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32e JAARGANG   nr. 64   november 2018 
Bestuursgegevens 

 
          
 
Functie  Naam/    Postcode/ Telefoon 
  Adres    Woonplaats 
 
Voorzitter  Ludwig Seerden   8801 ME  06-30393740  
  Schilcampen 51    Franeker  0517-394871 
  E-mail: voorzitter@janbogtstra.nl  
 
Secretaris(interim) Jan v/d Meulen   8801 EC  06-47010222 
  Prof. Camperstraat 33  Franeker  
  E-mail: secretaris@janbogtstra.nl     
    
Penningmeester Andries Zuidema   8801 XC  06-38006191
  Blikfaart 29   Franeker                  
  E-mail: penningmeester@janbogtstra.nl       
 
Wedstrijd secr. Peter de Groot   8801 BM  0517-397530 
  Feikemastraat 40   Franeker   
  E-mail: wedstrijdsecretariaat@janbogtstra.nl  
  
Materiaalbeheer.    Willem Buurstra   8802 PX  06-29624966 

H.v.Saxenlaan 77    Franeker 
  E-mail:materiaal@jan bogtstra.nl 
 
Jeugdzaken Michel v/d. Veen   8802 PZ  06-11260733 
  H,v,Saxenlaan 81   Franeker 
  E-mail: van_der_veenmichel@hotmail.com 
 
Lid.    
    
 
Ledenadministratie August Bootsma   8801 AG  0517-393764 
  Van Ghemmenichstraat 4  Franeker 
  E-mail: ledenadministratie@janbogtstra.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Redactie INFO  Anke Bootsma en  August Bootsma   0517-393764 
   janbogtstra.kaatsvereniging@gmail.com     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ereleden R.Bikowski, J.Bok, A.Grijpma, G.Herrema, F.Poppes, H. Hof, 

M.Reinsma , Mw A. Bootsma en Peter de Groot 
 
Leden van verdienste A.Krikke, J.v.d.Ploeg, J.Seerden , W. Koopmans en R.Rekker 
 
Sponsoring / PR  August Bootsma 
Verhuur materiaal  August Bootsma     0517-393764 
Competitie senioren Meinie Reinsma, Gerrit de Vries 
Competitie jeugd  Joukje Salverda  
Jeugdcommissie Joukje Salverda, Rinny  Zijlstra,  Margreet  Kuipers,                  

Theuni   Jellema        Pieter Smink 
Trainers   Joukje Salverda, Pieter Smink en Ludwig Seerden 

mailto:van_der_veenmichel@hotmail.com
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Contributie 2018 Dames / heren / junioren € 33,25
Jeugdleden t/m 16 jaar € 21,25 
Donateur  € 17,75 
Indien per acceptgiro wordt betaald €   2,50 extra 

Website www.janbogtstra.nl 
De website wordt beheerd door August Bootsma. 
E-mail: website@janbogtstra.nl 

Ledenadministratie Mutaties o.a. ook adreswijzigingen moeten schriftelijk of per mail 
worden doorgegeven aan August Bootsma 
E-mail: ledenadministratie@janbogtstra.nl 
Aan- en afmelden lidmaatschap uitsluitend via de website. 
Opzeggingen 2018 schriftelijk en uiterlijk voor 15 december 

2017. 

Ontwerp voorpagina Mark Wever, Copy Service Leeuwarden 
Druk Copy Service Leeuwarden  
Oplage  225 exemplaren 
Aantal leden  200  

Bankgegevens: NL88 RABO 0122 8226 84 

Inhoudsopgave Pagina 

3 
4 
6 
8 
14 
16 
20 
24 
27 

Van de voorzitter 
Langs de lijn   
Agenda voorjaarsvergadering 2018  
Notulen najaarsvergadering 22 nov 2017 
Huldiging 
Vrienden van Jan Bogtstra  
Jan Bogtstra jeugd  
Terugblik 
Leeftijdscategorieën  
Onze sponsoren 
Competitiekaatsen 2018

28 

Op de omslag foto Koning Allard 

29 



3 

 
 

Van de voorzitter 
 

Kaatseizoen 2018 eentje om trots op te zijn. 
 
