Programma boekje

2017

Sponsoren van “K.V. Warber Bliuwe”
Plafondbedriuw Noard Fryslân
Installatiebedrijf Faber
Timmer/onderhoudsbedrijf F. Elzinga
Café de Bûnte Bok
Coop Supermarkt
Loonbedrijf J.K. Dijkstra en Zn.
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Profyto DSD
IJzerhandel Raadsma
A.C. Mol Assurantie- en verzekeringskantoor
GMG
Bloemisterij de Hoge Dijken
Hoogland
Schildersbedrijf Hoek en Wad
Slagerij Hoekstra
Jippe en Maaike Holwerda
van Kammen Cateringservice
DEM
Dorpshuis de Stikel
Friesland Sportprijzen
Wiltsje en Baukje Wijtsma
WMR
Bouwbedrijf Dijkstra
Handelsonderneming A. de Jong
Veehandel T. Klimstra
Rabobank N.O. Friesland
Koopmans verffabriek
Dekema en kempenaar Schilders
Jan Louwenaar Agenturen
Decibel Music
Swart Agri-Service
R Braaksma Timmerwerk en Afbouw

Lioessens
Oosternijkerk
Lioessens
Lioessens
Anjum
Morra
Dokkum
Dokkum
Dokkum
Niawier
Lioessens
Dokkum
Ferwerd
Lioessens
Anjum
Lioessens
Oudkerk
Rinsumageest
Morra
Westereen
Lioessens
Rinsumageest
Lioessens
Paessens
Lioessens
Damwoude
Ferwert
Lioessens
Makkum
Oosternijkerk
Morra
Metslawier

ZZPers Morra/Lioessens;
Frits Dijkstra, Tiete Sijtsma, Simon Faber,
Jan Willem Hoekstra, Jan Jacob Klimstra, Jan Simon de Haan

Beste kaatsleden en belangstellenden,
Na een milde maar natte winterperiode begint het
kaatsbloed bij velen in het voorjaar weer volop te
stromen. En uiteraard niet verwonderlijk; zaterdag
barst het kaatsseizoen weer los met een ledenpartij
voor de jeugd en senioren. De afgelopen winterperiode
hebben een aantal kaats- en bestuursleden weer volop samengewerkt om de
voorbereidingen te treffen voor het seizoen, waaronder het samenstellen van de
trainingen, competitieavond en wedstrijdagenda. Daarnaast hebben we in de
kantine een aantal aanpassingen gedaan om het geheel wat meer aan te kleden
en de akoestiek te verbeteren. Velen van u hebben de aanpassingen in de kantine
mogen ervaren tijdens de drie gezellige zaterdagmiddagen die we hebben
gehouden. Elke keer een succes, dus dit gaan we dan ook zeker doorzetten in het
winterseizoen 2017-2018.
Op de voorjaarsvergadering van 7 april hebben wij afscheid genomen van onze
enthousiaste en zeer betrokken bestuursleden Margriet Wijtsma en Herald
Boonstra . Tijdens de vergadering zijn ze geroemd voor hun inzet voor onze
kaatsvereniging van de afgelopen vier jaar. Op deze avond hebben de leden
ingestemd met de benoeming van Oane Westra en Niels Wijga als leden van het
bestuur. Voor Oane is het zijn tweede sessie als bestuurslid, hij gaat naast Wieke
Feenstra betrokken zijn voor de jeugdzaken. Niels is als betrokken Ljussemer pas
lid van onze vereniging en zal de taken van Margriet overnemen en de
verantwoording over de financiën houden. Beide heren veel succes gewenst voor
de komende periode!
Het komende jaar mag onze jeugd weer trainen op dinsdag- en woensdagavond
onder leiding van ons eigen gediplomeerde trainer Klaas Veenstra. Klaas zal op
de trainingen worden ondersteund door de leden Meindert Jansma, Hendrik
Feenstra en Jan Jippe Holwerda. De trainingen beginnen op 25 en 26 april. Op
donderdagavond vindt onze competitieavond plaats onder leiding van Jan Jippe
en Robby, de eerste competitieavond is op 4 mei. Uiteraard is de kantine op deze
donderdagavond weer geopend, u bent welkom! Verder mogen we weer een
redelijk regulier kaatsprogramma presenteren, waarbij de traditionele leden- en
federatiewedstrijden weer staan gepland. Echter dit jaar ook weer de speciale
wedstrijden, het succes van het voetbalkaatsen willen we dit jaar weer
voortzetten, maar ook willen we dit jaar voor het eerst een wedstrijd ‘teatsen’
organiseren.

