
Jaarverslag 2017 – K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën

Het nieuwe kaatsseizoen staat weer voor de deur en de voorbereidingen hiervoor zijn al weer opgestart. Het 
concept van de wedstrijdagenda voor 2018 is gereed en zal binnenkort op de website komen te staan.
Uiteraard blikken we nog even terug op het afgelopen seizoen van 2017 met als hoogtepunt de winst van onze 
pupillenjongens op het NK.

Het seizoen 2017 mag gezien worden als zeer geslaagd, elke maand stonden er 2 á 3 kaatsactiviteiten op het 
programma. Met de gebruikelijke competitie voor de jeugd en de senioren en de kaatstraining voor de jeugd 
kunnen we stellen dat het kaatsen in Raerd goed op de kaart staat.

Dit alles is natuurlijk onmogelijk geweest zonder de hulp van de vele vrijwilligers die ons gedurende het seizoen 
hebben bijgestaan om de diverse activiteiten in goede banen te leiden.Perkenleggers, Keurmeesters, 
Kransenmakers, Scheidsrechters, Kantinemedewerkers, Wasvrouw, Begeleiders, Onderhoudsvrijwilligers en 
Trainers allemaal hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet.  

Maart

Op vrijdag 17 maart was de jaarvergadering met als gastspreker Johannes Brandsma alias de Brand. Het 
verhaal wat hij vertelde was interessant met komische anekdotes uit zijn kaats carrière. Zijn komst werd als een 
aangename verrassing ervaren.

Het eerste kaatsevenement wat op de agenda van 2017 stond wat het zaalkaatsen, gehouden in de Sporthal de 
Greidhoeke in Easterein. Wegens een gebrek aan animo waren we genoodzaakt de partij af te lassen. Volgend 
seizoen zullen we kijken hoe we hier een andere invulling aan kunnen geven.

April

Deze maand geen kaatspartijen, maar wel andere activiteiten. Op 1 april (geen grapje) de jaarlijkse materiaal dag
waar alle spullen aan een grondige inspectie werden onderworpen en daar waar nodig hersteld/opgekalefaterd 
werden. De gebruikelijke kaatsinfoavond werd wederom niet bezocht, maar zal in 2018 toch weer op de agenda 
staan. Er zijn een aantal nieuwe bewoners in het dorp dus wie weet!

Op zaterdag 15 april de jaarlijkse bliksemloterij, waarbij weer een leuk bedrag is opgehaald. Verder in april de 
Koningsdagspelen op de 27ste waar werd gestreden om de Poppenwiersterkorfbalbokaal.

Mei 

In mei een tweetal partijen, op zondag de 14de een ledenpartij voor alle categorieën. De eerste officiële wedstrijd 
van het seizoen. De Wez-Wis grasmat lag er bij in een perfecte staat van onderhoud en ook de sportkantine had 
een ware metamorfose ondergaan, mede door initiator Alex v.d. Woude.

Daar kwam bij, dat het een ideaal weertje was om te kaatsen, dus het beloofde een prachtige kaatsdag te 
worden. Er was ditmaal gekozen om, zowel de jeugd alsook de senioren gelijktijdig te laten beginnen en 
zodoende werden er om 11.00 uur door jong en oud de eerste ballen geslagen.
Er stonden 27 jeugdleden al vroeg op het veld om de aanwezige supporters te voorzien van prachtige op- en 
uitslagen, tussenspelen en boppeslagen. Bij 4 van de 5 partijen werd er in een poule gekaatst, waarbij het ging 
om de meest behaalde eersten en als dat het geval was kreeg je een prachtige krans en een beker!! Voor de 
schooljeugd was er een extra zakcentje te verdienen.

KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15  | info@wez-wis.nl  | www.wez-wis.nl



Bij de senioren was voldoende opgave, om in een heren en een damesklasse te kunnen kaatsen. Bij de heren 
waren er vier parturen en bij de dames drie en er  werd gekaatst in poules, waarbij het ging om de meest 
behaalde eersten. Bij de heren, was dit dusdanig spannend, dat de organisatie de grootste moeite had om de 
uiteindelijke terechte prijswinnaars te kunnen belonen voor hun tomeloze inzet. 
Na veel vijven en zessen, heen en weer slingeren kwamen de karweibonnen terecht bij de rechtmatige winnaars.

De tweede partij van mei was de jeugdfederatie van vrijdag 26 mei. Voor deze partij hadden maar liefst 75 
kinderen zich opgegeven verdeeld over 8 klassen. De vrijwilligers van de  fjildlizzersgroep moesten hiervoor 4 
velden klaarleggen om alles passend te maken te maken. Er werd gekaatst onder ideale weersomstandigheden, 
het zonnetje scheen volop en er was geen wolkje aan de lucht. Na een lange middag vol passie, strijdlust en heel
veel zweet konden uiteindelijk de prijzen verdeeld worden.

Juni

Een tweetal evenementen, het straatkaatsen en een KNKB afdeling/opstap partij voor schoolmeisjes.
Vorig seizoen stond het straatkaatsen niet op de agenda, maar de schreeuw om het straatkaatsen weer op de 
agenda te zetten was zeer duidelijk. Onder prachtige omstandigheden kon er zaterdagmiddag 10 juni, op een 
door het bestuur prachtig geprepareerd veld gekaatst worden. Voor het dorpshuis en het gemeentehuis werd om 
16.00 uur uiteengezet met de eerste wedstrijden. Het bestuur maakte nog even goed duidelijk dat in 1 keer 
boven slaan MOCHT. Dit was niet tegen dovenmansoren gezegd want al snel vlogen de eerste balen tegen de 
ramen en door de deur heen tegen de bar. Prachtig!! Het publiek wist het plein ook al redelijk snel te vinden 
waardoor het snel gezellig werd om het speelveld. De parturen waren goed aan elkaar gewaagd, waardoor er 
spannend gekaatst werd in de eerste omlopen. Dit leverde soms een verrassende uitslag op. Maar ja, in verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Inmiddels was de puzzeltocht van de merkecommissie ook afgelopen en druppelden de deelnemers één voor 
één binnen. In het dorpshuis stond voor de deelnemers aan de puzzeltocht en de straatkaatsers een heerlijk 
buffet klaar. Voor een paar centen werd er onder het genot van een drankje genoten van een heerlijke warme 
hap. Een zeer geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is.

Op zaterdag 24 juni stond er een KNKB schoolmeisjes Afd. en een schoolmeisjes d.e.l. partij op de agenda van 
K.V Wez-Wis te Raerd. Voor de Afdeling waren er 14 parturen ingeschreven en voor de opstap d.e.l. stonden 8 
namen op de lijst. Deze lijst werd aangevuld met de verliezende parturen van de Afd. Na de eerste omloop werd 
er geloot, zodat er bij de d.e.l. uiteindelijk 11 parturen van start konden gaan.

Juli

In juli stond het kaatskamp met diplomakaatsen, de Boarnsterhim partij en een ledenpartij voor alle categorieën 
op het programma.

Op zondag 2 juli stond de Boarnsterhim partij op de agenda, er werd gekaatst in drie klassen, heren A en B en 
een damesklasse. In alle klassen werd er in poules gekaatst, zodat elk partuur drie keer aan de bak kon.
Al met al een leuke en sportieve dag die werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

Vanwege de zeer slechte weersverwachting heeft het bestuur in overleg met de kaatskampcommissie en Piet 
Paulusma besloten het diplomakaatsen en het kaatskamp te verplaatsen naar 15 juli. Nadat het bivak was 
ingericht kon de jeugd hun vaardigheden laten zien op de verschillende onderdelen van de kaatssport.
Aan het eind van de middag was er een gourmet proeverij waar de kinderen konden genieten van verschillende 
soorten vlees/vis, waaronder inktvis. De dag werd afgesloten met een heuse gala avond, compleet met 
opgemaakte meiden en jongens in pak. Super geslaagd kamp onder de bezielende leiding van Berend en Doete.
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Zondag 16 juli was er wederom een ledenpartij voor zowel de jeugd als voor de senioren, sˊmorgens de jeugd en
sˊmiddags de senioren. Zowel bij de jeugd als bij de senioren was de opkomst enigszins mager, maar ondanks 
dat werd er fanatiek gestreden om de prijzen

