
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaatsseizoen 2013 

Programma en informatieboekje  
 

(Inclusief het complete wedstrijdrooster) 

Kaatsvereniging “Sla Raak” te Engelum 
Opgericht 28 april 1899, lid K.N.K.B. 
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Voorwoord 

 
Beste leden, donateurs en kaatsliefhebbers, 
 
Voor ons ligt weer een nieuw kaatsseizoen. Wij als bestuur hebben de eerste vergaderingen al 
weer achter de rug. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar, zoals het 
opstellen van de wedstrijdagenda, de begroting, voorbereiden van de jaarvergadering en het 
bespreken van alle andere zaken waarmee we dit jaar te maken krijgen.  
 
Terugkijkend op vorig jaar kunnen we stellen dat we een mooi seizoen hebben gehad, zowel op 
als rond het veld. Zo hebben we het fenomeen nachtkaatsen weer terug op de agenda gezet, 
omdat dit een groot succes was. Wel hebben we moeten constateren dat we dit jaar een uurtje 
eerder moeten beginnen omdat het wel echt letterlijk nachtkaatsen werd……  
Vorig jaar was de officiële opening van ons nieuwe gebouw. We hebben al een seizoen optimaal 
kunnen profiteren van alle voorzieningen die we daar nu hebben. Onze “huistimmerman” Yne 
Ynema heeft voor ons een paar mooie karren gemaakt, welke het veldleggen en opruimen een 
stuk eenvoudiger heeft gemaakt. 
 
Vorig jaar hebben jeugdleden meegedaan aan de POIESZ sponsoractie, wat weer een mooi 
bedrag heeft opgeleverd. Dit bedrag komt onder andere te goede aan trainingsmaterialen. 
Daarnaast zijn er voor dit jaar weer enkele nieuwe shirts aangeschaft voor de afdelings- en ‘door 
elkaar loten’ partijen. We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel talentvolle jeugdleden, die 
zowel aan de Federatie als aan de KNKB wedstrijden deelnemen. Verder traint de jeugd iedere 
week onder de deskundige leiding van Willem Postma. 
 
Ook onze zondag Merke-partij, welke we gerust een klassieker kunnen noemen, geniet nog 
steeds grote belangstelling onder zowel kaatsers als publiek. Al met al hebben wij dan ook niks 
te klagen en zien wij dit jaar dan ook weer met vertrouwen tegemoet! Maar let wel: het bestuur 
is maar een onderdeel van onze vereniging en we zullen dus met ons allen de schouders er 
onder moeten steken om ook van dit seizoen weer een geslaagd seizoen te maken!! 
 
Namens KV “Sla Raak” 
Jisse Postma 
 

Belangrijke weetjes: 
 

 De nieuwe jeugdwedstrijd, de ‘BIM’ partij, is op 7 juli 2013 in Marssum (opgeven voor 30 juni via 
opgaveslaraak@hotmail.com of bij de competitie, inleg is 2 euro). 

 Herman Osinga de jeugdcommissie komt versterken en er nog een vacature is. 

 De training start op 11 april en de trainers zijn wederom Willem en Willem.  

 Het veld wordt, tijdens het senioren competitiekaatsen, door de kaatsers ZELF gelegd.  

 De contributie en inleggelden ook dit jaar niet gewijzigd worden. 

 Op de website (www.kvslaraak.nl) staat meer informatie en actuele mededelingen. Houdt de website 
tijdens het seizoen dus goed in de gaten! 

 Opgave voor de KNKB-wedstrijden voortaan tot dinsdagavond 19.00 uur kan en de wedstrijden op 
donderdagavond 18.00 uur online staan. 

 De heer Yne Ynema is tot erelid benoemd op 21 maart 2013 (zie ook pagina 8). 

mailto:opgaveslaraak@hotmail.com
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Kaatsen 

 
Er is bekend dat omstreeks het jaar 1850 in Engelum al werd gekaatst. 

 
 
 
 

 
 

    
 

 
 
Daar de jeugd de toekomst heeft, moeten wij er met elkaar voor zorgen dat de kaatsvereniging 
ook de volgende 100 jaar nog kan blijven bestaan. Momenteel zijn er veel jongeren aan het 
kaatsen bij Sla Raak. Ook dit jaar gaan er weer nieuwe kaatsers van start in de leeftijd vanaf 6 
jaar. Ben jij ook al 6 jaar of ouder, dan ben jij ook van harte welkom. Kaatsen is een leuke sport 
voor jong en oud. Dus jongeren en natuurlijk ook de ouders, nodigen we uit om dit kaatsspel 
een keer mee te spelen.  

