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Nu zit ik hier alweer op een 
donkere decemberdag te werken 
aan de najaarseditie van het 
Clubblad! Dat betekent dat het 
kaatsseizoen al weer lange tijd 
achter de rug is en we alweer aan 
het broeden zijn op seizoen 2020! 
  
In  dit clubblad kijken we terug op 
het seizoen, de ledenpartijen en 
competitie van het kaatsseizoen 
2019. En uiteraard weer een mooie 
blik op de digitale wereld van 
@@spiek.nl@@.  
 
Wat er allemaal is te doen de 
komende herfst en winter, vind je 
in dit clubblad. Denk aan de 
gezellige winteravonden bij OG 
waar we een potje kunnen 
biljarten of een kaartje leggen, 
maar ook welkom om bij te kletsen 
met een lekker drankje. 
 
 
Graag wil willen jullie er op wijzen dat je op de hoogte kunt blijven via 
volgende sociale media: www.oghuizum.nl, 
www.facebook.com/Oghuizum, www.twitter.com/oghuizum en 
www.instagram.com/oghuizum. Heb je wat leuks voor social media of in 
het clubblad, mail ons via oghuizum@gmail.com! 
 
Wie weet zien we elkaar vrijdag 3 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsborrel 
van OG Huizum of vrijdag 3 april 2020 tijdens de voorjaarsvergadering. En 
anders in april weer op het kaatsveld.  
 
Tot ziens!   

INHOUDSOPGAVE 

1. Fan de redaksje 
2. Ereleden 
3. Voorwoord 
6. Bestuur OG Huizum 
7. Commissies 
9. Bestuursaangelegenheden 

11. Senioren ledenpartijen 2019 
20. Verslag Slotdag 2019 
23. Winnaars competitiekaatsen 

en OG-trofee (senioren) 
26. Oproep Kransenmakers 
27. Gezellige wintermaanden 
29. Info zaalkaatsen 
30. @@pestaartjes 
33. Bezorgers 

FAN DE REDAKSJE 

http://www.oghuizum.nl/
http://www.facebook.com/Oghuizum
http://www.twitter.com/oghuizum
http://www.instagram.com/oghuizum
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J. Sijtsma †  Sikke Wiersma † 
M. Meijer †  Gerrit Herrema † 
R. Woudstra †  Dirk Dorhout 
Dr. W. Sinninghe Damsté † Nanne Kleefstra 
Ytsen Hilverda †  Kees Postma 
Janus Paassen †  Henk Porte 
Johannes Dijkstra sr.† Sije Wieringa 
Hendrik Bijlsma  Jan Postmus 
 
  

ERELEDEN 
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Beste kaatsvrienden,  
 
In december is de tijd weer aangekomen op terug te blikken op het 
afgelopen jaar. Er kan gesteld worden dat het jaar 2019 voor de kaatssport 
en in het bijzonder voor OG Huizum een bewogen jaar is geweest. Zoals elk 
jaar zijn er mooie en minder mooie momenten geweest. De discussie 
omtrent de gebiedsindeling, waar we nu niet te lang bij stil gaan staan, als 
dieptepunt. Gelukkig vielen er in 2019 veel hoogtepunten te noteren voor 
OG Huizum. De wedstrijden zijn zoals altijd weer goed georganiseerd en 
goed verlopen door het harde werk van alle vrijwilligers, onze dank 
daarvoor. De 3e plaats voor Kees van der Schoot op de PC in Frjentsjer is 
zeer zeker het vermelden waard. De dames PC in Weidum was dit jaar een 
grote OG prijzenregen. Een mooie 3e prijs voor Anne-Berber Zeinstra. Alsof 
dat niet al heel mooi was stonden er in de finale twee Huizmers tegenover 
elkaar, Manon Scheepstra en Nynke Sybrandy. Manon Scheepstra kwam 
als winnaar uit de bus. Via deze weg willen alle vier de winnaars nogmaals 
feliciteren met hun topprestatie. Ook ging er dit jaar voor het eerst een 
partuur namens OG Huizum naar de Âld Meiers partij in Hitzum. Een dag 
waarop Anna Dieuwke Dijkstra en Nadya Rinske Mouffakir goed spel lieten 
zien. Spel wat ze bijna een prijs had opgeleverd, dat is zeker een grote 
pluim waard en goed voor de toekomst. 
 
