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Na de voorjaarsvergadering 
begint het dan bij iedereen 
toch weer wat te kriebelen. 
 
De app-groepen leven weer 
op, de klus- en himmeldei 
alweer geprikt (21 april) en 
10 april zijn de hekken en 
kantine alweer geopend 
voor het nieuwe 
kaatsseizoen.  
 
In deze editie uiteraard 
weer het verslag van de 
voorjaarsvergadering, de 
kaatsagenda, praktische 
informatie over de onder 
andere de trainings- en 
competitie-avonden en een 
stuk van de jeugdcommissie 
over onze toekomstige toppers.  
 
Ook Peter Spiekstra heeft weer een mooi stukje proza aangeleverd 
om ons mee te nemen in het digitale tijdperk!   
 
Veel leesplezier en een prachtig  
kaatsseizoen toegewenst! 
 
 

  

INHOUDSOPGAVE 

1. Fan de redaksje 
2. Ereleden 
3. Voorwoord 
7. Bestuur 
8. Commissies 
9. Oproep vrijwilligers!!! 

11. Verslag voorjaarsvergadering 
19. Even voorstellen! 
21. Kaatactiviteiten 2018 
23. Jeugdpagina 
25. Reglement competitie senioren 
26. @@pestaartjes 
28. Gezellige wintermaanden 2018 
29. Bezorgers 

FAN DE REDAKSJE 
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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 
 
  

ERELEDEN 
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Beste leden van OG HUIZUM, 

Het kaatsseizoen van 2018 is weer gestart in april. Voor u ligt het clubblad 

Binnen de Perken met allemaal nuttige informatie over onze kaatsclub. 

Deze winter heeft het bestuur een positieve bijeenkomst gehad met de 

ledenkaatscommissie en zijn er goede afspraken gemaakt voor het nieuwe 

kaatsseizoen. In gezamenlijk overleg is de agenda voor het nieuwe 

kaatsseizoen vastgesteld. Deze agenda is hierna afgestemd met de 

Leeuwarder kaatsclubs, Lekkum en Marsum.  

Onze ledenkaatscommissie bestaat uit Uco Bauer, Peter Ronner, Sybina 

Kingma, Pieter Uildersma, Eelke van der Meulen. Zij gaan hun best doen 

om het ledenkaatsen bij OG Huizum laagdrempeliger en aantrekkelijker te 

maken. Gezelligheid staat hoog in het vaandel.  Ook gaat de commissie het 

competitiekaatsen verzorgen. De opgave hiervoor is mogelijk in de kantine 

bij een commissielid. De uitslagen van het competitiekaatsen dienen na 

afloop aan de commissie doorgegeven te worden. Het bestuur is zeer 

tevreden met de aanwezigheid van meerdere actieve commissies binnen 

onze vereniging. 

Binnen ons bestuur zijn bij de voorjaarsvergadering wisselingen geweest. 

We hebben afscheid genomen van twee bestuursleden. Namens de leden 

en het bestuur van onze vereniging wil ik Ronald en Riemer bedanken voor 

hun inzet voor OG Huizum. Gelukkig hebben wij Inge Bokma bereid 

gevonden om de plek van Ronald als penningmeester in te willen nemen. 

Op de voorjaarsvergadering is zij met goedkeuring van de aanwezige leden 

benoemd in haar functie. Een aantal pagina’s verderop stelt Inge zich voor 

aan onze leden. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie. Voor 

Riemer  hebben wij nog geen opvolger kunnen vinden. De komende tijd 

gaan wij opzoek naar een waardig opvolger voor hem. 

VOORWOORD 
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Ons kaatsseizoen start op 29 april 2018 met de traditionele Koningspartij. 

Dit is ook een gezamenlijke ledenwedstrijd en de deelname staat open 

voor leden van de Leeuwarder kaatsclubs, Lekkum en Marsum. Vrij snel 

hierna op de woensdagavond voor de Hemelvaartsdag staat het 

nachtkaatsen gepland. In juni staan de Huizumer slagerpartij en de Dicky 

Scholtenpartij op het programma en in augustus de Café de Ruspartij. Ons 

kaatsseizoen voor de leden sluit met de klassieke slotdag. Deze partij is 

nog steeds een kraker wat betreft de deelname. Van heinde en ver komen 

kaatsers uit Friesland om deel te nemen aan deze wedstrijd. Na afloop 

wordt onder het genot van een drankje het kaatsseizoen afgesloten. 

