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Kaatsseizoen 2018
Beste toppers van It Wetterlân,
Met deze nieuwsbrief willen wij als jeugdcommissie zijnde jullie graag
informeren over een aantal zaken.
Trainingen, tijden, trainers en trainingsgroepen
Ook dit jaar hebben wij in het noorden laat vakantie. En dat is het enige
mindere bericht wat we hebben, want automatisch houdt dit in dat ook
dit jaar het kaatsseizoen weer kort zal zijn. We starten maandag 9 april
met de trainingen. En woensdag 11 april is de eerste competitie weer.
De trainingen vinden net als afgelopen seizoen plaats op maandag van
18.30 tot 19.45 uur met uitzondering van de jongste groep kaatsers
(18.30 – 19.30 uur). Het kaatsseizoen eindigt net als ieder jaar weer
met het inmiddels wereldberoemde kaatskamp. Dit kamp vindt plaats op
zaterdag 14 juli en zondag 15 juli. Meer informatie hierover ontvangen
jullie later in het seizoen.
Na heel veel puzzelen is de jeugdcommissie van mening een evenredige
verdeling te hebben gemaakt voor wat betreft de trainingsgroepen.
Hoe deze indeling is wordt maandag 9 april onthuld. Daarnaast kunnen
we verklappen dat we een aantal nieuwe gezichten op de velden zullen
zien als trainers. Wie dit zijn houden we uiteraard nog even geheim!
Net als vorig jaar heeft de jc met de trainers afgesproken om per
trainingsgroep weer een appgroep in het leven te roepen waarin
belangrijke mededelingen zoals bijvoorbeeld het annuleren van een
training kunnen worden gezet. Graag een mobiel nummer van jezelf of
van je ouders/verzorgers doorgeven aan de trainer tijdens de eerste
training.

Gedragsregels
Nu klinkt dit natuurlijk wel erg schools en erg heftig, toch hebben we
vorig seizoen helaas wat waterlanders op het veld ontdekt en hebben we
als jc besloten dat plezier voorop moet staan, waardoor we over zijn
gegaan op het hanteren van een aantal gedragsregels:

-

Behandel een ander zoals je zelf wilt worden behandeld;
Iemand uitschelden en/of beledigen doe je niet;
Wees positief, ook in mindere tijden;
We praten met elkaar en vooral niet over elkaar;
Denk om je taalgebruik, zowel in als buiten het veld vloek je niet;
Je bent zuinig op de spullen van de vereniging
Je respecteert de tegenstander;
Je accepteert het gezag van de trainer/trainster en/of
scheidsrechter/keurmeester
- Je loopt niet weg voor een ‘klusje’, gezamenlijk opruimen hoort er nu
eenmaal bij.

Natuurlijk vragen we je niet om deze regels uit je hoofd te leren, want ze
spreken over het algemeen voor zich. Mocht je je niet houden aan de
regels dan kunnen de trainers in overleg met de jc beslissen om je
bijvoorbeeld een week niet toe te laten tot een training. We gaan er
natuurlijk vanuit dat dit helemaal niet aan de orde zal zijn!
Hoepels
Mocht je kransen hebben gewonnen afgelopen seizoen en nog hoepels thuis
hebben, dan vragen we jullie deze de eerste training weer mee te nemen
naar het veld zodat we ook dit seizoen weer prachtige kransen kunnen
maken.
Maatjeskaatsen
Heb jij vriendjes en/of vriendinnetjes waarvan je denkt ‘die zou ik graag
het kaatsen willen laten leren zodat we samen een balletje kunnen slaan na
schooltijd’ dan is dit je kans! Dit jaar herintroduceren we het maatjeskaatsen weer. Tijdens de tweede en de derde training (16 en 23 april) mag
je een vriendje of vriendinnetje meenemen om hem of haar kennis te laten
maken met het kaatsen. Dit is geheel vrijblijvend!
De introducé kaatst in je eigen trainingsgroep mee.

Wedstrijden
Ook dit jaar organiseert de jeugdcommissie weer een
aantal wedstrijden:
Zondag 27 mei 10.00 uur
Maandag 11 juni 17.30 uur
Zondag 1 juli 10.00 uur
Zaterdag 14 juli 14.00 uur
Zondag 15 juli 10.00 uur

Familiedag
Bote Groen partij
Jeugdledenwedstrijd
Keatskamp met de Yntema merkepartij
Ouder-kindpartij en afsluiting seizoen jeugd.

Datums van de federatiewedstijden:
Vrijdag 11 mei Raerd
Zaterdag 19 mei Jirnsum
Zaterdag 28 mei Reduzum
Zaterdag 2 juni Grou
Zaterdag 9 juni LKC (Leeuwarden)
Zaterdag 23 juni Goutum
Zaterdag 30 juni Wergea
Zaterdag 7 juli Akkrum
Belangrijke datums
Vervallen training dan wel competitiekaatsen:
•
De eerste week van de meivakantie is er geen training en is er ook
geen competitiekaatsen. De tweede week van de meivakantie wel!
•
21 mei is er in verband met Pinksteren geen training
•
Ook tijdens het straatkaatsen op woensdag 27 juni is er geen
competitiekaatsen maar zien we jullie graag de buurtgenoten en
familieleden aanmoedigen tijdens het straatkaatsen.

Wanten en shirts
Tijdens de eerste drie trainingen is Tjeerd op het veld aanwezig met
wanten en de witte shirts. Mocht je een andere/nieuwe want of een groter
shirt nodig hebben, trek hem dan even aan de mouw. Shirts kosten per
kaatsseizoen €5,- en wanten kun je huren voor € 10,- per seizoen.
Jeugdcommissie
Zoals jullie vast wel bekend is, hebben Henk Auke en Jentsje afscheid
genomen van de jeugdcommissie. Gelukkig hebben we een nieuw lid kunnen
vinden in de persoon van Nolke Bergstra.
Fijn Nolke dat je ons team komt versterken.
Mocht je zin hebben in een gezellige laagdrempelige uitdaging? Neem dan
eens contact op met iemand van de jeugdcommissie, want we zijn nog altijd
op zoek naar een lid voor de jeugdcommissie!
Zwaar? Nee joh! Beregezellig!
De huidige jeugdcommissie bestaat nu dus uit de volgende personen:
Carla Dijkstra – voorzitter
Baukje de Wal –
secretariaat
Jellie Miedema –
aanspreekpunt federatiekaatsen
Tjeerd de Groot –
wanten/shirts en technische zaken
Willem de Vries –
technische zaken
Nolke Bergstra –
algemeen lid
Geke Bosma –
communicatie, aanspreekpunt scholen, website.
Contactgegevens:
jc.itwetterlan@gmail.com of spreek ons gerust aan op het kaatsveld!
Dit mailadres is ook het mailadres waar de jeugd zich op kan geven voor
het competitiekaatsen.
Uiteraard komen we ook dit seizoen weer op maandag tijdens de training
vragen of je mee kaatst. Geef je je op? Dan verwachten we je op
woensdag om 18.30 op het kaatsveld!
Rest ons jullie nog het volgende te vragen: mocht je vorig jaar in een
afdelingspartuur hebben gekaatst en hiervoor een trainingspak en
afdelingsshirt heeft gekregen deze op 9 april schoon in te leveren?
Wij staan inmiddels te popelen om het seizoen te beginnen! Jullie ook?
Dan spreken we hierbij af om de nachtjes nu af te tellen! Tot 9 april!
Een sportieve groet namens de jeugdcommissie

