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FAN DE REDAKSJE
Inmiddels is de algemene
ledenvergadering
alweer
achter de rug. Toch stiekem
een beetje het startsein van
kaatsseizoen 2017.
Vrijwilligers zijn druk bezig
om de kantine schoon te
maken en op te knappen. 13
april zijn de hekken en
kantine alweer geopend
voor
het
nieuwe
kaatsseizoen.
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In deze editie uiteraard
weer het verslag van de
voorjaarsvergadering,
de
kaatsagenda, een mooi stuk
van de jeugdcommissie over
onze toekomstige toppers.
Helaas dit keer geen
bijdrage over de 50+ en hun
perikelen in de zaal. Berthus de Jong heeft ons eind vorig jaar laten weten
te stoppen met deze rubriek. Berthus heeft ons jaarlijks uitgebreid op de
hoogte gehouden van het wel en wee van de 50+. Dank daarvoor! Hopelijk
is er iemand die het stokje wil overnemen van Berthus!
Ook Peter Spiekstra is weer “in de pen geklommen” om ons mee te nemen
in het digitale tijdperk!
Veel leesplezier en een prachtig
kaatsseizoen toegewenst!
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ERELEDEN

J. Sijtsma †
M. Meijer †
R. Woudstra †
Dr. W. Sinninghe Damsté †
Ytsen Hilverda †
Janus Paassen †
Johannes Dijkstra sr.†
Hendrik Bijlsma

Sikke Wiersma †
Gerrit Herrema †
Dirk Dorhout
Nanne Kleefstra
Kees Postma
Henk Porte
Sije Wieringa
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TRIJN BEDANKT!!
Woensdagochtend 12 april reisde ik af van Dronrijp naar Leeuwarden,
Huizum-Dorp om precies te zijn. Op bezoek bij Trijn en haar poes Minous.
Ze woont in het échte Huizum! Wat een pracht plekje om te wonen. Daar
gaat mijn Huizumer hart toch wat sneller van kloppen!
Het bezoekje had te maken met het feit dat Trijn na zo’n 20 jaar gaat
stoppen met de redactie van het Clubblad en het beheer van de Website.
“Het is mooi geweest” zegt Trijn. Na met zo’n 4 man begonnen te zijn met
deze taken, is ze uiteindelijk alleen overgebleven en dit deed ze fantastisch
en vol overgave.
Wij zijn superblij met wat ze overdraagt. Het clubblad en de website zijn
prachtig vormgegeven en ze zorgt voor een nette overdracht. Vooralsnog
zal ik het van Trijn overnemen, maar wie weet vinden we iemand die
affiniteit heeft met multimedia. Mocht je zin hebben om wat te doen op
dit gebied dan horen we dat uiteraard graag!
Trijn, heel erg bedankt voor al die jaren dat je onze media hebt verzorgd!
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VOORWOORD
Beste leden van OG Huizum,
Het kaatsseizoen is weer aanstaande. De eerste ( bestuurlijke ) drukte is
alweer geweest en ook zijn een flink aantal vrijwilligers op zaterdag 8 april
bezig geweest de kantine van binnen en van buiten weer te laten blinken.
Klaar voor het nieuwe seizoen. Bij het verschijnen van dit boekje hebben de
eerste kaatsers het veld al weer betreden ( donderdagavond 13 april) voor
zover ze uiteraard niet aanwezig moesten zijn bij de Passion.
De kantine is opgepimpt met frisse kleuren, de keuken blinkt en de
koelkasten zijn weer gevuld.
De ledenkaatscommissie – stelt zich verderop in dit boekje aan jullie voor –
heeft zich bezig gehouden met het bedenken en plannen van de
ledenpartijen voor het nieuwe seizoen. Er staat heel veel op de planning,
onder anderen: nachtkaatsen, straatkaatsen en pearkekeatsen. We kijken
er naar uit. Ook worden er, zoals gebruikelijk, weer gezamenlijke
kaatswedstrijden georganiseerd in samenwerking met naburige
kaatsverenigingen.
De trainingsavond blijft op dinsdagavond, ook voor de jeugd. En op de
donderdagavonden start binnenkort het competitiekaatsen weer.
De KNKB viert op zaterdag en zondag 17 en 18 juni het 120 jarig jubileum.
Dit Jubileum wordt gehouden op Sportpark Nijlân. De exacte ins en outs
hiervan zijn bij het ter perse gaan van het voorjaarsboekje nog niet bekend,
maar duidelijk is wel dat deze dagen niet ongemerkt aan ons voorbij zullen
gaan. Onder andere wordt gesproken van de inzet van foodtrucks! In de
loop van de maand april zal het bestuur nadere vernemen. Uiteraard zullen
we de leden zoveel mogelijk op de hoogte houden.
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Naast de jubileumpartij organiseren wij op ons veld ook nog een aantal
KNKB-partijen, waaronder de meisjes d.e.l. op zondag 7 mei, de
Hoofdklasse dames en heren op zondag 23 juli en de schoolmeisjes A- en
B- klasse met herkansing op zondag 27 augustus. Daarnaast organiseren we
nog twee federatiepartijen. Op vrijdagavond een afdelingswedstrijd voor
welpen en pupillen en op zaterdag 8 juli een door elkaar loten partij.
Gezien het volle programma zal het bestuur ook weer een beroep moeten
doen op de leden om te helpen bij de organisatie van de wedstrijddagen.
Op wie we in ieder geval ook weer een groot beroep hopen te kunnen doen
zijn “perkleggers”. Deze leden, vaak wat oudere mannen ( behalve Pieter!),
zijn op de vrijdagmiddag voor een wedstrijddag altijd uren bezig, soms in
weer en wind, met het leggen van de velden. Zonder deze zeer betrokken
vrijwilligers zou het kaatsen simpelweg geen doorgang kunnen vinden. De
harde kern Tjeerd en Tjeerd, Hendrik, Sije, Jan en Jan, Berthus en uiteraard
Kleef (regelmatig geholpen door Pieter, Uco en Riemer), staan aan de basis
van elke partij.
Voor de rest zijn er geen mutaties in het bestuur geweest. Alinda is
wederom voor 3 jaar verkozen. Uco is geen bestuurslid meer, maar is nu wel
voorzitter van de ledenkaatscommissie, zodat hij een belangrijke stempel
op OG kan blijven drukken.
Om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen OG plaatsvindt, is het
steeds
belangrijker
om
ons
op
facebook
te
volgen:
www.facebook.com/Oghuizum.
Maar
ook
via
onze
website
www.oghuizum.nl, Twitter www.twitter.com/oghuizum en Instagram
www.instagram.com/oghuizum blijven jullie op de hoogte!
Tot slot wenst het bestuur jullie veel leesplezier en met name veel plezier
op het veld en in de kantine.
Het Bestuur
O.G. Huizum
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BESTUUR
KAATSVEREINGING ONDERLING GENOEGEN HUIZUM

