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FAN DE REDAKSJE
De winter is weer voorbij en
het kaatsseizoen staat
alweer voor de deur.
De ledenvergadering is
alweer geweest, appgroepen leven weer op en
11 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.
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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!
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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
Jan Postmus
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VOORWOORD

Beste leden van OG HUIZUM,
Het is soms nog bibberen geblazen, maar de zachte winter heeft
plaatsgemaakt voor het voorjaar. Het gras op het kaatsveld ligt er goed
verzorgd bij en bij de meesten begint het alweer te kriebelen om met de
kaatsbal naar het veld te gaan. De eerste ballen zijn inmiddels alweer
geslagen, dus het kaatsseizoen is weer los.
Op de algemene ledenvergadering van 22 maart jongsleden zijn er een
aantal wijzigingen binnen het bestuur geweest. Zo heeft Jan Postmus na
een lange periode in het bestuur afscheid genomen. Jan zat sinds 2005 in
het bestuur. Voor zijn jarenlange inzet en verdiensten voor OG Huizum is
Jan benoemd als erelid. Gelukkig zijn op dezelfde vergadering Dennis de
Meer en Maaike Bokma toegetreden tot het bestuur. Maaike en Dennis
zijn bekende gezichten bij de kaatsclub en hebben al veel bestuurlijke
ervaring opgegaan bij LVV Friesland. Een van de voetbalclubs op ons mooie
sportpark Nijlân. De komende tijd zullen we de taken opnieuw gaan
verdelen onder de bestuursleden.
Onze ledenkaatscommissie heeft met de andere Leeuwarder kaatsclubs en
Marssum en Lekkum de kaatsagenda besproken en met elkaar afgestemd
voor het komend seizoen. Er is afgesproken dat er op vier avonden
gezamenlijk competitiekaatsen is. Elke vereniging heeft een avond
vastgesteld waarop de leden van de andere verenigingen aanwezig mogen
zijn. Hiermee wordt gepoogd om een goede bezetting op die avonden te
krijgen. Tijdens deze avond zullen de leden van de verenigingen een
tweetal wedstrijden kaatsen. Aan het eind van de cyclus zal bij de
vereniging die de laatste competitievond organiseert, de prijsuitreiking
plaatsvinden.
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Op 28 april 2018 is de Koningspartij, de gezamenlijke ledenwedstrijd bij OG
Huizum. De Huizumer slagerpartij is op 2 juni en de Dicky Scholtenpartij
wordt gehouden op 16 juni. Op 18 augustus is de Café de Ruspartij. Onze
laatste wedstrijd is de slotdag op 29 september. Veel kaatsers uit Friesland
zijn dan van de partij om het kaatsseizoen af te sluiten. Er wordt gekaatst in
een aantal klassen en er doen gemiddeld wel 50 parturen mee.
Wat betreft de KNKB wedstrijden staan er dit jaar de volgende wedstrijden
op de agenda. De meisjes kaatsen op 23 juni. De Huizumer Cup-dag voor de
heren en dames valt dit jaar op 7 juli, de 55+ is op 14 augustus en de jongens
kaatsen op 8 september.
Het bestuur van OG Huizum wil naast het betalen met contant geld, ook de
mogelijkheid bieden om te pinnen. Wij hebben dit de afgelopen maanden
goed uitgezocht en onze voorkeur gaat uit naar de Izettle.
Verder zijn we druk bezig om de vrijwilligers voor het komend seizoen in te
plannen. De kantinedata zijn reeds gepubliceerd op facebook en liggen ook
in de kantine. Ook hebben we dit jaar hulp nodig bij het veldleggen en het
keurmeesteren bij de KNKB wedstrijden. Dus als je tijd en zin hebt, willen
we jullie vragen om de kaatsclub te ondersteunen. Vele handen maken licht
werk.
Naast dit voorjaarsboekje, proberen wij u ook op de hoogte te houden via
de volgende sociale media: www.oghuizum.nl,
www.facebook.com/Oghuizum, www.twitter.com/oghuizum
en www.instagram.com/oghuizum.
Het bestuur treft jullie binnenkort graag op ons mooie kaatsveld en wenst
jullie veel kaatsplezier toe voor 2019.
Johannes Dijkstra, voorzitter
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BESTUUR
KAATSVERENIGING ONDERLING GENOEGEN HUIZUM