 

  
 

Eerst een keer doen, dan weet je pas hoe leuk kaatsen is! 

In 1899 werd de oprichting 
van een kaatsvereniging onder de naam 

‘Sla Raak’ een feit. 

Het ledental is stabiel gebleven 
t.o.v. 2012 en het aantal jeugdleden 

is hoopvol. 
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Kaatsschema 
 

Voor de jeugd vanaf 6 jaar begint de competitie op woensdag 1 mei 2013. Je moet je 
aanmelden voor 19.00 uur op het kaatsveld. 
 
De training begint echter al op 11 april, hierover meer verderop in dit boekje. Belangrijke 
datums van het trainen staan ook in het kaatsschema jeugd vermeld. De wedstrijden van “Lyts 
OKK” staan ook vermeld in het kaatsschema. Bij deze wedstrijden mogen alle kinderen meedoen 
vanaf groep 3. De wedstrijden worden gehouden op woensdagmiddag bij sportcomplex ‘It Bosk’ 
te Beetgum en de opgave verloopt via de scholen. 
 
Voor de senioren begint het competitiekaatsen op dinsdag 7 mei 2013! 
 
We hopen dat de opkomst weer groot is en dat er op een sportieve manier gekaatst en getraind 
gaat worden. 

 

Wedstrijd- en kaatsrooster JEUGD tot 14 jaar, seizoen 2013 
 

 

Competitieregels:  
In de drie weken na de “Engelumer Merke“ is er geen competitie voor de jeugd. De eerste 8 
gekaatste competitiewedstrijden tellen mee voor de punten. De laagste score gaat er niet af! 
Bij de senioren geldt dat er alle weken competitie is (deze tellen allemaal mee!) en de eerste 10 
gekaatste competitiewedstrijden meetellen voor de punten. De laagste score gaat er af. De 
competitiestanden worden net als vorig bijgehouden op de site van “K.V. Sla Raak” 
(www.kvslaraak.nl). 

11 april 
1 mei 
4 mei 
8 mei 
12 mei 
22 mei 
29 mei 
4 juni 
5 juni 
6 juni 
12 juni 
15 juni 
26 juni 
?? juni 
7 juli 
26 juli  (vrijdag) 
28 juli 
28 augustus 
7 september 

Start training jeugd 
Start competitie jeugd 
1e Federatiewedstrijd (zie federatie op pagina 6) 
Lyts OKK (via school opgeven v.a. groep 3) 
Marssum – Engelum (jeugd van 7 tot 14 jaar) 
Straatkaatsen 
Lyts OKK 
Afdelingskampioenschappen federatie (voorrondes) 
Lyts OKK (Tjeerd Bakkerpartij) 
Afdelingskampioenschappen federatie (finales) 
Kind-Ouderpartij (geen competitie) 
Frans Jepmapartij 
Lyts OKK 
Laatste training / Afsluiting 
BIM partij (jeugd van 6 tot 14 jaar) 
Dorpskaatsen (Merke) 
“Blokjelopen” Merke partij 
Lyts OKK 
PC 

aanvang   17.00 uur 
aanvang   19.00 uur 
aanvang   13.00 uur 
aanvang   13.00 uur 
aanvang   12.00 uur 
aanvang   18.00 uur 
aanvang   13.00 uur 
aanvang   18.00 uur 
aanvang   11.00 uur 
aanvang   18.00  uur 
aanvang   17.30 uur 
aanvang   09.00 uur 
aanvang   13.00 uur 
aanvang   17.00 uur 
aanvang   13.00 uur 
aanvang   13.00 uur 
aanvang   10.00 uur 
aanvang   13.00 uur 
aanvang   ??.?? uur 

http://www.kvslaraak.nl/
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Wedstrijdrooster      K.V. Sla Raak te Engelum        2013 

 

 

Donderdag 11 april 17.00 uur Eerste jeugdtraining 

 

Woensdag 1 mei 19:00 uur Aanvang competitie (jeugd tot 14 jaar) 

 

Dinsdag 7 mei 19.00 uur Aanvang competitie (senioren v.a. 14 jaar) 

 

Zondag 12 mei 12:00 uur Marssum - Engelum (senioren, v.a. 14 jaar) 

   Marssum - Engelum (jeugd van 7 tot 14 jaar) 