Nu de kaatsballen weer zijn opgeborgen, kunnen we terugkijken op 
het actieve deel van het jubileumjaar. 
Naast de vele wedstrijden welke we mochten organiseren, waren we 
ook mede-verantwoordelijk voor de organisatie van 2 prachtige 
kaatsweken. Ten eerste rond het pinksterweekend en de tweede 
kaatsweek rondom de PC, met een magnifieke opening rondom de 
loting voor de PC op het Sjûkelân en als slot de 125e “Groote 
Jongens Kaatspartij”. 
Verdere hoogtepunten dit seizoen waren de winst op het NK 50+ op  
het eigen Sjûkelân, door Jacob, Jan en Ludwig. En als “klontje boter 
in de brij” de winst van Allard met de gebroeders Peter en Thomas 
van Zuiden op de PC. In Allard hebben we na 27 jaar weer een PC-
Koning in de stad. 
De viering van het 125 jarig bestaan hebben we (mede door de vele 
overige activiteiten) aan het eind van het seizoen mogen doen. Zowel 
door de jeugd, de senioren als ook de oudere senioren werd er op 
sportieve maar bevlogen wijze gekaatst. Terwijl voorafgaand aan het 
kaatsen door het bestuur en diverse (Ere-)leden en leden van 
verdienste en een afvaardiging van de KPC een krans werd gelegd 
bij het graf van de naamgever van onze vereniging, werd het kaatsen 
afgesloten met een BBQ en prachtige jubileumfeestavond. 
Domper was dit jaar natuurlijk het feit dat er namens Jan Bogtstra 
geen partuur heeft deelgenomen aan de Freule Partij te Wommels. 
Gelukkig is onze gedreven jeugdcommissie op zeer enthousiaste 
wijze bezig om de jeugd te bewegen om te blijven/gaan kaatsen en 
nieuwe leden te werven, zodat ze samen met de trainers de jeugd 
klaar kunnen stomen voor de federatie en KNKB wedstrijden. 
Het ontbreken op de Freule is een teken des tijds, bij vele 
verenigingen is het voelbaar dat de jeugd moeilijk te motiveren is om 
te sporten/kaatsen. Het kaatsen zit duidelijk in een lastige periode. 
Maar met een goede visie op de toekomst en de het doorlopend 
enthousiasmeren van de jeugd moeten we met elkaar het kaatsen 
behouden voor de toekomst. 
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Ook binnen onze eigen vereniging is het nemen van 
verantwoordelijkheid door de leden een heikel punt. Enkele 
“verontruste leden” hebben inmiddels adviezen gegeven aan het 
bestuur, die er eventueel aan kunnen bijdragen, om Jan Bogtstra 
“toekomstbestendig(er)” te maken.  
Tijdens de Algemene ledenvergadering  willen we graag met jullie als 
(betrokken) leden van gedachten wisselen over de nabije toekomst 
van onze prachtige vereniging. We zien jullie dus graag op 21 
november. 
Ludwig Seerden 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

 
Langs de lijn. 

 
Als vrijwilliger van kaatsvereniging Jan Bogtstra wil ik even iets 
schrijven. Die vrijheid heb je als redactie. Afgelopen seizoen was het 
voornamelijk de catering waar ik me bezig heb gehouden en dat was 
best veel met al die activiteiten. Maar we hebben het gered door 
goede afspraken te maken en soms een stapje harder te lopen. Het 
geeft je ook weer veel voldoening. Jammer maar begrijpelijk dat 
Jacqueline en Annemarie hebben aangegeven te stoppen, al zijn ze 
niet helemaal uit beeld. Het komend seizoen willen we weer klaar 
staan en zo nodig een beroep doen op andere leden.             Mijn 
stelling is : als vrijwilliger kun je veel als je goede afspraken maakt, 
begrip hebt voor elkaar en naar elkaar luistert. Bijgaand gedicht vond 
ik ergens en wil ik jullie niet onthouden.  

