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VCA gecerti�ceerd

Mulierlaan 2a • 8749 TA Pingjum
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info@nieuwenhuis-bouma.nl
www.nieuwenhuis-bouma.nl

Voor woningen met lage 
maandlasten kijk op 
www.woneninludinga.nl
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Dubbel! 
Jubileum jaar 2021. Daar is heel wat over te vertellen.
Covid 19, mondkapjes, anderhalve meter en geen publiek bij wedstrijden.
Van de ene conferentie naar de andere en maar afwachten wat er nog mogelijk is.  
Niet ideaal voor een jubileumfeest.
De jubileumcommissie had heel veel ideeën voor dit prachtige 125 jarig feest, 
maar helaas vielen de meeste plannen in het water door corona.
Ondanks alles zijn er toch een aantal plannen verwezenlijkt. November 2020 zijn 
we al begonnen met verkoop van loten. De verkoop verliep goed tot we door 
corona niet meer langs de deuren mochten. Gelukkig was het grootste deel van 
de loten aan de man gebracht. De trekking is januari 2021 voltrokken in besloten 
kring, door Paulus Groenendijk en twee jeugdleden Jurgen en Tymen, met fi lmop-
name als bewijs. Alle prijzen zijn in Pingjum gevallen.
Ook de foto wandelroute is afgerond en offi  cieel geopend door Sjoerd Vriesema.  
Er zijn ook prachtige shirts gedrukt en verkocht. Het veld zag op een gegeven 
moment helemaal geel van de nieuwe aanwinst.
De aangepaste merke was dit jaar ook heel bijzonder. Na de welbekende leden-
partij werden drie bestuursleden gehuldigd. Jappie Tigchelaar werd benoemd tot 
erelid en Ria de Jong en Johan Visser lid van verdienste. Bedankt voor jullie 
tomeloze inzet.
Maar dat is niet alles. Met medewerking en sponsoring van de gemeente is no-
vember een prachtig nieuw entree hek geplaatst, met daarop de foto van Jan 
Reitsma. Hier is dan ook de start van de fotowandeling.
Nu kunnen we concluderen dat het 125 jarig feest niet gevierd kon worden, met 
een reünie, speciale ledenpartijen, de fototentoonstelling en nog veel meer. De 
keerzijde is dat 2022 jubileumjaar 125+ een nieuw feestjaar wordt met heel veel 
activiteiten. 
Maar ook de andere kant:………… Afscheid!
Vier van de acht bestuursleden hebben het bestuur verlaten.
Of er nog bestuursleden bij gekomen zijn wanneer dit gedrukt wordt is de vraag. 
Jullie als leden kunnen ook bedenken dat dit kaats seizoen met vier bestuursle-
den een zware dobber wordt.
Zeker! Bij elke wedstrijd zijn er vrijwilligers en daar zijn we heel blij mee. Maar 
vooraf is er al  heel wat werk verzet. Gelukkig hebben we een veld leg commissie, 
top! Met de kantinecommissie gaat het ook wel lukken. 
Het zou mooi zijn wanneer er een wedstrijdcommissie zou komen en een onder-
houdscommissie. 
Meld je aan en help ons om er samen een mooi jaar van te maken  en een mooie 
toekomst voor de vereniging. Wij gaan voor een prachtig dubbel jubileumjaar en 
zien jullie graag goed gemutst en gezond op het veld. 