Ook was 2019 het eerste jaar in het bestuur voor Maaike Bokma en Dennis 
de Meer. Na jarenlang bestuurder te zijn geweest besloot Jan Postmus om 
een stapje terug te doen. Maaike en Dennis hebben de taken van Jan 
Postmus overgenomen. 
 
Namens het bestuur wil ik alle leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken 
voor hun inzet in 2019. Zonder jullie inzet is het voor OG Huizum niet 
mogelijk om de wedstrijden te kunnen organiseren. Ik wil iedereen alvast 
een goede jaarwisseling toewensen met vooral veel gezondheid en 
kaatsplezier voor 2020. 
 
Namens het bestuur, Dennis de Meer  

VOORWOORD 
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Voorzitter Secretaris/wedstrijdsecretaris 
Johannes Dijkstra Alinda Kleefstra  
Tel: 058-2152728 Tel: 06-18086960 
voorzitteroghuizum@gmail.com secretarisoghuizum@gmail.com 
 
Penningmeester Ledenadministratie 
Inge Bokma Johannes Dijkstra 
Tel: 06-52277592 Tel: 058-2152728 
penningmeesteroghuizum@gmail.com ledenoghuizum@gmail.com 
 
Kantinezaken Planning en algemene zaken  
Dennis de Meer Maaike Veenstra - Bokma 
Tel: 06-21123309 Tel: 06-15274364 
kantinebeheeroghuizum@gmail.com planningoghuizum@gmail.com 
 
 
 
Locatie kaatsveld : 
Sportpark Nijlân, Middelzeelaan 2a,  te Leeuwarden (naast het viaduct) 
Tel: 058-2880323 (Kantine “De Oanloop”) 
 
 
 

Bankrekening t.n.v. Onderling Genoegen 
IBAN: NL92INGB0001720211   BIC: INGBNL2A 

 

BESTUUR 

KAATSVEREINGING ONDERLING GENOEGEN HUIZUM 
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Jeugdcommissie: Johannes Dijkstra  
 
Trainer jeugd: Johannes Dijkstra  
 
Materialen/Veldcommissie: Tjeerd Bouma (058-2133290) 

Hendrik Porte (058-2128858) 
 
Sponsorcommissie: Jacob  van der Heide, Peter Ronner, Harm 

Mink, Sybren Dijkstra, Hendrik van der 
Molen, Inge Bokma (bestuur) 

 
Club van 25: Binnenkort meer bekend 
 
Biljartcommissie: Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus 
 
Slotdagcommissie: Eelke van der Meulen, Pieter Uildersma, 

Uco Bauer, Peter Ronner en Sybina Kingma 
bereikbaar via 
ledenkaatsenoghuizum@gmail.com  

 
Ledenkaatscommissie: Pieter Uildersma, Uco Bauer, Peter Ronner 

en Sybina Kingma bereikbaar via 
ledenkaatsenoghuizum@gmail.com 

 
 (Social) Media: Alinda Kleefstra en Peter Spiekstra 
 
 
 
Website : www.oghuizum.nl 
Twitter : oghuizum 
Facebook : OG Huizum 
Instagram : oghuizum  

COMMISSIES 
 

mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
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In de aankomende ledenvergadering, zal een bestuursverkiezing en een 
stemming betreffende de hoogte van contributie m.i.v. seizoen 2019 
plaatsvinden.  
 

Bestuursverkiezing 
De bestuursverkiezing dient, volgens artikel 10.8 uit de statuten, te worden 
gehouden i.v.m. het aftreden van een bestuurslid drie jaar na zijn of haar 
verkiezing. Aftredende bestuursleden zijn volgens dit artikel meteen 
herkiesbaar, indien zij aangeven een vervolg te willen geven aan zijn of haar 
bestuursfunctie binnen de vereniging. 
 

De bestuursverkiezing betreft onderstaande bestuursleden: 
• Alinda Kleefstra (Secretaris) aftredend en herkiesbaar 

 

Kandidaten kunnen zich een half uur voor aanvang van de Algemene 
ledenvergadering melden bij het bestuur.  
 

