmaaksters en schoonmaaksters
♣ de mannen van het eerste uur: Jan Toole, Jan Dantuma, Gerrie Wiersma, Sikke Dijkstra
♣ de sponsoren
♣ de bouwers van de nieuwe berging
♣ alle commissies/vrijwilligers van de heren hoofdklasse-wedstrijd
♣ de bestuursleden van Nut en Nocht, Sla Raek, Lyts Begjin en Dreech Genoch voor de
perfecte samenwerking
♣ en alle anderen

Verder hebben wij rond de jaarwisseling bij onze vaste vrijwilligers nog een eindejaarsattentie in de
vorm van een flesje wijn bezorgd, met daarbij een overzicht van de hoogtepunten van ons
topevenement. Op dit overzicht stond het volgende gedicht, gemaakt door onze voorzitter Henk
Kemper en de tekst luidt als volgt:
It is stil............................de wrâld is wyt
bûten is it kâld
De redens út it fet, de blommen op it rút
It is winter yn it hert fan Ikkerwâld
Neat docht ús mear tinken oan de simmerdei
It keatsen, de krânsen en de keningspriis
Mar wy nimme jim dochs krekt eefkes mei
Fier fan de waarme jassen, de kjeld en it iis
Nei it kompetysjekeatsen op moandeitejûn
Nei it ledekeatsen op sneon en snein
Nei de wedstriden fan it bûn
Nei de haadklasse, minsken, minsken wat wie it fijn
It is wer foarby
Mar ien treast, it begjint wer op 'e nij
en hooplik binne jim der dan ek wer bij
Tige dank foar jim stipe

VOORUITBLIJK 2011
Het bestuur van onze vereniging heeft ter voorbereiding op het nieuwe kaatsseizoen 2011 inmiddels
al weer enkele bestuursvergaderingen achter de rug. Ook nu moesten wij weer op zoek naar
nieuwe bestuurs- en/of commissieleden om de doelstellingen van onze kaatsvereniging voor nu en
in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.
Het doet ons echter heel erg goed dat al de beoogde kandidaten hun verantwoordelijkheden hebben
genomen en zich bereid hebben verklaard om de zittende bestuursleden te willen helpen om de
ambities van onze vereniging naar een hoger plan te tillen, door:
♦ het blijven investeren in de jeugdtrainingen
♦ dat wij in elke jeugdcategorie een federatie-, danwel een KNKB afdelingspartuur
kunnen afvaardigen
♦ dat wij weer een partuur kunnen klaarstomen, dat aan de Freule kan meedoen
♦ de ouders van jeugdleden (nog meer) bij de vereniging te betrekken
♦ dat wij overwegen om een Schoolkaatsproject te gaan opstarten
♦ van de Dames Hoofdklasse Partij ook een topevenement te maken
♦ meer deelname aan de ledenwedstrijden te bewerkstellingen
♦ de vereniging financieel gezond te blijven houden
♦ door het organiseren van clinics ook niet-kaatsers voor onze vereniging te interesseren
♦ en uiteraard er voor te zorgen dat er binnen onze vereniging een sportief, veilig en
sociaal klimaat wordt gecreëerd, waarbij wij een verstandig gebruik van alcohol en het
rookbeleid in onze kantine niet uit het oog moeten verliezen.
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ook in 2011 weer vele kaatsliefhebbers de weg naar De Snûter
en het prachtige 'fjildsje by de toer' zullen weten te vinden.
Damwoude, 31 maart 2011