Augustus

Op zaterdag 19 aug stond er een KNKB welpenjongens d.e.l. A en B klasse partij op de agenda van K.V Wez-
Wis te Raerd. Omdat de partij in de vakantieperiode viel waren er maar 19 aanmeldingen en daarom had de 
KNKB besloten om in één klasse te kaatsen met een verliezersronde. Op het weer was niks aan te merken, 
ondanks dat er zo nu en dan een bui was voorspeld, bleef het de hele droog en was er een aangenaam zonnetje.
In de eerste omloop werd duidelijk wie er voor de prijzen gingen strijden en wie er verder mochten in de 
verliezersronde. Daan Kooistra wist namens Raerd de tweede prijs in de winnaarsronde te winnen.

September

Zondag 3 september, als afsluiting van het seizoen, was de traditionele bekerpartij voor de jeugd en de senioren.
De ochtend was voor de jeugd. Er waren 32 jeugdleden die zich hadden opgegeven en er werd gekaatst in 5 
klassen. In alle categorieën werd gekaatst om de eersten, individueel of per partuur om zoveel mogelijk omlopen 
te kaatsen. Vergeleken met het begin van het seizoen, was het niveau van de jeugd, tijdens deze bekerpartij een 
stuk hoger. Mede door trainingen,  KNKB -en federatie partijen is het goed om te zien dat de jeugd zich goed 
ontwikkeld. Een mooie drijfveer voor de kaatsers om volgend jaar nog meer prijzen te winnen.

De senioren/35+ wedstrijd kon starten om half één. Gedurende de partijen waren er extra prijzen te verdien in de 
vorm van halve kippetjes en droge worsten. Vanuit de bestuurskar  rammelde omroeper Ruerd Veldhuis met zijn 
rondebel. Er konden extra prijzen verdiend worden voor de eerste boven-slag, zit-bal, etc. etc. De halve kippetjes
en droge worsten vlogen figuurlijk door de lucht door deze extra stimulans. Verschillende deelnemers in het veld 
maakten aanspraak op een kippetje of worst, maar de uiteindelijke kippenkoning was Jan Wiebe met drie halve 
kippetjes en één droge worst. 

Ook was er weer een Jeu de Boule evenement voor de niet kaatsers, hier werd ook fanatiek gestreden om de 
prijzen. Mooi om te zien was het grote aantal deelnemers die zich hadden opgegeven, In teams van twee werden
de potjes afgewerkt en omdat alle tweetallen aardig aan elkaar gewaagd waren, was het spannend tot op het 
laatste moment.

Met dank aan Sjouke van Kammen, die met zijn kippenkar en zijn zangkunsten voor een stukje entertainment 
zorgde.

Oktober

Het allerlaatste evenement van het seizoen, was de huldiging van de pupillen jongens, winnaars van het NK. 
Omdat het 20 jaar geleden was, dat er zijn groot succes was behaald, vond het bestuur dat dit niet ongemerkt 
mocht blijven. Samen met familie, vrienden en bekenden, werden de jongens op zaterdagavond 7 oktober nog 
eens in het zonnetje gezet. Ook verliezend finalist, het partuur van OKK Beetgum, was hiervoor uitgenodigd.
Gezien de vele positieve reacties die wij als bestuur hebben mogen ontvangen was deze avond voor alle 
betrokkenen zeer geslaagd.

Uitslagen en andere noenmenswaardigheden betreffende 2017 kunt u terugvinden op www.wez-wis.nl  
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