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

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

Penningmeester
Inge Bokma
Tel: 06-52277592
penningmeesteroghuizum@gmail.com

Ledenadministratie
Johannes Dijkstra
Tel: 058-2152728
ledenoghuizum@gmail.com

Kantinezaken
Dennis de Meer
Tel: 06-21123309
kantinebeheeroghuizum@gmail.com

Planning en algemene zaken
Maaike Veenstra - Bokma
Tel: 06-15274364
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
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COMMISSIES

Jeugdcommissie:

Johannes Dijkstra

Trainers jeugd:

Johannes Dijkstra

Materialen/Veldcommissie:

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

Sponsorcommissie:

In oprichting, spoedig ingevuld

Club van 25:

In oprichting, spoedig ingevuld

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:
Twitter:
Facebook:
Instagram:

www.oghuizum.nl
oghuizum
OgHuizum
oghuizum
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OPROEP VRIJWILLIGERS!
Net als vorig jaar gaan we van de Cupdag op 7 juli a.s. een speciale dag
maken. Wij kunnen voor deze dag alle extra handen gebruiken.
We zoeken keurmeesters, blokjelopers, telegrafisten,
kantinemedewerkers, lootjes- en boekjes 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!
• Barvrijwilligers voor de donderdagavonden vanaf ongeveer 20:30
uur.
Meld je snel aan bij het bestuur of de ledenkaatscommissie en zegt het
voort! Alvast bedankt!!
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
22 MAART 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 23 maart 2018
Financieel verslag 2018 en Begroting 2019
Verslag Kascommissie
Contributie
Bestuurszaken
KNKB aangelegenheden
Wedstrijdagenda
Jeugdzaken
Rondvraag
Sluiting

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt de leden,
leden van verdienste en ereleden voor hun komst.
1.

2.

o

o
o
o

Ingekomen stukken en Mededelingen
De volgende leden hebben zich vooraf afgemeld:
• Gerrit Wassenaar
• Eddy van der Lei
• Theo Backers
• Eelke van der Meulen
• Pieter Uildersma
Gebruik faciliteiten OG Huizum door Zwaluwen. Overleg plannen om
afspraken te maken i.v.m. start kaatsseizoen.
KNKB outfit d.e.l. zijn nu zelf te bestellen. Verderop in clubblad staat
advertentie met uitleg.
Reünie Hockeyclub verzoek om dat te doen op OG accommodatie 29
juni a.s. Zij speelden ook op dit terrein vroeger. Leuk om te vertellen
over geschiedenis overname door OG Huizum van klein gebouwtje.
Prachtig om te zien hoe het gegroeid is (Nanne). Verzoek of Nanne
aanwezig kan zijn.
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o

o

Biberon, jeu de boules vereniging, wilde in verlengde van kantine
overkapte baan maken. Is lastig omdat wij dat deel van het veld
gebruiken ook voor kaatspartijen. Ze gaan verder kijken op het park.
BV Sport verwacht dat wij onderhoud regelen en betalen voor de
kleedboxen. Bijv. sensoren douches die beginnen te haperen. In
gebruikersovereenkomst staat dat wij alleen klein onderhoud doen.
Vraag Peter of wij betalen voor gebruik was/kleed. Ja, dragen we voor
af. Zit in veldhuur. BV Sport hebben we aangegeven dat zij de huidige
mankementen laten maken en zij gaan er weer mee aan de slag.
Ook het afgelopen jaar zijn ons weer (oud)leden ontvallen. We hebben
een moment van stilte gehouden voor:
• Jaap Edelenbosch, oud bestuurslid
• Toni Herrema, veel gedaan voor club. Vrouw van oud
voorzitter en erelid Gerrit Herrema
• Jelle Kamstra, altijd trouw bezoeker

Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 23 maart 2018
Notulen 2018 zijn vastgesteld in de vergadering. Er is nog een vraag
gesteld n.a.v. de notulen:
o Vraag over kaatsmuur is nog niet behandeld. Zal dit opnieuw noteren.
3.