Namens het bestuur KV Jan Reitsma, 
Elske Klik
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Afdeling K.N.K.B, opgericht in 1896
Secretariaat: Lammert Scheltesstraat 4, 8749 GV  Pingjum
E-mail: info@kvjanreitsma.nl
Website: www.kvjanreitsma.nl, beheer: R. Bartels, e-mail: bartelsrah@gmail.com

Samenstelling bestuur (4 personen):

Secretaris:
I. Kuiper
Lammert Scheltesstraat 4, 8749 GV  Pingjum, 06-42365452
E-mail: igorkuiper@hotmail.com

Penningmeester:
M.J. Postma
Pibemalaan 22, 8749 GS  Pingjum, 06-10867615
E-mail: murkjan.postma@outlook.com

Kantine / Dames:
E. Klik
Grote Buren 36, 8749GG  Pingjum, 0517-579602
E-mail: edelsmederij.klik@home.nl

Algemene Zaken:
S. Wind
Klein Huisterweg 2A, 8749TJ  Pingjum, 0517-579215
E-mail: sjoukjewind1961@outlook.com

Jeugdcommissie: E-mail: jc.kv.jan.reitsma@gmail.com
D. Lubberts, Pibemalaan 14, 8749 GS  Pingjum, 06-14814612
F. Folkertsma, Pibemalaan 1, 8749 GR  Pingjum, 0517-579 482
G. Faber, L. Scheltesstraat 5, 8749 GT Pingjum, 0517-579347

Kaatsvereniging “Jan Reitsma” 
Pingjum



:
www.edelsmederij-elske.nl
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1e prijs Heren A
Tsjalling Feenstra, Sjoerd Atze de Jong (k), Sander Elgersma

Merke 2021
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Wedstrijdagenda 2022 KV Jan Reitsma

Vrijdag 6 mei  Start competitie kaatsen   Aanvang: 19:00u
Donderdag 26 mei Hemelvaartspartij    Aanvang: 11:00u
Zondag 29 mei  KNKB Heren 2e klas VF onbeperkt  Aanvang: 10:00u

Zondag 5 juni  P.B. van Popta partij KNKB jongens Afd  Aanvang: 10:00u
   + opstap
Di 7 t/m vr 10 juni  Straatkaatsen    Aanvang: 18:30u
Zaterdag 25 juni  Speciale ledenpartij   Aanvang:  ?

Zaterdag 9 juli  2de ledenpartij    Aanvang: 11:00u
Zaterdag 16 juli   Gezamenlijke ledenpartij te Witmarsum Aanvang: 11:00u
Zaterdag 30 juli  Dames 1ste klas VF onbeperkt + herk Aanvang: 10:00u

Zaterdag 6 augustus  Federatie Welpen/pupillen/schooljeugd Aanvang: 10:00u
Zaterdag 27 augustus Lyts Penjumer Merke   Aanvang: 11:00u

Zaterdag 3 september Penjumer Merke ledenpartij  Aanvang: 10:00u
Zondag 4 september KNKB Heren hoofdklasse VF  Aanvang: 12:00u

Heren B 
Jouke Visser, Eibert Tigchelaar (k), Jappie Tigchelaar

Merke 2021



            Arumerweg 16 
            8748AD Witmarsum

             Tel: 0517-531390

.-

Maak online je afspraak, 
www.kapsalonuptodate.nl

'

Bijschrift
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Ledenpartijen, Competitie en Training:
KV Jan Reitsma organiseert naast de ledenpartijen ook  trainingsavonden en een 
competitie op de vrijdagavonden. Voor de Seniorencompetitie zal er weer ge-
speeld worden voor de felbegeerde wisselbeker en de eeuwige roem. Opgave ter 
plaatse bij het aanwezige bestuurslid.

De start van de competitie is op vrijdag 6 mei om 
19:00 uur

Kaatsen voor Dames 2022

Ben je 14 jaar of ouder, dan kun je op de vrijdagavond mee doen aan de competi-
tie. Ook wij starten op 6 mei 19.00 uur. Wanneer er voldoende deelname is spelen 
we om de vel begeerde wissel trofee.
2021 was Feikje Folkertsma de trotse winnares van dit prachtige object.
Kaats je mee, dan zijn de kosten € 5,00 voor het hele seizoen. 
Graag de eerste avond contant mee nemen. 

