Jaarverslag 2019 – K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën
Het nieuwe kaatsseizoen staat weer voor de deur en we zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen. De eerste partij van 2020, het zaalkaatsen te Easterein, zal plaatsvinden op zaterdagavond 14
maart. Het concept van de wedstrijdagenda voor 2019 is gereed en de definitieve versie zal binnenkort te zien
zijn op de website. Wederom een uitdagend programma, mede door het feit dat we bezig zijn om ook wallball
activiteiten te organiseren. Hoe e.e.a. er uit gaat zien horen jullie zo snel mogelijk.
Uiteraard blikken we nog even terug op het afgelopen seizoen van 2019 met als hoogtepunt het realiseren van
de bouw van onze nieuwe blikvanger op het kaatsveld ‘’ de Wall Ball muur’’
Het seizoen 2019 was weer zeer geslaagd, maandelijks stonden er meerdere kaatsactiviteiten op het
programma, juni was de drukste maand met een KNKB partij, de straatkaatsweek voor de jeugd en senioren, een
ledenpartij voor alle categorieën, het kaatskamp met diplomakaatsen en als laatste de Boarnsterhimpartij. Ook
de competitie voor de jeugd en senioren en de kaatstraining voor de jeugd werden weer goed bezocht. Met name
in de jongste categorie konden we een groot aantal nieuwe leden verwelkomen. Prachtig om te zien dat de
kaatssport heel erg leeft in ons dorp.
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 allen hartelijk dank voor jullie grenzeloze inzet.
Onderstaand een korte terugblik over het kaatsseizoen 2019.
Januari
Na een aantal brainstormsessies over een te houden winterevenement, kwamen we op het idee om een veiling
te organiseren, om zodoende wat extra inkomsten te genereren ten behoeve van het kaatsmuur project.
Vanuit het dorp kwam een groot aantal goederen en diensten die ter veiling werden aangeboden.
Van kruiwagen tot massage, van een hometrainer tot een dag varen met een admiraalssloep, het kon niet op!
Zo was er op zaterdag 26 januari ‘’Onder de Hamer’’ met Berend Raap als veilingmeester. Een drukbezochte
avond waar de biedingen over en weer vlogen. Een zeer geslaagde avond, waar een mooi bedrag mee
opgehaald is. Uiteraard was dit alleen mogelijk door de vele veiling items die ingebracht zijn en hiervoor willen we
iedereen bedanken voor hun enthousiaste medewerking.
Maart
Het eerste kaatsevenement wat op de agenda van 2019 stond wat het zaalkaatsen, gehouden in de Sporthal de
Greidhoeke in Easterein. Dit jaar hebben we net als voorgaand jaar de partij samen met K.V Irnsum
georganiseerd. Vanuit Raerd waren er 9 opgaves en uit Irnsum 6. Het was even puzzelen, maar uiteindelijk werd
er gekaatst in een A-klasse en een B- klasse. In de A-klasse konden er 4 parturen geformeerd worden, zodat
eenieder drie potjes kon spelen. In de B-klasse waren er 6 deelnemers en daar werden ook drie potjes gespeeld
met telkens een andere lijst. Ook deze keer werd er weer gekaatst met een zachte bal om zodoende wat meer
tussenspel krijgen.
Op vrijdag 22 maart was de jaarvergadering met de gebruikelijke agendapunten. De plannen voor het realiseren
van de kaatsmuur zijn in een ver gevorderd stadium, vergunningen en diverse subsidies zijn aangevraagd en de
begroting is sluitend gemaakt met inkomsten uit verschillende bronnen. Wobbe heeft de stand van zaken
doorgenomen en licht e.e.a. toe aan de hand van een presentatie.
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Ook stond de traditionele materiaal dag weer op het programma en werden alle spullen gecontroleerd, alles
grondig schoongemaakt en werd het materiaalhok opnieuw ingericht.

April
In april toch maar weer de kaatsinfo avond gehouden, ditmaal niet voor niks, dus deze dag houden we erin.
Op zaterdag 13 april was de jaarlijkse bliksemloterij en gingen we weer met een kar vol mooie prijzen door het
dorp, waarbij weer een leuk bedrag is opgehaald.
