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Voorwoord
Hallo leden, donateurs en alle kaatsliefhebbers!

Ook dit jaar staat er weer een nieuw kaatsseizoen voor de deur.  Daar gaan we dan met ons allen als 
hoofdbestuur, jeugdcommissie en kaatsleden weer volop tegenaan om er een goed kaatsjaar van te ma-
ken!  

De jeugdcommissie bestaat dit jaar uit 5 leden namelijk:  Arjen Bruinsma, Herman Osinga, Lieuwe Yne-
ma, Tini v.d. Beek en Jan Bakker. Dat zijn 2 personen minder dan voor de volledige commissie nodig 
zijn!  Hierbij vragen wij dus ook aan iedereen die misschien nog zin en/of tijd heeft om zich bij ons aan 
te melden om deel te nemen in onze erg gezellige commissie! 

Als jeugdcommissie regelen wij alles omtrent het jeugdkaatsen. Dat begint bij het kaatstrainen dat dit 
jaar voor de tweede keer wordt gegeven door Willem v.d. Beek. Wij zijn erg blij dat Willem ook dit sei-
zoen onze jeugd de nodige kaatsweetjes en -technieken bij wil brengen. 

Het competitiekaatsen is net als voorgaande jaren op dinsdagavond samen met de senioren, de velden 
worden dan ook samen klaargelegd en opgeruimd zowel door de kinderen als de ouderen! De jeugdcom-
missie wordt ondersteunt door het hoofdbestuur en natuurlijk worden we ook bijgestaan door ouders 
van kaatsende kinderen. 

Vorig jaar is door onze jeugd gekaatst op de Freule in Wommels. Hierbij gingen ze goed van start en door 
fantastisch te kaatsen werd de eerste omloop gewonnen. Jammer genoeg kwamen ze in de tweede om-
loop een supersterk partuur tegen waardoor deze wedstrijd werd verloren. Dit seizoen hopen we weer te 
kunnen deelnemen met een ijzersterk partuur en zo weer ons beste beentje voor te kunnen zetten voor 
Ingelum! Natuurlijk was dit niet de enige wedstrijd waarop door onze jeugd is gekaatst en zijn er over het 
hele seizoen vele prijzen gewonnen! Dit is altijd te volgen op de website van KV Slaraak!

Natuurlijk zijn dit niet de enigste wedstrijden en worden er gemeentelijke kampioenschappen, Neder-
landse Kampioenschappen, federatie- en KNKB-wedstrijden gehouden waardoor de jeugd te allen tijde 
overal door Friesland vele en leuke wedstrijden kan kaatsen. 

Vorig jaar hebben wij ook weer deelgenomen aan de Jeugdsponsoractie van de Poeisz en daarbij is een 
recordbedrag van 939 euro opgehaald! Voor dit jaar doen we natuurlijk ook weer mee en hopen dan ook 
weer een leuk bedrag bij elkaar te sparen met de Poeiszmunten! 

Wat wij als jeugdcommissie ook nog willen proberen is een kaatsmuur voor de jeugd op het plein bij 
Skerne Wibe te realiseren. Hiervoor is natuurlijk veel geld nodig en natuurlijk de inzet van vrijwilligers 
om dit mogelijk te kunnen maken! Wij hopen hiervoor enkele fondsen te kunnen aanspreken om dit fi-
nancieel rond te krijgen.

Wij als jeugdcommissie staan voor jullie jeugdkaatsers klaar, voor als je vragen hebt of als je hulp nodig 
hebt. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom. Wij kijken uit naar een kaatsseizoen met veel plezier. 

