Nieuwsbrief KV Jan Bogtstra
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie informeren over wat er de afgelopen week gebeurd is en
wat er nog staat te gebeuren in de komende weken.

De afgelopen weken
Avondpartij
Op 5 en 6 september hebben we een avondledenpartij gehad
voor de jeugd en de senioren.
Er was een leuke opkomst! De jeugd was onder verdeeld in
de A-klasse en B-klasse. Bij de B-klasse waren er vier
kaatsers. Elke wedstrijd hadden ze een andere maat en
hierdoor konden ze drie keer kaatsen. Het was een
spannende ontknoping waarbij de eerste prijs en de twee
prijs precies even veel voor en tegen eerste hadden. Het
kwam aan op de ‘losse punten’. Hierdoor werd Sven Vrij
bekroont tot winnaar. Jisse Draaisma won de tweede prijs.
De derde prijs was voor Jaime Jellema en Sil de vries.
Bij de A-klasse bestond de groep uit 8 kaatsers. Ook zij
kaatsten elke wedstrijd met andere maten. Hier zaten
spannende wedstrijden bij en dit bleek ook uit de uitslag.
Ook hierbij hadden de eerste prijs en de tweede prijs precies
evenveel voor en tegen eersten. Maar ook de ‘losse punten
waren hetzelfde. Hierdoor zijn Fenna Damstra en Jelmer
Uythof allebei eerste geworden. De tweede prijs was voor
Jorrit Buwalda en de derde prijzen werden gewonnen door
Marieke Douma, Rixt Douma, Femke Buwalda, Elmer
Feenstra en Thijs Vrij.
Bij de senioren werd er in tweetallen gekaatst. De lijst
bestond uit 5 parturen. Ook hier werden spannende
wedstrijden verkaatst. Sommige partijen werden de dinsdag
gestopt omdat het toch nog vrij snel donker werd. Deze
partijen zijn op de woensdag uit gekaatst. Ludwig Seerden en
Jan Sibma namen de kransen mee naar huis. De tweede prijs
was er voor Bennie Hof en Jacob Kamstra.

Ducky Poppes- Veldman
Op 6 September hebben wij het vervelende nieuws te horen gekregen dat Ducky Poppes- Veldman is
overleden. Ducky was de vrouw en steun en toeverlaat van ons erelid Frans Poppes. Ducky is 73 jaar
geworden. Wij wensen Frans Poppes heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Federatieweekend
Afgelopen weekend is het jaarlijkse Federatieweekend weer
georganiseerd. Zaterdag 9 september mocht de jeugd
knallen. Voor Jan Bogtstra kaatsten en vijf parturen. De
kinderen hebben het super gedaan. Jorrit Buwalda, Anne
Jellema en Mara Kuipers wisten zelfs de krans te winnen bij
de categorie welpen jongens!
Op zondag 10 september was het de beurt aan de senioren.
Hier deden er 4 partuur mee voor de Jan Bogtstra. En alle
vier de parturen kwamen thuis met een prijs. Bij de 40+ was
de krans voor Jan Sibma, Reitse Kleinsma en Tjipko Vellinga
(koning). Zij waren in de finale net te sterk voor Ludwig
Seerden, Jacob Kamstra en Bennie Hof. Zij waren tweede. In
de A-klasse werd Franeker vertegenwoordigt door Theun
van der Molen, Dennis Zijlstra en Atze Bosch. Zij wisten de
tweede prijs te winnen.
Voor het eerst in lange periode was er ook weer een
damespartuur van Franeker op het veld te vinden. Margreet
Kuipers-Visser, Marijke Zijlstra en Joukje Salverda (koningin)
wisten ook gelijk de krans te pakken.

Komende weken
Slotactiviteit
Het einde van het seizoen nadert en dit willen wij graag met jullie op een leuke manier afsluiten.
Op zaterdag 30 september om 14.00 organiseren we een slotactiviteit. Dit zal een ledenpartij zijn
met als afsluiting een barbecue. Daarnaast zullen deze middag/avond de prijzen van de competitie
voor de jeugd uitgereikt worden en zullen de huldigingen voor de KNKB klassementen en de Jong
Feinte plaats vinden.
We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien. Opgeven kan tot 27 september 18.00 bij Peter de Groot
(wedstrijdsecretariaat@janbogtstra.nl ). Graag even aangeven of je ook mee eet tijden de barbecue.

Nieuw jeugdbestuur
Afgelopen jaar bestond het jeugdbestuur uit Michel van der Veen, Kars Zeinstra, Erik de Groot en
Joukje Salverda. Door tijdgebrek was het voor sommigen van hen lastig om er echt voor de Jan
Bogtstra te zijn. Even leek het er op dat het hele Jeugdbestuur zou op stappen. Gelukkig boden
Margreet Kuipers- Visser, Rinny Zijlstra, Theuni Jellema en Pieter Smink zich aan als nieuwe leden van
het jeugbestuur. Zij zullen volgend seizoen samen met Joukje Salverda voor de jeugd klaar staan.
Wij willen Michel van der Veen, Kars Zeinstra en Erik de Groot bedanken voor hun inzet!