 

Donderdag 16 mei 18:15 uur Straatkaatsen (v.a. 12 jaar, alleen leden) 

 

Vrijdag 17 mei 18:15 uur Finale straatkaatsen 

 

Woensdag 22 mei 18.00 uur Jeugdpartij, straatkaatsen (tot 12 jaar)   

    

Zondag  2 juni 10:30 uur Plankjespartij (leden & niet-leden, v.a. 14 jaar) 

 

Woensdag 12 juni 17:30 uur Kind-ouder partij (jeugd tot 14 jaar) 

 

Zaterdag 15 juni 9:00 uur Frans Jepma Partij (jeugd tot 14 jaar) 

  13:00 uur Frans Jepma Partij (senioren, v.a. 14 jaar) 

 

Zaterdag 29 juni 10:00 uur Federatie alle categorieën (d.e.l. + verl.r.) 

 

Zaterdag 6 juli 10.00 uur KNKB Welpenjongens A+B met herk. 

 

Zondag 7 juli 13.00 uur BIM partij, gezamenlijke jeugdwedstrijd  

   (jeugd van 6 t/m 13 jaar) 

   kaatsveld Marssum 

 

Vrijdag 26 juli 13:00 uur Jeugd dorpskaatsen (leden & niet-leden) 

 

Zaterdag 27juli 11:00 uur Senioren dorpskaatsen (leden & niet-leden) 

 

Zondag  28 juli 10:00 uur KNKB Heren Senioren (vrije formatie) 

 

Vrijdag 16 aug 20.00 uur Nachtkaatsen (senioren, v.a. 14 jaar)  

 

Zaterdag 7 sept ??:?? uur P.C. 
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Kaatstraining voor de beginners t/m schooljeugd! 
 

Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer training gegeven aan de jeugd. De trainer is 
weer Willem Postma en hij wordt, net als vorig jaar, geassisteerd door Willem van de Beek. De 
trainingstijd is gelijk aan vorig jaar en ook nu worden er twee groepen gemaakt. De trainers 
hebben er veel zin in en hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen. 
 
De eerste training start op donderdag 11 april. De training gaat vervolgens op de donderdagen 
verder. Deelnemers krijgen nog bericht over de juiste data. De training zal worden afgesloten 
met een BBQ. 
 
 
 Trainingstijd is van 17.00 tot 18.00 uur  

 
 
Wil je aan deze trainingen meedoen, dan kun je je opgeven d.m.v. het opgave briefje, wat je in 
de brievenbus krijgt, bij Tini van de Beek. Kosten € 5,00 voor 10 keer trainen. Doe je mee, dan 
wordt er ook verwacht dat je altijd op tijd aanwezig bent. Het trainen is voor je eigen 
ontwikkeling dus toon daarbij je inzet.  
 
 
Bij verhindering graag afmelden bij:  
Willem Postma (0616437525) 
______________________________________________________________________________ 

De Jeugdcommissie: 

 

Tini van de Beek  058-2532200 
Jetty Dijkstra   058-2532221 
Arjen/Brigitta Bruinsma 058-7850911 
Leonie Postma  06-10739343 
Herman Osinga  058-2531270 

   Vacature 
  

 

Huishoudelijke mededelingen 

 Wees altijd minimaal 5 minuten voor het begin van de trainingen, competitie of wedstrijd 
aanwezig.  

 Denk om je taalgebruik. 

 Heb respect en begrip voor elkaars mening. 

 Meld ruzie bij de aanwezige bestuursleden / jeugdcommissieleden.  

 Denk om andermans spullen.  

 Wanneer men zich niet gedraagt tijdens de activiteiten rondom het kaatsen, zullen er 
maatregelen worden getroffen. 

 Na de training, competitie of wedstrijd met elkaar alles op ruimen! 
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Federatie Menameradiel 
 

Naast de competitie en ledenwedstrijden is er ook nog de mogelijkheid om federatiewedstrijden 
te kaatsen. Deze wedstrijden zijn voor welpen, pupillen en schooljeugd. Het is voor kinderen die 
al kunnen kaatsen. Deze wedstrijden worden binnen je eigen gemeente georganiseerd. Je kaatst 
met kinderen uit verschillende dorpen. Wordt je kaatsspel beter dan kun je misschien 
doorstromen naar de KNKB-wedstrijden. Vragen hierover kun je stellen aan de jeugdcommissie.  
 