Stemming 
Volgens artikel 7.1 uit de statuten, wordt de contributie vastgesteld tijdens 
de Algemene ledenvergadering. Volgens artikel 15.5 en 15.6 uit de statuten, 
zal er een mondelinge stemming worden gehouden onder alle aanwezigen, 
waarbij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissend is. 
 

In de voorjaarsvergadering van 22 maart 2019 is voorgesteld om jaarlijks 
indexatie toe te passen. Dus bijvoorbeeld verhoging afdracht BV sport of 
KNKB dan ook contributie bijstellen.  
 

 

Algemene ledenvergadering 2020 
De aankomende ledenvergadering zal 3 april 2020 plaatsvinden. Alle leden 
zullen hiervoor t.z.t. maar ten minste 14 dagen van te voren, een uitnodiging 
en agenda ontvangen.  
 

Vriendelijke groet, 
Het bestuur  

BESTUURSAANGELEGENHEID 
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We hebben in het afgelopen seizoen zes eigen ledenpartijen georganiseerd. 
Deze partijen staan los van de gezamenlijke partijen, die we organiseren 
met LKC Sonnenborgh, KV Het Plein, KV Foarut Marsum en KV Reitsje Him 
Lekkum. Het nachtkaatsen is dit jaar echter niet doorgegaan. Daarom staat 
de uitslag van de Koningspartij ook in het onderstaande overzicht.  
 
De uitslagen van onze eigen ledenpartijen: 

 
Koningspartij 28 april 2019 
De traditionele opening van het kaatsseizoen. Hoewel er dit jaar 
beduidend minder deelname was, werd er zowel in een A- en een B klasse 
gekaatst. In de B klasse werd individueel gekaatst! Uiteindelijk werd het 
nog een erg gezellige dag. 
 
Uitslag A Klasse 
1e prijs     2e prijs 
Riemer Hoekstra   Eelke vd Meulen 
Hendrik Jorritsma    Pieter Uildersma 
Gelt Donga    Richard Vonk  
   

 

  

VERSLAGEN LEDENPARTIJEN SENIOREN 
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Uitslag B Klasse 

1e prijs   2e prijs   3e prijs 

Anita de Boer             Uco Bauer           Egbert vd Mossel 

 

De Huzumer Slager Partij 2 juni 2019 

Uiteraard stond dit jaar natuurlijk weer de Huzumer Slagerpartij op de 

kaatsagenda. De prijzen en de heerlijke hapjes worden beschikbaar gesteld 

door Henk Rinsma van de Huzumer Slager. Er werd gekaatst in een A- B- en 

C klasse. De laatste categorie was individueel. 

 

Uitslag A klasse  

1e prijs       2e prijs 

Floris Koudenburg                     Ronald Steffens  
Jorrit Joustra                           Henri Meijer 
                                                      Edwin Koopstra   
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Uitslag B klasse  

1e prijs     2e prijs 

Uco Bauer                        Tjeerd Bouma   
Jetze Monsma               Lambert Bolmers 
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Uitslag C klasse  

1e prijs              2e prijs                            3e prijs 

Peter Ronner      Karin Boonstra    Rixt Santema 
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Dick Scholten Partij vf  16 juni 2019 

We hebben deze vrije formatiepartij gespeeld in een A- en B klasse. 

Uitslag A klasse  

1e prijs     2e prijs  

Floris Koudenburg   Hendrik Jorritsma  
Jorrit Joustra             Gerben Wierstra  
Tycho Reimers                                 Wander Meyer   
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Uitslag B klasse  

1e prijs     2e prijs  

Bettina Weidenaar     Esther Turkstra  
Roelof Weidenaar    Hilde Seepma  
Jorrit Weidenaar    Anke Mollema 
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De Rus Partij 18 augustus 2019 
Met 16 kaatsers op de lijst kon je deze partij gerust een vakantiepartij 
noemen. Toch koos de ledenkaatscommissie ervoor om in een A-, B- en 
Damesklasse te kaatsen. 
 