Financieel verslag 2017 en Begroting 2018
Inge geeft een toelichting van het financieel verslag en de begroting. Een
aantal punten uit financieel verslag:
4.

Balans: Veldhuur 2018 krijgen we rekening altijd pas in mei/juni dus nog te
betalen 1.200 euro. Wordt ook achteraf berekend ook i.v.m. gebruik door
andere partijen. Daarom ook verschillend ieder jaar.
Winst/verliesrekening: Werkelijk resultaat 2017/2108 verschillen:
o Nieuw penningmeester dus mogelijk anders geboekt waar verschillen
in de posten ontstaat
o Omzet kantine, meer omzet training/competitie, biljarten gedaald.
Ledenpartijen gedaald, KNKB partijen gedaald. CUP dag gedaald 800
euro. Slotdag ook lager. Was ook tegelijkertijd partij in Hurdegaryp.
o Omzet gedaald 1.500 euro, maar ook kosten gedaald.
o Netto omzet gelijk aan 2017
O.G. Huizum
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o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Opbrengsten leden: contributie, aantal leden gedaald. Donaties lager
natuurlijk omdat er in 2017 een donatie is geweest van
slotdagcommissie
Sponsoren, opzeggingen dus lagere inkomsten
Opbrengsten zwaluwen verhoogd i.v.m. verhuur kleedboxen
Kosten leden. Afdracht lager i.v.m. lager leden aantal.
Kosten ledenpartijen stuk lager door bijv. zelf kransen te maken.
Vrijwilligers gevonden om dit te doen. Is direct resultaat.
Ledenkaatscommissie actief op zoek naar sponsoren. Zie je ook terug.
Ook nog in gesprek om te zorgen dat de kosten van ledenpartijen op 0
euro komen.
Huisvestingskosten, veel kleine dingen, bestuurswagen opgeknapt,
dakreparatie maar kosten over geheel gedaald.
Materiaalkosten hoger voor investeringen in materiaalkar. Rekening
kwam pas later.
Kosten 2.000 euro lager dan 2017
Negatief resultaat 1.500 euro.
Begroot ook 1.500 negatief resultaat. Goed kijken naar drukken
kosten. Sponsoring weer nieuw leven inblazen, prijzen kantine herzien
ook i.v.m. BTW verhoging, goed kijken naar inkoopkosten, muziek
misschien kritisch naar kijken. Schouders er onder en dat we de
begroting toch wat mooier uit kunnen laten komen.
Oproepen, hoepels kaatskransen, coniferen die geknipt mogen
worden, laat het weten.
Pin apparaat onderzocht, willen dit graag in gebruik nemen. Daar moet
een smartphone voor komen. Peter en Tjeerd bieden dit aan. Pinnen
veel meer behoefte aan. Veiliger. Wisselen wordt steeds lastiger.
Mogelijk ook meer inkomsten door toegankelijkheid. Vraag: Kosten
hield eerder tegen toch? Klopt, maar is verschillend qua aanbieder.
Kosten per transactie is 2% van transactie bij gekozen iZettle.

Verslag kascommissie
Maaike en Sybren zaten dit jaar in de kascommissie. Siebren geeft aan dat
het verslag goed is onderbouwd. Zorgen over interen op spaargeld.
Nadenken hoe we het tekort kunnen terugdringen. Ook over
gebrainstormd met penningmeester. Met zijn allen kijken hoe we weer
positieve flow kunnen krijgen.
5.
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Jumbo Leeuwarden Van Loonstraat
Van Loonstraat 112
8932 AV Leeuwarden
058-2983460
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De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering decharge te
verlenen aan het bestuur. De kascommissie wordt bedankt en er moet een
nieuwe kascommissieleden worden benoemd. Sybren blijft nog een jaar.
Peter Spiekstra meldt zich aan. Dank daarvoor!
Contributie verhoging
Deel van de contributie gaat naar KNKB, ook deel BV Sport. Mening
gevraagd aan leden over eventuele verhoging contributie. 2,50 euro
omhoog? Aantal leden is gedaald. Afdracht KNKB is niet gestegen. Idee om
de consumpties wat omhoog en contributie gelijk? Slapende leden
benaderen als donateur?
6.

