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Nieuwe besturen V.v.V. Concordia, 
Nut en Nocht en K.V. Ontspanning

V.v.V. Concordia: Het bestuur bestaat v.l.n.r. uit Rutger Kuipers (kaatszaken), Berber Rinskje Ferwerda (2e 
penningmeester/kaatszaken), Theun Vrieswijk (penningmeester), Marten Slager (Jeu de Boule/gebouwen/
terrein), Afie Dol (secretaris/vicevoorzitter),  Metske van der Ploeg (voorzitter) en Amarins Meindertsma (2e 
secretaris/kaatszaken).

Het vinden van nieuwe bestuursleden is tegenwoordig vaak een kwestie van veel 

geduld. Niet zelden is het een langdurige speurtocht met de zaklamp in aanslag om 

mensen te vinden die bereid zijn om in een bestuur plaats te nemen. Met name de 

voorzittersfunctie is moeilijk te bezetten omdat deze functie iets meer eist dan alleen 

achter de schermen  je taken te vervullen zonder de vaak als hinderlijk ervaren schijn-

werpers van de publiciteit op je gericht. 

TEKST:  RYNK BOSMA
FOTO:     WEBSITE VAN V.V.V. CONCORDIA
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Dat gebrek aan nieuwe bestuurs-

leden is misschien wel de groot-

ste bedreiging voor het in stand 

houden van een kaatsvereniging. 

Daarom is het ook verheugend dat 

drie verenigingen voorlopig weer 

een toekomst hebben door het 

aantreden van een nieuw kaatsbe-

stuur. 

Voor het nieuwe kaatsbestuur van 

het in 1890 opgerichte V.v.V. Con-
cordia uit Holwerd is het eerste 

jaar in de nieuwe samenstelling 

achter de rug. Officieel werd er 

tijdens de  hoofdklassenpartij op 

27 juni officieel afscheid genomen 

van Hessel van der Bos die maar 

liefst 27 jaar de voorzittershamer 

hanteerde. 

Maar liefst zes nieuwe bestuurs-

leden werden op de ledenverga-

dering van 21 april benoemd om 

het trio Hessel van der Bos, Igle 

van der Bos en Tineke Reitsma 

af te lossen. Met oudgediende 

Metske van der Ploeg als voorzitter 

en initiator die al in maart van dit 

jaar binnen een week zes nieuwe 

bestuursleden bij elkaar had. Om-

dat andere kandidaten afhaakten, 

werd Van der Ploeg zelf voorzitter. 

Hij is al ruim dertig jaar bestuurlijk 

actief voor Concordia en laat om 

die reden het woord graag aan de 

kersverse nieuwe vicevoorzitter/

secretaris Afie Dol. ,,Ik ha al sa faak 

myn holle stompt oan dy âlde tri-

bune, bin no wol foarsitter mar nei 

in pear jier bin ik ek wer fuort.’’ Met 

dit gebaar wil de ruim 60-jarige 

Van der Ploeg de toekomst graag 

aan de ‘jeugd’ overlaten.

Bijvoorbeeld aan de nu 49-jarige 

vicevoorzitter Afie Dol. Zij schat 

het aantal leden van de Holwerder 

kaatsvereniging op dit moment 

erg globaal tussen de honderd en 

honderdvijftig leden omdat het 

totaaloverzicht nog ontbreekt. Wel 

weet zij dat Concordia beschikt 

over een relatief grote jeugdafde-

ling met tussen de dertig en vijftig 

leden.

Dol noemt zichzelf een groot 

kaatsliefhebber die in de nieuwe 

functie toch zaken tegenkwam die 

nieuw waren voor haar. Bijvoor-

beeld de loting en de organisatie 

van wedstrijden. Niet nieuw is 

echter het probleem waar ook 

Holwerd mee te maken heeft, een 

stagnerende bevolkingsgroei en 

veel voorzieningen die verdwijnen. 

Voor haar staat één ding vast: ,,Wy 

moatte it mei de doarpen dwaan.’’ 

En dan bedoelt zij de samenwer-

king met de dorpen in de buurt. ,,It 

tal leden yn Hantum en Ternaard 

rint wat werom, wylst it keatsen yn 

Blije folop bloeit. Miskien moatte 

wy wol in doarpenpartij hâlde om 

sa ta in gruttere gearwurking te 

kommen.’’

Holwerd had dit jaar de ouverture 

van het kaatsseizoen 2017 met de 

eerste partij voor eersteklassers. In 

totaal organiseert Concordia vier 

partijen en de traditionele hoofd-

klassenpartij. Toch ligt het accent 

meer op alternatieve partijen als 

bijvoorbeeld een kind-ouderpartij. 

,,Mei dy partijen belûke je de âlders 

der ek mear by. En der komt mear 

publyk op ôf.’’ Op deze manier wil 

Dol het enthousiasme voor de 

kaatssport terug krijgen.

Dat enthousiasme om straks met 

een nieuw bestuur nieuwe wegen 

te bewandelen is er ook in Dam-
wâld. Het huidige bestuur van 

kaatsvereniging Nut en Nocht 
bracht tijdens de ledenvergadering 

van april 2017 het voortbestaan 

van de kaatsclub ter sprake. Het 

probleem betrof een zogenaamd 

‘rompkabinet’ van drie bestuursle-

den dat overbleef nadat een paar 

bestuursleden waren afgetreden. 