Wij zien jullie graag op het veld.
Een mooie start van het weekend met na afl oop gezellig na zitten met een frisje 
of biertje. 
Neem gerust buurvrouw, collega of vriendin mee! Alleen maar gezellig! 
Wij wensen jullie alvast een fi jne sportieve zomer.  
Voor vragen kun je contact op nemen met Elske Klik 0517-579602 of 
elskeklik@gmail.com

Ledenpartijen:

Opgave voor de ledenpartijen t/m de donderdag voorafgaande aan de wedstrijd 
tot 20.00 uur bij iemand van het bestuur. Dezelfde avond óf vrijdagavond vindt 
dan ook de loting plaats om 20.00 uur in de kantine. Vaak is er in de kantine de 
week ervoor ook al eenWintekenlijst aanwezig voor de eerstkomende wedstrijd. 
Opgave kan ook via de website of per e-mail: info@kvjanreitsma.nl. 
Let op een bevestigingsmailtje!

Belangrijke data:
17-09-2022 Vrijwilligersmiddag  16.00 uur Locatie volgt
03-02-2023 Kaarten/sjoelen  20.00 uur Dorpshuis ‘De Nije Bân’
10-03-2023 Alg. ledenvergadering 20.00 uur Dorpshuis ‘De Nije Bân’



Kienstra Bestrating

Jos Kienstra,  Telefoon: 06 - 50 62 34 45
E-mail: info@kienstrabestrating.nl

Internet: Http://www.kienstrabestrating.nl

   

 
   
  

www.beukerevents.nl tel. 0631973232
Verhuurt alles om uw feest compleet te maken!

Beuker Events

8 | KV Jan Reitsma 2022



10 | KV Jan Reitsma 2022

Het is weer zover, het seizoen 2022 zit er weer aan te komen. We willen jullie 
bedanken voor de inzet van vorig jaar!
Ook dit jaar zijn ons weer K.N.K.B. wedstrijden toegewezen, we doen wederom 
een beroep op jullie om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Zonder jullie 
hulp is het niet mogelijk om deze wedstrijden te organiseren.
Als u staat ingedeeld op een datum welke u niet past, probeer dan zelf te ruilen 
met iemand anders. Wij proberen het voor u weer zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken, met broodjes, soep en koffi  e. Verder verzoeken wij u om een kwartier 
voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. 

Tot ziens op het veld!

De indeling van keurmeesters voor de K.N.K.B. wedstrijden

Zondag 29 mei: KNKB Heren 2e klas VF onbeperkt   Aanvang: 10:00 uur
J. de Best, T. Feenstra, A. Dijkstra, S. Bruinsma, G. H. Folkertsma, Jouke Visser, C. de Jong, 
H. Nesse, H. Mulder, G. Roff el, Johan Visser, J. Tigchelaar. D. Faber, E. Brander, B. Hof

Zaterdag 5 juni:  P.B. van Popta partij:      Aanvang 10:00 uur 
  KNKB jongens Afd. + opstap
Sander Elgersma, H. Brandsma, T. Zijlstra, Justin van Dijk, J. G. Dijkstra, B. Folkertsma, 
T. Folkertsma, J. de Hoop, T. Houtsma, R. Huisman, A. de Jong, S. A. de Jong, Gosse Reitsma, 
G. Stegenga, S. Akker, P. Altena, M. Tolsma, C. Anema, A. Osinga, S. Nesse, M. Nesse, 
O. Haakma, Michiel de Jong, L. Stellema

Zaterdag 30 juli: Dames 1ste klas VF onbeperkt + herk  Aanvang: 10:00 uur
S. Akker, J. de Best, J. Reinsma - Brander, A. Dijkstra, M. Dil, Durk P. Hilarides, C. de Jong, 
M. Brandsma - Noordmans, F. Folkertsma, G. Roff el, Jouke Visser, E. Brander

Zaterdag 6 augustus: Federatie Welpen/pupillen/schooljeugd Aanvang 10:00 uur
T. Bartels, S. van den Berg, J. de Boer, H. Folkertsma, Mariëlle Postma, M. Roff el, S. Roff el, 
M. van Schaik, L. Odinga, Isa Siemensma, L. Stellema, N. Agema, R. Odinga, M. Reitsma, 
D. Lubberts, J. Faber, S. Nesse, H. Lok, J. van Ys

Voor de Heren Hoofdklasse partij op 4 september (de Merke) zullen de leden nog persoon-
lijk worden benaderd en gevraagd om als keurmeester te fungeren op deze dag.



