
  

 



2 

 



3 

 

Inhoudsopgave  

Fan it bestjoer 4 

Contactgegevens 
Bestuur 
Commissies 
Overig 

6 

Nieuws 
Coronavirus  
Bestuursamenstelling 
Pim Mobile 

8 

Ledenhulp en vrijwilligers 
Indeling vrijwilligers 
Word ook vrijwilliger 

9 

Junioren en senioren 2022 
Competitie 
Willem Boersma Cup 
Training 
Contributie en inleggelden 

10 

Programma 2022 13 

Merkeprogramma 2022 16 

Jeugdkaatsen - Lytse Pim 18 

Kleding 21 

AVG- wet 22 

Indeling keurmeesters 2022 23 

Wedstrijdagenda federatie 2022 26 

Haye Rypma Fonds 27 



4 

 

Fan it bestjoer 
 

Beste Freonen fan ut Keatsen, 
 

Afgelopen jaar is Klaas van der Vlugt voorzitter geweest en heb ik samen 
met hem opgetrokken. Nu neem ik de taak als voorzitter op mij en zal ik 
meer op de voorgrond gaan treden. Daarbij hoort ook het voorwoord 
van dit boekje. Na twee bijzondere seizoenen kijken we vooruit naar een 
normaal kaatsseizoen. Op het moment dat ik dit aan het schrijven ben is 
net het eerste kievitsei gevonden, een teken dat het voorjaar weer echt 
begonnen is. Nog even en dan mogen wij ook de velden weer in om een 
balletje te slaan of om te genieten van de gezelligheid om het kaatsen 
heen. 
 
Als bestuur zitten wij niet stil en zijn we alweer druk bezig met de voor-
bereiding voor komend seizoen. Wat doet een bestuur zoal in de winter-
stop zou je je kunnen afvragen. Nou een voorbeeld is dat wij binnenkort 
weer langs de deuren gaan met de koekactie. Ook wordt er nog elke 
week in de zaal gekaatst, wel genoemd het Muurkaatsen. En voor de 
mensen die boodschappen doen bij de Poiesz is het niet onopgemerkt 
gebleven dan wij weer mee doen aan de jeugdsponsoractie. 
 
Ik noemde net al dat het niet lang meer duurt voordat wij weer begin-
nen, wij openen dit jaar het seizoen weer vroeg met op 1 mei al onze 
eerste ledenpartij. Daarop volgend gaan de competities in verschillende 
categorieën ook weer van start. Dit jaar weer hebben we ook een brede 
selectie aan wedstrijden in Witmarsum van de heren 50+ tot aan de ka-
bouters. Of het nu in de ledenpartijen, op federatie of op KNKB niveau is, 
er wordt dit jaar weer volop gekaatst in Witmarsum. Wat wij belangrijk 
vinden, is dat iedereen die wil kaatsen, kan kaatsen, de jeugd in het bij-
zonder. Om maar een oude slogan uit de kast te halen “de jeugd heeft de 
toekomst”. 
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Waar kijk ik naar uit dit komende seizoen? Dit jaar mogen wij met de fe-
deratie het seizoen openen en dit is op 14 mei. Zouden we dit jaar ook 
weer de grootste federatie partij van het jaar worden met weer meer 
dan 100 partuur op het veld? Een Merke als vanouds, met een grote 
feesttent en een zweef die door het hele dorp te horen is. En natuurlijk 
de goed gevulde velden met kaatsen voor jong en oud. 
 
Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar ik heb er in ieder geval weer zin in! 
 

Namens het kaatsbestuur, 

Sjoerd Atze de Jong 
Voorzitter 
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Bestuur  
Voorzitter Sjoerd Atze de Jong |  

06-38891886 
Menno Simonsstraat 12 

Vice-voorzitter Klaas van der Vlugt |  
06-29115280   

Gijsbert Japiksweg 35  

Secretariaat Myriam Reitsma | 06-37334180 Easthimmerwei 2 

Penningmeester 
 

Herman Sprik | 06-12394495  Wilhelminaplein 26 
8911 BS Leeuwarden  

Materiaalbeheer Michiel de Jong | 06-15832525 Oosterstraat 22 

Kantinebeheer Marjan Elgersma| 06-30652759  Ulbe Hiemstrastrjitte 13 

PR Colin Baarda | 06-21616048 
Jari Visser | 06-13716008 

Taede Zijlstrastrjitte 7 
Molenweg 39 

Contactgegevens  

Kaatsvereniging “Pim Mulier”   
p/a M. Reitsma 
Easthimmerwei 2 
8748EE Witmarsum 