Namens de jeugdcommissie KV Sla Raak,
Arjen Bruinsma
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Wist u dat:
•	 De	jeugdcompetitie		op	18	april	de	dinsdagavond	van	start	gaat	en	begint	om	19.00	u.	Iedereen	op	tijd	

aanwezig (kwartier van te voren) is om de velden klaar te leggen en te loten.
•	 Willem	v/d	Beek	weer	onze	jeugdtrainer	is	voor	dit	seizoen	en	deze	op	maandagavond	gaat	trainen.
•	 De	trainingen	van	groep	1	van	17.00	uur	tot	18.00	uur	zijn	en	van	groep	2	van	18.15	uur	tot		19.15	uur	zijn.
•	 Voor	dit	seizoen	zijn	er	nieuwe	shirts	en	broeken	aangeschaft	zodat	de	kaatsers	en	kaatsters	er	weer	

netjes voor staan bij de wedstrijden.
•	 Er	is	nog	steeds	behoefte	aan	coaches	die	de	parturen	van	de	kaatsers	ondersteunt.
•	 De	competitieavond	op	2	mei	komt	te	vervallen	i.v.m.	de	meivakantie.
•	 Wij	weer	op	25	maart	in	de	Poeisz	in	Westeinde	een	actiedag	hebben	om	zoveel	mogelijk	muntjes	te	

scoren! 
•	 Tini	v/d	Beek	zoveel	mogelijk	info	doorgeeft	via	de	whatsapp	voor	de	jeugd	maar	dat	ook	veel	is	te	

vinden via de website van kaatsvereniging  www.kvslaraak.nl!
•	 Voor	het	trainen	er	nieuwe	gekleurde	kaatsballen	aangeschaft	zijn	zodat	er	weer	perfect	geslagen	kan	

worden.

Competitieregels: 
Voor de jeugd geldt dat er competitie is op alle weken met uitzondering van de drie weken na de Merke 
en	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 wor-
den net als vorig jaar bijgehouden op de site van “K.V. Sla Raak” (www.kvslaraak.nl).



4

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

In 1899 werd de oprichting
van een kaatsvereniging onder de naam

‘Sla Raak’ een feit.

De jeugd heeft de toekomst, dat hebben we de afgelopen ja-
ren	al	gezien.	Meer	dan	10	jeugdleden	kaatsen	al	bij	de	KNKB	
en Federatiewedstrijden en er worden ook prijzen behaald. 
Ook hebben we tenminste vier afdelingsparturen in verschil-
lende categorieën om onze vereniging te vertegenwoordigen. 
De Freule staat alweer een paar jaar op het programma en dat 
is een mooie ontwikkeling. Onze vereniging bestaat inmiddels 
al	115	jaar	en	we	hopen	dat	er	nog	ruim	100	jaren	bij	komen.	
Ook dit jaar gaan er weer nieuwe kaatsers van start in de leef-
tijd vanaf 6 jaar. Ben jij ook al 6 jaar of ouder, dan ben jij 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!

koningen en koninginnen 1016 

Jurrit Osinga en Jelmer Osinga

Jurjen Osinga, Kirsten Sinnema en Marinus Grond
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Nieuwe afdelingskleding
Sinds	de	invoering	van	de	shirtreclame	dragen	wij	de	naam	van	FE	Te-
lecom (het bedrijf van Johan de Haan) op onze afdelingshirts. De oudste 
afdelingshirts hebben echter last van ouderdomsverschijnselen en het 
wordt tijd voor vernieuwing. Onze voorzitter is op pad gestuurd met de 
opdracht	om	het	huidige	contract,	wat	sinds	1992	loopt,		te	laten	verlen-
gen.  Na een prettig gesprek met Johan is overeengekomen dat alle afde-
lingshirts worden vervangen en dat er wederom voor een periode van 5 

jaar	de	naam	FE	Telecom	op	
de shirts zal prijken. Uiter-
aard zijn wij Johan daar zeer 
dankbaar voor. Net als 25 jaar geleden zullen er bij de shirts 
ook broeken te bewonderen zijn welke nu worden gespon-
sord door WS Security uit Sneek, eveneens voor een peri-
ode van 5 jaar. Op de foto is te zien hoe de nieuwe kleding 
is gepresenteerd op de jaarvergadering door twee van onze 
leden.