ÛNTWERPSTUDIO FAN IT NOARDEN!

WY ÛNTWERPE IT YNTERIEUR FAN HUZEN, 
KANTOAREN, WINKELS EN LOGO & IDENTITY 

FOAR BEDRUIWEN.

BIST OP SYK NEI ADVYS OF IN MOAI 
ÛNTWERP. DAN BIST BY ÚS OP IT JUSTE 

ADRES, DE RIEGEWEI 12A IN PINGJUM. 

KOM RIS DEL!

INAMATT • RIEGEWEG 12A PINGJUM • INFO@INA-MATT.COM • +31517 579717

WWW.INA-MATT.COM
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Federatie Wunseradiel-Bolsward-Workum
Programma 2022

JEUGDWEDSTRIJDEN:
Welpen/pupillen/schooljeugd/jongens/meisjes (aanvang 10.00 uur tenzij an-
ders vermeldt):
za. 14 mei  : Witmarsum    aanvang 13.00 uur
za. 21 mei  : Hartwerd (geen jongens/meisjes) aanvang 13.00 uur
wo. 25 mei  : Makkum (schoolkaatsen)  aanvang 13.00 uur
za. 28 mei  : Bolsward    aanvang 13.00 uur
za. 04 juni : Kimswerd    aanvang 13.00 uur
za. 11 juni : Arum     aanvang 13.00 uur
za. 25 juni : Exmorra
za. 02 juli : Lollum
za. 09 juli : Burgwerd (geen jongens/meisjes)
za. 16 juli : Schettens (geen jongens/meisjes)
za. 23 juli : Cornwerd (geen jongens/meisjes)
za. 06 aug. : Pingjum
za. 20 aug. : Pingjum (wedstrijd op het kaatsveld te Zurich)
za. 27 aug. : Slotwedstrijd in Burgwerd  aanvang 13.00 uur

DAMES-/MEISJESWEDSTRIJDEN: -

HEREN-/JONGENSWEDSTRIJDEN:

zo. 12 juni : Exmorra (Bruniapartij v.f.)  aanvang 11.00 uur



BREED INZETBAAR
EN STABIEL OP ELK TERREIN

   LOONWERK
   GEWASBESCHERMING
   GRONDVERZET
   INFRASTRUCTUUR
   OP- EN OVERSLAG
   RIJPLATENVERHUUR

0517 39 22 55 | WESTRA.NL
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En jeugd leden krijgen jullie er alweer zin in om een balletje te slaan???
Bij ons als jeugdcommissie begint het alweer te kriebelen hoor. 
We beginnen dit jaar ook met een gezellige en sportieve activiteit met alle jeugd-
leden samen. Dit staat gepland op zaterdag 30 april en we zien jullie graag om 
10.00 uur in sportoutfi t natuurlijk in het gymlokaal in het dorpshuis. 

Helaas is het ons niet gelukt om een “echte” trainer te vinden voor het komende 
seizoen maar Elske, Feikje en Dorina pakken het natuurlijk weer op, want het is 
belangrijk dat onze jeugd op het eigen veld staat. 