Allen heel hartelijk welkom om hieraan mee te doen, ook al ben je niet lid van
onze vereniging. De samenwerking op het gebied van de jeugd met PaesensModdergat en Anjum gaan we dit jaar op het gebied van de ledenwedstrijden wat
meer zoeken, we organiseren dit jaar namelijk drie gecombineerde ledenpartijen
voor de jeugd. Maar ook voor de senioren hebben we dit jaar twee
gecombineerde wedstrijden met onze buurverenigingen. En uiteraard mogen de
KNKB wedstrijden niet ongenoemd worden gelaten, een prachtig affiche op 22
juli, zo net voor de PC een heren hoofdklasse vrije-formatie wedstrijd. En waar
we zeer blij mee zijn, daar we hier veel getalenteerde eigen jeugdleden in mee
laten verkaatsen; een schooljongens d.e.l. en een jongens d.e.l. kaatswedstrijd.
In dit weer met zorg samengestelde jaarboek vindt u de agenda,
vrijwilligerslijsten en andere belangrijke informatie. Heeft u nog vragen of
opmerkingen, stelt u deze dan aan één van onze bestuursleden. Verder willen wij
u wijzen op de verschillende interviews en de mooie krantenartikelen die we
hebben gepubliceerd.
Rest ons nog om vooraf onze dank uit te spreken voor onze enorme schare aan
vrijwilligers, en daarnaast uitermate veel succes te wensen aan onze (jeugd)
talenten op KNKB-niveau, maar uiteraard evenveel succes aan al onze leden op
de federatie- en ledenpartijen.
Wij heten u welkom op het sportveld ‘tusken de doarpen’.
Namens het bestuur,

Bouwe Stiemsma

Bestuur k.v. Warber Bliuwe
-

-

-

-

-

Voorzitter: Bouwe Stiemsma
De Kamp 10 9134 PC Lioessens
Telefoon: 06-14867306
E-Mail: bouwestiemsma@gmail.com
Secretaris: Wilbert Hiemstra
De Kamp 19 9134 PB Lioessens
Telefoon: 06-12979018
E-mail: w.hiemstra@hotmail.com
Penningmeester: Niels Wijga
Reinsleat 4, 9134 NW Lioessens
Telefoon: 06-53257429
E-Mail: niels_wijga@hotmail.com
Johan Dijkstra
Doarpsstrjitte 52, 9134 NP Lioessens
Telefoon:06-30119107
E-Mail:johan.dijkstra@hotmail.com
Iepe Dijkstra
Achterwei 27, 9135PN Morra
Telefoon: 06-53434764
E-Mail: iepeajax@hotmail.com

-

-

-

Jeugdbestuur:
Wieke Feenstra
Achterwei 17, 9135PN Morra
Telefoon 0519-242111
E-mail: h.feenstra02@knid.nl
Oane Westra
Munehiem 2, 9134 PG Lioessens
Telefoon: 06-21154110
E-mail: oaneenmiriam@knid.nl
Beheer
Bieneke Stiemsma
Mûnehiem 13, 9134 PG, Lioessens
Telefoon: 0519-321913

Leiding Competitie 2017 (donderdagavond 19:00 uur)
Robby Botma
Keechsdyk 2, 9135DD, Morra
Telefoon: 0519-321897
- Jan Jippe Holwerda
Dyksterwei 2, 9134DA, Lioessens
Telefoon: 06-40298111

-

Voor algemene vragen mail naar:
kvwarberbliuwe@outlook.com
Voor vragen aan het jeugdbestuur mail naar:
jeugdkvwarberbliuwe@outlook.com
Voor opgave van ledenpartijen mail naar:
opgavekvwarberbliuwe@outlook.com

Seizoen uitslagen 2016

Winnaars bekers jeugd ledenkaatsen:
Kabouters:
Hennianne Boonstra
B jeugd:
Folkert Jelmer Visser
A jeugd:
Arjen Schregardus
Competitiekaatsen:
Heren A-klas: 1e prijs
Heren B-klas: 1e prijs