Voorstel is om jaarlijks indexatie toe te passen. Dus bijvoorbeeld verhoging
afdracht BV sport of KNKB dan ook contributie bijstellen. Geen verhoging
contributie op dit moment.
Bestuurszaken
Aftredend: Jan Postmus (Niet herkiesbaar)
7.

Jan was al sinds 2005 bestuurslid en heeft ontzettend veel werk verzet
voor OG Huizum. Jaren heeft hij zich ingezet voor en tijdens de
kaatswedstrijden op alle fronten. Keurmeesters waren altijd geregeld,
velden leggen met de ploeg, huren en inrichten horecamiddelen, wat deed
Jan niet. Johannes vertelt over de vergaderingen. Als een actiepunt
benoemd werd, hing Jan vaak binnen 5 minuten al aan de telefoon om het
actiepunt af te tikken! Jan had gegarandeerd al zijn acties uitgevoerd.
Ook heeft hij jaren het kantinebeheer gedaan samen met Inge waaronder
het tijdig inkopen en bijvullen, planning kantinediensten etc. Jan en Inge
openden doordeweeks altijd de kantine en waren bijna bij alle wedstrijden
aanwezig om de handen uit de mouwen te steken! De koffie stond altijd
klaar en het biertje stond altijd koud!
Gezien wat Jan allemaal heeft betekend voor OG Huizum, wordt Jan
benoemd tot erelid van OG Huizum! Jan wordt bedankt voor zijn inzet,
krijgt een mooie speld en bos bloemen. Daarnaast krijgt Jan een diner bon
om samen met Inge een keer lekker uit eten te gaan.
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Voor de vacante bestuursfuncties draagt het bestuur Maaike Veenstra Bokma en Dennis de Meer voor als opvolger. Zij lopen sinds een aantal
maanden mee met bestuur en zijn bereid gevonden om het stokje over te
nemen. De vergadering is blij met de nieuwe bestuursleden en we wensen
Maaike en Dennis veel succes. We zullen snel aan de slag met het verdelen
van de taken.
KNKB aangelegenheden
Johannes is bij de ALV KNKB geweest. Bijzondere vergadering. 0:00 uur pas
afgelopen. Veel gestemd over voorstellen. Veel besluiten.
o Wedstrijdagenda’s KNKB/Federaties integreren
o Meer in KNKB klassen waaronder dus ook meer recreantenklassen en
in meerdere gebieden waarvoor dus andere regels kunnen gelden
zoals minder streng op kaatshandschoen. Kijken naar de recreatie
omdat daar toch nog veel gekaatst wordt.
o Verhouding VF en uitnodiging voorstel 30% uitnodiging om jeugd ook
met gevestigde orde te kunnen kaatsen. Maar voorstel roulatie
wedstrijdsoort onder verenigingen werd niet goed ontvangen.
Klassiekers moeten we wel houden.
o Meerdere parturen op bondswedstrijden is er door gekomen vanaf
2020. De klassieke afdeling partijen nog wel gewoon 1 per vereniging.
8.
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o
o
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o

o
o

Ranking was ook discussie over. Ook i.v.m. toename
uitnodigingspartijen. Uitnodiging werd afgezegd omdat het niets
opleverde voor ranking. Voorstel startpunten bij uitnodiging. Maar
hadden het ook over rankingspunten bij uitnodiging. Werd niet
helemaal duidelijk.
Voorstel weer terug naar oude systeem. Afstappen van ranking en TC.
Maar ranking blijft.
Blauwe kaart is afgeschaft. Gele en rode kaart wordt het.
Oranjewoud samenwerking is verlengd tot 2022
Resultaten negatief 25.000 euro. Kosten zijn hoog namelijk 400.000
euro. Loonkosten zijn ook ontzettend hoog. Totale kosten 2019
geschat op 445.000 euro.
Lidmaatschap KNKB willen ze opnieuw bekijken
Aantal hoofdklasse wedstrijden ook gedaald. Ook nog weekenden
vacant.

Wedstrijdagenda
De agenda is klaar en wordt opgenomen in het voorjaarsboekje en
geplaatst op internet en social media.
9.