Telefoon: 0517-531507 
Rabobank: NL27RABO0371503264 
e-mail kvpimmulier@gmail.com 
www.kvpimmulier.nl 

  

Commissies 
Jeugdcommissie   lytsepim@gmail.com 

Lytse.kvpimmulier.nl 

Peter Huisman Mauritsstraat 20 06-18473293 

Folkert van der Wei It Partoer 20 06-12960810 

Esther Hofstra Gijsbert Japiksweg 31  0651685404  

Andre Dijkstra Schoolstraat 2 0517-532255 

Janneke Kroondijk Marnedijk, 3 06-42289525 

Willem Koopal De Krânse 4 06-27492677 
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Veldcommissie  06-10583898 

Cees Jellema Andre Dijkstra Egbert Jan Goslinga 

Paul Jongstra Martijn Zandbergen Arnold Bergsma 

Eddie Huisman Jan Geert Dijkstra Michiel de Jong 

Dames Vacant  

Heren Sander Elgersma 
Melvin Tolsma 

06-22282541 
06-20487773 

Overig 

Jeugd Jeugdcommissie lytsepim@gmail.com 

Competitieleiding   

Kleding   

Afhalen D.E.L.  
kaatskleding 

Hanny Visser Molenweg 39 
06-21975730   

Afhalen en onderhoud 
KNKB tenue 

Klaas Sjoerd Koopmans Marnedijk  
06-20370546 

Anders   

Beheer trainingsballen Jenco Sieperda Oosterstraat 6 
0517-532461 

MFC It Fliet kantine Telefoon kantine 0517-532188 

Opgave ledenpartijen 
senioren 

Pim Mobiel 06-83669551 
kvpimmulier@gmail.com 

Opgave ledenpartijen 
50+ klasse 

Jan Faber faber561@hotmail.com 
06-29155520 

Ledenadministratie Herman Sprik kvpimmulier@gmail.com 

Wall-Ball   

Contactpersonen Michiel de Jong 
Sjoerd Atze de Jong 

06-15832525 
06-38891886 
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Nieuws 
 

Op het moment van schrijven lijkt het erop dat we weer een normaal kaatssei-
zoen voor de boeg hebben. Wat kijken wij er ontzettend naar uit om weer par-
tijen te kunnen organiseren zonder maatregelen en beperkingen!  Dit betekent 
dan ook dat we 01 mei meteen los gaan met de allereerste ledenpartij van 
2022. De competitie gaat voor de junioren en senioren los op donderdagavond 
05 mei 2022 en voor de jeugd is dit op 10-05-2022. De jeugd begint op 21 april 
2022 met trainen. 
Mochten de maatregelen vanuit de overheid toch weer worden aangescherpt, 
zullen wij onze sociale media, nieuwsbrieven en eventueel De Koepel gebruiken 
om dit naar onze leden te communiceren. 

Coronavirus  

 

Bestuurssamenstelling 

Ook dit seizoen verandert er het één en ander  binnen het bestuur. Zoals in het 
voorwoord al te lezen was, draaien Sjoerd Atze de Jong en Klaas van der Vlugt 
de functies om: Sjoerd Atze neemt het voorzitterschap op zich en Klaas zal hem 
hierbij ondersteunen. Johan van der Molen treedt af uit het bestuur, maar zal 
nog wel buiten het bestuur actief zijn en het stuk kantinebeheer komend sei-
zoen nog blijven verzorgen. 
Daarnaast heten we komend seizoen Colin Baarda en Jari Visser welkom, zij 
zullen dit seizoen meedraaien in het bestuur om te kijken of het wat voor hun 
is. Zij zullen zich richten op de PR-taken. 
 