Wat betreft de KNKB wedstrijden staan er dit jaar vier wedstrijden op de 

agenda. Op 3 juni hebben we de schooljongens en schoolmeisjes vrije 

formatie met herkansing. Op 1 juli volgt de 30+ categorie met een door 

elkaar loten wedstrijd. De Huizumer Cup-dag valt dit jaar op 22 juli en de 

laatste wedstrijd is dit jaar op 9 september met de jongens door elkaar 

loten categorie. 

In het kader van de Ljouwert-Fryslân 2018, het Kulturele Haadstêdjier, 

zullen er dit jaar in Friesland diverse kaatsactiviteiten op de kaatsagenda 

komen te staan. In Franeker, van 19 tot 26 Mei Kaatsweek met Jong 

Nederland, NK Senioren, 55+ wedstrijd en Zachtebal PC. 

Van 30 juli tot 5 augustus Keatsstêd met Zachtebal PC Dames, PC, EK in 3 

onderdelen en de 125e jongenspartij. 

Tot slot wens ik u mede namens het bestuur veel leesplezier en natuurlijk 

een heel sportief kaatsseizoen 2018 toe.  

Johannes Dijkstra, voorzitter 
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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  
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 

  

BESTUUR 

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

Hendrik Porte (058-2128858) 
 
Sponsorcommissie: Vacant 
 
Club van 25: Vacant 
 
Biljartcommissie Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus 
 
Ledenkaatscommissie: Eelke van der Meulen, Pieter Uildersma, 

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

 
Slotdagcommissie: 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:  OgHuizum 
Instagram:  oghuizum  

COMMISSIES 
 

mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
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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 KNKB- en Ledenpartijen (zie agenda). Een 
dagdeel zou al fantastisch zijn! 

• Proactieve vrijwilligers voor de sponsorcommissie en commissie Club 
van 25 
 

Meld je snel aan bij het bestuur of de ledenkaatscommissie en zegt het 
voort! Alvast bedankt!! 
 
  

OPROEP VRIJWILLIGERS! 
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1. Opening  
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 24 maart 2017 
4. Financieel verslag 2017 en Begroting 2018 
5. Verslag Kascommissie  
6. Contributie 
7. Bestuurszaken  
8. KNKB aangelegenheden  
9. Wedstrijdagenda 
10. Jeugdzaken 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt de leden, 
leden van verdienste en ereleden voor hun komst.  
 
Niet volledige bestuur aanwezig. Riemer afwezig persoonlijke 
omstandigheden en stopt per direct met bestuursfunctie bij OG Huizum. 
Wij vinden dit heel erg jammer maar hebben begrip voor zijn beslissing. 

 
2. Ingekomen stukken en Mededelingen 
- De volgende leden hebben zich vooraf afgemeld: 

- Daniël Iseger 
- Manon Scheepstra 
- Kees Postma 
- Eddy Douna 
- Hendrik van der Molen 
- Jacob van der Heide 
- Sander Witvoet 

 

  

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
23 MAART 2018 
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- In april verschijnt de voorjaarseditie van het clubblad met notulen van 
de voorjaarsvergadering. 

- Verzoek Zwaluwen gebruik kleedhokken i.v.m. verbouwing park door 
komst sporthal en dus sloop kleedhokken. We gaan kijken of we daar 
iets voor kunnen betekenen 

- Tijdens het BV sport overleg werd bekend dat ze de sloten gaan 
baggeren dit jaar. Start april 2018. 

- Ook werden de vele inbraken op het park besproken. Bij ons een 
poging tot inbraak en een inbraak. Bij de Korfbalclub ook poging tot 
inbraak met veel schade. Er moet meer licht komen en eventueel 
camera’s en sensoren.  

- BV sport is ook bezig met tariefstelling verhuur velden. Deze zomer 
komt nieuw plan sportbeleid voor komende 4 jaar i.v.m. harmonisatie 
gemeenten. 