Voorzitter
Johannes Dijkstra
Tel: 058-2152728
voorzitteroghuizum@gmail.com

Secretaris/wedstrijdsecretaris
Alinda Kleefstra
Tel: 06-18086960
secretarisoghuizum@gmail.com

Penningmeester
Ronald Reinsma
Tel: 06-50906468
penningmeesteroghuizum@gmail.com

Ledenadministratie
Riemer Riemersma
Tel: 06-42881440
ledenoghuizum@gmail.com

Kantinezaken
Jan Postmus
Tel: 06-48264275
kantinebeheeroghuizum@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
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COMMISSIES

Jeugdcommissie:

Johannes Dijkstra en Riemer Riemersma

Trainers jeugd:

Johannes Dijkstra en Wytze v.d. Woude

Materialen/Veldcommissie:

Tjeerd Bouma (058-2133290), Hendrik
Porte (058-2128858)

Sponsorcommissie:

Ronald Reinsma en Riemer Riemersma

Club van 25:

Ronald Reinsma, Sander Witvoet en Leonie
de Winter

Biljartcommissie

Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus

Ledenkaatscommissie:

Eelke van der Meulen, Wytze vd Woude,
Pieter Uildersma, Uco Bauer, Inge Bokma
en Riemer Riemersma

Slotdagcommissie:

Eelke van der Meulen, Wytze vd Woude,
Pieter Uildersma, Uco Bauer, Sigrid Bokma,
Inge Bokma en Riemer Riemersma

(Social) Media:

Alinda Kleefstra

Website:
Twitter:
Facebook:
Instagram:

www.oghuizum.nl
oghuizum
OgHuizum
oghuizum
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Hoofdklasse Dames die ooit uitkwamen voor OG! Wie zullen er dit
jaar uitkomen voor onze mooie club!?
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
24 MAART 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 18 maart 2016
Financieel verslag 2016 en Begroting 2017
Verslag Kascommissie
Contributie en inleg ledenpartijen
Bestuurszaken
KNKB aangelegenheden
Wedstrijdagenda
Jeugdzaken
Rondvraag
Sluiting

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 en bedankt de leden, leden
van verdienste en ereleden voor hun komt.
1.