Uitslag A klasse (individueel) 
1e prijs     2e prijs  

Jorrit Joustra               Allard Dijkstra  

               

Uitslag B klasse  
1e prijs     2e prijs  

Richard Vonk               Uco Bauer  
Daniel Groen                Peter Ronner 
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Uitslag Dames klasse  
1e prijs   2e prijs   

Karin Jager          Anita de Boer  

  

 

  

 

 

 

 

Pearkekeatsen 1 september 2019 

Bij deze partij konden de specialisten van het zachte bal kaatsen hun 

kunnen weer eens tonen.  
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Uitslag A klasse 

1e prijs                                  2e prijs   

Agnes Engelsma                               Coba Poelstra  
Willem Miedema                  Eelke vd Meulen   
 

                                            

 

 

 

 

 

 

Uitslag B klasse 

 1e prijs   2e prijs  3e prijs 

Marte Lugtenborg Linda Efde                 Gretha Wilpstra 
Marco Tadema  Kevin van Velzen  Gerard Roosjen 
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De slotdag bij OG HUIZUM is inmiddels voor velen de slotdag van het 
kaatsseizoen. Gezellig even naar de laatste kaatswedstrijd op het mooie 
veld van Huizum. Vanuit alle hoeken van Friesland en misschien wel daar 
buiten kwamen de kaatsers nog een keer een balletje slaan op het mooie 
gras van OG Huizum. De voorbereidingen door de vrijwilligers verliepen 
fantastisch. De aanmeldingen stroomden binnen via facebook of via de 
email op ledenkaatsenoghuizum@gmail.com.  
 
De commissie heeft het er maar druk mee gehad. De verloting, de prijzen, 
de indelingen na de aanmeldingen, er komt heel wat bij kijken om zo’n 
wedstrijddag met zo’n groot aantal parturen te organiseren. Er werd in 
verschillende klassen gekaatst. Dames A en B, Heren A, B en C klasse. Elke 
kaatser met zijn eigen partuur in zijn eigen klasse.  
 
De veldleggers hadden een prima wedstrijdveld neergelegd. De 
wedstrijdleiding in de bestuurswagen had het samen met de 
scheidsrechters er maar druk mee om alles goed te laten verlopen. De hele 
dag de perken zo snel mogelijk weer vol, zodat er mooi door gekaatst kon 
worden.  
 
De vrijwilligers in de kantine en in de eettent met soep en snert, broodjes 
met kaas/ham maar ook warm vlees, patat etc. hadden het prima voor 
elkaar. De dag voorafgaand waren al veel broodjes gesmeerd door de 
vrijwilligers die bij OG actief zijn. Geweldig!  
 
Het was de hele dag snertweer maar ondanks dat waren de kaatsers blij 
dat het door ging en hebben ontzettend leuk gekaatst. Een gevulde 
boodschappentas met allerhande lekkers er in van COOP Tolsma Winsum 
als prijzen. Na afloop nog even een gezellige nazit in de kantine met een 
stukje muziek, maakte de dag helemaal compleet.  
 
Van vele kaatsers kreeg OG een bedankje voor de prima organisatie van 
deze dag. Dat is natuurlijk altijd leuk om te horen, het geeft ook wel een 
enorme kick als de kaatsdag een geslaagde dag is geworden. Het is zo fijn 
dat je met zoveel leden en vrijwilligers tot een goede prestatie komt.  
 
We hopen iedereen volgend jaar weer te zien in goede gezondheid!  

SLOTDAG 2019 

mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
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Het kaatsseizoen van 2019 zit er alweer meer dan 2 maanden op en is het 
zaalkaatsen inmiddels in volle gang. Toch willen we nog even terugblikken 
op een mooie competitie. Een competitie waarin we niet alleen van het 
prachtige weer konden genieten, maar ook van het sportieve spel van de 
deelnemers. Onder de deelnemers konden we zelfs ook een paar nieuwe 
kaatsers verwelkomen. Dit seizoen werden de uitslagen in een schrift 
genoteerd en in de kantine bewaard, zodat het voor iedereen inzichtelijk 
was.   
 