Pim Mobile 
Sinds 2019 maken wij gebruik van de Pim Mobile. Via dit nummer kunnen de 
junioren en senioren  ons kunnen bereiken voor het opgeven van ledenpartijen.  
Staat Pim Mobile nog niet in je telefoon? Het mobiele nummer is: 06-83669551 
 
Om via WhatsApp op de hoogte te blijven en je aan te melden, vragen we je 2 
dingen te doen: 

1. Zet dit nummer in je contacten; 
2. Stuur een WhatsApp met je voor– en achternaam naar 06-83669551, 

zodat wij je kunnen bereiken. 
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Ledenhulp en vrijwilligers 
 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn leden en ook 
niet - leden die zich inzitten voor de vereniging om zowel het kaatsen als de 
nevenactiviteiten mogelijk te maken. Denk hierbij aan commissies, kantinedien-
sten, scheidsrechters, keurmeester, schoonmaken van de kantine en kleed-
boxen en begeleiden van kinderen tijdens wedstrijden. 

Word ook vrijwiliger! 

 

Onder het motto “Vele handen maken licht werk” willen wij u, ook niet leden, 
oproepen  om zich als vrijwilliger aan te melden. Dit kan door contact op te ne-
men met het bestuur. De contactgegevens kunt u vinden vooraan in het pro-
grammaboekje of maak eens een praatje met onze vrijwilligers tijdens één van 
onze wedstrijden.  
 
 

Indeling vrijwilligers 
Om voldoende vrijwilligers op– en rond het veld te hebben tijdens wedstrijden 
worden de leden één of twee dag(del)en ingedeeld. De verdere uiteindelijke 
bezetting wordt binnenkort onder de leden en vrijwilligers verspreid. Als je ver-
hinderd bent dien je zelf voor een vervanger te zorgen (onderling ruilen). Dit 
kan dan worden doorgegeven aan Sjoerd Atze de Jong (06-38891886). 
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Junioren en senioren kaatsen 2022 
  

Competitie 
De competitie voor de heren en dames is ook dit jaar weer op de vaste donder-
dagavond om 19:30u bij MFC It Fliet. Het competitiekaatsen begint dit jaar op 
donderdag 05 mei 2022. Deelnemen kan vanaf 14 jaar en is vrij toegankelijk.  
 
Voor de dames zijn wij nog op zoek naar iemand die de partuurindeling voor 
iedere donderdagavond op zich wil nemen. Lijkt het je leuk om dit op te pak-
ken? Laat het ons weten!  
Voor nu zien we jullie graag op de eerste competitieavond om 19:15u op het 
veld, zodat we ter plekke een indeling kunnen maken! 
Sander Elgersma en Melvin Tolsma nemen de competitieleiding ook dit seizoen 
weer voor de heren op zich. Van de heren wordt verwacht dat zij donderdag-
avond 19:15u aanwezig zijn op het veld, ter plekke wordt dan de indeling ge-
maakt.  
 
De competitie stopt in principe na de merke, maar bij voldoende animo kan dit 
worden verlengd tot het einde van de zomervakantie. Per wedstrijd worden alle 
vooreersten opgeteld om uiteindelijk over het gehele seizoen de winnaars van 
2022 aan te kunnen wijzen.  
 
De prijzen van zowel de heren– als damescompetitie worden aangeboden door 
Klussenbedrijf Oebele Haaksma. 
 

Willem Boersma Cup 
Dit jaar is de Willem Boersma Cup gewonnen door 
Klaas Sjoerd Koopmans gefeliciteerd! 
 
Willem Boersma had een schildersbedrijf in Wit-
marsum dat in 1963 zijn 100 jarig jubileum vierde. 
In 1963 was Willem Boersma ook 35 jaar getrouwd 
met Wapke Reitsma. Boersma was een kaatslief-
hebber en schonk in 1963 een wisselbeker  aan de 
vereniging, die bestemd was voor de kaatser die de meeste punten had behaald 
bij ledenpartijen. De eerste winnaar in 1963 was Wiebe Bergsma. 
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Contributie €25,- per jaar 

Competitie Gratis 

Ledenpartijen €5,- per partij 

De contributie wordt d.m.v. het automatisch incasso rond 25 mei 2022 van uw 
rekening afgeschreven.  
 
Indien u geen automatisch incasso heeft, verzoeken wij u de verschuldigde con-
tributie voor 31 mei 2022 over te maken op: 
IBAN-nummer: NL27RABO0371503264 t.n.v. KV Pim Mulier te Witmarsum. 
 