2.

-

-

Ingekomen stukken en Mededelingen
De volgende leden hebben zich vooraf afgemeld:
- Peter Spiekstra
- Floris Koudenburg
- Gerrit jan Sinnema
- Sander Witvoet
- Mient de Vries
- Gerrie Otter
Er zijn verder geen ingekomen stukken, die specifiek betrekking
hebben op deze vergadering. Wel zijn er nog wat mededelingen.
De KNKB heeft als speerpunt voor het komend jaar: “zonder respect
geen kaatsen” De verenigingen hebben blauwe en rode kaarten
gekregen, om wangedrag op het veld te bestraffen. De scheidsrechters
zijn ook in het bezit van dergelijke kaarten.
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Brief kaatsmuseum: oproep aan de verenigingen om historische
kaatskleding ter beschikking te stellen aan het museum
De KNKB bestaat dit jaar 120 jaar. Er wordt een jubileumpartij
georganiseerd op sportpark Nijlân op 17 en 18 juni. Kees Postma zit in
de jubileumcommissie en zal er voor zorgen dat OG tijdig van
bijzonderheden op de hoogte wordt gesteld. Nadere mededelingen
volgen t.z.t.
Er wordt een dorpencompetitie Wall-ball georganiseerd. Waarschijnlijk
kunnen alleen verenigingen meedoen die een kaatsmuur hebben.

Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 18 maart 2016
Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. Kees de Groot leest de
brief voor die hij naar aanleiding van het niet doorgaan van de pubkwis
aan het bestuur en de leden heeft geschreven. Ook geeft hij aan dat er, in
overleg met het bestuur, een nieuwe datum worden gepland.
3.

4.

-

-

-

Financieel verslag 2015 en Begroting 2016
Ronald geeft een toelichting op de financiële stukken.
Over 2016 is er een verlies van € 1.000,- . Er was een verlies van
€ 2.800,- begroot (i.v.m. verbouw kantine ). Door de gestegen bruto
winstmarge op de inkoop is het verlies enorm beperkt.
Daarnaast zijn de kosten van de knkb/federatie wedstrijden gedaald,
zijn opbrengsten biljart avonden zijn gestegen en heeft de Cup meer
geld opgebracht.
Aan de andere kant loopt het ledenaantal iets terug, loopt ook de
sponsoring terug en is de afdracht aan de KNKB weer verhoogd.
De kosten van de ledenpartijen zijn ook gedaald. Dit zit hem met name
in de Slotdag.
Voor dit jaar is er voor de kosten ledenpartijen wel weer een hoger
bedrag begroot, dit i.v.m. de plannen van de ledenpartijen-commissie.
De opbrengst cup is weer wat lager begroot. Dit omdat we voor omzet
zeer afhankelijk blijven van het weer. Dat laatste geldt uiteraard ook
voor de slotdag.
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-

5.

-

6.

-

-

7.

-

In 2017 zullen er een aantal investeringen worden gedaan, waardoor
we wat in zullen teren op het vermogen. Het gaat hierbij om de
aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor op het veld. Het laten
maken van een materialenkar. Het aanpassen van de wand achter de
bar. De aanschaf van nieuwe banken voor buiten bij de kantine. De
aanschaf van een nieuwe TV.
Verder geen vragen
Verslag Kascommissie
Harm Mink doet verlag van de kascommissie. Hij begint met te zeggen
dat we blij moeten zijn met deze penningmeester. Hij vindt het ook
verstandig om voorzichtig te begroten. De stukken zijn in orde. Harm
stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Waarvan
AKTE!
Harm Mink treedt af als lid van de kascommissie. Sybren Dijkstra
treedt toe tot de Kascommissie
Contributie en inleg ledenpartijen
Gezien de resultaten en verwachtingen stelt het bestuur voor om de
contributie voor dit jaar ongewijzigd te laten. Het is overigens wel zo
dat de KNKB de afdracht wel weer heeft verhoogd. Per lid moet nu
ongeveer € 16,50 aan de KNKB worden afgedragen.
Inleg ledenpartijen. De vergadering is van mening dat er geen verschil
in inleg mag zijn tussen leden en niet-leden. Wel zal er met de andere
verenigingen in Leeuwarden moeten worden afgestemd.
Bestuurszaken
Alinda is aftredend, maar wel herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten, zodat Alinda weer wordt benoemd voor een periode
van 3 jaar: Applaus!!!
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KNKB aangelegenheden
Johannes en Alinda zijn namens OG naar de algemene Ledenvergadering
van de KNKB geweest: Johannes doet uitgebreid verslag van de
vergadering:
8.