 
3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 24 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen over notulen en worden vastgesteld. Nog wel 
een aantal vragen: 
 
Nanne Kleefstra: Moeten de banken buiten om de kantine nagekeken 
worden? In principe is het hout wat niet hoeft te worden behandeld, maar 
op klus- en himmeldei kunnen we ze wel even nakijken. Nanne geeft aan 
dat ze zeer functioneel zijn. 
 
Gerrit Wassenaar: Wederom vrijwilligers oproep in voorjaarsboekje, 
complimenten voor Jan en Inge voor hun inzet in kantine, op veel 
wedstrijden draaien zij de kantine. Donderdagavond lukt vaak  goed, maar 
de wedstrijden zijn soms lastiger te bezetten. Hoe zorgen we voor meer 
vrijwilligers in de kantine? Bijv. door kortere shifts te gaan draaien. Blijft 
terugkerend punt. Tips en mogelijke oplossingen zijn welkom. 
 
4. Financieel verslag 2017 en Begroting 2018 
Ronald bedankt kascommissie voor bezoek in Achlum. Aantal punten uit 
financieel verslag: 
 
De voorraden zijn hoger, de investeringen zijn hoger, en de debiteuren zijn 
te hoog (stuk sponsoring facturen is later pas verzonden).  
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Bij de te ontvangen bedragen betreft het de KNKB vergoeding voor de 
jubileumpartij.  
 
Het banksaldo is goed maar is wel gekrompen. Zo ook bij de algemene 
reserves door het resultaat. Crediteuren staan op nul. Nog te betalen is de 
verwachte veldhuur BV Sport. Er waren extra energiekosten en 
bankkosten. Bij het resultaat komt 50% van de omzet bij de leden 
vandaan. De Kosten van de kantine zijn te hoog. Hoe komt dat? Dit is niet 
echt te verklaren. Het eigen verbruik gaat op goed vertrouwen. Percentage 
van de netto omzet is 43% en moet eigenlijk naar 50%. Kijken hoe we dit 
kunnen bereiken.  
 
De sponsoring blijft vooralsnog gelijk (mogelijk komen er nog 
opzeggingen). Bij de kosten zie je de aanschaf van de  afdelingskleding van 
de dames en de hogere uitgaven bij de ledenwedstrijden. Bij Slotdag zie je 
wat verandering qua kosten maar de organisatie was hartstikke goed voor 
elkaar! De kosten Cupdag zijn de door boekjes wat hoger ( deze stonden 
eerder geboekt op drukwerk). Bij de Federatiewedstrijden vallen de hoge 
kosten op. Kransen kopen we tot nu toe in. We kunnen ook overwegen om 
ze zelf te gaan maken. Moeten er wel kransen zijn op een federatie 
afdelingscompetitiepartij? Deze partij wordt op vrijdagavond gespeeld en 
levert niet veel op.  
 
Afschrijvingskosten zijn wat hoger i.v.m. mooie toevoegingen aan 
kantine/veld. Met dank aan de vele vrijwilligers beschikken we over een 
opgeknapte kantine, een goede geluidsinstallatie, nieuwe TV en banken 
buiten etc. Er zijn veel investeringen gepleegd. In 2018 wordt dit nog hoger 
i.v.m. de reparatie van het dak.  
 
De veldhuur voor 2017 is lastig in te schatten vanwege een wijziging in het 
factureringssysteem bij BV Sport. We wachten op een voorstel van hun 
kant. Waarom zo’n verschil met 2016? De factureren krijgen we nu 
achteraf. Mogelijk in 2018  krijgen we deze weer vooraf. Door een inbraak 
zijn we bijna 500 euro kwijt geraakt. We wachten nog op uitsluitsel van de 
verzekeringsmaatschappij. Bij materiaalkosten komt in 2018 de  renovatie 
van de bestuurswagen. Het resultaat in 2017 is uiteindelijk uitgekomen op 
-/ - 1.600,-. De goede opbrengst van de Slotdag heeft hierbij zeker aan 
bijgedragen. 
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De contributie voor senioren bedraagt op dit moment 30 euro. Daarvan 
gaat 16 euro naar KNKB voor afdracht en 12,25 euro naar BV sport voor de 
veldhuur. Advies van onze penningmeester is dat onze inkomsten omhoog 
moeten. Een proactieve sponsorcommissie is nodig. Eventueel moeten de 
prijzen in de kantine omhoog.  Of de contributie moet omhoog in de 
toekomst? Het bestuur vindt dit niet de oplossing. We zijn hier voor de 
leden. Dus de oplossing hopen we te vinden in extra nieuwe sponsoring. 
Wil je ons hierbij helpen als mogelijk kandidaat voor  sponsorcommissie? 
Meld je aan als je hier wat in kan betekenen.   
  