Vrijwilliger zijn is vrijwillig                                                                                                                              
Maar niet vrijblijvend 

Is verbonden, maar niet gebonden 
is onbetaalbaar maar niet te koop 

Is positief denken , is positief doen 
Met als enige doel 

Voor jezelf en de ander een goed gevoel 
 

Anke Bootsma 



I S O L A T I E G L A S

I N S T A L L A T I E G L A S

D E S I G N G L A S

S P E C I A L S

P R O F I L I T

K U N S T S T O F  K O Z I J N E N

V E R A N D A ’ S

V O U W -  E N  S C H U I F W A N D E N

zichtbaar goed De Vang 3 | 8801 RB  Franeker | www.zichtbaargoed.nl 
info@dogroep.nl | t 0517 39 25 32 | f 0517 39 70 00
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Agenda  Najaarsvergadering  
 
Najaarsvergadering kaatsvereniging Jan Bogtstra te houden op 
woensdag 21 november 2018. Aanvang 20.00 uur in de Bogt fen Guné 
te Franeker. 
 

 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen voorjaarsvergadering 13 maart 2018 
4. Terugblik seizoen 2018 
5. Financiën: stand van zaken 
6. Jeugdzaken 
7. Verslag Regio-overleg KNKB 
8. Nieuws van de Federatie Franekeradeel 
9. Kaatsvereniging Jan Bogtstra na 2018  
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

  
 
 
Denkt u eraan om deze info  mee te nemen. 
 
 
@  @   @    @     @        @            @              @                     @                             
 
Wij verzoeken ALLE Leden om het emailadres waarop ze de mail 
vanuit de vereniging wensen te ontvangen, (nogmaals) door te geven 
aan: 
 
ledenadministratie@janbogtstra.nl 
 
Ook als je deze in het verleden al eens hebt doorgegeven!! 
 
@  @   @    @     @        @            @              @                     @                             
 
 

 
 
 

mailto:ledenadministratie@janbogtstra.nl
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Voorjaarsvergadering kaatsvereniging Jan Bogtstra 

           gehouden op woensdag 13 maart 2018. 

Aanvang 20.00 uur in de Bogt fen Guné te Franeker 

Aanwezig: 

Bestuursleden: Ludwig Seerden (voorzitter), Peter de Groot, Andries 
Zuidema, Willem Buurstra, Jan van der Meulen (notulist). M. van der 
Veen. 

1. Opening 
• Welkom aan allen op de voorjaarsvergadering in dit speciale 

jubileumjaar 
• Welkom Ere-leden,  leden van verdienste, leden en vrienden 

van JB. 
• Er is voorafgaand aan de vergadering overleg geweest met 

leden die in het drukke jubileumjaar willen assisteren bij de 
organisatie van een deel van het grote aantal wedstrijden in 
het 125-jarig jubileumseizoen. 

• Nieuwe website is in de lucht, hierop o.a. ook de Info, het 
vrijwilligersrooster en een informatiebrochure. 

• Aantal leden 1-1-2018 staat op 171 leden en 21 donateurs. Er 
hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld. 

• Nieuwe kleding zal worden getoond. 
• Overlijden van oud-voorzitter Klaas Bouma op 07-01-2018 ( 

79 jaar). Hij was voorzitter van 1972-1979. We nemen een 
minuut stilte in acht om de heer Bouma te gedenken. 

• Dit jaar is het 125 jaar bestaan en er komt veel op ons af. 
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2. Mededelingen en ingekomen stukken.  
• Er hebben zich  voor deze ledenvergadering  15 leden 

afgemeld. 
• Nieuwe hoofdsponsor is vandaag niet aanwezig i.v.m. 

verjaardag van de sponsor. 
• Er word nog steeds iemand gezocht die de was wil doen 

tijdens het kaatsseizoen. 
• Er staat een afspraak gepland tussen  het bestuur en Sybe 

Joostema voor de diverse publicaties in de Van Wad tot Stad, 
om op die wijze het jubileum meer aandacht te geven. 