-

-

-

-

-

Het was een rustige vergadering zonder stemmingen.
Wiggle Sinnema : ‘De wereld om ons heen verandert snel, de
kaatssport zal hier in mee moeten gaan (transitie = verandering
aanpassen aan de huidige tijd)’. Baukje Wallendal gaat de KNKB hierbij
ondersteunen (rapport Tjisse).
Het eenlingenbeleid wordt gehandhaafd. Er is zelfs een document
opgesteld. Beetgum vindt dit document de zaken niet verscherpt
heeft. Dongjum is hier op tegen (eenlingenbeleid) en vraagt zich af of
afdeling kaatsen bij jeugd nog wel van deze tijd is. M.u.v. de freule,
Bond en Aldmeierspartij.
Commissie Financiën heeft het jaarrekening 2016 goedgekeurd.
Douwe de Boer treedt toe.
Sybe Joostema neemt afscheid van Keats.
Verder is de KNKB van plan de finale van de bondspartij op
pinkstermaandag terug te brengen naar It Sjûkelân. “De voorrondes
zullen verkaatst worden op de velden aan de Hertog van Saxenlaan
maar de finales moeten plaats vinden op It Sjûkelân. We zullen zorgen
dat daar een tribune en een feesttent komen te staan”, aldus
bestuurslid Lolke Jan Dijkstra. En de bedoeling is dat er vrij entree is.
Ook de finales van het schoolkaatsen zullen op It Sjûkelân gehouden
worden(woensdag na Pinksteren). Voorafgaand aan de voorrondes
zullen de leerlingen van groep acht van de Franeker basisscholen
worden uitgenodigd om kennis te maken met het Keatsmuseum en
zullen ze aansluitend een kaatsclinic krijgen. Dat zal plaats vinden op
dinsdag 6 en donderdag 8 juni.
In 2018 moet Franeker in de week van de PC ‘Keatsstêd 2018’ worden,
met: op de maandag een speciale opening en de loting voor de PC, een
zachte bal PC voor dames, een keatskuier door de stad, overal foto’s
van kaatsen in de winkels van Franeker. Terwijl op donderdag, vrijdag
en zaterdag het Europees kampioenschap op de agenda staat, met
onder andere het llarges en wallball.
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De Commissie NK wil dan ook de jong Nederland weer op de zaterdag
voor Pinksteren laten kaatsen (=plan).
Op 17/18 juni is de KNKB jubileumwedstrijd op het sportpark Nylân
(120 jaar KNKB)
De Sponsorcommissie KNKB is goed bezig. In 2016 ruim 270.000
sponsorgelden binnen gehaald.
Wallball wordt steeds populairder volgens Jan van Erve. Vergelijk het
met shorttrack en lange baan schaatsen.
De KNKB is bezig of het haalbaar is om aan het WK in Columbia mee te
doen in november 2017.
De bezetting scheidsrechters 2017 is gelukkig weer rond. Maar aantal
scheidsrechters baart grote zorgen voor de toekomst.
Alle clubscheidsrechters zijn benaderd of ze bereid zijn om de
scheidsrechterscursus te gaan volgen. Hopelijk leidt dit tot nieuwe
aanwas van scheidsrechters. De afdeling Ee vindt dat de vergoeding
van scheidsrechters omhoog moet.
Op de wedstrijdagenda 2017 waren tien wedstrijden niet ingevuld.
Men is nog bezig om deze in te vullen. Wat opvalt is er dat er ook veel
dameswedstrijden bij zitten en dat het lastig is om deze te plaatsen.