In april was ook de start van de trainingen voor de jeugd, Aluca Bouma was bereid gevonden om deze trainingen
te verzorgen. Anno Wytsma is daar noodzakelijkerwijs later bijgekomen, gezien het grote aantal jeugdleden dat
zich had opgegeven. Zo kon er een mooie verdeling gemaakt worden tussen de jongere en oudere jeugd, om
zodoende eenieder voldoende aandacht te kunnen geven.
Mei
In mei een drietal partijen, de eerste op zondag 12 mei. De eerste ledenpartij van het seizoen, alle categorieën,
zowel jeugd als senioren begonnen s’ morgens om 10.00 uur. Er was besloten om dit seizoen eens te kijken hoe
het is, om jong en oud gelijktijdig te laten kaatsen. Het leverde voordelen, maar ook nadelen op.
Op zondag 19 mei stond er een KNKB-schooljongens Afd. en een schooljongens d.e.l. partij op de agenda van
K.V Wez-Wis te Raerd. Om 10.00 uur stipt werd er aangevangen door de Afdeling, hiervoor waren er maar liefst
20 parturen ingeschreven, waaronder onze eigen jongens, Jelmer Foppe Drijfhout, Jens Kooistra en Sybrand
Veldhuis. Er werd gekaatst onder lekkere weersomstandigheden met een toch wel aardig windje uit het noorden.
Na de eerste omloop werd er geloot voor de opstap/d.e.l. zodat ook deze categorie met 13 parturen van start
konden gaan.
Vrijdag 13 mei, de dag na Hemelvaartsdag, ook de jaarlijks terugkerende federatie d.e.l. partij voor de jeugd.
Toch een lichte afname qua deelname, maar een geslaagde dag.
Juni
Juni was de drukste maand met maar liefst 6 evenementen, een KNKB-afdeling/opstap partij voor schoolmeisjes,
een straatkaatsweek voor de jeugd, het straatkaatsen voor de senioren, een ledenpartij alle categorieën, het
jaarlijkse kaatskamp met diplomakaatsen en als laatste de Boarnsterhimpartij.
Op zaterdag 1 juni stond de tweede KNKB-wedstrijd op de agenda van K.V. Wez-Wis de Lege Geaen. Voor deze
Schoolmeisjes Afdelingspartij stonden er 12 parturen op de lijst, waaronder ons eigen partuur met Ilse Kooistra,
Marrit de Groot en Janna Veldhuis. Op deze prachtige zomerse dag werd in de eerste omloop snel duidelijk wie
de favorieten waren. Bolsward en Folsgare wisten beide hun partij met 5-0 te winnen, maar ook Stiens en Tzum
wonnen hun partij vrij gemakkelijk. Door afmelding van het Goënga hoefde Raerd niet in actie komen. In de
tweede oploop hadden de meiden uit Raerd niet veel in te brengen tegen Stiens, er werd vrij kansloos met 5-2
verloren.
Omdat het straatkaatsen het voorgaande jaar een groot succes was, stond er dit seizoen een heuse
straatkaatsweek op de agenda. Voor de jeugd was de Slingerbochten een paar dagen het decor voor de
voorrondes. De finales voor de jeugd en het straatkaatsen voor de senioren werden gespeeld voor het
Dorpshuis. Deze week is zeer goed bevallen en zal zeker terugkomen in het nieuwe seizoen.
Zondag 23 juni wederom een ledenpartij voor alle categorieën, bij de jeugd was er veel opgave. Met name bij de
welpen en welpen beginners, maar liefst 13 partuurtjes van 2 konden er geformeerd worden. Het is goed om te
zien dat dat het kaatsen leeft bij de allerkleinsten, menig vereniging is hier jaloers op.
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S ’middags was de beurt aan de senioren, helaas geen dames, maar bij de heren waren er 8 parturen.
En dan het laatste weekend van juni met op zaterdag de 29ste het kaatskamp en het diplomakaatsen,
weer een hele happening waar de jeugd hun kaats skills konden laten zien. Na het officiële gedeelte, het
diplomakaatsen, ging het programma verder onder leiding van Berend en Doete en ging de jeugd s’ avonds
paintballen.
Als laatste was er op zondag 30 juni de Boarnsterhimpartij met dit jaar wel voldoende deelname om het door te
laten gaan. Organisator Ruerd Veldhuis had voldoende opgave om in twee poules te kaatsen, zodat iedereen
twee partijen kon spelen. Een geslaagde dag met mooi weer en een gezellige nazit.