• Johannes van der Ploeg vraagt of er geen agenda is gestuurd 
naar de leden voor deze vergadering. 

• Herre Hof vraagt hoe het er voor staat met het graf van JB. 
 

3. Notulen najaarsvergadering  
 

• Zie pagina 9-12, met een kleine aanpassing zijn deze in orde 
bevonden. 
 

4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018. 
 

• Op dit moment staat de vereniging er financieel goed voor.  
• Er is wel enige onduidelijkheid over de offerte van de NK 

Junioren en Senioren.  Johannes van de Ploeg snapt niet dat 
de offerte niet is aangekomen bij het bestuur van JB. Het 
bestuur gaat hierover in overleg met de KNKB. 

• Er is een ook een vraag, enkele kinderen hebben nog geen 
prijs ontvangen na de slotactiviteit. Het bestuur zal dit 
uitzoeken. 
 

5. Voorstel contributie 2018 
•  Het voorstel is om de  contributie te verhogen met euro 0,75, 

de leden gaan met die verhoging akkoord. 
 
 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid 
kascommissie. 

• De kascommissie heeft geen onvolkomenheden aangetroffen 
en geeft decharge aan de penningmeester. Anke word 
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bedankt voor haar inzet. Herre blijft nog een jaar in commissie 
Gelf Ykema neemt de komende 2 jaar zitting in de commissie.  

 

7. Materiaal, velden en accommodatie  
• Willem geeft aan dat er nog enkele materialen moeten 

worden nagekeken voordat het nieuwe seizoen begint. 
• Het hekwerk rondom het veld ziet er niet uit. Willem zal in 

overleg  met de gemeente kijken wanneer dit kan worden 
geschilderd. 
 

8. Jubileumviering incl. presentatie nieuwe shirt en short. 
• In Januari is de commissie bij elkaar geweest. Zie actielijst 

van de jubileum commissie. 
• Actielijst: 

a. Jubileum en wedstrijd  
In keats,  
Online, Facebook, Kaatsen.nl, website(s) 

b. Jubileumwedstrijd 
Met zachtebal 
Verkleed voor de leukste outfit een bon 
In verschillende categorieën 
Jeugd, door elkaar loten, Pearkekeatsen, 50+ 
Voor leden, oud-leden, aanhang en belangstellende onder 
leiding van Frans Poppes en Rintje Rekker 

c. Feestavond 
Live muziek 
BBQ 

d. In april zal er opnieuw een vergadering plaatsvinden. 
• Anke komt nog met een voorstel voor de jeugd. karaoke voor 

de kinderen. 
• De nieuwe shirts en overige kleding komt voor het licht. En 

kan in de pauze worden bekeken. 
Veel positieve reacties op de nieuwe creatie.  

Pauze 

9. Voorstellen AV KNKB 15 maart  2018 



11 

• De voorzitter legt in grote lijnen uit wat de voorstellen zijn van 
de KNKB. 
Beleidsplan 2018-2020 
Kaatser moet meer centraal staan 
Vereniging is de basis 
KNKB werkt vraag gestuurd 

• Ambities komende jaren: 
Vergroting kaatsport 
Verbetering van de technische ontwikkeling 
Slagvaardigheid en betrokkenheid vergroten. 
Speerpunten komende jaren 
Vernieuw wedstrijdagenda 
Scheidsrechter beleid 
Breedtesport 
Ontwikkeling nieuwe verdienmodellen 
Keatswike 
FB Oranjewoud Kaatsacademie 
Bondsorgaan de Keats 
Wallball en Internationaal kaatsen 
Keatssted 

• Er is binnen de leden weinig vertrouwen in het beleid van de 
KNKB.  

 

10. Wedstrijdprogramma 2018 
• Competitie start 1 mei 2018. 
• Overige wedstrijden worden besproken.  
• Op de nieuwe site van Jan Bogtstra komen alle wedstrijden 

incl. de ledenwedstrijden te staan.  
 