Wedstrijdagenda
De agenda is nog niet helemaal klaar, maar komt zo spoedig mogelijk. In
ieder wordt de agenda opgenomen in het voorjaarsboekje. Dit verschijnt
uiterlijk eind april, voor de eerste partij op 30 april.
9.

10. Jeugdzaken

Er valt op dit moment niet veel te melden.
11. Rondvraag

-

Een schriftelijke vraag van Peter Spiekstra. Peter vraagt zich af of er
ook initiatieven worden ondernomen om het aantal leden te
verhogen. Het bestuur zal dit binnenkort in de vergadering bespreken.
Mogelijk wordt er een werkgroep ingesteld. Ook zou er een stukje over
de kaatssport kunnen worden geschreven voor de wijkkrant van Nijlân
en Huizum-West. Wellicht ook ter promotie van de jubileumpartij.
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Gerrit Wassenaar vraagt zich af of OG ook iets doen aan het 110-jarig
jubileum. Dit is niet het geval.
Ook merkt Gerrit W. op dat het vaak dezelfde mensen zijn die achter
de bar in de kantine staan. Op zich is dat correct, maar het aantal
vrijwilligers is bij ons redelijk op orde. We mogen niet klagen. Ook niet
over de kwaliteit van de vrijwilligers!
Jan Stelpstra vraagt zich af of OG ook meedoet aan de Poeisz-actie. Dat
is niet het geval omdat we te weinig jeugdleden hebben.
Kransen: wie weet nog een goede ( goedkope) kransenmaker?
Hendrik Porte draagt het opgebouwde vermogen van de voormalige
slotdagcommissie over aan het bestuur, alsmede 10 kaatsballen.

12. Afsluiting

22:00 uur
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EVEN VOORSTELLEN: DE LEDENKAATSCOMMISSIE
Vorig kaatsseizoen zijn we als commissie enthousiast begonnen met het
organiseren van ledenpartijen. Het idee van een commissie is eigenlijk
ontstaan, omdat er door leden vaak goede ideeën geopperd werden, om
het kaatsen bij OG Huizum nog leuker te maken. Denk hierbij aan
straatkaatsen, nachtkaatsen en pearkekeatsen met de zachte bal.
Deze ideeën gaan we gebruiken om onze kaatspartijen laagdrempeliger en
aantrekkelijker te maken. We hopen dat er daardoor meer kaatsers ons
veld weten te vinden. We houden allemaal van het spelletje en de
gezelligheid van OG Huizum en we hopen dat we daar nog lang van
kunnen genieten.
Gaandeweg is de commissie steeds groter geworden en hebben we in de
wintermaanden een gevarieerde kaatsagenda bedacht. Naast de
“klassiekers” zoals de Huzumer Slagerpartij en de Dick Scholtenpartij is er
ook plaats gemaakt voor een straatkaatspartij en gaan we ook weer
nachtkaatsen.
Wij hebben er zin in! Jij toch ook?
Eelke, Wytze, Pieter, Inge, Uco en Riemer
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KAATSACTIVITEITEN 2017

Datum

Partij

Tijd

Do
Di
Zo
Di
Zo
Zo
Do
Vr
Za
Wo
Zo
Za
Zo
Di
Vrij
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Za

Start kaatsseizoen op veld
Start training senioren
Gezamenlijke ledenwedstrijd OG Huizum
Start Jeugdtraining
KNKB meisjes d.e.l.
Gezamenlijke ledenwedstrijd KV Foarút Marsum
Start competitie
Federatie jeugd afdelingscompetitie cat.1
Gezamenlijke ledenwedstrijd LKC Sonnenborgh
Ledenwedstrijd OG Nachtkaatsen
Ledenwedstrijd Huzumer slagerpartij del
KNKB jubileumwedstrijd junioren en senioren
KNKB jubileumwedstrijd jeugd
Zomeravond ledenwedstrijd bij OG Huizum
Zomeravond ledenwedstrijd bij OG Huizum
Gezamenlijke ledenpartij Reitsje Him Lekkum
Federatie jeugd del
Ledenwedstrijd Dicky Scholtenpartij (open)
Straatkaatsen OG
KNKB HK heren+dames VF
Ledenwedstrijd café de Ruspartij
KNKB schoolmeisjes A+B
Pearkekeatsen
Gezamenlijke ledenpartij KV Het Plein
Slotdag OG Huizum
Bestuurskaatsen KV Het Plein
Slotfeest leden en vrijwilligers