In onderstaande lijst kun je zien in welke categorie je valt:
(sinds dit jaar is de kabouter een nieuwe categorie bij de KNKB- hier worden ech-
ter minder wedstrijden voor georganiseerd).
Catergorie  Leeftijd op 31 december 2021 Geboortejaar
Mini kabouters  4 jaar en nog geen 6 jaar
Kabouters  6 jaar en nog geen 9 jaar 2013 2014 2015
Welpen   9 jaar en nog geen 11 jaar 2011 en 2012
Pupillen   11 jaar en nog geen 13 jaar 2009 en 2010
Schooljongens en  13 jaar en nog geen 15 jaar 2007 en 2008
schoolmeisjes 
Jongens en meisjes 15 jaar en nog geen 18 jaar 2004 2005 2006

We delen de trainingen als volgt in dit seizoen.
Woensdag om 18.15 tot 19.00 uur de Kabouters 
Woensdag om 19.00 tot 19.45 de Welpen en de Pupillen met aansluitend 
competitie.

Dan hebben we nog de groep die we vanaf nu de mini kabouters noemen.
Ben je op 1 januari 4 jaar en nog geen 6 jaar val je hier onder.
Dit is geen offi  ciële KNKB categorie (zijn geen wedstrijden voor) maar we gaan 
samen leuke bal spellen doen en werpen en rollen met ballen en shuttels en pro-
beren een beetje te kaatsen natuurlijk.
Hier starten de trainingen van op dinsdag 31 mei om 16.30 tot 17.15 op het 
kaatsveld.
Dit onder leiding van Dorina en Sara.
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Let op: minikabouter en kabouter is met kleine zachte bal en dus geen kaatswant 
nodig.
Sommige kabouters hebben al een kaatswant – neem maar wel mee naar de 
training – echter de wedstrijden zijn met een kleine zachte bal.

Iedereen geboren voor 1 januari 2015 kan jeugdlid worden van de kaatsvereni-
ging Jan Reitsma. Voor de jeugd na deze datum hebben we de groep kabouters 
en de mini kabouters.

De jeugdleden betalen een contributie, welke € 12,50 per jaar bedraagt.
De mini kabouters en kabouters betalen een eenmalige bijdrage van € 5,00 per 
jaar.

Let op: bankrekeningnummer is gewijzigd.
Graag overmaken op NL11RABO 0101266014.

t.n.v. KV Jan Reitsma ovv contributie met naam erbij.

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden voor 1 januari van het 
komend sportjaar bij de jeugdcommissie via e-mailadres: 

jc.kv.jan.reitsma@gmail.com

In onderstaand schema vindt u de datum wanneer u bent ingedeeld om te helpen/
het begeleiden bij een ledenpartij wedstrijd.
Dit lukt ons als jeugdcommissie niet alleen en daarom hebben we besloten dat 
we de ouders hiervoor ook als hulp inzetten, zodat het door samenwerking een 
mooie partij wordt voor de jeugd. Bij verhindering gaarne zelf ruilen/vervanging 
regelen.

26-05-2022 Speciale ledenpartij Fam. Mulder en fam. Haitsma, 
25-06-2022 Ledenpartij  Fam. Elgersma en fam. Foekema
09-07-2022 Ledenpartij  Fam. Piller en fam. Nota
27-08-2022 LPM   Fam. Wierda en fam. Boomsma
03-09-2022 Merke   Fam. ’t Hoff  en fam. Mulder
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Wat is dat eigenlijk?? Leerzaam/gezellig/eropuit/samenspel. 
In het seizoen wordt op bijna elke zaterdagochtend een federatie partij georgani-
seerd in onze gemeente Súdwest Fryslân. Dit is voor alle categorieën vanaf Welp 
leeftijd.
Hoe werkt het: via KV Jan Reitsma wordt er een KNKB nummer voor je aange-
vraagd. Met dit nummer kunnen je ouders je via de KNKB site opgeven voor de 
wedstrijd van die betreff ende zaterdagochtend. Je krijgt elke wedstrijd een andere 
maat en deze ochtend maak je er dus samen een mooie kaatsochtend van. En 
wie weet neem je een mooie prijs mee naar huis. Hoe leuk is het om buiten Ping-
jum te kaatsen en andere jeugdspelers te ontmoeten en van elkaar te leren. Van 
de vereniging krijg je een mooi shirt te leen waarin je speelt en zelf moet je zorgen 
voor een zwarte korte broek.
Het lijkt ons als jeugdcommissie mooi dat we dit seizoen met elkaar er wat meer 
erop uit kunnen om te kaatsen. Iedereen kan en mag meedoen mits je kunt op-
slaan van vastgestelde meters. Hier kunnen we natuurlijk goed op trainen. De 
spelregels hiervoor staan op de site van de KNKB. Mochten er vragen hierover 
zijn bel/vraag gerust iemand van de jeugdcommissie.