Voor de overgebleven bestuursle-

den Liesbeth Hellinga, Gosse Hel-

linga en voorzitter Dick Zeinstra 

een te smalle basis om de vereni-

ging draaiende te houden. Sinds 

2015 zocht het huidige bestuur 

tevergeefs naar vers bestuurlijk 

bloed. 

Dat enthousiasme 
om straks met een 

nieuw bestuur nieuwe 
wegen te bewandelen 
is er ook in Damwâld

‘Wy moatte it mei de 
doarpen dwaan’



Keats!  |  19

Dus werd er een deadline vast-

gesteld: als er per 1 oktober geen 

nieuwe bestuurskandidaten waren, 

dan zou het huidige bestuur 

opstappen. Dat was voor kaatslief-

hebber Henk Peterson het sein om 

actie te ondernemen. Na overleg 

met Durk Kooistra, Wieke Jansma 

en Wilco de Bruin werd er op de 

ledenvergadering van 3 november 

een mogelijk nieuw bestuur ge-

presenteerd dat eind maart 2018 

zal aantreden.

Henk Peterson noemt het ,,In 

hektyske tiid’’ maar de missie om 

het voortbestaan van de in 1926 

opgerichte kaatsvereniging Nut en 

Nocht te garanderen lijkt geslaagd. 

Durk Kooistra, in het verleden nog 

voorzitter van voetbalclub Broek-

ster Boys, zal de pr en algemene 

zaken voor zijn rekening nemen. 

Wieke Jansma beheert de pennin-

gen en Peterson wordt secretaris. 

Met mogelijk Wilco de Bruin als 

beoogd opvolger van voorzitter 

Zeinstra. 

Het bestuur zal worden bijgestaan 

door ongeveer elf commissies 

waarvoor zo’n vijftien kandidaten 

zich beschikbaar hebben gesteld. 

De 250 leden tellende vereniging 

heeft de ooit zo succesvolle oud-

gedienden Henk Kemper en  

Greetje Wiersma bereid gevon-

den de KNKB-wedstrijden én de 

vrije-formatiewedstrijd op 9 juni 

2018 voor hun rekening te nemen. 

Dit alles krijgt pas vorm op de 

voorjaarsledenvergadering waar 

het huidige bestuur de taken over-

draagt aan de nieuwkomers.

Dat scenario ligt ook klaar in het 

tweelingdorp Skingen-Slappeterp. 

Met in grote lijnen een identieke 

voorgeschiedenis. Het duo Sjoerd 

Houtsma en Annegy Idsinga-Baar-

da stond er sinds dit voorjaar 

alleen voor omdat penningmees-

ter Alex Arends dit voorjaar stopte.  

Het overblijvende, tweekoppige 

bestuur is al jaren in functie, Sjoerd 

Houtsma trad in 1997 toe tot het 

bestuur, Annegy Idsinga-Baarda 

al in 1983. Met name de laat-

ste jaren werd hun bestuurlijke 

inzet niet navenant beloond.Veel 

wedstrijden konden niet doorgaan 

wegens gebrek aan animo terwijl 

ook het competitiekaatsen om 

deze reden vaak niet doorging. De 

motivatie om nog een aantal jaren 

in het bestuur te zitten verdween.

De 57-jarige Frans Heida was in 

het verleden al eens secretaris 

van K.V. Ontspanning en hij heeft 

een duidelijke mening over de 

kaatstoekomst in Skingen-Slap-

peterp: ,,It soe sonde wêze as de 

feriening opdûkt wurdt.’’ 

Want met het verdwijnen van K.V. 

Ontspanning zou er meer op het 

spel staan dan  alleen het weg-

vallen van een kaatsvereniging. 

,,Ik tink oan de leefberheid fan de 

doarpen. Eins soenen wy in ‘koe-

pel’ fan alle ferieningen foarmje 

moatte mei ien bestjoer dat bys-

tien wurdt troch wat kommisjes.’’ 

Hij denkt daarbij aan bijvoorbeeld 

de toneelvereniging, de biljartclub, 

de kaartclub, de linedancevereni-

ging of de jeu de bouleclub.

Voorlopig richt Heida zich alleen 

op de kaatsvereniging. Samen 

met zoon Oane Heida en Boukje 

Houtsma zal hij in april 2018 op de 

voorjaarsvergadering zich presen-

teren als het nieuwe bestuur van 

K.V. Ontspanning. Dat Oane Heida 

ook beschikbaar is als bestuurslid 

mag opmerkelijk worden ge-

noemd want hij woont al weer 

jaren in Middenmeer in de provin-

cie Noord-Holland. Ook Boukje 

Houtsma woont inmiddels niet 

meer in het tweelingdorp maar in 

Groningen. 

Zich verantwoordelijk voelen op 

afstand, zo zou je van de twee 

nieuwe bestuursleden kunnen 

zeggen. Zich verantwoordelijk 

voelen voor het behoud of in 

stand houden van waardevolle 

verenigingen in een dorp. Dat is de 

rode lijn die er voor heeft gezorgd 

dat ook volgend jaar de kaatsver-

enigingen K.V. Ontspanning, V.v.V. 

Concordia en Nut en Nocht  op 

bescheiden wijze de kaatsliefheb-

bers in een georganiseerd verband 

van dienst kunnen zijn.•

V E R E N I G I N G E N

Ik tink oan de leefber-
heid fan de doarpen