Lid worden? Stuur hiervoor een mailtje naar kvpimmulier@gmail.com. Het is 
altijd mogelijk om eens vrijblijvend mee te doen met de trainingen en/of de 
competitie. Niet een actief kaatser? Het is ook mogelijk om de kaatsvereniging 
te steunen door sympathisant te worden van het Haye Rypma fonds. Zie hier-
voor pagina 27. 
 
Lidmaatschap voor 2023 beëindigen? Meld dit dan schriftelijk voor 01 decem-
ber 2022 bij de ledenadministratie.  

Contributie en inleggelden   

Training 
Komend seizoen zal er weer training worden georganiseerd! We hebben 
Andrea de Jong bereid gevonden om op de donderdagavond voor de competi-
tie een halfuurtje training te geven.  Dit betekent dat de leden die willen trai-
nen, om 19:00u op het kaatsveld worden verwacht. Er zijn geen extra kosten 
aan verbonden. 
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Programma 2022 
 

Zondag 01 mei: TOLSMA / BROLYN –PARTIJ 

Ledenpartij voor jeugd, junioren en senioren 
Aanvang: 11:00u, opgave junioren en senioren 

t/m donderdag 28 april 20:00u 

Sponsor jeugd: Aardappelhandel Tolsma 
Sponsor junioren en senioren: Brolyn bedrijfsadvies 

 

Zondag 08 mei: JELLEMA-WESTGEEST –PARTIJ 

KNKB pupillen meisjes A en B klasse 
Aanvang: 10:00u 

Sponsor: Molkfeebedriuw Jellema-Westgeest 
Kransensponsor: JPW Handelsonderneming 

 

Zaterdag 14 mei: CHECK & SAVE –PARTIJ 

Federatie jeugd, alle categoriën 
Aanvang: 13:00u 

Sponsor: Check & Save banden en APK service Bolsward 
Kransensponsor: Kuipers Mechanisatiebedrijf Witmarsum 

 

Vrijdag 03 juni: NACHTKAATS– PARTIJ 
Nachtkaatsen: Wylde senioren partij, dus ook voor niet leden. 

Aanvang: 20:00u, opgave t/m woensdag 01 juni 20:00u 
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Zondag 5 juni: PIER DE HOVENIER– PARTIJ 
Gezamenlijke ledenpartij met Pingjum 

Ledenpartij voor jeugd, junioren en senioren in Witmarsum. 
Aanvang: 11:00u, opgave junioren en senioren  

t/m donderdag 02 juni voor 20:00u 

Sponsor: Hoveniersbedrijf Pier Reitsma 
 

Zondag 12 juni: GROENCENTRUM– PARTIJ 

KNKB heren 50+ A en B D.E.L. 
Aanvang: 10:00u 

Sponsor: Groencentrum Witmarsum 
 

Maandag 20 juni en dinsdag 21 juni: 
Straatkaatsen jeugd 

Voor alle jeugd uit Witmarsum, dus ook niet-leden. 
Aanvang: 18:30u. 

 
 

Woensdag 22 juni t/m vrijdag 24 juni: 
Straatkaatsen junioren en senioren 

Voor alle inwoners van Witmarsum, dus ook niet-leden. 
 Aanvang: 18:30u.  Opgave individueel of per partuur t/m zondag 19 juni voor 

20:00u 

 
 

Zaterdag 16 juli: MOLKEPARTIJ 

Ledenpartij voor jeugd, junioren en senioren met BBQ 
Aanvang: 13:00u, opgave junioren en senioren 

t/m donderdag 14 juli 20:00u 

Sponsor: Diverse melkveebedrijven uit Witmarsum e.o. 
Kransensponsor: Fuite Mengvoerindustrie 
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Zondag 17 juli: SPRIKKEURS– PARTIJ 
KNKB schoolmeisjes A en B klasse 

Aanvang: 10:00u 

Sponsor: Sprikkeurs 
 

Zaterdag 20 augustus: JAPPIE ZAAGEMANS– PARTIJ 

KNKB pupillen meisjes 
Aanvang: 10:00u 

Sponsor: MTS de Vries 
Kransensponsor: J.W. Attema, visgroothandel 

 

Zondag 21 augustus: VERWENDE VROUWEN PARTIJ 

Wylde partij voor vrouwelijke leden en niet-leden 
Aanvang: 13:00u, opgave t/m donderdag 18 augustus 20:00u. 