Hoe leuk is dat!! 
We gaan dit jaar met alle schoolklassen van onder en bovenbouw van OBS it 
Leech meedoen aan het schoolkaatsproject van de KNKB.
Dinsdag 10 mei gaan de kinderen i.p.v. gym met z’n allen naar het kaatsveld en 
daar krijgt eerst de onderbouw en daarna bovenbouw training van een trainer van 
de KNKB.
Dit zijn voor alle groepen 4 lessen (4 weken).
Wat zou het mooi zijn als er meer kinderen enthousiast raken van deze mooie 
sport en het nog drukker wordt op het sportveld op de woensdagavond.

We maken er met zijn allen weer een mooi kaatsseizoen van.

Namens de jeugdcommissie,
Dorina Lubberts
Feikje Folkertsma
Gerrit Faber
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Sponsorclub de Bân
Sponsorclub “De Bân’ draagt sinds 1999 zorg voor het prijzenbedrag van onze 
heren hoofdklassepartij. De club heeft ongeveer 30 leden die ieder jaar minimaal 
45 euro doneren. 

Daarvoor ontvangt men 2 toegangskaarten en een nofl ik plekje op ons terras met, 
gedurende de hele middag, een puike verzorging met een natje en een droogje.

Hebt U belangstelling?  
Paulus en Cobi Groenendijk vertellen u er graag meer over.

Dames 
Catrien Hof, Irma Folkertsma (k), Isa Siemensma

Merke 2021
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Kantinediensten 2022
Ook in het nieuwe seizoen doet de kaatsvereniging een beroep op de vrijwilligers 
om de kantine draaiende te houden.

Er is opnieuw dit jaar een onderverdeling gemaakt in een bardienst en een 
schoonmaakdienst. Op elke wedstrijddag en tijdens de vrijdagavond- competitie 
blijft één bestuurslid eindverantwoordelijk tot het sluiten van de kantine.

De kantinedienst begint een half uur voor aanvang van de wedstrijd.

De aparte schoonmaakdienst zal in principe om 19.30 uur op de maandagavond 
na de wedstrijd gedraaid worden of in onderling overleg op een ander tijdstip.

Het is belangrijk dat wanneer iemand verhinderd is, hij of zij ZELF de 
kantinedienst ruilt met een andere vrijwilliger!! 
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Kantinerooster 2022
26 mei Spec. Hemelvaartpartij: 10.00u  Boudien Mulder - Karin Adema 

14.00u  Jacob van Dijk - Rinse Tigchelaar 
29 mei Heren 2e klas 09.30u Trienke Abma - Dorina Lubberts 

14.00u Feikje Folkertsma - Yvonne Sieswerda 
5 juni Van Popta Partij 09.30u  Marije Brandsma - Geertje Stegenga

14.00u Geertje Colman - Andrea de Jong 
25 juni Ledenpartij 09.30u Jannie Tigchelaar - Ypie van der Meer

14.00u Nynke Arendz - Sam Dil 
9 juli Ledenpartij 10.00u  Houkje Akker - Lolke Folkertsma 

14.00u Sjoukje van ‘t Hoff  - Miranda Dijkstra
30 juli Dames 1e klas 09.30u Elske Klik - Ellen Reyendorp 

14.00u Marieke Osinga - Matty Brandsma/Noordmans  
6 aug. Jeugd  9.30u Ria de Jong - Hilly van der Meer 