Gebruik van de afdelingskleding
Is er afdelingskleding nodig dan graag een berichtje naar Ant 
Postma	via	whatsapp	of	een	belletje	naar	06	43524927	met	
daarin de wedstrijddatum, het aantal setjes en de maten. 
Een	dag	voor	de	wedstrijd	kan	de	kleding	gehaald	worden	
door de begeleider van het partuur. Na afloop op de wed-
strijddag graag de kleding weer terug brengen zodat deze 
centraal gewassen kan worden. 

D.e.l. shirts KV SLA RAAK ENGELUM
Sinds	het	seizoen	2010	heeft	de	“KV	Sla	Raak”	door	elkaar	loten	(d.e.l.)	shirts	met	shirtsponsor	FE	Tele-
com uit Stiens. Deze shirts worden gedragen door degenen die meedoen 
aan d.e.l. wedstrijden van de KNKB, Federatie en Regio.
De shirts worden voor het hele seizoen gratis in bruikleen gegeven. Het 
is dan de bedoeling dat de shirts door ouders zelf worden gewassen in de 
witte	was	op	maximaal	40	graden.	Aan	het	einde	van	het	seizoen	kunnen	
de shirts weer worden ingeleverd op het vaste verzamelpunt.

Hier zijn een paar regels wel van belang:
•	 Het	shirt	mag	alleen	gedragen	worden	bij	Federatie,	Regio	en	KNKB	

wedstrijden
•	 Na	de	wedstrijd	het	shirt	wel	meteen	uit	doen
•	 Voor	het	shirt	wordt	een	gebruiksovereenkomst	getekend	door	de	ouder(s)
•	 Bij	ernstige	beschadiging	en/of	verkleuring	of	vermissing	wordt	een	
bedrag	van	20	euro	in	rekening	gebracht

Verzamelpunt d.e.l. shirts: Jan	Bakker,	Buorren	7



6

Wedstrijdrooster K.V. Sla Raak te Engelum 2017

Maandag	 17	april	 17.00	uur	 Eerste	groep	jeugdtraining
	 	 18.15	uur	 Tweede	groep	jeugdtraining

Dinsdag	 18	april	 19:00	uur	 Aanvang	competitie	(senioren	v.a.	14	jaar*)

Dinsdag	 18	april	 19.00	uur	 Aanvang	competitie	(jeugd	tot	14	jaar*)

Zondag	 23	april		 10.00	uur	 Ledenpartij	jeugd	tot	14	jaar*
	 	 13.00	uur	 Ledenpartij	Senioren	va	14	jaar*

Zondag	 7	mei	 10:00	uur	 Kind-ouder	partij	(jeugd	tot	14	jaar*)

Zondag	 7	mei	 12:00	uur	 Openingswedstrijd	in	Marssum,	open	voor	
   Bitgum en Ingelum (senioren)
   Voor opgave zie onderaan

Vrijdag		 12	mei	 19.00	uur		 Wallball

Zondag	 21	mei	 10.00	uur	 KNKB	Pupillenjongens	Afd.	+	opstap

Zondag	 28	mei	 13.00	uur	 Ledenwedstrijd	OKK	Bitgum,	opengesteld	voor	
   leden van Ingelum en Marssum (senioren)
   Voor opgave zie onderaan

Woensdag	 31	mei	 18.00	uur	 Straatkaatsen	jeugd	(tot	14	jaar*)

Donderdag	 1	juni	 18:15	uur	 Straatkaatsen	senioren	(v.a.	14	jr*,	alleen	leden)
Vrijdag	 2	juni	 18:15	uur	 Finale	straatkaatsen	senioren

Vrijdag	 16	juni	 19.00	uur	 Wallball

Zaterdag	 17	juni	 9.30	uur	 Frans	Jepma	Partij	(jeugd	tot	14	jaar*)

Zondag	 18	juni	 12:00	uur	 Frans	Jepma	Partij	(senioren,	v.a.	14	jaar*)	
   Open voor leden Bitgum en Marssum  

Zaterdag	 1	juli	 09.00	uur	 Regio	Federatie	alle	categorieën	(d.e.l.	+	herk.)	

