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Beste leden en sponsoren van de kaatsvereniging Minnertsga, 

Wat hebben we een goed jaar achter de rug. Prachtige ledenwedstrijden, gevolgd door 

mooie KNKB wedstrijden met als hoogtepunt onze hoofdklasse week. Succes op dit 

moment, maar hoe komt het met de toekomst? Want hoewel we de organisatie, 

trainingen en voorzieningen, opkomst bij de senioren en de steun van sponsoren prima 

op orde hebben blijft de aanwas van jeugd achter. Te ver achter is mijn mening. 

Waardoor het kaatsen op de langere termijn onzekerder wordt. Binnen en buiten onze 

dorpsgrenzen werken we aan oplossingen hiervoor. Gelukkig is ons jeugdbestuur niet 

bij de pakken neer gaan zitten en is er weer een kwalitatief en gevarieerd programma 

opgezet voor het nieuwe seizoen. Al deze inzet leverde bij de eerste wintertraining al 

een verdubbeling op van de kaatsers ten opzichte van vorig jaar! Een mooi begin.  

Al snel na het seizoen zijn onze ogen weer gericht op het seizoen 2017. Evalueren met 

alle commissies en vooruit kijken naar wat er beter kan. En gelukkig zijn er nog wel een 

aantal verbeterpunten door te voeren. Zo hebben we goed gekeken naar het competitie 

kaatsen, de invulling van de commissies, de algemene verbetering binnen de vereniging, 

en ook naar wat we de komende jaren als bestuur willen bereiken. Het realiseren van 

een nieuwe opslag en de ontwikkeling van een multifunctionele buitenaccommodatie 

met o.a. buitenkaatsmuren zijn daar voorbeelden van. 

Naast de organisatorische zaken hebben we in 2016 ook weer een aantal prachtige 

resultaten behaald op de KNKB partijen. Individuele successen, maar ook op de 

afdelingswedstrijden hebben we ons meerdere keren goed laten zien.  

Voor 2017 hebben we de seizoensplanning weer klaar. Mooie plannen natuurlijk, maar 

zonder u kunnen we dit niet realiseren. En ik heb in het afgelopen jaar kunnen zien, dat 

wanneer we samen de schouders eronder zetten dit zeker goed komt! Vanaf deze plek 

wil ik dan ook al de vrijwilligers bedanken voor de tomeloze inzet voor onze vereniging 

in het afgelopen jaar en uiteraard hoop ik dat we in 2017 weer op jullie mogen rekenen. 

Tot slot wil ik stil staan bij het overlijden in het afgelopen jaar van erelid Sijbe Faber en 

oud penningmeester Sipko Vis. Beide mannen hebben veel voor onze vereniging 

betekend. Wij zullen ze naast de vele vrijwilligerstaken, zeker ook persoonlijk missen.  

Namens het bestuur van KV Minnertsga wens ik iedereen een sportief en gezellig 

kaatsseizoen toe en ontzettend veel plezier bij alle activiteiten. En ik zie jullie graag op 

de bijzondere avond van 7 april! 

Jacob Wassenaar 
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Contactgegevens  

BESTUUR 

 
Jacob Wassenaar   Voorzitter       

06-53397591 voorzitter@kvminnertsga.nl   /     

   wassenaarjacob@gmail.com           

Rein Faber               Secretaris      

06-42155253             secretaris@kvminnertsga.nl  /  reinsfaber@hotmail.com            

Petra Bouma             Penningmeester 

06-83094025             penningmeester@kvminnertsga.nl / s.bouma01@hetnet.nl 

Wietse Schuiling        Sponsoring 

06-20627281              sponsoring@kvminnertsga.nl  /  admin@wrschuiling.nl 

Feike J. Vogel           Technische commissie 

06-23171845              fjvogel@live.nl 

Jacob Faber              Kantine, competitiekaatsen 

06-13322979              jacob.faber4@gmail.com 

Gerard Sinnema    Multifunctionele buitenaccommodatie 

06-55718685             sinnemag@hotmail.com 

Rene Kamstra             Veld / materialen / Ledenkaatsen 

06-12472899              materiaal@kvminnertsga.nl / Kamstrarene88@gmail.com 
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Commissies 

 
 

JEUGD COMMISSIE      JEUGDKVMINNERTSGA@GMAIL.COM 
   
Chris Wassenaar   06-22191015 chriswassenar@planet.nl   
Amarens Joostema  06-17310808 amarens_01@hotmail.com       
Maaike Bruinsma  06-23978765 maaike_mga@hotmail.com  
Annelies van de Molen 06-26631988      
Nelie Steenstra  06-29347284 

TECHNISCHE COMMISSIE 

Henk Siegersma  06-22061778 h.siegersma@ziggo.nl 
Jaap van Rees  06-13402683 jaapvanrees@hotmail.com 
Willem de Vries  06-30619793 willemdevries46@hotmail.com 
 

SPONSORING /CLUB VAN €25,- 

Wietse Schuiling  06-20627281 admin@wrschuiling.nl 
Janneke van der Weg 06-13306507 wegjanneke@hotmail.com 
Bauke Kootstra  06-27856261 bauke.kootstra@hotmail.com 
Adrie Weiland  06-45484991 geertenadrie@kpnplanet.nl 
 