Renze Stiemsma
Hendrik Feenstra

Winnaars bekers ledenkaatsen:
Dames:
Minke Wijtsma
A klas
Gerben Hein Wijtsma
B klas
Johan Dijkstra

Uit het kaatsbestuur…
Vier jaar geleden werd ik gevraagd of ik ook in het kaatsbestuur wilde.
Hier hoefde ik niet lang over na te denken, ik was op zaterdag toch al veel
op het kaatsveld, dus kon ik net zo goed in het bestuur. De eerste twee
jaar, was ik samen met Theo verantwoordelijk voor de jeugd. Bekers en
kransen bestellen, loten, even bij de training langs om te kijken hoe alles
verliep en alles wat daar nog om heen kwam kijken. Erg leuk om te doen,
maar op zaterdag wilde ik toch ook wel graag zelf kaatsen en was er
eigenlijk geen tijd om bij de jeugd te staan. Nu is er natuurlijk een heel
actieve jeugdcommissie en was het geen probleem dat ik er niet bij was,
toch voelde dat voor mij niet helemaal goed. Toen we na twee jaar moeite
hadden met het vinden van een nieuwe penningmeester heb ik mij voor
die functie beschikbaar gesteld en heb ik het stokje van Jelle Jaap
overgenomen. Wieke is toen in het jeugdbestuur gekomen en zo waren
alle posities weer bezet. Het penningmeester zijn is mij goed bevallen.
Even op zondag de kas tellen, een factuur maken, rekeningen betalen en
aan het eind van het jaar dan de boeken in orde maken. En dan elk jaar
weer opgelucht kunnen ademhalen, als alles klopt en door de
kascontroleurs akkoord wordt bevonden.
Al was het ’s zomers soms druk, ik kijk met veel plezier en een voldaan
gevoel terug op de afgelopen vier jaar. We mogen als vereniging trots zijn
dat we met elkaar zo actief zijn en ieder jaar weer prachtige wedstrijden
organiseren. Uniek zijn onze vele vrijwilligers die zich elke keer weer
inzetten voor de vereniging. Ik hoop dat dit de komende jaren niet anders
zal zijn en we het bestuur er niet alleen voor op laten draaien!
Tot slot wens ik Oane en Niels veel plezier en succes in
het bestuur. Ook de andere bestuursleden wens ik
weer veel succes voor het komende seizoen.
Oant sjen op it keatsfjild!
Groeten Margriet

Uit het kaatsbestuur…
Met veel plezier kijk ik terug op de
afgelopen vier jaar als bestuurslid van K.V.
Warber Bliuwe. Wat hebben we in die vier
jaar veel werk verzet met een grote groep
vrijwilligers. Het begon met de bouw van de
kantine, daarna volgde de verbouwing van
de kleedruimtes. Mijn taak in het geheel was
om de installatie werkzaamheden te
coördineren. Dit heb ik met veel plezier
gedaan. Het was altijd erg gezellig tijdens
het klussen, het koffiedrinken en het
borrelen na het klussen. Ook het perkleggen, bardiensten draaien etc. heb ik
altijd met veel plezier gedaan. Antsje zei wel eens: “jim kin better op it keatsfjild
sliepen bliuwe mei it bestjoer”. Inderdaad, soms heb je best veel wedstrijden in 1
week, en ben je elke dag wel met het kaatsen bezig. Nu na vier jaar geen
verplichting meer in het bestuur. Maar ik ben altijd beschikbaar voor hand-enspan diensten. Onze drie dochters kaatsen ook en dan vind ik het
vanzelfsprekend dat je als ouder ook je steentje bijdraagt met bv het
schoonmaken van de kantine, perkleggen en het helpen bij de jeugdwedstrijden.
Zelf hoop ik dit jaar zoveel mogelijk ledenpartijen mee te doen.
Tot ziens op sportveld.
Herald Boonstra

Nieuws flits






Ook mensen die niet lid zijn, kunnen zich opgeven voor de wedstrijden in
de bouwvak.
Ook voor de dames onder ons is er op de donderdagavond
competitiekaatsen!
Het nieuwe mailadres van het jeugdbestuur is
jeugdkvwarberbliuwe@outlook.com
Voor de leden die onlangs zijn verhuisd, graag adreswijziging doorgeven!
Voor leden die op de hoogte willen blijven van de aankomende
wedstrijden, en de laatste ontwikkelingen van ons vereniging, mail uw
mailadres naar kvwarberbliuwe@outlook.com.