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

Peter Spiekstra: Zijn er al activiteiten bedacht om OG Huizum weer wat
bekendheid te geven. Opendag, wijkkrantje, misschien bord op achterkant
gebouw zodat het ook zichtbaar is. Peter heeft mail gestuurd naar
secretaris maar niets op gehoord. Bijvoorbeeld donderdagavond soort
inloop. Misschien even met Harm contact opnemen of hij wat voor ons kan
betekenen. Ook al eens over gehad om voetbalverenigingen te benaderen
om ter afsluiting van hun seizoen om te kaatsen. Scholen uitnodigen voor
kaatsen. Is ook lastig. Ouders moeten eigenlijk meer komen te kaatsen en
het hier leuk vinden waardoor de kinderen volgen. Ligt ook nog idee voor
studentenwedstrijd. Peter Spiekstra uitnodigen voor
bestuursvergaderingen om ideeën te bespreken.
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Peter Ronner: Geld en sponsoring is besproken, maar wie gaat er
achteraan? Peter stelt voor om met Harm Mink bedrijven langs gaan om
sponsor te worden voor 50 euro. Maar dan wel afspraak om dat voor
langere tijd aan te gaan qua sponsor. Behoefte om groep/commissie te
formeren om sponsoring vorm te geven. Met Peter uitdenken. Peter
uitnodigen voor vergadering over sponsering. Jacob, Hendrik, Sybren en
Harm ook uitnodigen. Ook club van 25 bespreken in deze groep.
Maaike Bokma: Kantine barpersoneel planning ligt in kantine en komt ook
op internet. Graag invullen wanneer je een kantine dienst kunt draaien
tijdens competitieavonden en wedstrijddagen.
12. Afsluiting

22:25 uur bedankt Johannes iedereen voor komst en inbreng en sluit de
vergadering.
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EVEN VOORSTELLEN: DENNIS DE MEER!
Mijn naam is Dennis de Meer, 25 jaar en op een klein uitstapje naar Stiens
na mijn hele leven woonachtig in Leeuwarden. Ik ben +/- 10 jaar lid van OG
Huizum. OG Huizum is voor mij de plek waar ik de liefde voor het kaatsen
heb gevonden, ik heb hier een jaar gekaatst. Na dit jaar kwam de uitstap
naar Stiens en verwaterde mijn connectie met de club en het kaatsen.
Sinds 2 jaar ben ik weer terug bij de club. Sindsdien draai ik een paar keer
per jaar bardiensten op de donderdagavond.
Op vrijdag 22 maart ben ik toegetreden tot het bestuur als algemeen
bestuurslid. Samen met de andere bestuursleden heb ik heel veel zin in
deze uitdaging.
Naast het vrijwilligerswerk bij OG Huizum bestaat mijn leven uit het volgen
van de opleiding HBO Rechten, werken als schoonmaker en meer
vrijwilligerswerk bij LVV Friesland en Aris.
Tot bij de club en mochten er vragen zijn schroom niet, maar spreek me
gerust aan.
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EVEN VOORSTELLEN: MAAIKE VEENSTRA - BOKMA!
Op 22 maart 2019 ben ik toegetreden tot het bestuur van OG Huizum. En
nu mag ik mij voorstellen voor degenen die mij nog niet kennen.
Mijn naam is Maaike Bokma, 40 jaar geboren in Leeuwarden en
opgegroeid in Stiens.
In Stiens ben ik door mijn ouders in aanraking gekomen met kaatsen.
Vanaf mijn 6e tot en met 12e heb gekaatst. Ik was niet echt een talentje,
maar had wel een hoop lol.
Rond mijn 20ste ben ik naar Leeuwarden verhuist. Aantal jaren later ben
ik via Klasien Borger bij OG gekomen en kaats met veel plezier. Naast
kaatsen bij OG, ben ik actief bij onze buren Lvv Friesland. Daar heb ik
inmiddels van alles gedaan van kantinemedewerker tot bestuurslid. Op dit
moment ben ik teammanager van onze eerste selectie.
Nu dus ook bestuurslid bij OG Huizum, een nieuwe leuke uitdaging!
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KAATSACTIVITEITEN 2019
Dankzij de ledenkaatscommissie en de samenwerkende kaatsverenigingen
hebben we weer een mooie kaatsagenda! Hieronder vinden jullie de
ledenpartijen van OG Huizum, de gezamenlijke ledenpartijen en de
KNKB/federatiepartijen.