11. Jeugdzaken. 
• Nieuwe leden van de jeugdcommissie hebben zich 

voorgesteld in info 
• 13 en 14 april is er een kaatskamp georganiseerd waaronder 

Muurkaatsen.  Er hebben zich tot op dit moment 20 kinderen 
aangemeld. De competitieavond is op de dinsdag. 

• Trainingsavond is op maandag. 
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• Als het mogelijk is moet er wel een partuur naar de freule 
tijdens het jubileum seizoen. 
 

12. Nieuws van de federatie Franekeradeel. 
• 20 maart zal de vergadering plaatsvinden. Dus nu nog geen 

mededelingen. 
 

13. Rondvraag 
• Frans Poppes heeft meer als 800 reactie ontvangen in 

verband met het overlijden van zijn vrouw.  Dit heeft Frans 
geholpen door de moeilijke tijd heen te komen. Hij wil dan ook 
iedereen bedanken. 

• Verder zijn er geen vragen en opmerkingen te noteren. 
 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.23 uur. 

 
 
 
 
 

 
 
Vriend van K.V. Jan Bogtstra? 
 
Ben jij al vriend van K.V. Jan Bogtstra? 
Voor vanaf slechts Euro 20,-- kun je onze 
prachtige vereniging al extra ondersteunen. 
 

En als je zou willen vermelden we je ook op het vriendenbord dat in 
de kantine hangt. 
Een klein gebaar waardoor we weer enkele extra zaken kunnen doen 
voor de jeugd en extra aanschaf van goederen. 

 
 



Verbluffend resultaat

 Full colour drukwerk

 Gepersonaliseerd drukwerk

 Groot formaat posters

 Zwart wit printservice

 Complete afwerkinrichting

 Direct mail

Bezoek nu onze nieuwe website www.csldigitaal.nl

CSL digitaal
Bezoekadres:

Singelstraat 39-43

8917 BJ  Leeuwarden

Postadres:

Postbus 363

8901 BD  Leeuwarden

T 058 - 215 59 22

info@csldigitaal.nl

www.csldigitaal.nl
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Erelid schap en bondsinsinge voor Peter de Groot 
 
Op de feestavond van de jubilerende k.v. Jan Bogtstra is Peter de 
Groot benoemd tot erelid van de kaatsvereniging en werd door de 
voorzitter van de KNKB de bondinsinge opgespeld. Peter was van 
1993 t/m1995 bestuurslid en zit nu alweer vanaf 2011 in het bestuur. 
Tussen deze twee perioden heeft Peter ook nog een aantal jaren in 
de jeugdcommissie gezeten. Deze twee onderscheidingen zijn zeker 
door hem verdiend. 
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In verband met het 125 jarig bestaan ontving de vereniging de 
gouden wimpel. 
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Vrienden van “Jan Bogtstra” 
 
 

 
 Germ Zeinstra 
 Frans en Ducky Poppes 
August en Anke Bootsma   
Ate en Marietje Dijkstra 
Harold en Jacqueline Zijlstra 
Peter en Vera de Groot 
SiebrenWassenaar          
Willem Buurstra 
Jos en Anne-Marie van Wijk  
Jeroen, Sybrigje, Lars en Lyanne  
Gerrit en Hennie de Vries   
Ludwig  en Swaen Seerden 
Jan en Afke Bok 
Onbekende vriend 
Arjen Nauta 
Quickfinger Licht&geluid 
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Enkele foto`s van het jubileum 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



18 
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Jan Bogtstra jeugd 
 
Jeugdcommissie kaatsseizoen 2018 
 
Kaatskamp:                                                                                                                                                               
Dit kaatsseizoen begon met een geweldig en gezellig kaatskamp 
voor de jeugd van Franeker en Dongjum. De 2 goed gevulde dagen 
begonnen we met een one-wall bal clinic in de Trije en daarna in het 
dorpshuis van Dongjum pannenkoeken gegeten en spelletjes gedaan 
afsluitend met een pubquiz. In het dorpshuis hebben we een goede 
maar ietwat korte nachtrust gehad. De volgende dag zijn we 
begonnen met een heerlijk ontbijt en een ochtendtraining (in de 
regen) en hebben de dag gezellig met z’n allen afgesloten in het 
zwembad van Bloemketerp. Dit was het begin van een mooi 
kaatsseizoen. 
 
