opgericht in 1927
Afdeling van de KNKB
Federatie de Wâlden

WEDSTRIJDAGENDA SENIOREN 2018

dag

datum

plaats

soort partij

aanvang

vrijdag

27 april

Driesum

koningsdagpartij

13:00 uur

zaterdag

5 mei

Broeksterwâld ledenpartij

13:00 uur

donderdag

10 mei

Damwâld

13:00 uur

Hemelvaartspartij
Sponsor: Noorderstaete Assurantiën Burgum

zaterdag

12 mei

Broeksterwâld ledenpartij

13:00 uur

zaterdag

19 mei

Damwâld

13:00 uur

ledenpartij
Sponsors: Albert Heijn, Damwâld
de Kruisweg, Damwâld

maandag

21 mei

Franeker

NK senioren

9:00 uur

zaterdag

26 mei

Damwâld

KNKB pupillen jongens afd. + opstap

10:00 uur

Sponsors: Multigaz, Damwâld
Autobedrijf Boersma, Wâlterwâld

zondag

27 mei

Trynwâlden

federatie

12:00 uur

zaterdag

2 juni

Broeksterwâld federatie

13:00 uur

zaterdag

9 juni

Damwâld

11:00 uur

vrije formatie hoofdklasse heren
Sponsor: Bouwgroep Dijkstra Draisma,
Dokkum

zaterdag

16 juni

Broeksterwâld koningspartij

13:00 uur

woensdag

20 juni

Damwâld

17:30 uur

Pearkekeatsen: A-B-event. hoofdklas
tenminste 1 lid
Sponsors: Schildersbedrijf Harry Kempenaar,
Damwâld
Feenstra Int. Transport BV,
Damwâld

zaterdag

30 juni

Damwâld

federatie afd. A-B-dames

13:00 uur

Sponsors: De Zwart Schildersbedrijf BV,
Damwâld
Jilderda’s Bloemenboetiek/groothandel, Damwâld

zaterdag

7 juli

Broeksterwâld ledenpartij

13:00 uur

zaterdag

14 juli

Damwâld

10:00 uur

KNKB heren 2e klas
Sponsor: SPAR, Damwâld

zaterdag

14 juli

Leeuwarden

horeca straatkaatsen

vrijdag

20 juli

Broeksterwâld straatkaatsen

17:30 uur

zaterdag

21 juli

Broeksterwâld straatkaatsen

10:00 uur

woensdag

25 juli

Driesum

pearkekeatsen

17:30 uur

zaterdag

28 juli

Broeksterwâld KNKB meisjes
A-B

10:00 uur

zondag

29 juli

Damwâld

13:00 uur

ledenpartij

9:00 uur

Sponsors: Bakkerij van Eck, Damwâld
Bosgraaf Installaties, Damwâld

woensdag

1 augustus

Franeker

PC

9:30 uur

zaterdag

4 augustus

Damwâld

koningspartij

13:00 uur

Sponsors: Timmerbedrijf Berend Visser,
Broeksterwâld
Taede Weidenaar Aannemer,
Damwâld

zaterdag

18 augustus

Broeksterwâld partij voor leden en niet leden

13:00 uur

zaterdag

25 augustus

Broeksterwâld KNKB dames
1e klas, DEL

10:00 uur

zondag

26 augustus

Damwâld

13:00 uur

vakantiepartij voor leden en niet leden
Sponsors: Slagerij Talsma, Dokkum/Damwâld
Autobedrijf Postma, Damwâld

zaterdag

1 september

Driesum

Sape Meijerpartij

13:00 uur

zaterdag

8 september

Broeksterwâld ledenpartij

13:00 uur

zondag

9 september

Lekkum

federatie A-B-dames-45+ , vrije formatie

11:00 uur

zondag

16 september Damwâld

zilverensieradenpartij: leden en niet leden

13:00 uur

met barbecue (€ 7,50)
Sponsors: Regiomakelaardij, Dokkum/Damwâld
Juwelier Kramer, Franeker

zaterdag

22 september

Broeksterwâld slotpartij

Opgave senioren: Freerk Peterson >
Henk Peterson >

13:00 uur

mail: freerkpeterson@gmail.com
mail: h.peterson1@knid.nl
tel: 0511-423044 of 06-27837713

Opgave twee dagen van te voren voor 20:00 uur

________________________________________________________________________
Huishoudelijke mededelingen:
• Alcoholische dranken bij seniorenparijen zijn vanaf 14:00 uur verkrijgbaar. Het nuttigen ervan is alleen
toegestaan in de kantine en op het terras.
• Bij jeugdpartijen wordt geen alcohol geschonken.
• In de kantine en in de kleedkamers mag niet worden gerookt.
• Het gebruik van voetbalschoenen op het kaatsveld is niet toegestaan.
•

Wij bedanken De Stichting tot Bevordering van Sociale en Culture Belangen in Damwâld
e.o. voor de financiële bijdrage