út de âlde doaze

Rommert Zijlstra (Morra-Lioessens)
als toeschouwer aanwezig
op de Heren Eerste klasse
vrijeformatiekaatswedstrijd
van de CFK in 1982 te Morra-Lioessens.
(Kaatshistorie, 1982)

Een actiefoto van Renze Stiemsma (Lioessens) op de Heren Eerste klasse
vrijeformatiekaatswedstrijd van de CFK in 1982 te Morra-Lioessens. Op bank zit in het
midden, met de zonnebril op, Willem Groenhout (Berlikum). Links zit Durk Hiemstra
(Lioessens).
(Kaatshistorie, 1982)

Oprichting KV Warber Bliuwe 14 augustus 1959

Wedstrijdagenda KV Warber Bliuwe

Datum

Partij

Categorie

Zat 29 april
13:00 uur Ledenpartij met jeugd
Zat 6 mei
Ledenpartij met jeugd
13:00 uur
Wo 10 mei
18:00 uur

Jeugdfederatie

Za 13 mei
14:00 uur

Pearke-keatsen

Don 25 mei Ale van kammen
13:00 uur federatie
Zat 27 mei
10:00 uur
Vr 2 juni
17:30 uur

KNKB Jongenswedstrijd
Jeugdledenpartij met
Anjum en Paesens te
Paesens

Zat 3 juni
13:00 uur

Ledenpartij Vrije
formatie +jeugd

Woe 14
juni
18:00 uur Jeugdfederatie
Vrij 16 juni Ledenpartij
18:00 uur Straatkaatsen
Do 22 juni
18:00 uur

Zat 24 juni
Zat 8 juli
13:00 uur

Ouder kind kaatsen
Jeugdledenpartij met
Anjum en Paesens te
Anjum 9:00 uur
Senioren/Dames
ledenpartij met Anjum
en Paesens te Anjum
14:00 uur
Sportdag
federatiepartij

Sponsor
T. Klimstra,
Hoek en Wad
Loonbedr. Dijkstra en
Zn.

Schooljeugd en
14-16

Hoogland BV Ferwerd
A.C. Mol assurantie en
verzekeringskantoor

Heren A/B, Dames,
jong/meisjes 14-16

van Kammen
cateringservice
Handelsond. A de Jong
Rabobank
De Bûnte Bok/ GMG

Welp.
Jongens/meisjes
Pup.
Jongens/meisjes
16+

Friesland Sportprijzen,
De Westereen
Bunte Bok/ W. en B.
Wijtsma
Jippe en Maaike
Holwerda

Afdelingswedstrijd Bouwbedrijf Dijkstra
Heren A/B & Dames Lioessens

Zat 15 juli
10:00 uur

KNKB Schooljongens
del

Zat 22 juli
12:00 uur

KNKB Heren
Hoofdklasse vf
Leden senioren en
jeugdleden Anjum –
Paesens te MorraLioessens.

Zat 5 aug
13:00 uur
Woe 16
aug
13:00 uur

Menno Hoekstra/
Raadsma/ F.Elzinga/
PNF Lioessens/ Dijkstra
Draisma/Rabobank

DEM/WMR

Rommert Zijlstra
federatie Partij

Heren A/B, Dames,
Jong/meisjes 14-16 Faber Oosternijkerk
Swart Agriservice/
R. Braaksma
Zat 19 aug Voetbalkaatsen +
Timmerwerken/ Decibel
13:00 uur jeugdledenpartij
16+
Music
Zat 26 aug Speciale Ledenpartij,
Dekema Kempenaar
13:00 uur Teatsen
16+
schilders
Zat 9 sept Profyto DSD Federatie Heren A/B, Dames,
13:00 uur partij
Jong/meisjes 14-16 Profyto DSD Dokkum
Slotwedstrijd
Hoge Dijken/ ZZPers
Zat 16 sept Ledenpartij met jeugd.
Morra-Lioessens/ Coop
13:00 uur +kneuzenpartij
Anjum