Sponsor: ZeeDesign 
 

Zondag 28 augustus: SLOTPARTIJ 
Pearkekeatsen voor de junioren en senioren leden 

Ledenpartij voor de jeugd 
Aanvang: 11:00u, opgave junioren en senioren 

t/m donderdag 25 augustus 20:00u 

Sponsor: J.K. Attractieverhuur 
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Merkeprogramma 2022 
 

Zaterdag 06 augustus: PIER ELGERSMA-PARTIJ 

KNKB Jongens afdeling met herkansing 
Aanvang: 10:00u 

Sponsor afdeling: Pier Elgersma fonds en Juwelier Kramer Franeker 
Sponsor opstap: Stichting Permanente Commissie Witmarsum 

Kransensponsor: Mechanisatiebedrijf Kuipers 
 

Zondag 07 augustus: HAYE RYPMA-PARTIJ 

KNKB Heren Hoofdklasse Vrije Formatie 
Aanvang: 12:00 

Sponsors: Stichting Rypma-Hiemstra, Freonen fan Pim, Loonbedrijf K. 
Haitsma, Bouwbedrijf Heringa B.V. 
Kransensponsor: Kapsalon Amarant 

 

Zondag 07 Augustus: MENSONIDES-PARTIJ 
KNKB Dames Hoofdklasse Vrije Formatie 

Aanvang: 12:00 

Sponsors: Mensonidus Installatie Harlingen, Freonen van Pim, Stichting 
Rypma-Hiemstra 

 

Maandag 08 augustus: ULBE HIEMSTRA-PARTIJ 
Ledenpartij voor jeugd, junioren en senioren 

Aanvang junioren/senioren: 10:00u, opgave t/m zaterdag 06 augustus 
voor 20:00u 

Aanvang jeugd: 12:00u 

Sponsor: Ulbe Hiemstra Fonds 
Kransensponsor junioren/senioren: Kapsalon Up To Date 

Kransensponsor jeugd: Aardappelhandel Tolsma 
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Jeugdkaatsen - Lytse Pim 
 

Tijdens het kaatsseizoen draait het voornamelijk om Plezier, veel enthousiaste 
jeugd die op het kaatsveld sportief bezig zijn. Met onze goede trainers en bege-
leiders zien we het niveau van de jeugd tijdens het seizoen echt verbeteren.  

Voor alle actuele informatie over het jeugdkaatsen in Witmarsum en al je vra-
gen kun je terecht op http://lytse.kvpimmulier.nl Daar vind je natuurlijk ook de 
uitslagen en foto’s van alle activiteiten die we organiseren.  
 

Samenstelling Jeugdcommissie 
Onze jeugdcommissie bestaat vanaf dit jaar uit 6 personen. We zijn blij dat Wil-
lem Koopal ons team komt versterken. Onze contactgegevens zijn voor in dit 
boekje te vinden.  
 

Contributie en inleggelden 
Ieder jeugdlid betaalt naast de contributie van € 15,- een bijdrage van € 10,- 
voor de trainingen. Daarnaast wordt er bij jeugdledenpartijen een inleg van  
€ 2,- per deelnemer gevraagd.  
 

Training 
Wanneer: Het seizoen start donderdag 21 april met de eerste training. We gaan 
door met trainen tot de merke. 

De training is voor iedereen en afhankelijk van leeftijd en niveau worden een 
groepsindeling en rooster gemaakt, deze ontvangt iedereen voor het begin van 
het seizoen. We maken het onderscheid in de volgende categorieën: Beginners-
groep, Kabouters 1e jaar, Kabouters 2e jaar, Welpen, Pupillen, Schooljeugd en 
Jongens/Meisjes en Extra trainingsavond (specialgroepen). 
 
Bij de specials groepen mag je mee trainen als je in 2022 mee gaat doen aan 
federatiewedstrijden. Dus als je meetraint verwachten we dat je in de loop van  
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het seizoen een paar keer naar andere dorpen gaat om daar mee te doen aan 
de federatiewedstrijd. De trainingen gaan, bij voldoende belangstelling, ge-
woon door tijdens de zomervakantie. We vragen én verwachten van alle deel-
nemers aan de training dat ze gemotiveerd zijn en actief meedoen.  
 
