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Jaarverslag 2021 

Januari 

In januari zaten we helaas nog volop in ‘lockdown’ vanwege het Coronavirus. Toch zijn we weer 

begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 

Omdat het contract met hoofdsponsor Alphatrots afloopt in maart, wordt er weer druk gezocht naar 

een nieuwe hoofsponsor. Het is belangrijk om dit vroegtijdig rond te hebben, zodat de nieuwe shirts 

tijdig gedrukt kunnen worden. 

Tevens hebben we 2 nieuwe vrijwilligers bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. Dit 

zijn Bert de Vries en Petra Vietor, zij zijn alvast aangeschoven bij de regulier bestuursvergaderingen, 

welke helaas nog steeds via Teams worden gehouden. Tijdens de jaarvergadering in maart zullen 

deze nieuwe bestuursleden officieel worden voorgedragen. 

Februari/Maart 

Er zijn inmiddels gesprekken geweest met de nieuwe hoofdsponsor, Jentje Zantema hebben we 

bereid gevonden om met zijn bedrijf Autobedrijf Jentje Zantema voor de komende jaren een 

verbintenis aan te gaan. 

Tevens zijn we ook druk in de weer geweest om met al onze andere sponsoren weer nieuwe 

afspraken te maken voor het aankomende seizoen. 

Omdat we in februari nog niet helemaal duidelijk hadden of er weer een bliksemloterij gehouden kon 

worden. Hebben we ervoor gekozen om dit jaar een actie met borreltassen te houden. Iedereen kon 

bij de kaatsclub een borreltas bestellen. Voor elke bestelde borreltas ontving de kaatsclub een 

donatie. De totale opbrengst van deze actie bedroeg ruim € 700,00 

April 

We hebben gelukkig met Aluca Bouma een tijdstip kunnen vinden waarop zij, ondanks haar drukke 

agenda, kaatstraining kon geven. Andere trainers die ook dit seizoen weer met veel energie ons 

bijstonden waren: Anno Wijtsma; Ilse Kooistra; Sanne van Vilsteren; Jelmer Foppe Drijfhout; Jens 

Kooistra; Sybrand Veldhuis; Marrit de Groot en Wobbe Kooistra. Ook is het competitiekaatsen voor 

de jeugd weer begonnen. 

Mei 

Ondanks dat heel veel activiteiten niet doorgang kunnen vinden vanwege coronabeperkende 

maatregelen mag de jeugd onder voorwaarden wel sporten. Aangezien onze vereniging in de 

bevoorrechte positie is dat wij veel jeugdleden hebben vinden wij dus als bestuur dat we er zoveel 

mogelijk aan moeten doen om jeugdactiviteiten aan te bieden. Zo hebben wij op 2 mei een 

jeugdledenwedstrijd georganiseerd. 

Totaal waren er 52 jeugdleden in 7 categorieën en dat is toch best veel als je bedenkt dat er toch 

vanwege de vakantie enkele afwezigen waren. 



                                                   
 

K.V. Wêz-Wis Raerd/De Lege Geaën | Slingerbochten 14, 9012 DZ  Raerd | info@wez-wis.nl | www.wez-wis.nl 

 

Vanaf half mei waren er ook weer mogelijkheden voor volwassenen om in de buitenlucht te sporten. 

Wedstrijden waren nog niet mogelijk, maar trainen mocht wel. Dus kon er op vrijdagavond ook weer 

gekaatst worden. De eerste jeugdwedstrijd van het jaar kon ook worden gehouden. Dit was een 

straatkaatspartij. Op 27 en 28 mei was de slingerbochten omgetoverd tot een ware straatkaatsarena. 

Er werd op straat met luchtballen gekaatst. Er is fanatiek door de jeugd gestreden, de uitslagen van 

deze wedstrijd zijn terug te vinden op de website. Ook is het competitiekaatsen voor de senioren 

weer begonnen. 

Juni 

De nieuwe afdeling shirts zijn klaar, helaas worden de nieuwe D.e.L. shirts vertraagd geleverd. Er 

wordt door de shirtleverancier tijdelijk eerst een opdruk op de bestaande shirts gemaakt. 

Op zondag 13 juni stond de eerste ledenpartij op het sportveld op de agenda. Dit was een wedstrijd 

voor zowel jeugd als senioren. Het was een mooie zonnige kaatsdag. De uitslagen van deze wedstrijd 

zijn terug te vinden op de website. 