Opgeven voor een federatiewedstrijd: 
Je kunt je opgeven voor de federatiewedstrijden via de site van de KNKB: www.knkb.nl Dit moet 
voor dinsdag 18.00 uur, voorafgaande aan de wedstrijd op zaterdag. De tijden staan vermeld op 
de website bij de wedstrijd waar je aan mee wilt doen. Om je op te geven heb je nodig je 
bondsnummer (deze staat op je sportpas van de KNKB) en je geboortedatum. Verder wijst het 
zich vanzelf. Weet je het bondsnummer niet, neem dan even contact op met Ant Postma (058 
2532534). Ook andere vragen over de opgave kun je aan haar stellen. De kosten per wedstrijd 
bedragen € 1,50. Dit moet je op het veld betalen bij de vereniging die de wedstrijd organiseert. 
 
Om aan federatiewedstrijden mee te mogen doen, moet je wel bij een bepaalde afstand kunnen 
opslaan:    

(De peildatum voor de leeftijd is 1 januari 2013) 

 
Welpen meisjes  (8/9 jaar)  10 meter    (KNKB 12 meter) 
Welpen jongens  (8/9 jaar)  11 meter   (KNKB 14 meter) 
Pupillen meisjes  (10/11 jaar)  13 meter  (KNKB 15 meter) 
Pupillen jongens   (10/11 jaar)  15 meter    (KNKB 18 meter) 
Schoolmeisjes   (12/13 jaar)  16 meter    (KNKB 19 meter) 
Schooljongens   (12/13 jaar)  19 meter    (KNKB 22 meter) 
 
Wedstrijdagenda van de Federatie Menameradiel 2013: 

4 mei Bitgum     alle categorieën     13.00 uur 
11 mei Dronrijp     alle categorieën     13.00 uur 
18 mei Deinum     alle categorieën     13.00 uur 
25 mei Bitgum     pupillen/schooljeugd    13.00 uur 
1 juni Marssum     alle categorieën  10.00 uur 
4 juni *Voorrondes Afdelingskampioenschap Menameradiel   18.00 uur 
6 juni *Finales Afd. Kampioenschap Menameradiel    18.00 uur 
8 juni Wier      alle categorieën     10.00 uur 
15 juni Menaam     alle categorieën     10.00 uur  
22 juni Skingen/Slappeterp    alle categorieën     10.00 uur  
29 juni Ingelum     alle categorieën     10.00 uur 
6 juli Berltsum     alle categorieën     10.00 uur 
13 juli Skingen/Slappeterp    welpen      10.00 uur 
20 juli -      -    - 
27 juli Dronrijp     alle categorieën  10.00 uur 

http://www.knkb.nl/
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*Afdelingskampioenschap Menameradiel: 
 

  Voorrondes zijn op 4 juni  Finales zijn op 6 juni 

  aanvang 18.00 uur in:  aanvang 18.00 uur in : 

Welpen jongens en meisjes: Deinum Menaam 
Pupillen jongens en meisjes: Bitgum Menaam 
Schooljongens en meisjes: Berltsum Menaam 
Jongens en meisjes: Wier Menaam 
 
 

Afdelingsshirts en D.e.l. shirts 

 

Sinds het seizoen 2010 heeft de “KV Sla Raak” door elkaar loten (d.e.l.) shirts met shirtsponsor 
FE geluidsproducties uit Bitgummole. Deze shirts worden gedragen door degenen die meedoen 
aan d.e.l. wedstrijden van de KNKB en de Federatie. 
 
Omdat we onze shirts graag mooi willen houden en we een goede controle over de shirts willen, 
zullen de shirts na elk kaatsweekend weer ingeleverd moeten worden! De shirts worden op het 
verzamelpunt centraal gewassen. 
 
 Het is dan ook heel belangrijk dat de shirts op de afgesproken tijd zijn ingeleverd zodat 

ze tegelijk gewassen kunnen worden! 
 De shirts zijn alleen om in te kaatsen en niet om in te spelen op straat 

 
De shirts kunnen opgehaald en ingeleverd worden bij: 
 
Verzamelpunt afdelingsshirts en d.e.l. shirts                              Shirtsponsor: 
Jetty van der Plaats 
Da. Gronemanstraat 9 
Tel. 058 2531701 
 
De tijden zijn: 
Ophalen: vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur 
Terugbrengen: zondag tussen 17.00 en 19.00 uur 
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Erelid: Yne Ynema  
 