Afmelden: vóór de training via lytsepim@gmail.com  
 

Competitie 

Wanneer: de vaste competitieavond blijft dinsdagavond. De starttijd van de 
partijen is 19.00 uur, alle deelnemers worden om 18.50 uur verwacht, zodat we 
op tijd kunnen beginnen. De competitie start op 10 mei gaat door tot de merke. 
 
Afmelden: voor maandagavond 18.30 uur via lytsepim@gmail.com LET OP: 2 
keer niet afgemeld voor de competitie? Dan doe je de eerstvolgende keer niet 
mee.  
 

Ouderhulp bij het kaatsen 

Zonder ouders kunnen we geen wedstrijden organiseren voor de jeugd. Aan 
alle ouders van wie de kinderen meedoen met de competitie wordt dan ook 
gevraagd of zij een aantal keren kunnen helpen bij het competitiekaatsen en/of 
de jeugdledenpartijen. Het is de bedoeling dat ze dan helpen met het begelei-
den van de wedstrijden of met de telling. De indeling van de ouders wordt door 
de jeugdcommissie aan het begin van het seizoen verspreid.  
 

Ledenpartijen 
Zoals ieder jaar organiseren we een aantal jeugdledenpartijen. Gezellig met zijn 
allen een aantal partijen kaatsen. We gaan er natuurlijk vanuit dat alle jeugdle-
den meedoen met deze partijen. Kun je niet meedoen, dan meld je je af via lyt-
sepim@gmail.com. Voor de precieze data kun je in dit boekje of op de website 
kijken en natuurlijk ontvang je ook de laatste informatie per mail.  
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Afsluiting kaatsseizoen 

De afsluiting van het seizoen met een ledenpartij is dit jaar op zondag 28 augus-
tus. Dan worden ook de prijswinnaars van de competitie bekend gemaakt  
 

WallBall 
Vanaf oktober wordt er weer gestart met wallball. Voor wie het kaatsplezier 
niet wil én kan missen, kan in de winterperiode doorgaan in de gymzaal.  
 

Federatie en KNKB activiteiten 
Naast de activiteiten in Witmarsum die de jeugdcommissie organiseert voor de 
leden, kunnen de jeugdleden -als ze aan de criteria voldoen- ook deelnemen 
aan activiteiten die door de federatie of door de KNKB georganiseerd worden. 
Informatie hierover is te vinden op http://lytse.kvpimmulier.nl Of kijk op 
www.knkb.nl voor uitgebreide informatie en de wedstrijdkalender.  

Straatkaatsen 

Op maandag 20 en dinsdag 21 juni gaan we weer de strijd aan met de luchtbal. 
De want mag je hier vergeten want dit doen we met de blote hand !  
 

Kaatskamp! 

Er wordt dit jaar een kaatskamp georganiseerd, eindelijk is het weer zo ver :-) 
Dit jaar is het op 9 en 10 juli, op het sportveld ‘slapen’ in een tent en met diver-
se leuke activiteiten die je zeker niet wil missen !! Zet hem vast op de kalender.  
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Kleding 
 

KNKB- en federatieafdelingswedstrijden 

Vanaf dit seizoen hebben we nieuwe shirts voor de KNKB- en Federatiewedstrij-
den! Dit heeft te maken met een nieuwe shirtsponsor, want vanaf heden spon-
sort namelijk JJ Consultants onze shirts. Op veler verzoek hebben we ervoor 
gekozen om shirts met korte mouwen aan te schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij KNKB- en Federatieafdelingswedstrijden draag je een geel/grijs PIM shirt 
met eigen broekje. Voor het gebruiken van de shirts dien je contact op te ne-
men met Klaas Sjoerd Koopmans (06-20370546)om hierover verdere afspraken 
te maken., hij neemt het dit seizoen over van Marjan Elgersma. 
 