Nog Belangrijk:





Ouder/kind kaatsen: hierbij is het de bedoeling dat er door de
kaats(t)ers met hun eigen ouders wordt gekaatst. Wanneer dit
echt niet kan, dan mag er een andere maat worden gezocht. Maar
dan wel een oom of tante. Ouder/kind kaatsen is voor jeugd t/m
de schooljongens en schoolmeisjes.
Vrije Formatie partijen: Ten aanzien van de regelgeving voor de
samenstelling van het vrije formatie-partuur volgt nog bericht.

Wedstrijdlijst Federatie 2017
Do 27 april

Heren 1e klas DEL onbeperkt

Zo 14 mei

Holwerd
MorraLioessens
PaesensModdergat
PaesensModdergat
Holwerd

Zo 14 mei

Anjum

Schoolmeisjes A+B

Woe 17 mei

Niawier

Federatie schooljeugd en 14-16 (18:00 uur)

Woe 17 mei

Ternaard

Federatie welpen en pupillen jongens (18:00 uur)

Vrij 19 mei

Holwerd

Federatie dames, jongens/meisjes 14-16 (17:00 uur)

Zat 20 mei

Holwerd

Woe 24 mei

Anjum

Federatie heren A+B
Schoolkaatsen, 1 begeleider verplicht, minimale
opslagafstanden (13:00 uur)

Woe 10 mei
Woe 10 mei
Zat 13 mei

Federatie schooljeugd en 14-16 (18:00 uur)
Federatie welpen en pupillen (18:00 uur)
Junioren DEL onbeperkt
Jongens afd+opst

Zat 27 mei

MorraLioessens
MorraLioessens
Dokkum

Zo 28 mei

Anjum

Welpen jongens A+B

Woe 31 mei

Hantum

Federatie schooljeugd en 14-16 (18:00 uur)

Woe 31 mei

Dokkum

Federatie welpen en pupillen (18.00 uur)

Za 3 juni

Ternaard

Dames 1e klas DEL onbeperkt

Za 3 juni

Hantum

Welpen meisjes DEL

Ma 5 juni

Franeker

Nederlands Kampioenschap Senioren

Do 25 mei
Zat 27 mei

Ale van Kammen Heren A+B, jongens 14-16 en dames
Jongens DEL
Heren hoofdklasse VF

Za 10 juni

Anjum

Za 10 juni

Anjum
Morra Woe 14 juni
Lioessens
Woe 14 juni Holwerd

Federatie welpen en pupillen, schooljeugd en 14-16
(09:00 uur)
Dongeradeelpartij alle categorieën (14:00 uur)
Federatie schooljeugd en 14-16 (18:00 uur)

Woe 21 juni Ternaard

Federatie welpen en pupillen (18:00 uur)
Federatie heren A en B + introducee, dames +
introducee
Federatie schooljeugd en 14-16 (18:00 uur)

Woe 21 juni Hantum

Federatie welpen en pupillen (18:00 uur)

Za 24 juni

Heren Hoofdklasse DEL

Za 17 juni

Dokkum

Holwerd
Paesens Woe 28 juni
Moddergat
Woe 28 juni Ee
Paesens Vrij 30 juni
Moddergat
Paesens Za 1 juli
Moddergat
Za 1 juli
Niawier

Federatie schooljeugd en 14-16 (18:00 uur)
Federatie welpen en pupillen (18:00 uur)
Federatie dames DEL en heren A FV (17:00 uur)
Heren B VF
Schoolmeisjes NK
Sportdag afdelingswedstrijd jeugd alle categorieën
(17:00 uur)

Vrij 7 juli

Anjum

Za 8 juli

Morra Lioessens

Vrij 14 juli

Hantum

Za 15 juli

Za 22 juli

Hantum
Morra Lioessens
Morra Lioessens
Dokkum

Woe 26 juli

Dokkum

Federatie schooljeugd en 14-16 (18:00 uur)

Woe 26 juli

Federatie welpen en pupillen (18:00 uur)