18:30
19.00
12.00
18:30
10.00
12.00
19:00
17.30
12.00
20.00
11.00
10:00
10:00
19.00
19.00
12.00
13.00
11.00
n.t.b.
11:00
11.00
10.00
11.00
12.00
9.30
12.00
20.00

13-4-2017
18-4-2017
30-4-2017
2-5-2017
7-5-2017
7-5-2017
11-5-2017
19-5-2017
20-5-2017
24-5-2017
11-6-2017
17-6-2017
18-6-2017
27-6-2017
30-6-2017
2-7-2017
8-7-2017
9-7-2017
15-7-2017
23-7-2017
20-8-2017
27-8-2017
10-9-2017
17-9-2017
1-10-2017
7-10-2017
18-11-2017
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JEUGDPAGINA
Praktische informatie
Op welke dag vinden de trainingen plaats en door wie worden deze
verzorgd? Wanneer start het competitiekaatsen en welke leden- en
federatiewedstrijden worden er dit kaatsseizoen georganiseerd? Al deze
informatie vind je op deze pagina. Wil je op de hoogte blijven van de
laatste actualiteiten? Bezoek dan regelmatig de website
www.oghuizum.nl.
Trainingen/dinsdagavond
De veldtrainingen zijn op dinsdag en starten 2 mei 2017 op het kaatsveld
van O.G. Huizum. De trainingen worden verzorgd door Johannes Dijkstra.
De jongste jeugd traint van 18.30 uur tot 19.15 uur en de oudere jeugd
traint van 19.15 uur tot 20.00 uur.
De training stopt als de schoolvakantie begint. De laatste training is op 18
juli. Als je op dinsdag in de zomervakantie zelf een balletje wil blijven slaan
is dat natuurlijk mogelijk. Stem dit dan via de app af met de andere
jeugdleden(en ouders). De club stelt de ballen beschikbaar om zelf te
kunnen kaatsen en trainen.
Partijtje kaatsen (donderdagavond)
Op de donderdagavond kan een partijtje worden gekaatst en dit start op 4
mei en eindigt als de zomervakantie begint dus op 20 juli. (zie hierboven
onder trainingen)
Alle jeugd die mee wil doen moet om 18.45 uur aanwezig zijn. We gaan
dan eerst samen perken leggen. We starten dan het partijtje kaatsen om
19.00 uur en dit duurt tot ongeveer 20.15 uur.
Wanneer je meedoet aan het partijtje kaatsen, kaats je iedere week één
partij. Het is de bedoeling dat je op deze manier het kaatsen van een
wedstrijd beter leert. We kaatsen dit jaar niet meer om punten en houden
geen klassement meer bij van de gekaatste wedstrijden.
O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- April 2017 -

Pagina 23

Als je op donderdag in de vakantie zelf een balletje wil blijven slaan, dan
regel je dat op dezelfde manier als bij de training.
Agenda 2017
Voor de jeugdkaatsers proberen wij een ledenwedstrijd te organiseren wij
dit seizoen. Deze hebben wij nog niet vastgesteld en de datum volgt nog.
Het is de bedoeling dat dit plaatsvindt op een dinsdag of donderdag.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
jeugdzakenoghuizum@gmail.com.
Federatiekaatsen
Als kaatsvereniging O.G. Huizum zijn wij aangesloten bij de federatie Mid
Fryslân. Dit is een samenwerkingsverband van de kaatsverenigingen uit de
buurt. Binnen de federatie Mid Fryslân organiseren negen KNKBkaatsverenigingen een federatiewedstrijd. Dit zijn wedstrijden voor
welpen, pupillen en schooljeugd. Om mee te kunnen doen, is het
belangrijk dat je al een aardig balletje kunt slaan en een minimaal aantal
meters kunt opslaan. Deze afstanden staan hieronder vermeld per
categorie. Twijfel je of je al mee kunt doen? Vraag dan je trainer om
advies.
Opgave voor de wedstrijden
Hiervoor heb je wel een bondsnummer nodig. Weet je het bondsnummer
niet? Neem dan contact op met Johannes Dijkstra of mail naar
ledenoghuizum@gmail.com. Vraag het bondsnummer tijdig aan!!!
Meer informatie
Voor de agenda en de actuele informatie kun je kijken op www.knkb.nl .
Klik op “kaatsseizoen 17” en “wedstrijdagenda””. Selecteer onder “
wedstrijdtype” het woord “federatie”. Onder het keuzevenster “federatie”
klik je op “Mid Fryslan” en op de knop “zoeken” en dan zie je de
wedstrijden. Door op de wedstrijd te klikken kun je de opgave regelen.
Ook staat er informatie op de website www.federatiemidfryslan.nl. Houd
deze websites goed in de gaten in verband met wijzigingen. Opgave graag
uiterlijk op dinsdagavond 19.00 uur voor de wedstrijd. De aanvangstijd van
deze wedstrijden is 13.00 uur.