Op zondag 20 juni stond er een KNKB wedstrijd op het programma. Dit was een jongens 

afdelingswedstrijd met opstap. Er hadden zich maar liefst 30 parturen voor opgegeven. De finale ging 

dus tussen het favoriete partuur van Bolsward en het op het eigen veld kaatsende Raerd (Jens, 

Sybrand en Jelmer Foppe). Ondanks het sterker geachtte Bolsward nam Raerd de leiding in de finale 

en stond deze 1 keer af. De finale werd verrassend gewonnen door het partuur van Raerd die de 

partij beslisten met een bovenslag. Om 20.00 uur konden de prijzen dan ook worden uitgereikt. Als 

vereniging zijnde kunnen we terug kijken op een geweldige kaatsdag. 

Zaterdag 26 juni mocht het weer en konden de kinderen deelnemen aan het Kaatskamp. Het was een 

middag en avond vol activiteiten op het sportveld en in het dorp. Er kon gekaatst worden in de 

onesie, maar aangezien we zeer aangename temperaturen hadden lieten de meeste kinderen de 

onesie voor wat het was. 

Voor de kabouters was er een prachtig springkussen, waar ze nog meer energie op kwijt konden, 

tussendoor was er volop limonade en lekkers, met als afsluiter Amerikaans patat eten. 

Na het kaatsen was het voor de welpen en pupillen tijd voor de speurtocht naar de volgende 

activiteit. In de haven lagen allemaal wateractiviteiten klaar: draken waterglijbaan, watertrampoline 

en opblaasbare ballen waar de kinderen in konden en over het water verplaatsen en suppen. Na al 

dit spektakel gingen de kids moe maar voldaan terug naar het veld, de onesie aan en ook lekker 

Amerikaans patat eten. Vervolgens werd de dag afgesloten met lasergamen in het Raerder bosk. We 

zagen snipers in onesies door het Raerder bosk sluipen. 

Het was een mooie dag vol met sport en spel en mooi weer! 

Juli 

Om senioren die geen kennis van het kaatsen hebben, bekend te krijgen met de spelregels van het 

kaatsen, hebben we ‘Kaatsen voor beginners’ georganiseerd op de vrijdagavond 2 juli. Onder de 

bezielende leiding van Wiebe Stelwagen werden de deelnemers de regels bijgebracht door het spel  
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zelf te beoefenen. De deelnemers zijn zo enthousiast geworden dat ze de rest van het seizoen 

hebben deelgenomen aan het competitiekaatsen. 

 

Op zondag 4 juli werd er een ledenpartij voor alle categorieën georganiseerd. Er deden 47 

jeugdleden en 21 senioren mee. Er werd daarom al om 9 uur begonnen met de jeugd. Uiteindelijk 

werd om half zes de laatste slag gekaatst bij de senioren 

Op 25 juli stond er nog een KNKB-wedstijd op het programma, dit was een “Schoolmeisjes Door 

elkaar loten” partij. Er werd gekaatst in een A- en B-klasse. In de A-klasse won Ilse Kooistra samen 

met Selma vd Wal (Menaam) de 1e prijs. 

Augustus 

In deze maand hadden we als vereniging geen activiteiten op de planning staan maar hebben we wel 

voor de Merkecommissie de “Merkepartij” georganiseerd. 

September 

Zondag 5 september was er de bekerpartij voor zowel de jeugd als de senioren. Het was een mooie 

zonnige dag en veel deelname. De dag verliep mooi, de oudere jeugd startte wat later met kaatsen 

zodat er eerst voldoende velden beschikbaar waren voor onze jonge kaatsers. Met behulp van enkele 

ouders liep alles op rolletjes. Aan het eind van het seizoen worden ook de bekers uitgereikt voor het 

Competitiekaatsen.  

Ook werd er een Jeu de Boules wedstrijd gespeeld.  

Voor de F1 fans kon er naar de F1 race gezien worden op TV, welke gewonnen werd door Max 

Verstappen. 

Op zondag 19 september werd het straatkaatsen voor senioren georganiseerd op het dorpsplein 

voor het dorpshuis. De opgave en loting kon ter plaatse. Er was een vol deelnemersveld en er kon in 

een dames- en herenklasse worden gekaatst. Tevens was er Jeu de boules voor de liefhebbers. De 

prijzen voor deze partij waren slagersbonnen. Het schijnt dat de prijswinnaars hier nog een keer een 

gezellige barbecue mee hebben gehouden. 

Oktober 

In verband met de coronamaatregelen heeft de jaarvergadering van 2020 plaatsgevonden op 29 

oktober in plaats van in maart. Als vereniging waren we blij dat deze vergadering plaats kon vinden 

zodat we een paar belangrijke punten konden afhandelen.  

November 

Geen activiteiten we een bestuursvergadering in Teams in verband met de coronamaatregelen. 

December 

Geen activiteiten en vergaderingen. 