Juli
Op zondag 14 juli was al weer de derde ledenpartij van dit seizoen. Ondanks dat we om 9.00 uur al waren
gestart met de jeugd liep deze wedstrijd toch nog wat uit, maar om kwart voor een konden we starten met de
senioren. Tot onze spijt waren er deze dag geen dames zodat we met 2 perken konden volstaan. Er werd
gekaatst in 2 poules waarbij de winnaars van deze poules het tegen elkaar op moesten nemen in de finale.
Ook nieuw dit seizoen was een KNKB eerste klas Dames vrije formatie partij gehouden op zondag 28 juli.
Vanwege een periode van extreme droogte, was het noodzakelijk om het veld goed te bewateren om het veld in
goede conditie krijgen. Deze taak is werd echter iets te goed uitgevoerd, zodat de aanvangstijd iets uitgesteld
moest worden i.v.m. de hoge waterstand op het. Tsjep was in de veronderstelling dat er een Miss wet T-shirt
verkiezing was, vandaar wat dat er wat extra gesproeid was. Uiteindelijk was het veld bespeelbaar en kon een
uur later dan gepland begonnen worden met de eerste omloop en werd het een mooie kaatsdag.
Augustus
In augustus waren er met uitzondering van de Merkepartij geen andere kaatsactiviteiten op Jongemakrite, mede
door de vakantieperiode was hiervoor gekozen.
September
Zondag 1 september, als afsluiting van het seizoen, was de traditionele bekerpartij voor de jeugd en de senioren.
Op deze mooie zondagochtend in september begonnen we met de jeugd aan onze jaarlijkse bekerpartij. In alle
categorieën werd fanatiek gekaatst vanwege de eventuele eeuwige roem van het winnen van de koning(ing) titel
van de betreffende klasse.
Een op zich wel een unieke dag vanwege het feit dat er op deze dag 2 partijen werden gekaatst. De KNKB
Schooljongenspartij in Poppenwier mogelijk gemaakt door de inwoners van Poppenwier en de ouders van de
kaatsende jeugd. En de traditionele bekerpartij in Raerd.
We hebben als vereniging geprobeerd zoveel mogelijk de jeugd in hun eigen categorie te laten kaatsen maar bij
sommige categorieën is dat onmogelijk en moet je wat schuiven, zodat alles een beetje in evenwicht is.
S’ middags was de beurt aan de senioren, bij de dames waren er 6 opgaves en daar kon mooi een competitie
gekaatst worden. Bij de heren werd er gekaatst in 2 poules en daar waren enkele spannende partijen.
Om kwart voor vijf kon er met de finale aangevangen worden tussen de parturen van Durk Jan Zantema, Niels
Schut en Andre v/d Staal tegen Oeltsje v/d Woude, Jan Teitsma en Gerard v/d Meer. Ondanks dat het partuur
Zantema cs steeds een voorsprong had bleef het partuur v/d Woude cs aan een elastiek hangen en kwam op het
laatst terug tot 5-5 toch trok het partuur van Zantema cs aan het langste eind.
Bij de jeu de boules viel de deelname iets tegen vergeleken met vorig jaar maar desondanks kon er onder de
bezielende leiding van onze steunpilaren Dicky en Wiebe een mooie wedstrijd uiteengezet worden. De winnaars
hier waren onze tûke dames Tineke Jorritsma en Margriet de Vries.
Na de prijsuitreiking van zowel het competitiekaatsen en de bekerpartij konden de voetjes nog even van de vloer
met Siep & Anita.
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Het laatste evenement van september en tevens hoogtepunt van het seizoen was de feestelijke opening van
onze nieuwe kaatsmuur. De voorbereidingen en het uiteindelijk realiseren van dit project heeft heel tijd gevraagd
van iedereen die hierbij betrokken is geweest. Maar het resultaat mag er zijn. Op zaterdagmiddag 7september
werd de muur officieel geopend door Burgemeester en dorpsgenoot Janne Wietske de Vries. Na de opening kon
iedereen kennis maken met het muurkaatsen. Er waren verschillende demonstraties en uitleg over de spelregels
door onder andere Tjisse Steenstra.

Voor zover het jaarverslag seizoen 2019.
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