De prijswinnaars waren: 
 

De uitslag van de competitie 2019: 

Bij de Dames 
1e prijs Inge Bokma                    58 punten 
2e prijs Trijn Boon                      26 punten 
3e prijs Bettina Weidenaar       19 punten 
 
In de A Klasse: 
1e prijs Jorrit Joustra  73 punten   
2e prijs Floris Koudenburg          54 punten 
3e prijs Hendrik Jorritsma           41 punten 
 
In de B Klasse:  
1e prijs Zenndylen Veldkamp     42 punten 
2e prijs Uco Bauer  41 punten 
3e prijs Lieuwe Bruinsma 40 punten 
 

De OG Trofee 

De felbegeerde prijs voor de meest succesvolle ledenkaatser is dit seizoen 

gewonnen door Jorrit Joustra. Hij vergaarde op onze eigen ledenpartijen in 

totaal 9 punten. Jorrit liet overtuigend Uco Bauer (7 punten) en Floris 

Koudenburg (6 punten) achter zich. 

UITSLAG COMPETITIEKAATSEN EN DE OG TROFEE 
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De prijzen zijn inmiddels uitgereikt tijdens de gezellige Vrijwilligersavond 

op 2 november 2019.   
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Een ledenpartij, KNKB- of federatie-wedstrijd kan natuurlijk niet 

zonder kransen. De aanschaf van de kransen blijft echter een flinke 

kostenpost.  

 
We hebben het idee om een aantal keer per jaar zelf kransen te 
maken. Inmiddels hebben o.a. Attie en Jolly zich aangeboden om eens 
kransen te maken voor OG.  
 
We hebben daarvoor echter wel hoepels nodig voor de kransen. Dus 
aan iedereen de oproep om de kransen van het afgelopen 
kaatsseizoen niet weg te gooien maar aan te bieden aan OG Huizum. 
 
Lijkt het jou ook leuk om kransen te maken? De planning is dan op 
donderdagavond de kransen groen maken en op de wedstrijddag zelf 
(of de avond er voor) de bloemen er in te steken. 
 
Ben je creatief met bloemen, laat het ons dan weten. 
 
Dus heb je kransen(hoepels) of wil je graag  helpen, stuur dan een 
mailtje naar planningoghuizum@gmail.com. 
 

Alvast bedankt!! 

 

 

  

GEZOCHT!..... KRANSENHOEPELS! 
 

mailto:planningoghuizum@gmail.com
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Nog even een herinnering van  

“De Ballentikkers”! 

 
Ook dit jaar biljarten we 2 keer per maand. Als je het leuk vindt om eens 
langs te komen dan ben je een van deze data van harte welkom! 
 
 
 
vrijdag 20 december 
vrijdag 10 januari 2020 
vrijdag 17 januari 2020 
vrijdag 31 januari 2020 
vrijdag 14 februari 2020 
vrijdag 28 februari 2020 
vrijdag 13 maart 2020 
vrijdag 27 maart 2020 
vrijdag 10 april 2020 
 
 
 
Als je een keertje niet kunt komen, geef dit dan uiterlijk de donderdags 
door bij Eddy (058-2138054), Uco (06-44754158) of Jan (058-7850108 of 
06-48264275). 
 
Groetjes 
Biljartcommissie De Huzumer Ballentikkers 
Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus 
  

GEZELLIGE WINTERMAANDEN 2019/2020 
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In de winterperiode gaan steeds meer kaatsers de zaal in. Als je ook eens 
zin hebt om mee te doen, bekijk dan het onderstaande overzicht van de 
resterende wedstrijden en geef je op.  
 

Zaalkaatsen 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55+ kaatsen Franeker: 
Sporthal de Trije aanvang 09:50 uur (A,B,C en D klasse) 
 
Wedstrijden 2020: 
8 januari, 22 januari 
5 februari, 19 februari 
11 maart, 18 maart 
1 april, 15 april  
 
Opgave bij Piet Keizer 06-23992779. Kijk ook op www.kaatsen55plus.nl! 
Uiterlijk de vrijdags voor de wedstrijd tot 19:00 uur (niet in het weekend 
bellen en geen SMS). 

Zaalkaatsen….om ’s winters ook lekker eens een balletje te slaan! 
 

http://www.kaatsen55plus.nl/
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Privacy, wie wil dit nu niet.  

Maar op het internet zijn we plotseling vaak niet zo kritisch.  