Wedstrijden: 
Voor de jeugd zijn er 4 ledenwedstrijden, een Kind-Ouderpartij, een 
avond partij en natuurlijk is er een jubileumpartij georganiseerd! Vol 
spanning hebben we elke wedstrijd weer mogen genieten van alle 
jonge kaatsers die met veel plezier en fanatisme zich naar de prijzen 
toe kaatsten! 
 
Competitie: 
Op dinsdagavond werd er ook weer competitie gekaatst door de 
jeugd. 
Omdat de oudere jeugd trainde bij de kaatsschool 't Begjin konden 
de meesten van hun helaas niet altijd meedoen met deze competitie.  
Maar gelukkig werd er door de wel aanwezige jeugd met veel plezier 
gekaatst. 
De prijswinnaars van het competitie kaatsen zijn: 
 
Welpen jongens/meisjes: 
1e prijs Sven Vrij 
2e prijs Lars Bosch 
3e prijs Dennis Bosch 
 
 
 
Pupillen jongens/meisjes: 
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1e prijs Jorrit Buwalda 
2e prijs Mara Kuipers 
3e prijs Jisse Draaisma 
 
Schooljongens/meisjes: 
1e prijs Gerben Jellema 
 
Trainingen: 
En natuurlijk werden er dit jaar op de maandagmiddag/-avond weer 
kaatstrainingen georganiseerd door Joukje Salverda en Pieter Smink. 
Zij hebben dit elke avond weer met veel plezier mogen doen voor 
een geweldige opkomst aan jeugd. We hopen dan ook dat dit zo blijft 
en dat wij als trainers en jeugdcommissie weer mogen genieten van 
jullie plezier en opkomst in het volgende jaar. 
 
Bedankt en tot volgend jaar! 
Jeugdcommissie 

 
 
Deelnemers kaatskamp 
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Deze vlaggenmast is in 2018 aangeschaft met een bijdrage van de 
vrienden JB.  
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Terugblik kaatsseizoen 2018 
 
Wanneer ik terugdenk aan het kaatsseizoen van 2018, dan denk ik 
aan de PC. Samen met gebroeders van Zuiden, Thomas en Peter, 
mochten wij dit jaar deze gewilde krans om onze nek hangen. 
Daarnaast mocht ik ook nog eens de Koningsprijs in ontvangst 
nemen. 2018 was een plezierig en goed seizoen, waarbij ik 15 
punten in de hoofdklasse en 6 punten in de eerste klas bij elkaar heb 
gekaatst.  
 
Het hele seizoen heb ik samen met Peter en Thomas gekaatst. Wij 
begonnen het seizoen sterk met een 2e prijs in de hoofdklasse v.f. in 
Franeker. Deze goede start gaf ons vertrouwen in de rest van het 
seizoen. We pakten af en toe een prijsje door degelijk te blijven 
kaatsen, maar een krans hadden we helaas nog niet veroverd.  
 
De PC naderde, maar onze deelname was niet vanzelfsprekend. Ons 
partuur was in een dipje terecht gekomen, met als resultaat 
degradatie naar de eerste klasse. Gelukkig behaalden we in de 
eerste klasse wel een eerste prijs, waardoor we weer genoeg punten 
hadden gepakt om weer te promoveren naar de hoofdklasse. Nog 
belangrijker: We konden mee strijden op de PC! 
 
De PC-loting was bekend: Partuur nummer 16. Dit betekende dat we 
op de dag zelf vrij lang moesten wachten voor we los konden. Ons 
doel tijdens de PC was uiteraard winnen, maar vooral veel plezier 
hebben en genieten van de dag.  
De halve finale troffen wij het partuur van Bauke Triemstra c.s. Dit 
waren niet de minste tegenstanders. Het werd een zware en lange 
partij, maar we hebben ze verslagen. We mochten de finale kaatsen! 
 