D.E.L. Kaatsen 

Tijdens deze wedstrijden draag je het D.E.L. tenue : een wit met zwart shirt en 
een zwart broekje. Deze kleding, gesponsord door Gerko, kun je aan het begin 
van het seizoen, tegen betaling van de seizoenskosten, afhalen bij Hannie Vis-
ser. Je onderhoudt de kleding het hele seizoen zelf . Aan het eind van het sei-
zoen lever je deze kleding weer in bij Hannie. 
Tijdens ledenwedstrijden kan het D.E.L.-tenue ook gebruikt worden. 
 
De kosten voor het gebruiken van een D.E.L. tenue is €10,- per seizoen 
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AVG- wet 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving 
geldt in de hele Europese Unie (EU). De wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) geldt niet meer. De AVG versterkt de positie van mensen van wie gege-
vens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaron-
der sportverenigingen, krijgen meer verplichtingen. Kaatsvereniging Pim Mulier 
hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en is druk 
bezig met het implementeren van de AVG. Kijk voor meer informatie op onze 
website. Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur. 
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Indeling keurmeesters 
 

Na twee halve seizoenen wat betreft KNKB wedstrijden lijkt het er op dat 2022 
een seizoen wordt wat weer normaal lijkt te gaan verlopen. Dat betekent dat 
wij weer een beroep doen op onze leden om te helpen met het goed organise-
ren van de KNKB en Federatie wedstrijden. Net als voorgaande jaren worden de 
keurmeesters ingedeeld per dagdeel. Op de volgende bladzijden is de indeling 
van de keurmeesters voor het seizoen 2022 te vinden. 
 
Als je bent verhinderd dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen (onderling 
ruilen).  
 
Als je hebt geruild graag even doorgeven aan:  
Sjoerd Atze de Jong (06-38891886) 
 
 
Zonder keurmeesters geen kaatsen. We rekenen op jullie aanwezigheid. Al-
vast bedankt!   
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Zondag 08 mei  KNKB Pupillen meisjes A en B klasse 

Aanvang: 10:00u Nodig: 16 keurmeesters en 2 clubscheidsrechters  

Aanwezig van 9:45u - 13:00u Aanwezig van 13:00u tot einde partij 

Wierda, Hans 
Wierda, Jan 
Tjeerdema, Peter 
Palsma, Heinz 
Quisenaerts, Stefan 
Jilderda, Jet 
Dooper, Jaring 
Tulen, Boudewijn 

Kuiper, Igor 
Veninga, Willem 
Hofstra, Jorn 
Reijenga, Bart 
Reijenga, Siep 
Henskens, Dennis 
Leeuwen, Joey 
Visser, Arjen 

  

Zaterdag 14 mei  Federatie jeugdkaatsen: Alle categorieën 

Aanvang: 13:00u Nodig: 15 keurmeesters en 6 clubscheidsrechters  

Aanwezig van 12:45u tot einde partij 

Zondag 12 juni  KNKB Heren 50+ A en B klasse 

Aanvang: 10:00u Nodig: 16 keurmeesters en 2 clubscheidsrechters  

Aanwezig van 9:45u - 13:00u Aanwezig van 13:00u tot einde partij 

Sprik, Fred 
Van der Zee, Pieter 
Nicolai, Sjoerd 
Haakma, Oebele 
Ypma, Reynolds 
Van der Molen, Jesse 
Meekma, Rene 
   De Jong, Broer 

Jilderda, Harm 
Haringa, Jeroen 
Dijkstra, Nico 
Jorna, Jacobus 
Sprik, Geert 
De Vries, Jaap 
Anema, Chris 
Tolsma, Piet 

Van der Schaaf, Martin 
Gaastra, Ruurd 
Anema, Harke 
Nicolai, Jaring 
Koster, Teake 
Gietema, Pieter 
Van IJs, Johan 
Van Abbema, Jellie 

Smid, Anneke 
Piersma, Theunis 
Stuiver, Sjoukje 
Koops, Henk 
Zaagemans, Redmer 
Ypma, Wilma 
Alen, Max 
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Aanwezig van 9:45u - 13:00u Aanwezig van 13:00u tot einde partij 

Westra, Wigle 
Gaastra, Ruurd 
Van Zelst, Marieta 
Westra, Harmen 
Haitsma, Joukje 
Zaagemans, Redmer 
De Jong-Hoekstra, Esther 
Veninga, Willem 