5. Verslag kascommissie 
Pieter en Sybren zijn op bezoek geweest in “het pittoreske Achlum” bij 
Ronald. Het Financieel verslag was prachtig mooi en overzichtelijk. De 
nieuwe penningmeester kan hier prima mee door.  Decharge wordt 
verleend door de vergadering. Dit was de laatste keer voor Pieter als lid. 
Maaike biedt zich aan als nieuw lid van de kascommissie. Bart blijft reserve  
 
6. Contributie verhoging 
Zoals besproken tijdens het financieel verslag gaan we eerst kijken naar 
andere oplossingen om de inkomsten te verhogen en om de kosten te 
verlagen. De contributie blijft dit jaar gelijk. 
 
7. Bestuurszaken 
Aftredend: Ronald Reinsma (Niet herkiesbaar) 
 
Ronald is in 2011 mee gaan lopen met Trijn. In 2012 is hij in het bestuur 
gekomen.  Inmiddels heeft hij een hele tijd in het bestuur gezeten en er is 
veel veranderd. Een nieuw boekhoudpakket ingericht, overgang naar een  
andere bank. Ronald heeft gezorgd voor goede overzichten van het  
financiële plaatje. Privé waren het drukke tijden tijdens zijn 
bestuursperiode. Zijn drie zonen zijn geboren in de bestuursperiode en 
vooral bij de geboorte van Benja waren het spannende tijden. Nu met 
Linda en hun 3 kids is Ronald verhuisd naar Achlum, terug naar het 
platteland. Misschien wordt hij daar ook weer actief in kaatserij. Hopelijk 
komt hij ons nog eens opzoeken bij OG Huizum. Johannes bedankt Ronald 
en geeft mooie bloemen en cadeau nog voor geboorte van de jongste telg. 
Ronald bedankt een ieder voor zijn leuke tijd bij OG Huizum. 
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Als opvolger is voordragen Inge Bokma. Inge wilde wel penningmeester 
worden en heeft vorig seizoen al meegedraaid met Ronald. Ze treedt in 
voetsporen van haar moeder als penningmeester bij OG Huizum. De 
vergadering is akkoord met de aanstelling Inge Bokma. Hierna neemt Inge 
plaats bij het bestuur. 
 
Aftredend: Jan Postmus (Herkiesbaar) 
Jan gaat door en leden zijn daar blij mee. 
 
Aftredend: Riemer Riemersma (Niet herkiessbaar) 
Zoals eerder al gemeld i.v.m. privé omstandigheden aftredend en niet 
herkiesbaar. We bedanken Riemer voor zijn inzet. Bericht kwam onlangs 
dus te kortdag om voor vergadering met oplossing te komen. Eerst 
doorgaan met kleiner bestuur en taken bekijken hoe het te verdelen is. 
Zijn goede leden binnen vereniging die mogelijk taken kunnen oppakken. 
Dus willen ons daar op oriënteren. 
 
8. KNKB aangelegenheden 
Het bestuur is dit jaar niet naar de vergadering geweest. Niet veel nieuws 
vanuit de KNKB.  

Geert geeft in voorwoord aan dat er “donkere wolken aan de kaatshorizon 
staan”. Minder bijdrage NOC/NSF, leden aantal flink gedaald. Ook door 
verenigingen die zijn uitgestapt. Leden aantal gedaan naar 10.575. 
Afdracht 159.000 inkomsten, doel was vast bedrag 178.000. 