In de finale stonden we tegenover de torenhoge favoriet: partuur 
Gert-Anne v.d. Bos c.s. De statistieken spraken niet in ons voordeel. 
De tegenpartij had 12 v.f. partijen gewonnen, wij nog niet één. Er 
werd door het publiek een eenzijdige finale voorspeld, maar niets 
was minder waar.  
Thomas, Peter, coach Hillebrand Smid en ik hadden afgesproken om 
heel degelijk te kaatsen en qua punten dicht bij ze te blijven. Na 
steeds één eerst achterstand, pakten we de voorsprong op 5-4.  
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Toen kwam de overwinning pas echt dichtbij. Het bleef tot het einde 
spannend, want het werd toch nog 5-5. De eindstand: 5-5 6-2 voor 
ons. Winst op de PC! Een droom die werkelijkheid werd. Na deze 
overwinning kon het seizoen niet meer kapot. Voor mij was de PC 
zelfs de allereerste v.f. wedstrijd ooit die ik won in de hoofdklasse.  
 
Na de PC hebben we nog een premie weten te winnen in Beetgum, 
maar daar hield het mee op dit kaatsseizoen. Wel heb ik nog een 
paar leuke prijzen gewonnen met de zachte bal, waaronder de 
Zachte bal PC. Ik kijk terug op een prachtig seizoen, waarbij ik mijn 
droom om de PC te winnen heb waargemaakt. Uiteraard zijn er nog 
een hoop andere mooie kaatsprijzen die ik hoop te winnen, waar ik 
hard voor ga trainen het komende seizoen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wij zijn breed inzetbaar, van agrarische 
dienstverlening tot infrastructuur. 

Waar u ons ook inzet. Wij klaren de klus!

0517 39 22 55 | WESTRA.NL

DE STABIELE FACTOR OP ELK TERREIN

AGRARISCH LOONWERK | GRONVERZET
GROENONDERHOUD | INFRASTRUCTUUR
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Leeftijd categorieën: 
 
Meisjes en dames: 
 - kabouters  : 6 en nog geen 8 jaar; 

- meisjeswelpen  : 8 en nog geen 10 jaar; 
- meisjespupillen : 10 en nog geen 12 jaar; 
- schoolmeisjes  : 12 en nog geen 14 jaar; 
- meisjes   : 14 en nog geen 17 jaar; 
- dames   : 17 jaar en ouder. 
 

Jongens en heren: 
 - kabouters  : 6 en nog geen 8 jaar; 

- jongenswelpen  : 8 en nog geen 10 jaar; 
- jongenspupillen  : 10 en nog geen 12 jaar; 
- schooljongens  : 12 en nog geen 14 jaar; 
- jongens   : 14 en nog geen 17 jaar; 
- junioren   : 17 en nog geen 22 jaar; 
- senioren   : 22 jaar en ouder. 
 

 
De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december van het 
voorgaande jaar ingedeeld. 
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 Hoofdsponsor: 
 

FRY THERMO 
 
 
Onze wedstrijdsponsors: 

FAM.WETTERAUW (Stichting) 
FOOX BERGSMA 
SEERDEN SPORT 

FAMILIE VAN DER HEM 
FRY THERMO 

GRAND  CAFÉ DE DOELEN 
 
 

Onze financiële ondersteuners: 
                        ASSURANTIEBEDRIJF FROONACKER 

JUWELIER KRAMER, FRANEKER 
SCHOONMAAKBEDRIJF VLIETSTRA B.V. 