WEDSTRIJDAGENDA EN TRAININGEN JEUGD 2018
TRAININGEN 2018
dinsdag 1 mei

training + uitleg kaatsseizoen

Broeksterwâld

17:00 uur

dinsdag 8 mei

training + competitiekaatsen

Damwâld

17:00 uur

dinsdag 15 mei

training + competitiekaatsen

Broeksterwâld

17:00 uur

dinsdag 22 mei

training + competitiekaatsen

Damwâld

17:00 uur

dinsdag 29 mei

training + competitiekaatsen

Broeksterwâld

17:00 uur

dinsdag 5 juni

training + competitiekaatsen

Damwâld

17:00 uur

dinsdag 12 juni

training + competitiekaatsen

Broeksterwâld

17:00 uur

dinsdag 19 juni

training + competitiekaatsen

Damwâld

17:00 uur

dinsdag 26 juni

training + competitiekaatsen

Broeksterwâld

17:00 uur

dinsdag 3 juli

training + competitiekaatsen

Damwâld

17:00 uur

dinsdag 10 juli

training + competitiekaatsen

Broeksterwâld

17:00 uur

dinsdag 17 juli

training + competitiekaatsen

Damwâld

17:00 uur

FEDERATIE- EN LEDENPARTIJEN 2018
vrijdag 4 mei

Ledenpartij Sla Raek / Nut & Nocht

Broeksterwâld

17:30 uur

Sponsors: Timmerbedrijf B. Visser &
Handel en Techniek B. Kloosterman

woensdag 9 mei

Federatie Dongeradiel:
Schooljeugd en 14-16

Niawier

18:00 uur

woensdag 9 mei

Federatie Dongeradiel:
welpen en pupillen

Paesens

18:00 uur

woensdag 16 mei Federatie Dongeradiel
Schooljeugd en 14-16

Morra

18:00 uur

woensdag 16 mei Federatie Dongeradiel:
welpen en pupillen

Ternaard

18:00 uur

vrijdag 18 mei

Damwâld

17:30 uur

woensdag 30 mei Federatie Dongeradiel:
Schooljeugd en 14-16

Hantum

18:00 uur

woensdag 30 mei Federatie Dongeradiel:
welpen en pupillen

Dokkum

18:00 uur

vrijdag 25 mei

Federatie de Wâlden

Burgum

17:30 uur

vrijdag 1 juni

Federatie de Wâlden

Driezum

17:30 uur

Ledenpartij Sla Raek / Nut & Nocht
Sponsor: Autobedrijf Boelens, Damwâld

woensdag 6 juni

Federatie Dongeradiel:
Schooljeugd en 14-16

Holwerd

18:00 uur

woensdag 6 juni

Federatie Dongeradiel:
welpen en pupillen

Morra

18:00 uur

vrijdag 8 juni

Federatie de Wâlden

Broeksterwâld

17:30 uur

woensdag 13 juni Federatie Dongeradiel:
Schooljeugd en 14-16

Ternaard

18:00 uur

woensdag 13 juni Federatie Dongeradiel:
welpen en pupikken

Hantum

18:00 uur

vrijdag 15 juni

Broeksterwâld

17:30 uur

Lekkum

17:30 uur

woensdag 20 juni Fedratie Dongeradiel:
Schooljeugd en 14-16

Paesens

18:00 uur

woensdag 20 juni Federatie Dongeradiel:
welpen en pupillen

Ee

18:00 uur

vrijdag 22 juni

Ledenpartij Sla Raek / Nut & Nocht

Damwâld

17:30 uur

vrijdag 22 juni

Federatie de Wâlden

Hurdegaryp

17:30 uur

woensdag 27 juni Federatie Dongeradiel:
Schooljeugd en 14-16

Dokkum

18:00 uur

woensdag 27 juni Federatie Dongeradiel:
welpen en pupillen

Niawier

18:00 uur

vrijdag 29 juni

Federatie de Wâlden

Tytsjerk

17:30 uur

vrijdag 29 juni

Federatie Dongeradiel:
welpen en pupillen

Anjum

18:00 uur

zaterdag 30 juni

Federatie Dongeradiel:
Schooljeugd 14-16

Anjum

9:00 uur

vrijdag 6 juli

Federatie de Wâlden

Damwâld

17:30 uur

vrijdag 13 juli

Ledenpartij Sla Raek / Nut & Nocht

Broeksterwâld

17:30 uur

Trynwâlden

17:30 uur

Ledenpartij Sla Raek / Nut & Nocht
Sponsor: Autobedrijf Boelens &
Woudstra’s Bouwmaterialen

vrijdag 15 juni

Federatie de Wâlden

Sponsors: Handel en Installatie Gewo &
Haisma Tweewielers, Broeksterwâld

vrijdag 13 juli

Federatie de Wâlden

Opgave fedratie- en ledenpartijen
✴ Opgave voor de ledenpartijen kan via marleen-75@hotmail.com of 06-29624264 tot
donderdagavond 18:00 uur voor de wedstrijd, voor elke partij krijgen jullie bericht.
Deelname aan ledenpartijen is voor leden gratis
✴ Opgeven voor de wedstrijden van Federatie de Wâlden kan tot de woensdag 18:00 uur
via marleen-75@hotmail.com of 06-29624264, de inleg is € 2,- per keer
✴ Opgeven voor de wedstrijden van Federatie Dongerdiel kan tot de maandag 18:00 uur
via marleen-75@hotmail.com of 06-29624264, de inleg is € 2,50 per keer