Vrijdag	 14	juli	 19.00	uur	 Wallball

Zondag		 16	juli	 11:30	uur	 Plankjespartij	(leden	&	niet-leden,	v.a.	14	jaar*)

Vrijdag	 28	juli	 13:00	uur	 Jeugd	dorpskaatsen	(leden	&	niet-leden)

Zaterdag	 29	juli	 10:00	uur	 Senioren	dorpskaatsen	(leden	&	niet-leden)

Zondag		 30	juli	 10:00	uur	 KNKB	Heren	Senioren	(vrije	formatie)

Vrijdag	 11	aug	 19.30	uur	 Nachtkaatsen	(senioren	va	14	jr*,	alleen	leden)

Zondag 3 sept ??:?? uur P.C.

Zaterdag	 9	sept		 09.00	uur	 Merkepartij	in	Marssum,	opengesteld	voor	
   Bitgum en Ingelum 
   Voor opgave zie onderaan
*)	peildatum	1-1-2017

Opgave	voor	de	wedstrijd	 in	Bitgum	op	zondag	28	mei	kan	 tot	woensdag	24	mei,	19.00	uur	op:	
senioren@okkbeetgum.nl
Opgave	voor	de	wedstrijden	in	Marssum	op	zondag	7	mei	kan	tot	woensdag	4	mei,	19.00	uur	en	voor	
de	wedstrijd	op	zaterdag	9	september	kan	tot	zaterdag	9	september	08.00	uur	op:	info@kvfoarut.nl 

Voor	opgave	bij	de	Wallball	wedstrijden	op	12	mei,	16	juni	en	14	juli	goed	de	publicatie	via	face-
book, websites en posters in de gaten houden.
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Informatie federatiekaatsen 
De	Gemeente	Menameradiel	telt	9	kaatsverenigingen	die	allemaal	1	of	meerdere	federatiewedstrijden	of	
regiowedstrijden organiseren voor de categorieën welpen, pupillen en schooljeugd. Als je mee wilt doen, 
moet je al wel een beetje kunnen kaatsen en je moet vanaf een minimaal aantal meters kunnen opslaan. 
Deze afstanden staan hieronder vermeld per categorie. De zgn. A-kaatsers en de betere B-kaatsers mo-
gen niet aan de federatiewedstrijden meedoen. De federatie is een opstap naar de KNKB-wedstrijden. 
Wil je graag meedoen, maar twijfel je nog of je al mee kunt doen? Vraag gerust je trainer(s) om advies! 

Alle wedstrijden zijn zogenaamd door elkaar loten partijen (d.e.l.). Dit houdt in dat je je alleen kunt opgeven 
en dat je kaatst met kinderen uit je eigen dorp en andere dorpen. Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen 
en	wie	weet	hangt	er	in	2017	een	krans	bij	jou	aan	de	muur.	Door	mee	te	doen	aan	de	federatiewedstrijden	
kun je misschien doorstromen naar de KNKB wedstrijden die bijna elk weekend worden georganiseerd.