14.00u Steven Akker - Lieke Odinga 
27 aug. Lytse Merke 09.30u L. Folkertsma - Jannie Tigchelaar 

14.00u Ypie van de Meer - Jacob van Dijk
Reserve:  Ellen Reyendorp 
 Geertje Colman 
 Boudien Mulder
 Trienke Abma

Schoonmaakrooster 2022
Zaterdag 28 mei 09.00u   Karin Adema - Yvonne Sieswerda 

Maandag 6 juni     19.30u   Dorina Lubberts - Marije Brandsma 

Dinsdag 28 juni     19.30u   Nynke Arendz - Coby de Jong 

Maandag 11 juli     19.30u   Blanche Rosendal - Feikje Folkertsma 

Maandag 1 aug.     19.30u   Ria de Jong - Jannie Tigchelaar 

Maandag 8 aug.    19.30u   Ellen Reyendorp - Geertje Colman 

Maandag 29 aug.  19.30u   Miranda Dijkstra - Marieke Osinga 

Reserve: Anita Hull 

               Ypie van der Meer
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Contributie

De contributie bedraagt:  € 25,00 senioren,  € 12,50 jeugd
Inleg ledenpartijen  €   5,00 senioren,  €   2,00 jeugd

Het lidmaatschap van de kaatsvereniging kan alleen schriftelijk opgezegd wor-
den voor 1 januari van het nieuwe seizoen bij de secretaris of de penningmees-
ter van de vereniging. Bij latere opzegging zal het bestuur slechts bij buitenge-
wone omstandigheden anders besluiten.

Het is zeer belangrijk dat u bij adreswijziging ons op tijd informeert!

Contributie kan overgemaakt worden op IBANnummer: 
NL11 RABO 0101 2660 14 ten name van KV Jan Reitsma te Pingjum.

De meeste leden hebben de kaatsvereniging gemachtigd om de contributie 
automatisch te incasseren. Dit zal dit jaar per 1 juni plaatsvinden. Heeft u 
nog geen automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met M.J. Postma 
(penningmeester) tel. 0610867615.

Bij dit boekje zit uw ledenkaart. Deze ledenkaart is persoonsgebonden en biedt 
u op vertoon ervan vrij toegang tot de Heren Hoofdklassepartij op zondag 4 
september 2022.
Alleen degene wiens naam op de kaart vermeld staat, heeft toegang tot de 
Hoofdklassepartij!

Aangifte voor KNKB wedstrijden:

Aanmelding gaat uitsluitend via de website van de KNKB, de kaatsers dienen 
zich zelf op te geven via www.knkb.nl. Daar kun je jezelf voor een wedstrijd 
aanmelden bij ‘wedstrijdagenda’. Door het bondsnummer en de geboortedatum 
in te vullen, wordt je automatisch aangemeld bij de KNKB en zie je direct dat je 
op de lijst staat. De sluiting van de aangifte is op de maandag voor de wedstrijd 
om 14.00 uur. 
De loting wordt door de KNKB gedaan en zal maandagavond na 23.00 uur direct 
op de site staan. (Op de website van de KNKB is ook een duidelijke handleiding 
voor de aangifteprocedure aanwezig)

De aangifte van de afdelingsparturen wordt door de secretaris van de vereniging 
gedaan.
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Training

Er kan ook buiten de vaste wedstrijd- en trainingstijden getraind worden op het 
kaatsveld. Zo kan men voor gebruik van materialen een sleutel voor de garage 
afhalen bij een bestuurslid. Nadien wel weer netjes opruimen. Er is geen toe-
gang tot de kantine mogelijk, wel voor de toiletten. Het kaatskanon kan alleen 
in onderling overleg met een bestuurslid worden gebruikt !!

Heren 50+ 
Steven Akker, Michel Dil (k), Tjerk Goslinga

Merke 2021
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Jeugd JC
Tymen van ‘t Hoff 

Jeugd OC
Sara Piller en Sjoerd Mulder

Merke 2021

Merke 2021
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