Ze willen nieuw verdienmodel maar dat willen ze al heel lang. Vraag: Hoe 
zit het met dubbele lidmaatschap. 10.575 unieke leden? Of ook de dubbele 
lidmaatschappen? Waarom geef je iemand op die ook al bij andere clubs 
lid is. Solidariteit naar KNKB en KNKB hebben doel inkomsten afdracht. 
Aantal leden lager, afdracht hoger.  

Bond moet ook aandacht hebben voor recreatie i.p.v. alleen hoofdklasse. 
Gerrit Wassenaar geeft als voorbeeld dat het 1e bij basketbal in stichting 
zit en de rest in club. Uitdaging kaatssport, individueel meer, vereniging 
lastiger. 

Vraag: Is een directeur nodig bij KNKB? Hoge kosten voor zo’n kleine bond. 
En kan iemand het er niet bij doen vrijwillig? Of deeltijd?  
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Aantal sponsoren neemt toe. Oranjewoud sponsort ook goed. Dit jaar 
hogere kosten door kaatsstad Franeker 

Groep kaatsliefhebbers samen voorstel ingebracht, waaronder afschaffen 
ranking, weer terug bij oude, degradatie/promotie, onafhankelijke TC. 
Verhouding VF/Uitnodiging wat beter. 

Afdelingsparturen dames en heren in principe weer actief. Keurmeester 
NK Tjeerd Bouma? Akkoord! 

 

9. Wedstrijdagenda 
De agenda is klaar en wordt opgenomen in het voorjaarsboekje. Vraag: 
Waarom 30+ aangevraagd? Is ons in de maag gesplitst in definitieve 
agenda. Stond niet in concept agenda. 
 
10. Jeugdzaken 
Nog wel jeugdkaatsers, maar aanwas lastig verhaal. Eenlingenbeleid biedt 
mogelijkheid aan onze jeugd om wel afdeling te kaatsen. Zijn we aan het 
onderzoeken.  
 
11. Rondvraag 
Jan Postmus: Infobord hangt naast dartbord met dank aan Tjeerd en de 
dames. Houd het bord in de gaten voor nieuws en oproepen. 

Peter Spiekstra: Teruglopende jeugd. Kaatsmuur ook iets? Maar is het ook 
beter om dit dan op openbaar terrein neer te zetten? Gaan hier even naar 
kijken of er een mogelijkheid is, bijv. bij sporthal of binnenterrein. 

Nanne Kleefstra: Camera’s dameskleedkamer? 😉 (erg actueel op dit 
moment) 

Harm Mink: Ingezonden stuk voor keats gestuurd. Geen reactie en niks. 
Ging over voorstel nieuwe telling/spelregels. Kwalijke zaak dat er geen 
reactie op is gekomen. 

Gerrit Wassenaar: Feestavond prijzen uitreiking competitiekaatsen maar 
niet voor Dames. Competitie bij Dames was niet bekend maar prijzen 
inmiddels geregeld.  
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Gerrit Wassenaar: Afspraak groothandel levering en retour bier? Bier was 
op bij Cupdag. 10 fusten bier en over dan terug? In vervolg meer bestellen. 

Sybina Kingma: Ontwerp achterwand kantine. Graag contact met haar 
opnemen voor plannen. 

Alinda Kleefstra: Voorjaarsschoonmaak 21 april a.s. vanaf 10 uur. We 
sturen nog even oproep en hopen op inzet leden.  

 

12. Afsluiting 
21:45 uur bedankt Johannes iedereen voor komst en inbreng en sluit de 
vergadering. 
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Op 23 maart 2018 heb ik de functie van penningmeester overgenomen van 
Ronald Reinsma. Ik vind het een eer om penningmeester te mogen zijn van 
een club waar ik in 1999 als zesjarig meisje de eerste kaatsballen heb leren 
slaan. Na een aantal jaren waarbij het kaatsen op een laag pitje heeft 
gestaan, ben ik in 2011 opnieuw begonnen te kaatsen. Op aanraden van 
moeders heb ik daarbij gekozen voor het mooiste clubje van Leeuwarden, 
OG Huizum. Tot op heden heb ik geen spijt van deze keuze.  
 