Woe 2 aug

Niawier
Paesens Moddergat
Paesens Moddergat
Franeker

Woe 9 aug

Wommels

Freulepartij jongens 14-16

Za 15 juli
Za 22 juli

Vrij 28 juli
Za 29 juli

Sportdag afdelingswedstrijd heren A en B en dames
Federatie dames en jongens/meisjes 14-16
(17:00 uur)
Federatie heren A en B
Schooljongens DEL
Heren Hoofdklasse VF
Dames 1e klas VF onbeperkt

Federatie dames VF en heren A VF (17:00 uur)
Heren B VF
PC heren Hoofdklasse

Federatie heren A en B, jongens/meisjes 14-16 en
dames (17:00 uur)
Meisjes VF

Vrij 11 aug

Ee

Zo 13 aug

Za 19 aug

Holwerd
Morra Lioessens
Ternaard

Woe 23 aug

Weidum

PC dames Hoofdklasse VF

Zo 27 aug

Niawier

Za 2 sept

Niawier

Welpen jongens A+B
Federatie heren A en B, dames en jongens/meisjes
14-16

Za 9 sept

Morra Lioessens

Woe 16 aug

Schoolmeisjes VF
Rommert Zijlstra Partij, heren A en B, dames en 14-16

DSD heren A en B, dames en jongens/meisjes 14-16

Bestuur Federatie
Jeugdzaken: Ruurd Toren (ruurdtoren@knid.nl)
Secretariaat: Jan-Pieter Hovinga (hovinga12@zonnet.nl)
Penningmeester: Harald Wiersma (h.m.k.wiersma@knid.nl)
Voorzitter: Warner Veltman (wveltman@knid.nl)
Algemene zaken: Oene van der Woude (oene87@hotmail.com)
Mailadres Federatie: federatiedongeradeel@live.nl
Mailadres Jeugdkaatsen Federatie: federatie-jeugd@live.nl
Contact website Federatie Dongeradeel: info@federatiedongeradeel.nl

Nij yn it keatsbestjoer.
Naam: Oane Westra
Leeftijd: 36
Verliefd, verloofd, getrouwd: Getrouwd
met Miriam
Beroep: Glaszetter bij Nicolai glashandel
Hobby's: Naar Sc Heerenveen
Favoriete vakantieland: Nederland
Lekkerste eten: Chinees
Mooiste moment: Geboorte van mijn drie
kinderen
Leukste Kaatsmoment: Moet nog komen
Favoriete TV programma: Studio sport
Met wie zou je nog wel eens een beschuitje willen eten: Chantal
Jansen
Met wie absoluut niet: Sylvie Meis
Bewondering voor: Mijn ouders
Grootste wens: Dat we gezond blijven
Wat ik verder nog even kwijt wil: Ik hoop op een mooi en sportief
kaatsseizoen voor jong en oud!!!!!

Nij yn it keatsbestjoer – Niels Wijga
Voor wie mij niet kennen stel ik mij graag
even voor. Mijn naam is Niels Wijga (31)
en ben werkzaam bij Rabobank in het
MKB-segment.
Ongeveer 6 jaar geleden kocht ik
samen met mijn toenmalige vriendin
een woonboerderijtje aan de Reinsleat in
Lioessens. Deze woning heb ik voornamelijk
met hulp van mijn vader en vrienden grondig
verbouwd/gemoderniseerd.
Hobby’s; zelf voetbal ik bij v.v. Anjum 3 en mag graag na de wedstrijd een
biertje drinken met vrienden. Daarnaast kijk ik graag een film of serie.
Een aantal weken geleden heeft Bouwe (met een héél lang verhaal er
omheen) mij gevraagd om toe te treden tot het bestuur als
penningmeester. De nood moet hoog geweest zijn omdat ik nog geen lid
ben van de vereniging en de spelregels nog niet helemaal begrijp.
Aan alles merk je dat het kaatsen hier echt leeft. Ik ben mij dan hier ook
steeds meer in gaan interesseren. Het is een eer om deze mooie
vereniging te mogen vertegenwoordigen. Daarbij is het een mooie kans
om beter bekend te raken met het kaatsen.
Afgelopen winterperiode heb ik voor het eerst meegedaan aan het
muurkaatsen. In de komende periode zal ik de trainingscursus van Klaas
en Meindert proberen te volgen. Naast de taken als bestuurder hoop ik
voor het een officiële wedstrijd te gaan kaatsen. Ik probeer mij zodanig in
de kijker te spelen dat Jelle Jaap mij volgend jaar zal vragen voor zijn
partuur.
Op naar de PC, ik ha der sin oan!
Ik wens jullie alvast een sportief
kaatsseizoen!
Niels Wijga