Wat ons als bestuur de laatste tijd heeft beziggehouden: 
 

 een man die 33 jaar in het kaatsbestuur heeft gezeten en daarvan 16 jaar voorzitter is 
geweest. 

 een man die zegt eigenlijk niks te kunnen zeggen of het komt wel in de boeken. 

 een man die onze vereniging veelal op een positieve manier heeft vertegenwoordigd 
binnen de KNKB en het scheidsrechterskorps waardoor bijna iedereen hem wel kent. 

 een man die in 2000 namens onze vereniging op de voorjaarsvergadering van de KNKB er 
voor zorgde dat een besluit van het hoofdbestuur werd teruggedraaid zodat niet alle PC-
parturen naar Arum gingen i.p.v. naar Engelum. 

 een man bij wie je terecht kunt om advies. 

 een man die zegt: je hoeft me niet elke keer te bedanken… 

 een man die nu min of meer onze huistimmerman is. 

 een man die de materiaalkarren en de indeling van ons gebouw heeft gemaakt en ook 
alle materialen heeft geschilderd. 

 een man die ons altijd helpt bij het uittekenen van de wedstrijdvelden en ons met raad 
en daad bijstaat. 

 we hebben het over Yne Ynema een man die veel betekent en betekend heeft voor onze 
vereniging. 

 
Als bestuur willen we dan ook de heer Yne Ynema benoemen tot erelid van onze 
kaatsvereniging. 
Tijdens de voorjaarsvergadering op 21 maart 2013 is dit bekent gemaakt. Voorzitter Jisse 
Postma biedt Yne namens de kaatsvereniging een tinnen bord aan. Van Tjitske Posthumus krijgt 
Yne nog een bos bloemen voor zijn vrouw, Anneke. 
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Verenigingsinformatie 

Bestuur: 

Voorzitter:    Jisse Postma    06-19624709 
Secretaris:    Ant Postma    058-2532534 
Wedstrijdsecretaris:   Johanna Grond   058-2131789 
Penningmeester:   Tjitske Posthumus   058-2531755 
Algemeen bestuurslid:  Johannes van der Plaats  058-2531701 
Algemeen bestuurslid:  Cor de Vries    058-2531983 
Onderhoud/Materiaal:  Andries Hoogterp   058-2531223 
Voorbereiding Wedstrijddag: Bestuur    
 
Coördinatoren commissies: 

Commissie 1:   Competitie    Leonie Postma & Erwin Posthumus 
Commissie 2:   Voorbereiding wedstrijddag Bestuur 
Commissie 3:   Uitvoering wedstrijddag  Bestuur 
Commissie 4:   Onderhoud/Materiaal  Andries Hoogterp 
Commissie 5:  Lotingsploeg    Johanna Grond 
Commissie 6:   Website    Remco van der Plaats 
Commissie 7:   Plankjes    Willem Bakker 
Commissie 8:   P.C.     Wietske Palma 
Commissie 9:  Jeugd     Leonie Postma 
Commissie 10:  Merke     Jisse Postma 

Zie op de website voor het organigram met functieomschrijvingen! 
 
Contributies 2013 “K.V. Sla Raak”: 

Jeugd tot 14 jaar: € 17,50  
  € 2,00 inleg competitie 

  € 2,50 inleg dorpskaatsen (Merke) 
  € 1,50 inleg ledenwedstrijden 

Vanaf 14  tot 18 jaar: € 17,50  
  € 3,50 inleg competitie 
  € 3,50 inleg dorpskaatsen (Merke) 
 € 2,50 inleg ledenwedstrijden 

Vanaf 18 jaar: € 25,00 
  € 3,50 inleg competitie 
  € 3,50 inleg dorpskaatsen (Merke) 
 € 2,50 inleg ledenwedstrijden 

Competitie & trainen jeugd vanaf 6 jaar. Op 1 januari 2013 moet je dus 6 jaar of ouder zijn! 

Opgave ledenwedstrijden en dorpskaatsen 2 dagen voor de wedstrijd tot 19:00uur bij de wedstrijd-
secretaris (opgaveslaraak@hotmail.com). 

In verband met afdrachten (o.a. KNKB) moeten opzeggingen voor 1 december voorafgaande aan het 
nieuwe verenigingsjaar schriftelijk aan het bestuur (secretariaat) kenbaar zijn gemaakt! 