Gekleurde kaatsaanmerkblokjes
Sinds een aantal jaren worden bij de welpen kaatsaanmerkblokjes gebruikt die allemaal een verschil-
lende	opvallende	kleur	hebben.	Bijvoorbeeld	de	1e	kaats	is	blauw/wit	en	de	2e	kaats	is	blauw/rood.	In	
het	perk	ernaast	hebben	ze	voor	de	1e	kaats	de	kleur	roze/wit	en	de	tweede	roze/rood.	Waarom?	Met	
de gewone kaatsaanmerkblokjes moet de jeugd vaak zoeken waar hun kaats ligt of ze staan bij het ver-
keerde	nummer.		Ze	zoeken	nu	om	hun	kleur	en	hierdoor	leren	ze	zo	sneller	wat	een	1e	en	2e	kaats	is.	
Daarnaast	is	het	veel	overzichtelijker	voor	de	scheidsrechter,	begeleiders	en	publiek.	En	vooral	omdat	de	
kinderen het leuk vinden gaan we hier mee door. Per federatiewedstrijd is de inleg € 2,-. Dit moet op het 
veld worden betaald aan de organiserende vereniging. 

Naast	Federatie	Menaldumadeel	zijn	er	nog	11	federaties.	Ook	deze	hebben	wedstrijden	voor	verschil-
lende categorieën (ook jongens en meisjes) waarvoor je je kunt opgeven. (uitzondering Wûnseradiel) Op 
de site van de KNKB kun je zien waar en op welke dag de wedstrijden worden gehouden en tot wanneer 
je je kunt opgeven. Wil je meedoen aan een wedstrijd in de Federatie Wûnseradiel neem dan eerst con-
tact op met de organiserende kaatsvereniging. De inleggelden zijn per federatie verschillend.

Je kunt je opgeven voor de federatiewedstrijden via de site van de KNKB. Hiervoor heb je een bondsnummer 
nodig. Op de website van de KNKB staan vanaf half april alle data van de federatie-wedstrijden. Let goed op 
de uiterlijke opgavedatum. Dit staat duidelijk vermeld op de website bij de wedstrijd waar je aan mee wilt 
doen.	Voor	de	Federatie	Menaldumadeel	geldt	opgeven	tot	dinsdag	18:00	voor	de	zaterdagwedstrijd.

Weet je je bondsnummer niet? Stuur dan een mail naar: slaraak@hotmail.com
Vermeld duidelijk je volledige naam, adresgegevens en geboortedatum. Vraag het bondsnummer tijdig 
aan, want er gaan een aantal dagen overheen voordat het geregeld is!

Minimale opslagafstanden:
Categorie   Leeftijd Geboortejaar Opslagafstand
Welpen	Meisjes	 |	 Welpen	Jongens	 8	en	9		 2007	en	2008	 	 9	 |	 11
Pupillen	Meisjes	 |	 Pupillen	Jongens	 10	en	11	 2005	en	2006	 12	 |	 15
Schoolmeisjes	 |	 Schooljongens	 12	en	13	 2003	en	2004	 16	 |	 19
Meisjes	 |	 Jongens	 14,	15	en	16	 2002,	2001	en	2000	 19	 |	 23
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Hulp bij wedstrijden via de hulpenlijst anno 2017
Net als voorgaande jaren deelt het bestuur ook dit jaar de hulpenlijst weer in. Ieder lid helpt twee keer 
bij een wedstrijd. We geven de leden wel de mogelijkheid om hun voorkeur voor bepaalde data (2 keuzes) 
aan te geven. De voorkeur kan tot 25 april worden gemaild naar slaraak@hotmail.com of schriftelijk naar 
Da Gronemanstrjitte 9, Ingelum. Leden die geen keuze opgeven, worden door het bestuur ingedeeld. Bij 
verhindering zal het lid zelf vervanging moeten zoeken. Op deze manier krijgen we een evenredige be-
zetting	van	de	wedstrijddagen.	De	wedstrijddata	zijn	21	mei	(KNKB	pupillenjongens),	1	juli		(Federatie)	
en	30	juli	(Merke,	heren	1e	klas	VF	onbep.).
Leden	die	voor	de	hulpenlijst	in	aanmerking	komen	zijn	16	jaar	en	ouder	en	woonachtig	in	de	gemeente	
Menameradiel. Leden buiten de gemeente zijn niet verplicht te helpen maar mochten deze in de gelegen-
heid zijn, dan zijn ze van harte welkom want alle hulp kunnen we goed gebruiken.
De hulpenlijst komt niet meer langs de deur maar wel via email naar alle leden. Ook de uiteindelijke inde-
ling wordt naar de leden gemaild en gepubliceerd op onze website.