O.G. Huizum
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Hier is de kaatsagenda van de federatiepartijen:
Datum
zaterdag 6 mei 2017
zaterdag 13 mei 2017
zaterdag 20 mei 2017
vrijdag 26 mei 2017
zaterdag 3 juni 2017
zaterdag 10 juni 2017
zaterdag 17 juni 2017
zaterdag 24 juni 2017
zaterdag 8 juli 2017
Minimale afstanden opslag federatie
Welpen meisjes (8 en 9 jaar)
Pupillen meisjes (10 en 11 jaar)
Schoolmeisjes (12 en 13 jaar)
Meisjes (14 t/m 16 jaar)
Welpen jongens (8 en 9 jaar)
Pupillen jongens (10 en 11 jaar)
Schooljongens (12 en 13 jaar)
Jongens (14 t/m 16 jaar)

Vereniging
LKC
Akkrum
Wergea
Raerd
Jirnsum
Goutum
Reduzum
Grou
Huizum

9 meter
12 meter
15 meter
18 meter
11 meter
15 meter
19 meter
23 meter

De peildatum voor de leeftijd is 1 januari van dit jaar. Als je op 1 januari
2017 10 jaar oud bent, dan kaats je in 2017 in de pupillen categorie.
Namens de jeugdcommissie wensen wij jullie een succesvol en plezierig
kaatsseizoen toe!
Johannes en Riemer
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OPROEP KEATSMUSEUM
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REGLEMENT COMPETITIEKAATSEN 2017
.

-

Net als vorig jaar spelen we de competitie op iedere
donderdagavond vanaf 11 mei.

-

In totaal duurt de competitie dus 12 weken. Om voor de prijzen in
aanmerking te komen, moet je minimaal 8 keer meedoen.

-

Zorg dat je op tijd aanwezig bent i.v.m. de loting en het
veldleggen, zodat we klokslag om 19:00 uur kunnen kaatsen. Kun
je niet op tijd aanwezig zijn, geef je dan telefonisch op, zodat de
loting alvast gedaan kan worden (058-2880323). De loting en het
veldleggen doen we met elkaar. Als je moet loten hoef je natuurlijk
niet mee te helpen met veldleggen.

-

De winnaars krijgen 7 punten en de verliezers het aantal eersten,
die gehaald zijn. Bij een gelijk aantal punten wordt het aantal
tegeneersten in mindering gebracht.

-

De stand wordt wekelijks op de verschillende (social) media
bijgewerkt.

O.G. Huizum
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OPROEP VRIJWILLIGERS!
Net als vorig jaar gaan we van de Cupdag op 23 juli a.s. een speciale dag
maken. Wij kunnen voor deze dag alle extra handen gebruiken.
We zoeken keurmeesters, blokjelopers, telegrafisten,
kantinemedewerkers, lootje- en boekje verkopers, veldenleggers etc.
Laten we er met elkaar een mooie en geslaagde dag van maken!
Verder zijn we nog naarstig op zoek naar o.a.:
• Barvrijwilligers voor de donderdagavonden
• Barvrijwilligers voor de KNKB- en Ledenpartijen (zie agenda)
• Proactieve vrijwilliger voor (social)media OG Huizum
Meld je snel aan en zegt het voort! Alvast bedankt!!
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@@PESTAARTJES
Online shopping, wie doet het niet?
Paar tips om teleurstelling te voorkomen:
Tip 1 - Bekende winkels zijn meestal betrouwbaarder in afwikkelen van
problemen.
Tip 2 - Als je een creditkaart hebt, betaal ermee. Hiermee ben je in de
meeste gevallen 180 dagen verzekerd. Ook tegen niet leveren.
Tip 3 - Als het al een koopje is, zoek dan op Review “winkel naam” en
controleer bijvoorbeeld of de winkel is ingeschreven bij Kamer van
Koophandel en hoelang en kijk wat de review te melden hebben.
Tip 4 - Vergelijk producten op bijvoorbeeld Kieskeurig, Beslist,
Tweakers.net. In ieder geval op meerdere sites. Ook Alibaba of
Miniinthebox, Chinese sites, hebben leuke aanbiedingen en verzendkosten
zijn er meestal niet. Kijk wel uit met prijzen boven de €22. Het kan
gebeuren dat je hier omzetbelasting over moet betalen.
Tip 5 - Heb je een klacht meldt deze op Klachtenkompas. Geeft goede
resultaten, je kunt kijken (ook vooraf) of winkels zeggen wat ze doen en of
er al eerder vergelijkbare klachten zijn geweest.