Datum

Partij

11 april do Start kaatsseizoen op het veld
16 april di

Start training op het veld

21 april zo Bestuurskaatsen LKC
28 april zo Gezamenlijke ledenwedstrijd OG Huizum
8

mei di

Leeuwarder competitie LKC

12 mei zo Gezamenlijke ledenwedstrijd in Marssum
23 mei do Leeuwarder competitie Lekkum
25 mei za

Federatie jeugd bij OG

Tijd
19.00
18.30
12.00
12.00
19.00
12.00
19.00
13.00

30 mei do Gesloten i.v.m. hemelvaartsdag
2

juni zo Ledenwedstrijd Huzumer slagerpartij

4

juni di

Leeuwarder competitie KV het Plein

16 juni zo Ledenwedstrijd Dicky Scholtenpartij VF
20 juni do Leeuwarder competitie OG Huizum
23 juni zo KNKB meisjes VF
30 juni zo Gezamenlijke ledenpartij in Lekkum
7

juli

zo KNKB Hoofdklasse Heren + Dames VF

10 aug za

Gezamenlijke ledenwedstrijd LKC

14 aug wo Heren 55+
18 aug zo Ledenwedstrijd Café de Ruspartij
25 aug zo Gezamenlijke ledenpartij Het Plein
8

sep

29 sep

zo KNKB jongens
zo Slotdag OG Huizum VF

O.G. Huizum
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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
of facebook OG Huizum.
Trainingen/dinsdagavond
De veldtrainingen zijn op dinsdag en starten 30 april op het kaatsveld van
O.G. Huizum. De trainingen worden verzorgd door Johannes Dijkstra. De
jeugd traint 19.00 tot 20.00 uur. De training stopt als de schoolvakantie
begint. De laatste training is op 9 juli.
Als je op dinsdag in de zomervakantie zelf een balletje wil blijven slaan is
dat natuurlijk mogelijk. Stem dit dan via de groepsapp af met de andere
jeugdleden(en ouders). De club stelt de ballen beschikbaar om zelf te
kunnen kaatsen en trainen.
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!!!
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Meer informatie
Voor de agenda en de actuele informatie kun je kijken op www.knkb.nl .
Klik op “Kaatsseizoen ‘19” 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 actuele informatie op facebook “federatie Mid Fryslan”.
Opgave graag uiterlijk op dinsdagavond 19.00 uur voor de wedstrijd.
Mocht je KNKB wedstrijden willen kaatsen, omdat je de opslagafstand
beheerst, dan kan je je opgeven door naar de site van de KNKB te gaan,
www.knkb.nl. Opgeven via de KNKB-site gaat als volgt:
- ga naar www.knkb.nl
- ga naar Kaatsseizoen '19
- ga naar wedstrijdagenda
- klik bij wedstrijdtype op KNKB
- zoek de wedstrijd op waar je aan mee wilt doen en klik die aan
- volg de instructies (bondsnummer en geboortedatum benodigd)
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)

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
2019 10 jaar oud bent, dan kaats je in 2018 in de pupillen categorie.

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- April 2019 -

Pagina 27

Federatie Mid Fryslan wedstrijdagenda
Datum
zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

11 mei 2019
18 mei 2019
25 mei 2019
31 mei 2019
8 juni 2019
15 juni 2019
22 juni 2019
29 juni 2019
6 juli 2019
14 sep 2019

Vereniging
Reduzum
Grou
Huizum
Raerd
Irnsum
Warga
Goutum
Jubbega
Akkrum
Reduzum

Aanvang wedstrijd
13:30 uur
13:30 uur
13:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
13:00 uur
13:00 uur
13:00 uur
13:00 uur
13:00 uur (Frije Federaasje)

Afdelingscompetitie 2019
Categorie 1; welpen en pupillen en school meisjes
Categorie 2; school jongens en jongens en meisjes
Datum

Vereniging

Categorie

Aanvang wedstrijd

vrijdag 14 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019
vrijdag 28 juni 2019

Raerd
LKC
Grou

Categorie 1+2 17:30 uur
Categorie 1+2 17:30 uur
Categorie 1+2 17:30 uur
(Prijsuitreiking)

Namens onze club, OG HUIZUM, wens ik jullie een plezierig en succesvol
kaatsseizoen toe!
Johannes

O.G. Huizum
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REGLEMENT COMPETITIEKAATSEN 2019
Competitieavonden OG Huizum:
.