Naast het helpen bij wedstrijden, hebben we ook extra hulp nodig bij wat onderhoudsklussen rondom 
het veld en het kaatsgebouw. Hiervoor worden leden/vrijwilligers apart gevraagd. 

Overzicht hulpen bij competitiekaatsen jeugd 2017
datum bestuur jeugdcom. 1 jeugdcom. 2 hulpouder 1 hulpouder 2

18-04-17	 1	persoon	 Arjen	 Jan	 fam.	Erik	Postma
25-04-17	 1	persoon	 Herman	 	 fam.	Garbrand	Bakker	 fam.	Albert	Postma
	 2-05-17	 	 ivm meivakantie geen competitiekaatsen jeugd
	 9-05-17	 1	persoon	 Tini	 Lieuwe	 fam.	Johannes	Kortendijk
16-05-17	 1	persoon	 Arjen	 	 fam.	Daniël	Dijkstra	 fam.	Gerrit	Fortuin
23-05-17	 1	persoon	 Jan	 Herman	 fam.	Erik	Postma	
30-05-17	 1	persoon	 Tini	 	 fam.	Garbrand	Bakker	 fam.	Albert	Postma
	 6-06-17	 1	persoon	 Lieuwe	 Arjen	 fam.	Johannes	Kortendijk
13-06-17	 	 ivm voorrondes gemeentelijke kampioenschappen geen competitiekaatsen jeugd
20-06-17	 1	persoon	 Jan	 	 fam.	Daniël	Dijkstra	 fam.	Gerrit	Fortuin
27-06-17	 1	persoon	 Herman	 Tini	 fam.	Erik	Postma
	 4-07-17	 1	persoon	 Lieuwe	 	 fam.	Garbrand	Bakker	 fam.	Albert	Postma
11-07-17	 1	persoon	 Arjen	 Jan	 fam.	Johannes	Kortendijk
18-07-17	 1	persoon	 Herman	 	 fam.	Daniël	Dijkstra	 fam.	Gerrit	Fortuin
25-07-17	 1	persoon	 Tini	 Lieuwe	 fam.	Erik	Postma
	 1-08-17	 1	persoon	 Arjen	 	 fam.	Garbrand	Bakker	 fam.	Albert	Postma
	 8-08-17	 	 ivm zomervakantie geen competitiekaatsen jeugd
15-08-17	 	 ivm zomervakantie geen competitiekaatsen jeugd
22-08-17	 	 ivm zomervakantie geen competitiekaatsen jeugd
29-08-17	 1	persoon	 Jan	 Herman	 fam.	Johannes	Kortendijk

Als je niet kunt op de ingeplande datum, dan zelf vervanging regelen / onderling ruilen!
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Wedstrijdagenda federatiekaatsen 2017 

Inleg alle veldwedstrijden € 2,- (op het veld betalen)

Het	weekend	van	3	juni	en	1	juli	zijn	weekenden	voor	Regiowedstrijden.	Bij	veel	deelname	worden	deze	
wedstrijden in meerdere plaatsen gespeeld. Bekendmaking via KNKB-site.

Datum  Organisatie  Categorie  Aanvang

Zaterdag	13-05-2017	 Berltsum	 Welpen	–	pupillen	-	schooljeugd		 13:00	
zaterdag	20-05-2017		 Bitgum	 Welpen	–	pupillen	-	schooljeugd		 13:00	
zaterdag	27-05-2017	 Menaam	 Welpen	–	pupillen	-	schooljeugd	 13:00	
Pinksterweekend	 Marsum	 Welpen	–	pupillen
Zaterdag	03-06-2017	 Regioweekend	 Schooljeugd	–	Jongens/meisjes	 9:00
Zaterdag	10-06-2017	 Skingen-Slappeterp	 Welpen	–	pupillen	-	schooljeugd	 10:00