Slotje in browser wat zegt me dat?
Het adres van de website wordt in diverse browsers weer gegeven met
een slotje erin of juist niet of met een waarschuwing. Wat zegt me dat.
Groen slotje is oké. Oranje is een waarschuwing dat niet alle data ‘veilig is’.
O.G. Huizum
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Vaak wordt dit veroorzaakt door foto’s op die pagina die van andere
plaatsen worden ‘geleend’. Rood geeft aan dat deze pagina onveilig is. De
browser Firefox en Chrome geven hier vooraf al een waarschuwing met de
vraag of je deze pagina wel wilt bezoeken of de pagina wordt niet
geopend.
Mocht je betalingen via internet doen. Kijk of het slotje groen is. Zo niet,
geen betaling verrichten via die site. Gebruik hiervoor de plug-in Https
Everywhere. Niet beschikbaar in Edge, maar waarom zou je deze browser
gebruiken als er goede zijn ☺. Dus gebruik Firefox of Chrome of Opera.
Wachtwoorden onthouden?
Lastig om maar weer een wachtwoord te
bedenken maar o zo nodig. Gebruik altijd
letters en cijfer met en zonder hoofdletters en
gebruik minimaal één speciaal teken. Minimaal
8 zegt men, maar maak daar meer van voor je
financiële zaken. Hoe meer hoe beter. Gebruik
geen ‘gewone’ woorden. Je kunt iets Fries
verbasteren of Leeuwarders. En gebruik een
wachtwoord manager. Bijvoorbeeld Lastpass.
En als laatste…
Maak maar weer eens een back-up. Sloege sú oek, maar is zijn bestanden
en foto’s nu wel kwijt! ☺
Zie jullie binnenkort op het kaatsveld, eens kijken of we nog een bal over
de kantine kunnen meppen.
@@Spiek.nl@@
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OG DOET!
8 april was het dan zo ver. De himmel- en klusdei bij OG! Wat een
opkomst! Kantine weer klaarmaken voor komende kaatsseizoen. Goed
bezig!
Samen de keuken schoonmaken, kantine binnen en buiten opfrissen en
overige klusjes met af en toe tijd voor bakje koffie met koek en tussen de
middag lekkere snack. Wat was het gezellig! Laten we hier een traditie van
maken!
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BEZORGERS

Postcode
8911
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8931
8932 tot
8932 JM
Vanaf
8932 JM
8933
8934
8935
8936
8939
9084
De rest

O.G. Huizum

Bezorger
Rennie Koopstra
Attie Nauta
Marga Kooistra
Marga Kooistra
Attie Nauta
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Mient de Vries
Mient de Vries
Riemer Riemersma
Uco Bauer

Plaats / Wijk
Centrum/oldehove/stationskwartier
Harlingervaart/vossepark
Westeinde
Valeriuskwartier/westeinde
Sonnenborgh/vogelbuurt
Bonifatius/rengerspark/transvaalbuurt
Bilgaard
Bilgaard
Cambuur/noordvliet/welgelegen
Bloemenbuurt/oldegalileen
Vrijheidswijk
Heechterp/schieringen
Cammingaburen
Cammingaburen
Nijlan
Huizum Centrum

Tette Hooghiemster

Huizum

Marco van der Kooi
Tette Hooghiemster
Rennie Koopstra
Rennie Koopstra
Alle Jongsma
Alle Jongsma
Per post

De hoven/tulpenburg/oranjebuurt
Huizum-bornia en dorp
Aldlan west/rapenburg
Wielenpolle
Zuiderburen
Goutum
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