Hallo,
ik ben Anna Dijkstra en ik woon in Morra aan de Koudenburgerreed 4.
Ik ben 9 jaar. Ik heb een eigen pony Hero. Ik zit op paardrijden en kaatsen.
Ik vind het beide wel leuk. Ik heb bij kaatsen ook 3 prijzen gewonnen.
Helaas nog niet zoveel maar ja.
Ik heb ook mee gedaan aan het school kaatsen en ouder kind kaatsen. Dat
was leuk om aan mee te doen. Bij ouder kind kaatsen zat ik bij mijn pake
en bij schoolkaatsen zat ik
bij Joanna.
Het was echt geweldig om aan mee te doen super leuk dus!!!

Hallo,
Mijn naam is Joanna Castelein en ik ben 11
jaar. Ik zit in groep 7, we hebben een
gezellige klas. We wonen met z’n vijven in
Lioessens aan de Doarpsstrjitte. Mijn zusje
Jeltsje is 8 en mijn broertje Anne is 6 jaar.
Mijn hobby’s zijn kaatsen, knutselen en
buiten spelen. Mijn lievelingskleur is blauw.
We hebben twee huisdieren: een kat Felix en
een hamster Roxy.

Perkleggen 2017
Hieronder de lijst van perkleggers voor seizoen 2017. Voor de leden- en
federatiepartijen op zaterdag worden de perken om 8:30 gelegd. Ben je aan de
beurt voor een wedstrijd die niet op een zaterdag valt, informeer dan even bij het
bestuur wanneer de perken worden gelegd.
29 april
6 mei
13 mei
25 mei
27 mei
3 juni
16 juni
8 juli
15 Juli
22 juli
5 augustus
16 augustus
19 augustus
26 augustus
9 september
16 september

Klaas Veenstra, Robbie Botma, Ype Rispens
Adol Braaksma, Hendrik Feenstra, Jan Jippe Holwerda
Jacob Wijtsma, Freerk Elzinga, Tjerk Holwerda
Jelle Jaap Stiemsma, Jan de Haan, Auke Boomsma, Siebe
Feenstra
Jan Simon de Haan, Douwe Hiemstra, Marten Jetze
Hoekstra (*)
Jippe Holwerda, Eelke Sipma, Gerben Hein Wijtsma
Johan Dijkstra
Herald Boonstra, Klaas de Haan, Arjen Schregardus,
Klaas Dijkstra, Jeroen Boonstra, Gerben Hoekstra (*)
Allen (*)
Jacob Jongeling, Jan Willem Hoekstra, Simon Faber
Minne Dijkstra, Tjeerd Jan Boomsma, Klaas Veenstra,
Jan Berend Sipma
Adol Braaksma, Hendrik Feenstra, Ype Rispens
Jan Jippe Holwerda, Jan de Haan, Douwe Hiemstra
Harm Klaas Visser, Andre Braaksma, Renze Stiemsma
Jaap Klijnstra, Jan Simon de Haan, Marten Jetze Hoekstra

(*) = Perken worden een dag van te voren gelegd, i.v.m. vroege aanvang
wedstrijd, informeer naar de tijd bij één van de bestuursleden.
Wanneer je niet kunt, graag onderling ruilen of een vervanger zoeken.
Alvast bedankt voor jullie inzet!

Schoonmaakrooster 2017
Onderstaand het schoonmaakrooster voor 2017. Dit jaar staan naast onze
leden ook de ouders van de
jeugdkaatsers 1x ingepland. Zo kunnen
we er met z’n allen voor zorgen dat
onze leden en jeugdleden in een schone
accommodatie kunnen omkleden e.d.
Het is de bedoeling dat de kantine en
kleedkamers voor de aangegeven
datum schoon zijn gemaakt.