Website:    www.kvslaraak.nl 
E-mailadres:   slaraak@hotmail.com 
Opgave wedstrijden:  opgaveslaraak@hotmail.com 
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Kind ouder Partij 
 
Vanwege het grote succes van de vorige jaren, willen we ook dit jaar weer een kind ouder partij 
organiseren. Dit zal zijn op woensdag 12 juni om 17.30 uur. Het is bij deze wedstrijd niet 
belangrijk of je kunt kaatsen, maar meedoen is belangrijker. Bij het kaatsen wordt je geholpen 
door de jeugdcommissie en eventueel door je ouders. Iedereen kaatst in zijn of haar eigen 
categorie. Zo hebben we voor de jongste leden t/m 8 jaar het beginnersspel. Voor de oudere 
kinderen is er het normale kaatsspel. 
 
Ieder jeugdlid kan zich opgeven met één van zijn of haar ouders. Lukt het niet om met één van 
je ouders te kaatsen, maar je wilt wel graag meedoen, dan is dit eventueel mogelijk. In dit geval 
geef je jezelf op en zoekt de jeugdcommissie een vrijwillige volwassene om met je te kaatsen. 
Dit is echter een uitzonderingssituatie. De insteek is natuurlijk om Kind-OUDER te kaatsen. 
 
Even voor de ouders: Ook voor jullie geldt dat het niet uitmaakt of je kunt kaatsen of niet. Het 
gaat om het plezier. Dus geef je op, samen met je zoon of dochter. 
 
Je kunt je opgeven door middel van een briefje met je naam, leeftijd en de naam van je ouder bij 
jeugdcommissie t/m 5 juni(kan ook via opgaveslaraak@hotmail.com). Ga je zonder je ouders 
kaatsen dan graag alleen je naam en leeftijd vermelden. Op het veld hoor je dan met wie je gaat 
kaatsen. 
 
Om 17.30 uur starten we met het kaatsen. Rond 18.30 uur is er voor iedereen een broodje en 
wat drinken. Dit kan tussen de partijen door. Na afloop is de prijsuitreiking. Inleg voor de 
kinderen t/m 14 jaar is € 1.50, ouders betalen € 2.50 per persoon. Wij hopen op een grote 
opkomst en veel kaatsplezier. 
 

 

mailto:opgaveslaraak@hotmail.com


 
 

Jeugdkaatsers 
 
Hallo, ik ben Erwin Kortendijk en ik ben 9 jaar. 
Ik ben op 6 jarige leeftijd hier begonnen met kaatsen. Eerst met 
trainingen en later ook de competitie wedstrijden.  
Ik vindt het heel leuk om te doen.  
Toen ik 7 jaar was ging ik ook federatiekaatsen. 
Ik won af en toe ook een prijs en zelfs 1 krans in Wier.  
Toen ik 8 jaar was ging ik steeds beter kaatsen en deed steeds meer 
wedstrijden mee. 
Ik heb vorig jaar zelfs 3 kransen gewonnen. 
Ik vindt het straatkaatsen ook altijd heel leuk om te doen. 
Ik ga dit jaar ook trainen bij Stichting Score en ik hoop daar nog beter  
te worden. Ik wil dit jaar ook proberen om bij de KNKB te gaan kaatsen. 

 
 

Hoi ik ben Ymkje van de Beek en ik ben 7 jaar. 
Ik vind kaatsen leuk. Ik ben vorig jaar begonnen. 
Om dat ik altijd bij mij broers keek,  
leek het mij ook wel leuk. 
Ik ben eerst in de zaal gaan trainen 
en in de zomer op het veld. 
Ook heb ik wedstrijden gekaatst 
waar ik ook prijzen heb gewonnen. 
Zo heb ik met schoolkaatsen een 
mooie zilveren ketting met een bal gewonnen. 
Wij zijn echte kaatsliefhebbers. 
Mijn moeder twee broers en twee zussen 
kaatsen ook dus zijn wij zomers veel  
op het kaatsveld. 
En ik hoop dat ik dit jaar ook weer mooie prijzen ga winnen. 
 
Groetjes Ymkje 
 
 
 

Hallo, ik ben Jelmer Postma. 
 
Dit jaar ga ik ook weer mee doen met het kaatsen. 
Ik vind het leuk om te doen, alleen verliezen vind ik niet leuk. 
Dit jaar wil ik nog beter mijn best doen!! 
Ook vind ik het leuk dat het buiten is, behalve als het regent.... 
en zo doe ik mooi aan sport! 
 
Groetjes Jelmer Postma. 

 

 