De Best, Johannes 
Van der Zee, Pieter 
Osinga, Andrys 
Faber, Jan 
Stuiver, Sjoukje 
Postma, Tjerk 
Cuperus, Durk 
Meekma, Gert Jan 

Zaterdag 17 juli  KNKB Schoolmeisjes A en B klasse 

Aanvang: 10:00u Nodig: 16 keurmeesters en 2 clubscheidsrechters  

Zaterdag 20 augustus KNKB Schoolmeisjes A en B klasse 

Aanvang: 10:00u Nodig: 16 keurmeesters en 2 clubscheidsrechters  

Aanwezig van 9:45u - 13:00u Aanwezig van 13:00u tot einde partij 

Van der Sluis, Pieter 
Adema, Otte 
Elgersma, Mark 
Elgersma, Sander 
Koopmans, Klaas Sjoerd 
Reinsma, Dirk 
Tolsma, Piet 
Burger, Marc 

Nesse, Steven 
De Jong, Andrea 
De Jong, Helma 
Brandsma-Bijlsma, Esther 
Dosselaer, Mike 
Gietema, Pieter 
Dooper, Frans 
De Boer, Jelle 

Merke 
Tijdens de Merke hebben wij bij de Pier Elgersma Partij en de Haye Rypma Par-
tij een groot aantal vrijwilligers nodig. Hiervoor benaderen wij nog leden. 
Mocht je nou niet kunnen wachten dan ben je vrij om je te melden bij een van 
de bestuursleden. 
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Wedstrijdagenda federatiekaatsen 2022 
 

Welpen / pupillen / schooljeugd / jongens / meisjes 
Datum Plaats Aanvang 

Zaterdag 14 mei  Witmarsum 13:00u 

Zaterdag 21 mei  Hartwerd (geen jongens/
meisjes) 

13:00u 

Woensdag 25 mei  Makkum (schoolkaatsen) 13:00u 

Zaterdag 28 mei Bolsward 13:00u 

Zaterdag 04 juni  Kimswerd 13:00u 

Zaterdag 11 juni Arum 13:00u 

Zaterdag 25 juni  Exmorra 10:00u 

Zaterdag 2 juli Lollum 10:00u 

Zaterdag 9 juli Burgwerd (geen jongens/
meisjes) 

10:00u 

Zaterdag 16 juli Schettens (geen jongens/
meisjes) 

10:00u 

Zaterdag 23 juli Cornwerd (geen jongens/
meisjes) 

10:00u 
 

Zaterdag 6 augustus Pingjum 10:00u 

Zaterdag 20 augustus Pingjum (op het kaatsveld in 
Zurich) 

10:00u 

Zaterdag 27 augustus Burgwerd (slotpartij) 13:00u 

   

Zondag 12 juni Exmorra (Bruniapartij VF) 11:00 

Heren / jongens  
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Het “Haye Rypma Fonds” stelt zich ten doel gelden beschikbaar te stellen voor: 
- de kosten van de 1e prijs op de Haye Rypma Partij, waarvoor jaarlijks van 

de stichting Rypma-Hiemstra te Leeuwarden een financiële bijdrage 
wordt ontvangen;  

- het onderhouden van kontakten tussen leden en oud-leden van de kaats-
vereniging “Pim Mulier”, de deelnemers aan het Haye Rypma Fonds, Wit-
marsumers zowel als Witmarsumers-om-útens. 

- het stimuleren van de kaatssport in Witmarsum. 
- het bekostigen van eventuele bijzondere zaken en attributen t.b.v. de 

kaatsvereniging 
 
Ook U kunt deelnemer worden van dit fonds. Dat kan via een jaarlijkse financië-
le bijdrage van tenminste € 10,-  Daar staat natuurlijk ook wat tegenover. Deel-
nemers aan het fonds krijgen een entreebewijs voor de hoofdklassepartij tij-
dens de Merke, alsmede een partner-reductiebon. 
 
Wilt U meedoen, stuur dan onderstaande strook ingevuld aan het : 
Haye Rypma Fonds, p/a Elly v.d. Wei Oosterstraat 84, 8748 GE Witmarsum 
 
Naam:   __________________________________________ 
 
Adres:  __________________________________________ 
 
Woonplaats: __________________________________________ 
 
Handtekening: __________________________________________ 
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