Za 6 mei
Za 13 mei
Do 25 mei
Zat 27 mei
Za 3 juni
Woe 14 juni
Do 22 juni
Za 8 juli
Za 15 juli
Za 22 juli
Za 5 aug
Woe 16 aug
Za 19 aug
Za 26 aug
Za 9 sept
Za 16 sept

Antsje Boonstra
Tiny
Schregardus
Mynke Hoekstra
Jenny Sipma
Minke Wijtsma
Jeannet de Graaf
Pytsje Wijtsma
Margriet
Wijtsma
Heleen de Haan
Sjoukje Klimstra
Wieke Feenstra
Harmke Dijkstra
Froukje Klimstra
Mynke Hoekstra
Margriet
Wijtsma
Jenny Sipma

Linda Dijkstra
Aukje Dijkstra

Liesbeth Wijtsma
Janieta Rispens

Anneke Slagman
Elize Heeringa
Sjoerdtje Bakker
Alies de Graaf
Yvonne de Haan
Esther Slagman

Alena Boonstra
Sigrid Slagman
Christine Spijksma
Joke Vogel
Ingrid Haaksma
Nel Bakker

Miranda Janssen
Sietske Bosscha
Marjan Hoekstra
Jolanda Wijtsma
Tineke Visser
Tjitske Castelein
Antsje Boonstra

Marije Dekema
Rjimke Boonstra
Irene Cuperus
Miriam Westra
Rixt de Winter
Janieta Rispens
Alena Boonstra

Sigrid Hoekstra

Heleen de Haan

Mocht je niet kunnen, dan graag onderling ruilen of een vervanger
zoeken. De sleutel van de kleedkamers en kantine kan worden
opgehaald bij een van de bestuursleden!

Keurmeesterlijst
Dit jaar hebben we voor het eerst een keurmeesterlijst, dit omdat het
altijd een hele opgave is om keurmeesters te regelen voor onze KNKB
wedstrijden. Kun je niet op de datum waarop je ingepland staat? Graag
zelf vervanging regelen of ruilen. Wij hopen hierbij de KNKB wedstrijden
goed te laten verlopen en zijn blij met jullie hulp!
Zaterdag 27 mei:
Klaas Veenstra, Gerben Hoekstra, Freerk Elzinga, Adol Braaksma, Hendrik
Feenstra, Douwe Hiemstra, Marten Jetze Hoekstra, Herald Boonstra,
Minne Dijkstra, Jacob Jongeling, Heleen de Haan en Mynke Hoekstra.
Zaterdag 15 juli:
Tjeerd Jan Boomsma, Ype Rispens, Jan Willem Hoekstra, Robbie Botma,
Jeroen Boonstra, Jan Simon de Haan, Jacob Wijtsma, Jippe Holwerda,
Gerben Hein Wijtsma, Renze Stiemsma, Jenny Sipma en Froukje Klimstra.
Zaterdag 22 juli:
Allen

Kaatsverenigingen
Anjum
Klaas Thomas

Secr. Elisabeth Zijlstra
info@klaasthomas.frl

Dokkum
Oostergo

Secr. Jacob Lei
k.v.oostergo@hotmail.com

Hantum
De Kletsers

Secr. Sietske de Vries
kvdekletsers@hotmail.com

Ee
De Trochsetters

Secr.Baukje Krol
ag.krol7@knid.nl

Holwerd
Concordia

Secr. Igle v d Bos
info@vvconcordia.nl

Morra-Lioessens
Warber Bliuwe

Secr. Wilbert Hiemstra
kvwarberbliuwe@outlook.com

Niawier/Metslawier/
Oosternijkerk
De Trije Doarpen

Secr. Harald Wiersma
h.m.k.wiersma@knid.nl

Paesens/ Moddergat
Thomas Prins

Secr. Andrea Visser
k.v.thomasprins@hotmail.com

Ternaard
It Moat Kinne

Secr. Froukje Sipma
it-moat-kinne@hotmail.com

Swart Agri-Service nieuwe sponsor van de KNKB DEL shirts!

De jeugdleden kunnen we voor het nieuwe seizoen herkennen aan de
prachtige nieuwe shirts, gesponsord door Swart Agri-Service uit Morra.

Bedankt al haar sponsoren en vrijwilligers
voor de medewerking aan het kaatsseizoen

2017!

