
 

 

Kaatsseizoen  2018 
 
Dit jaar gaan we verder met de samenwerking van de jeugdafdelingen van Nut & Nocht en Sla Raek.  
Samen gaan we ledenpartijen en trainingen organiseren, en we gaan weer competitiekaatsen dit jaar! 
Net als vorig jaar zijn de trainingen weer om en om , kijk goed op de lijst! 
 
Ook dit jaar (weer) de oproep om versterking van ons jeugdbestuur. We hebben inmiddels enkele 
mensen benaderd maar helaas hebben we nog niemand bereid gevonden. Dus wil je je aanmelden of 
wil je meer informatie neem dan contact met één van ons op. 
 
Leeftijdscategorieën 
 
De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar ingedeeld; 
 
Welpen meisjes en jongens 9 jaar of jonger (2008, 2009 en 2010)                                                              
Pupillen meisjes en jongens 10 of 11 jaar (2006 en  2007)                                                               
Schoolmeisjes en jongens 12 en 13 jaar (2004 en 2005)                                                                               
Meisjes en Jongens 14 ,15 en 16 jaar (2001, 2002 en 2003) 
 
 
 Kaatsuitrusting 
 
Voor trainingen en ledenpartijen heeft het jeugdlid geen bijzondere kleding nodig. Voor beginners zijn er 
voldoende kaatshandschoenen aanwezig. Mocht er bij u thuis nog een ongebruikt exemplaar liggen dan 
houden wij ons van harte aanbevolen. 
 
 
Op federatie- en KNKB-wedstrijden wordt gekaatst in een wit T-shirt en een zwarte broek. Ook 
wordt er dan van het jeugdlid verwacht dat hij/zij beschikt over een eigen kaatshandschoen.  
       
                
 

GEEN VOETBALSCHOENEN OP HET VELD!!!! 
 
 
 



 
 
 
 
Trainingen 
 
De trainingen worden gegeven door Freerk Haisma met ondersteuning van enkele jeugd- en 
bestuursleden. We gaan ongeveer 45-60 minuten trainen en daarna gaan we nog 2 partijtjes 
competitiekaatsen. De eerste training is op dinsdag 1 mei en de laatste is op 10 juli.  
 
Dus alle categoriën hebben van 17.00-19.00 trainen/competitiekaatsen. 
 
Data trainingen/competitiekaatsen/ledenpartijen 
  
1 mei  trainen + uitleg  Broeksterwâld   17.00-18.00 uur !!!!!! 
4 mei  1e ledenpartij   Broeksterwâld   17.30 uur 
8 mei  trainen/comp.kaatsen  Damwâld   17.00-19.00 uur 
15 mei  trainen/comp.kaatsen  Broeksterwâld   17.00-19.00 uur 
18 mei  2e ledenpartij   Broeksterwâld   17.30 uur 
22 mei  trainen/comp.kaatsen  Damwâld   17.00-19.00 uur                                                                                                                            
29 mei  trainen/comp.kaatsen  Broeksterwâld   17.00-19.00 uur     
5 juni  trainen/comp.kaatsen  Damwâld              17.00-19.00 uur 
12 juni            trainen/comp.kaatsen  Broeksterwâld   17.00-19.00 uur 
15 juni  3e ledenpartij(Koningspartij) Broeksterwâld   17.30 uur 
19 juni  trainen/comp.kaatsen  Damwâld     17.00-19.00 uur 
22 juni  4e ledenpartij   Damwâld    17.30 uur                         
26 juni  trainen/comp.kaatsen  Broeksterwâld   17.00-19.00 uur 
3 juli   trainen/comp.kaatsen  Damwâld   17.00-19.00 uur                                                                                                                               
10 juli  trainen/comp.kaatsen  Broeksterwâld   17.00-19.00 uur   
13 juli  5e ledenpartij i.c.m.     Broeksterwâld                    17.30 uur 
  KV Oostergo 
17 juli  ouder/kindpartij  Damwâld   17.30 uur                                                                                                                    
 
Opgave voor de ledenpartijen kan via marleen-75@hotmail.com tot woensdagavond 18.00 voor de 
wedstrijd, voor elke partij krijgen jullie bericht. 
.  
       
Wedstrijdkaatsen KNKB 
 
De KNKB organiseert elk jaar een groot aantal wedstrijden voor alle jeugdcategorieën. 
Wat voor de federatie geldt (opslag en uitslag) is in versterkte mate van toepassing op KNKB-
wedstrijden. Ook hier geeft het jeugdbestuur aan wanneer iemand hiervoor in aanmerking komt.  
 
Federatiekaatsen de Wâlden & Dongeradeel 
 
Deze wedstrijden worden in de omgeving van Damwâld gespeeld en bieden de jeugdleden de 
mogelijkheid om buiten de vereniging in wedstrijdverband te kaatsen. Om hier aan mee te doen moet het 
jeugdlid de opslagafstand met regelmaat ruim kunnen halen en moet hij/zij een redelijke kaats kunnen 
slaan. De trainers geven aan wanneer een jeugdlid hiervoor in aanmerking komt. 
 
Opgeven voor de wedstrijden van Federatie de Wâlden kan tot de vrijdags 18.00 uur via  
marleen-75@hotmail.com of 06-29624264, de inleg is € 2 per keer. 

     
Opgeven voor de wedstrijden van Federatie Dongeradeel kan tot de maandag 18.00 via  
marleen-75@hotmail.com of 06-29624264, de inleg is € 2.50 per keer. 
 
 



 
 
 
 
Dag Datum Plaats Categorie Aanvang   
Woensdag 9 mei Niawier Schooljeugd, 14-16 18.00   
Woensdag 9 mei Paesens Welpen, pupillen 18.00   
Woensdag 16 mei Morra Schooljeugd, 14-16 18.00   
Woensdag 16 mei Ternaard Welpen, pupillen 18.00   
Vrijdag 25 mei Burgum 17.30   
Woensdag 30 mei Hantum Schooljeugd, 14-16 18.00   
Woensdag 30 mei Dokkum Welpen, pupillen 18.00 
Vrijdag 1 juni Driezum 17.30 
Woensdag 6 juni Holwerd Schooljeugd, 14-16 18.00  
Woensdag 6 juni Morra Welpen, pupillen 18.00   
Vrijdag  8 juni Broeksterwâld 17.30   
Woensdag 13 juni Ternaard Schooljeugd, 14-16 18.00   
Woensdag 13 juni Hantum Welpen, pupillen  18.00   
Vrijdag 15 juni Lekkum 17.30   
Woensdag 20 juni Paesens Schooljeugd, 14-16 18.00 
Woensdag 20 juni Ee Welpen, pupillen 18.00 
Vrijdag  22 juni Hurdegaryp 17.30 
Woensdag 27 juni Dokkum Schooljeugd, 14-16 18.00 
Woensdag 27 juni Niawier Welpen, pupillen 18.00   
Vrijdag 29 juni Tytsjerk 17.30   
Vrijdag  29 juni Anjum Welpen, pupillen 18.00   
Zaterdag 30 juni Anjum Schooljeugd, 14-16 09.00   
Vrijdag 6 juli Damwâld  17.30  
Vrijdag 13 juli Trynwâlden  17.30  
      
       

 
 
We hopen op jullie deelname aan de trainingen en partijen dit seizoen, wij hebben er zin in!  
 
Freerk Haisma 
Jan Jelle Jongsma 
Marleen de Ruiter 
Steven Zwart 
 