Velen zullen mij wel kennen van het kaatsveld dan wel als lid van de 
ledenkaatscommissie of slotdagcommissie. Voor hen die mij nog niet 
kennen, zal ik mij middels dit verhaaltje voorstellen. Mijn naam is Inge 
Bokma, 24 jaar en een geboren en getogen Leeuwarder. Nog tijdens mijn 
opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening ben ik begonnen te werken op 
afdeling Sociale Zaken, gemeente Leeuwarden waar ik inmiddels alweer 
enkele jaren werkzaam ben.  

 
Het penningmeesterschap lijkt mij een leuke uitdaging welke ik met veel 
enthousiasme aanpak. Daarbij hoop ik een waardevolle aanvulling voor de 
club te zijn. Zoals velen wel weten sta ik altijd open voor een praatje. Bij 
vragen, schroom niet , maar spreek me gerust aan.  
  

EVEN VOORSTELLEN:  INGE BOKMA! 



O.G. Huizum       BINNEN DE PERKEN         - April 2018  - Pagina 20 
 

  

Advertentie csl 
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Dankzij de ledenkaatscommissie en de samenwerkende kaatsverenigingen 

hebben we weer een mooie kaatsagenda! Hieronder vinden jullie de 

ledenpartijen van OG Huizum en de gezamenlijke ledenpartijen. 

Datum Partij Tijd 

Do 12 april Start kaatsseizoen op veld 18:30 

Di 17 april Start training senioren 19.00 

Zo 29 april Gezamenlijke ledenwedstrijd OG Huizum 12.00 

Di   1 mei Start Jeugdtraining 18:30 

Do   3 mei Start competitie 19:00 

Wo   9 mei Ledenwedstrijd OG Nachtkaatsen 20.00 

Do 10 mei Gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag  
Za 12 mei Gezamenlijke ledenwedstrijd LKC 12:00 

Zo   3 juni 
KNKB schoolmeisjes + schooljongens vf + 
herkansing 10.00 

Zo 10 juni Ledenwedstrijd Huzumer slagerpartij del 11.00 

Zo 24 juni Ledenwedstrijd Dicky Scholtenpartij (open) 11.00 

Zo   1 juli KNKB 30+ del + herkansing 11:00 

Zo   1 juli Gezamenlijke ledenpartij Reitsje Him Lekkum 11.00 

Za 14 juli (o.v.b.) Federatie jeugd del 13.00 

Zo 22 juli KNKB Hoofdklasse Heren + Dames VF  11:00 

Zo 19 aug Ledenwedstrijd café de Ruspartij  11.00 

Zo   1 sep Gezamenlijke ledenpartij KV Het Plein 12.00 

Zo   9 sep KNKB jongens del + herkansing 10:00 

Zo 30 sep Slotdag OG Huizum   9.30 

Za   6 okt Bestuurskaatsen LKC 12.00 

Za 17 nov (o.v.b.) Slotfeest leden en vrijwilligers 20.00 
 

  

KAATSACTIVITEITEN 2018 
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Trainingen/dinsdagavond 
De veldtrainingen zijn op dinsdag en starten 1 mei 2018 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 17 
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 3 
mei en eindigt als de zomervakantie begint dus op 19 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. Als je op 
donderdag in de vakantie zelf een balletje wil blijven slaan, dan regel je dat 
op dezelfde manier als bij de training. 

Federatiekaatsen 
Als kaatsvereniging OG 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 KNKB-
kaatsverenigingen 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.  

JEUGDPAGINA 
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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 18” 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. 
 
Minimale afstanden opslag federatie 
Welpen meisjes (8 en 9 jaar)      9 meter  
Pupillen meisjes (10 en 11 jaar)   12 meter  
Schoolmeisjes (12 en 13 jaar)    15 meter 
Meisjes (14 t/m 16 jaar)   18 meter 
Welpen jongens (8 en 9 jaar)   11 meter  
Pupillen jongens (10 en 11 jaar)  15 meter 
Schooljongens (12 en 13 jaar)    19 meter 
Jongens (14 t/m 16 jaar)     23 meter 
 
De peildatum voor de leeftijd is 1 januari van dit jaar. Als je op 1 januari 
2018 10 jaar oud bent, dan kaats je in 2018 in de pupillen categorie. 
 