Net als vorig jaar spelen we de competitie op iedere donderdagavond
vanaf 9 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 tegen
eersten in mindering gebracht.
Leeuwarder competitie
Wat dit jaar nieuw is, is de extra gezamenlijke competitieavonden met LKC,
Lekkum en het Plein. Hierbij kun je 2 partijen per avond bij een van de
andere verenigingen spelen. De slotavond is bij OG Huizum en dan vindt
ook de prijsuitreiking plaats.
Data:
8 mei
23 mei
4 juni
20 juni

LKC
Lekkum
Het Plein
OG Huizum

De aanvang is 19:00 uur en leden betalen geen inleg.
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Afschermen van je@@PESTAARTJES
IP-adres!

Windows
“Microsoft has announced to stop the support for Windows 7 systems by
Jan 14, 2020.”
Oftewel vanaf volgend jaar geen ondersteuning meer voor Windows 7. Dus
mocht je nog niet zijn overgestapt op Windows 10 dan wordt het tijd voor
een overstap. Met bepaalde trucjes is een upgrade naar Windows 10 nog
uit te voeren. Maar als je pc erg oud is kan je beter over naar Linux Mint.
Mocht je een Windows 10 willen kopen kijk dan eens op
https://www.licentiecodes.nl. Daar koop je alleen de licentie code en de
rest kan je downloaden. Werkt prima, ook voor bijvoorbeeld een Office
pakket.

Chromecast…Wat anders!
Chromecast is een handige uitbreiding voor je tv. Aansluiten op HDMI en
met je mobiel/tablet de programma’s streamen naar je tv. Hoef je geen
extra mediabox meer te huren van KPN/Ziggo. Ook met een Netflix/Spotify
abonnement prima te gebruiken. (prijs €39,-)
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Beveiliging
Als je op jouw telefoon alleen apps download via de app store hoef je
eigenlijk geen extra virusscanners en dergelijk te gebruiken. Maakt je
telefoon alleen maar trager. Voor je computer is het helaas een noodzaak.
Er zijn veel gratis die prima voldoen en verder moetje uitkijken waar je op
klikt.
Extra programma’s voor je computer. Download een programma
bijvoorbeeld alleen via de website van de makers en dat is meestal niet de
eerste keuze die je tegenkomt als je zoekt met Google. Dus even opletten.
Kies altijd voor de geavanceerde of aangepaste installatie. Zo kun je goed
nakijken welke opties er actief zijn. Verwijder de vinkjes bij extra
aanpassingen en programma’s die je als ongewenst beschouwt of keur de
aanpassing op een andere manier af.
Het gras groeit alweer en de weermannen
beloven ons eindelijk lente. Dus maar weer
snel de groene weide in..
Tot kiekes, @@Spiek.nl@@
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GEZELLIGE WINTERMAANDEN 2019 IN “DE OANLOOP”
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 11 oktober
vrijdag 25 oktober
vrijdag 08 november
vrijdag 22 november
vrijdag 29 november
vrijdag 13 december
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
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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
Attie Nauta
Attie Nauta
Marga Kooistra
Marga Kooistra
Cees de Groot
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Sybren Dijkstra
Sybren Dijkstra
Jan Stelpstra
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
Nijlân
Huizum Centrum

Tette Hooghiemster

Huizum

Marco van der Kooi
Tette Hooghiemster
Jan Postmus
Tette Hooghiemster
Alle Jongsma
Alle Jongsma
Per post

De Hoven/Tulpenburg/Oranjebuurt
Huizum-Bornia en Huizum-Dorp
Aldlan west/Rapenburg
Wielenpolle
Zuiderburen
Goutum
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