WESTRA FRANEKER 
GEMEENTE WAADHOEKE 

CAFÉ DE BOGT FEN GUNE 
 
Onze sponsors 
 
CAFÉ BOGT FEN GUNÉ                                       DURK HOVENIERS 
JELSMA KOELMA NOTARISSEN                        SEERDEN SPORT  
BOUWBEDRIJF VAN MARRUM B.V.    
REGTS PROFESIONAL                                         D&O GLAS KUNSTSTOF EN ALUMINIUM 
AUTOWASCENTRUM A.DIJKSTRA                    SLAGERIJ TERPSTRA 
SPORTCENTRUM BLOEMKETERP                     AUTOSCHADEBEDRIJF KEIZER 
INSTALLATIEBEDR. WARMTETECHNIEK          KLAAS BANGA BRILLEN 
SCHOONMAAKBEDRIJF VLIETSTRA B.V.         ROOSMA SCHILDERS 
COPY SERVICE, LEEUWARDEN                         WESTRA  AGRARISCH LOONBEDRIJF 
ZENSA MODA FRANEKER                                  AMBACHTSBAKKER SIESLING          
ASSURANTIEBEDRIJF FROONACKER              LODEWIJK MODE 
LEVO PRODUCTENMIJ BV                                 JUWELIER KRAMER FRANEKER         
 
Sponsoren nieuwe website 
 
Makelaardij Franeker 
Uiting reclame 
v/d. Woude fietsen 
Een kaatsfamilie 
  
 



Door fout redactie niet in de papieren INFO geplaatst  
 
Competitiekaatsen 2018 en andere wetenswaardigheden door Gerrit C de Vries. 
 
Na 16 dinsdagavonden viel op dinsdag 11 september de laatste slag van de 
competitie en konden de punten worden opgeteld. 
 
Totaal deden er 25 kaatsers mee. Een aanwinst voor de competitie is de jeugdige 
kaatser Mart Beuker en de dames Joukje Salverda en Margreet Visser. Wellicht 
kan Mart meerdere jongens aansporen om volgend jaar mee te doen. 
 
De wedstrijdleider Meindert Reinsma gaf de punten door aan Frans Poppes, die 
met een kwinkslag op de laatste competiedagavond de prijzen uitreikte.  
 
De derde prijs ging naar Rense Couperus met 53 punten. Hij was jammer genoeg 
zelf niet aanwezig. Tweede werd Jacob Kamstra met 61 punten. 
Vermeldenswaardig is dat Jacob het puntenklassement heeft gewonnen bij de 
KNKB wedstrijden voor de 50 plussers. Het wordt wat eentonig, maar eerste 
werd Ludwig Seerden met maar liefst 80 punten. Ludwig ontbreekt nooit, met 
uitzondering van het Lanenkaatsen, die hij met een koningschap wist af  te 
ronden.  Hulde hiervoor. 
 
De 125-jarige kaatsvereniging Jan Bogtstra werd dit jaar getrakteerd op het 
koningschap van de PC. Allard Hoekstra wist namelijk de PC te winnen met de 
gebroeders Thomas en Peter van Zuiden. Wat een geweldige prestatie  en heel 
bijzonder ook nog, want dit partuur had tot dusver nog geen enkele hoofdklasse 
partij gewonnen! Bovendien wist Allard de zachtebal-PC met het koningschap af 
te ronden en ook nog het nachtkaatsen te  winnen. Een prestatie van formaat. 
 
Jan Bogtstra wist verder nog een mooie prijs in de wacht te slepen. Het partuur 
Ludwig Seerden, Jan Sipma en Jacob Kamstra won het NK 50 plus alweer voor de 
derde keer! 
 
Een smet op de jarige vereniging Jan Bogtstra was toch wel, dat  er op de Freule 
dit jaar geen jongenspartuur aanwezig was. De positieve bijkomstigheid was dat 
Franeker 50 jaar geleden de Freule had gewonnen met de kaatsers Hennie 
Seerden, Anske de Boer en de allround sportman André Roosenburg, die helaas 
niet meer in ons midden is. Anske en Hennie met echtgenotes beleefden een 
geweldige dag met om hun pols het gewonnen gouden Freuleklokje.  
 
Kortom: Voor Jan Bogtstra was het toch weer een verdienstelijk jaar.  
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