VAN HET JEUGDBESTUUR
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven hebben we enkele dagen heerlijk kunnen schaatsen. Toch
zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen van het niewe kaatsseizoen.
Vorig seizoen heben we de samenwerking als jeugdbestuur met Sla Raek voortgezet en ook dit jaar zal dat
weer het geval zijn. We hebben weer enkele wedstrijden kunnen organiseren waarbij we ook bij een
wedstrijd KV Oostergo hebben uitgenodigd. Deze uitnodiging kregen we direct weer retour, zodat onze jeugd
ook naar Dokkum kan te kaatsen. Dit willen we dit jaar proberen verder uit te bouwen zodat we meer
wedstrijden kunnen aanbieden aan onze jeugd. Daarom gaan we ook weer competitiekaatsen, dit zal direct
aansluitend aan de training zijn.
Via de facebookpagina’s en de websites van de verenigingen kun je informatie, foto’s en westrijdverslagen
vinden. Broertjes, zusjes, vriendjes etc. zijn altijd welkom om enkele keren vrijblijvend mee te trainen.
We zijn nog op zoek naar versterking van ons bestuur, dus ouder, verzorger en/of liefhebber van de
kaatssport meld je aan!
We gaan er met ons allen wee een sportief seizoen van maken!
Jeugdbestuur Nut & Nocht
Jan Jelle Jongsma
Marleen de Ruiter

Freerk Haisma
Steven Zwart
Anneke Tjoelker (aftredend)

______________________________________________________________________________________
TRAINING
Freerk Haisma is bereid gevonden om dit jaar de trainingen voor de jeugd weer te verzorgen. Er zijn op
moment van schrijven nog onderhandelingen gaande om een assistent erbij te krijgen, zodat de groep in
tweeën kan worden opgesplitst tijdens de trainingen.
Op 17 juli 2018 is de laatste trainingsavond, deze wordt afgesloten met het gezamelijk eten van patat! Ook
zal op deze avond de prijsuitreiking plaatsvinden van het competitiekaatsen. Gedurende het seizoen wordt
online een klassement bijgehouden met punten (eersten) die tijdens het competitiekaatsen worden behaald
door alle jeugdleden. In totaal zijn er drie prijzen beschikbaar voor het klassement.
LEDENWEDSTIJDEN
Net als het vorig jaar zullen de ledenpartijen worden georganiseerd door het gezamelijke jeugdbestuur van
Sla Raek, Broeksterwâld en Nut & Nocht, Damwâld. Kinderen hoeven maar van één van beide verenigingen
lid te worden, en kunnen dan het gehele seizoen kaatsten bij beide verenigingen. Ook verkent het
jeugdbestuur momenteel of de gezamelijke ledenpartijen nog verder kunnen worden uitgebreid. Door
wedstrijden over en weer open te stellen voor jeugdkaatsers van Lyts Begjin, Driezum en Oostergo,
Dokkum, zo proberen we een nog groter deelnemersveld actief te krijgen op de kaatsvelden. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd is het motto. En bovendien kunnen we onze jeugdleden hierdoor ook een groter
aanbod van wedstrijden aanbieden, ook bij de andere verenigingen. Informatie hierover zal worden
gecommuniceerd via de websites van de verenigingen, en wordt tevens vermeld op de gezamelijke
facebookpagina.
FEDERATIEKAATSEN DE WÂLDEN & DONGERADIEL
Deze wedstrijden worden in de omgeving van Damwâld en Broeksterwâld gespeeld en bieden de
jeugdleden de mogelijkhedi om buiten de vereniging in wedstrijdverband te kaatsen. Om hier aan mee te
doen moet het jeugdlid de opslagafstand met regelmaat ruim kunnen halen en moet hij/zij een redelijke
kaats kunnen slaan. De trainer geeft aan wanneer een jeugdlid hiervoor in aanmerking komt.
Zoals jullie kunnen zien zijn er op sommige vrijdagavonden dubbele wedstrijden in het schema. Dit is een
bewuste keuze van de jeugdcommissie. Voorgaande jaren is namelijk gebleken dat de federatiewedstrijden
van de Wâlden bijna allemaal niet doorgingen vanwege gebrek aan deelnemers. Daarom hebben wij op de
vrijdagen ook ledenwedstrijden ingepland, waarbij kinderen zich kunnen aanmelden indien de
federatiewedstrijden worden afgelast bij gebrek aan deelnemers.