  Kampioenschap Menameradiel  
Dinsdag	13-06-2017		 Bitgum	 Voorronde	welpenjongens	en	meisjes		 18.00	
Dinsdag	13-06-2017	 Berltsum	 Voorronde	Pupillenjongens	en	meisjes		 18.00	
Dinsdag	13-06-2017	 Dronryp	 Voorronde	Schooljongens	en	-meisjes		 18.00	
Dinsdag	13-06-2017	 Wier	 Voorronde	jongens	en	meisjes		 18.00	
Donderdag	15-06-2017		De	4	bovenstaande		 Finale	Kampioenschap	Menameradiel	 18.00
 verenigingen zorgen 
 voor de finales in Menaam 
Zaterdag	17-06-2017	 Dronryp	 Welpen	–	pupillen	-	schooljeugd		 10.00	
Zaterdag	24-06-2017	 Wier	 Welpen	-	Pupillen	-	schooljeugd	 10.00	
Zaterdag	01-07-2017	 Ingelum	 Welpen	-	Pupillen
	 Regioweekend	 Schooljeugd-Jongens/Meises	 09:00
Zaterdag	08-07-2017		 Bitgum	 Welpen	–	pupillen	-	schooljeugd	 10:00
Zaterdag	15-07-2017		 Dronryp/Berltsum	 Welpen	–	pupillen	–	schooljeugd		 10:00	

Regiowedstrijden zijn wedstrijden van 3 omlopen met 3 verschillende lijsten en een individueel klas-
sement.

Hawai-partij 2016
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Koningen en Koninginnen Merke Partij
 Heren Heren Dames Jeugd Jeugd
 A Klasse B Klasse  A Klasse B Klasse

2016	 Marinus	Grond	 Jurjen	Osinga	 Kirsten	Sinnema	 Jurrit	Osinga	 Jelmer	Osinga
2015	 Marinus	Grond	 Tijs	Dijkstra	 José	Grond	 Jurrit	Osinga	 Mark	Ynema
2014	 Marinus	Grond	 Tijs	Dijkstra	 Marrit	van	Asperen	 Menno	Osinga	 	 –
2013	 Marinus	Grond	 Jan	Postma	 Gelbrig	Haisma	 Wieberen	Bruinsma	 	 –
2012	 Marinus	Grond	 Lieuwe	Ynema	 Ciska	de	Vries	 Wieberen	Bruinsma	 	 –
2011	 Erwin	Posthumus	 Rutger	Reitsma	 Wendy	de	Vries	 Rense	Jelte	Bruinsma		 –
2010	 Erwin	Posthumus	 	 –	 Jeltsje	Koopal	 Willem	van	de	Beek	 	 –
2009	 Willem	Bakker	 	 –	 José	Postma	 Wybren	Postma	 	 –
2008	 Marten	Jan	v.d.	Veen	 	 –	 Tini	van	de	Beek	 Geert	Jan	de	Vries	 	 –
2007	 Klaas	Meijer	 	 –	 Ymkje	Bouma	 Angela	Postma	 	 –
2006	 Marcus	Elzinga	 	 –	 Tini	van	de	Beek	 Jan	Bruinsma	 	 –
2005	 Marinus	Grond	 	 –	 Ypie	Osinga	 Leonie	Postma	 	 –
2004	 David	Koster	 	 –	 Ypie	Osinga	 Jaap	Dijkstra	 	 –
2003	 Marinus	Grond	 	 –	 Ypie	Osinga	 Jaap	Dijkstra	 	 –
2002	 Mannes	van	Weert	 	 –	 Renske	Bruinsma	 Jan	Dalstra	 	 –
2001	 Marcus	Elzinga	 	 –	 Marrit	van	Asperen	 Frits	Larooi	 	 –
2000	 Mannes	van	Weert	 	 –	 Ypie	Osinga	 Mark	Jan	Riemersma		 –
1999	 Mannes	van	Weert	 	 –	 Marrit	van	Asperen	 Kees	Boonstra	 	 –
1998	 Tjisse	Looge	 	 –	 Marrit	van	Asperen	 Jan	Bakker	 	 –
1997	 Erwin	Posthumus	 	 –	 Ypie	Osinga	 Mark	Jan	Riemersma		 –
1996	 Simon	van	der	Wal	 	 –	 Anneke	de	Vries	 Mark	Terpstra	 	 –
1995	 Marcus	Elzinga	 	 –	 Madelon	Terpstra	 Mark	Terpstra	 	 –
1994	 Jelle	Riemersma	 	 –	 Marrit	van	Asperen	 Thijs	Bijma	 	 –
1993	 Simon	van	der	Wal	 	 –	 Elly	van	Schepen	 Thijs	Bijma	 	 –
1992	 Sikko	Grond	 	 –	 Marrit	van	Asperen	 Ypie	Osinga	 	 –
1991	 Gosse	Hoekstra	 	 –	 Marrit	van	Asperen	 Haaije	P.	van	der	Wal	 	 –