Check voor de aardigheid je instellingen op Facebook  en check of je 

niet een aantal dingen uit kan zetten of alleen wil delen met vrienden in 

plaats van met iedereen. 

Wie kent het niet, je zoekt wat op internet en wekenlang krijg je allerlei 

reclame over hetzelfde onderwerp op de meeste vreemde pagina’s of zelf 

in de mail. Installeer in ieder geval een Adblocker in je browser en klik eens 

op de drie streepjes  of puntjes  in de rechterbovenhoek van je 

browser en open eens een privé sessie. Deze slaat dan de cookies etc. niet 

op en na het sluiten van het scherm ben je deze weer kwijt en krijg je 

hoogstwaarschijnlijk ook geen reclame van je laatste sessie. Helemaal als 

je als zoekprogramma duckduckgo.com  gebruikt. Deze slaat niet je 

zoekgeschiedenis op wat Google onze grote verzamelaar natuurlijk wel 

doet. 

Of nog beter installeer Tor browser  via 

https://www.torproject.org/download/  

Deze schermt je nog beter af.  

Als je op je telefoon via openbare netwerken het internet op gaat zou ik dit 

zeker ook op je telefoon installeren, zeker als je betalingen doet. 

@@PESTAARTJES 

https://www.torproject.org/download/
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Zoek maar bij Play google op Tor Browser en pak het dit uien logo . 

Deze installeert zowel Orbot als Tor Browser en schermt je op deze manier 

af. Ook vanwege automatische VPN is je IP adres gemaskeerd. Waardoor 

het lijkt dat je via een a nder locatie en/of land op het internet zit. Kan 

soms ook lastig zijn maar je kan dit wijzigen zo vaak je wilt. Dit programma 

beschermt tevens tegen hackers. Alleen nodig als je internet niet via 4g 

hebt maar via een openbaar internet zoals in hotels, MacD etc. En zeker 

gebruiken als je bijvoorbeeld betalingen doet. 

Privacy instellingen Windows 

Start->Instellingen-Privacy. Diagnostische gegevens en feedback stel je in 

op Basis, rest eigenlijk alles uit. Dus alle vinkjes of schuifbalkjes kan je 

uitzetten  (alles uit behalve het licht       ). Als een applicatie 

je microfoon of camera nodig heeft zoals Skype/Teams dan meldt dat 

programma het wel.  

Ze weten tenslotte al genoeg van je dus waarom zou je meer weggeven. 

Dus oant sjens, doe het save       en waarschijnlijk tot kiekes bij de 

nieuwjaarsreceptie. 

Tot kiekes, @@Spiek.nl@@ 
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Postcode Bezorger Plaats / Wijk 

8911 Attie Nauta Centrum/Oldehove/Stationskwartier 

8913 Attie Nauta Harlingervaart/Vossepark 

8914 Marga Kooistra Westeinde 

8915 Marga Kooistra Valeriuskwartier/Westeinde 

8916 Cees de Groot Sonnenborgh/Vogelbuurt 

8917 Tette Hooghiemster Bonifatius/Rengerspark/Transvaalbuurt 

8918 Tette Hooghiemster Bilgaard 

8919 Tette Hooghiemster Bilgaard 

8921 Tette Hooghiemster Cambuur/Noordvliet/Welgelegen 

8922 Tette Hooghiemster Bloemenbuurt/Oldegalileen 

8923 Tette Hooghiemster Vrijheidswijk 

8924 Tette Hooghiemster Heechterp/Schieringen 

8925 Sybren Dijkstra Cammingaburen 

8926 Sybren Dijkstra Cammingaburen 

8931 Jan Stelpstra Nijlân 

8932 tot 
8932 JM 

Uco Bauer Huizum Centrum 

Vanaf 
8932 JM 

Tette Hooghiemster Huizum 

8933 Marco van der Kooi De Hoven/Tulpenburg/Oranjebuurt 

8934 Tette Hooghiemster Huizum-Bornia en Huizum-Dorp 

8935 Jan Postmus Aldlan west/Rapenburg 

8936 Tette Hooghiemster Wielenpolle 

8939 Alle Jongsma Zuiderburen 

9084 Alle Jongsma Goutum 

De rest Per post 
 

BEZORGERS 



 