Namens de jeugdcommissie wensen wij jullie een succesvol en plezierig 
kaatsseizoen toe!  
 
Johannes 
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- Net als vorig jaar spelen we de competitie op iedere 
donderdagavond vanaf 3 mei. Dit jaar spelen zowel de heren als de 
dames competitie. 

 
- In totaal duurt de competitie 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). Het veldleggen 
doen we met elkaar. Het loten gebeurt door de 
ledenkaatscommissie.    

 
- Zorg voor registratie van de eindstand. Dit kan doorgegeven 

worden in de kantine. 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. 

REGLEMENT COMPETITIEKAATSEN 2018 
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Afschermen van je IP-adres! 
 

Waar je tegenwoordig veel over leest is VPN-VirtualPrivatNetwork. Stel dat 

je bijvoorbeeld films download (illegaal doen we natuurlijk niet), dan is het 

zichtbaar met welk IP-adres je dat doet. Nu zijn deze IP-adressen nog 

steeds beschermt. Maar er is al een partij die dit registreert en eventueel 

tegen je kan gebruiken. Zodra de provider deze IP-adressen en je naam zou 

prijsgeven dan valt er een boete op de mat. In Duitsland is dit al heel 

normaal. Met een VPN-account scherm je het eigen IP-adres af.  

Nog een voordeel. Je zit zonder internet bundel en je wilt geld overmaken. 

Dan maak je gebruik van wifi van iemand die je 

niet kent. Als dit een kwaadwillende is dan kan 

hij achter je gegevens komen. Net als jij geld wil 

overboeken. Dan schermt VPN je data af omdat 

deze versleuteld wordt verstuurd. Ook erg 

handig in het buitenland. Als je toch wilt 

voordoen dat je in Nederland zit omdat je zelf 

kan kiezen in welk land je lijkt te werken. En een 

abonnement hoeft niet zo duur meer te zijn.  

 

Malware – software die je niet op je pc wilt.  

Je computer wordt traag en als je de browser opent gaat deze niet naar je 

start pagina maar naar een andere website. Tja dan moet je maatregelen 

nemen. Check je virusscanner of deze nog wel update. Is deze nog up to 

date laat dan deze je hele computer opnieuw scannen. Download het 

programma ADWcleaner en laat deze zijn werkt doen. Mocht dit nog niet 

genoeg zijn dan kan je Malwarebytes proberen.  

@@PESTAARTJES 
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Hierna zou je computer weer normaal moeten werken. Indien de browser 

nog steeds niet op je eigen keuze pagina wil beginnen dan is het zaak om 

te zoeken op internet en te kijken wat anderen daarvoor hebben gedaan. 

Ga in ieder geval niet nog meer extra programma downloaden die van 

alles beloven. Want dan is het middel vaak erger dan de kwaal. Of je 

neemt contact op met mij. 😊 

 

 

 

 

De voorjaarsvergadering is weer geweest. Het is nu nog koud maar voor 

we het weten staan we weer op het veld en proberen we of we de ballen 

nog over het clubhuis kunnen meppen. 

Tot kiekes, @@Spiek.nl@@ 
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Om tijdig iedereen op de hoogte te brengen, alvast geluid vanuit  
“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: 12 oktober 
vrijdag: 26 oktober 
vrijdag: 09 november 
vrijdag: 23 november 
vrijdag: 07 december 
vrijdag: 21 december 
vrijdag: 11 januari 2019 
vrijdag: 18 januari 2019 
vrijdag: 01 februari 2019 
vrijdag: 15 februari 2019 
vrijdag: 01 maart 2019 
vrijdag: 15 maart 2019 
vrijdag: 29 maart 2019 
vrijdag: 12 april 2019 
 
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 
Bestuur de Huzumer Ballentikkers 
Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus 
  

GEZELLIGE WINTERMAANDEN 2018 IN “DE OANLOOP”  
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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 Attie Nauta 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 Riemer Riemersma 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 
 



 

 