Onze kaatsvereniging word gesponsord door:

Hoofdsponsor: De Langhenkelgroep

Shirt sponsor:
 

Broek sponsor:
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Verenigingsinformatie
Bestuur:

Voorzitter:	 Jisse	Postma	 06-19624709
Secretaris: vacature    
Wedstrijdsecretaris:	 Johanna	Grond	 058-2131789
Penningmeester:	 Tjitske	Posthumus	 058-2531755
Algemeen	bestuurslid:	 Johannes	van	der	Plaats	 058-2531701
Algemeen	bestuurslid:	 Erwin	Posthumus	 058-2531578
Onderhoud/Materiaal:	 Andries	Hoogterp	 058-2531223
Voorbereiding Wedstrijddag: Bestuur   

Coördinatoren commissies:

Commissie	1:		 Competitie	 Erwin	Posthumus
Commissie 2:  Voorbereiding wedstrijddag Bestuur
Commissie 3:  Uitvoering wedstrijddag Bestuur
Commissie	4:		 Onderhoud/Materiaal/Catering	 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 Arjen Bruinsma
Commissie	10:		 Merke	 Jisse	Postma
Zie op de website voor het organigram met functieomschrijvingen!

Contributies en inleg 2017 “K.V. Sla Raak”:
Jeugd	tot	14	jaar:	 €	20,00	
	 	 €	2,50	inleg	ledenwedstrijden	en	dorpskaatsen	(Merke)
Vanaf	14		tot	18	jaar:	 €	20,00	
	 	 €	3,50	inleg	ledenwedstrijden	en	dorpskaatsen	(Merke)
Vanaf	18	jaar:	 €	27,50
	 	 €	3,50	inleg	ledenwedstrijden	en	dorpskaatsen	(Merke)

Vanaf 2015: De competitie is voor alle leden vrij toegankelijk, zonder inleg!

Competitie	&	trainen	jeugd	vanaf	6	jaar.	Op	1	januari	2017	moet	je	dus	6	jaar	of	ouder	zijn!
Opgave	ledenwedstrijden	en	dorpskaatsen	2	dagen	voor	de	wedstrijd	tot	19:00uur	bij	de	wedstrijd-se-
cretaris (opgaveslaraak@hotmail.com).
In	verband	met	afdrachten	(o.a.	KNKB)	moeten	opzeggingen	voor	1	januari	van	het	nieuwe	verenigings-
jaar schriftelijk aan het bestuur (secretariaat) kenbaar zijn gemaakt!

Website:  www.kvslaraak.nl
E-mailadres:	 slaraak@hotmail.com
Opgave wedstrijden:  opgaveslaraak@hotmail.com