HOOFDKLASSE COMMISSIE 

Klaas Anne Terpstra 06-31678832 klaas-anne@ziggo.nl 
Adrie Weiland  06-45484991 geertenadrie@kpnplanet.nl 
Auke Akkerman  06-52715167 aukejanny@kpnmail.nl 
Nico Zonderland  06-51481226 n.zonderland@zonderlandbv.nl  
Rein S. Faber   06-42155253 reinsfaber@hotmail.com  
Jacob Wassenaar  06-53397591 wassenaarjacob@gmail.com 
 

VELD EN MATERIALEN  

Rene Kamstra  06-12472899 kamstrarene88@gmail.com  
Hein de Vries    
Rein G. Faber   06-52032504 rfaber@riedex.nl 
Klaas Anne Terpstra 06-31678832 klaas-anne@ziggo.nl 
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KANTINE COMMISSIE 

Gosse Hoekstra  06-83804467 gosse_hoekstra@hotmail.com  
Jacob Faber   06-13322979              jacob.faber4@gmail.com 
Jan Dijkstra   06-20885142 jandijkstra01@hotmail.nl 
 
 

LEDENWEDSTRIJD COMMISSIE 

Rene Kamstra  06-12472899 kamstrarene88@gmail.com 
Marten Andringa  06-11462877 martenandringa@hotmail.com 
Gerrit Jan Visser  06-46037421 gerritjanv@hotmail.com  
Geert Andringa  06-12223494 geert_andringa@hotmail.com 
Johny Bergsma  06-23288948 jpbergsma@ziggo.nl 
 
 

ONE WALL COMMISSIE 

Cor Poelstra   06-45929047 lappa@hetnet.nl 
Rene Kamstra  06-12472899  kamstrarene88@gmail.com 
 

REDACTIE 

Remco Zonderland  06-12434171 rzonderland@hotmail.com  
 

PERKLEG COMMISSIE 

Rein S. Faber   06-42155253  reinsfaber@hotmail.com 
 

KEURMEESTER COÖRDINATOR  

Rein S. Faber   06-42155253  reinsfaber@hotmail.com 
 

COMPETITIEKAATSEN 

Jacob Faber               06-13322979         jacob.faber4@gmail.com 
     

FEDERATIE-AANGELEGENHEDEN 

Rein S. Faber   06-42155253  reinsfaber@hotmail.com 
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Jaarverslag 2016 

We kunnen als KV Minnertsga met een positief gevoel terugkijken op het 
kaatsseizoen van 2016. Eén ieder kon terecht op de vele wedstrijden die werden 
georganiseerd.  
 
KNKB WEDSTRIJDEN: 
We hebben dit jaar 5 KNKB-wedstrijden georganiseerd: 
 
22 mei: schooljongens A/B + herkansing 
5 juni: heren 1e klas v.f  Cees Bonnemapartij 
20 juli: hoofdklasse heren en dames v.f. 
7 augustus: dames 1e + 2e klas v.f. 
 
Alle wedstrijden zijn goed verlopen, met mooi kaatsweer. Veelal was er catering op 
het veld aanwezig waardoor er een gezellige sfeer was. 
Op de dag van de hoofdklasse was het schitterend weer. Een zeer geslaagde dag met 
veel publiek. 
Tijdens een prachtige finale bij de dames, met veel publiek, haalden de finalisten 
het beste uit zichzelf. De uitslag: 1e Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit 
Zeinstra, 2e Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra en de 3e prijs was 
voor Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma 
Het thuispubliek werd op z’n wenken bediend bij de heren, twee Minnertsgaaster 
stonden in de finale tegenover elkaar. Hylke Bruinsma behaalde met zijn maten,  de 
eerste prijs ten koste van onze voorzitter Jacob Wassenaar. De uitslag: 1e Johan van 
der Meulen, Alle-Jan Anema en Hylke Bruinsma, 2e Tjisse Steenstra, Jacob 
Wassenaar en Cornelis Terpstra. 
 
Onder bezielende leiding van Gerard Sinnema behaalden Marten Bergsma, Hylke 
Bruinsma en Hendrik Kootstra de 1e prijs op het NK voor senioren. In een 
eenzijdige finale wisten ze met 5-0 en 6-0 te winnen van het partuur uit Grou. Het 
was voor Marten zijn eerste overwinning op de bondspartij. 
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Op het NK voor schooljongens wonnen Mees Moerbeek, Verry van der Meer en 
Jeroen Haarsma een verdienstelijke 4e prijs. Marten Bergsma, Ydo Hoekstra en 
Roan Hein Joostema hadden lang zicht op de finale van de Jong-Nederland. Na een 
prachtige halve finale, moesten zij echter genoegen nemen met een verdienstelijke 
3e prijs. Op het NK Wall Ball 45+ behaalden Klaas Anne 
Terpstra en Abe Visser de 1e prijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDENPARTIJEN: 

Het blijft agenda technisch moeilijk om de ledenpartijen van de jeugd en senioren te 
combineren. We zullen ons best doen om dit zoveel mogelijk te bewerkstelligen. 
Over het algemeen was de deelname goed te noemen bij de ledenpartijen. Er werd 
zo nu en dan fel gestreden om het eremetaal.  

FEDERATIE: 

De zachte bal competitie was dit jaar niet echt een succes te noemen. Onduidelijk is 
of hier een vervolg op gaat komen. Op de verschillende federatiewedstrijden 
werden er de nodige prijzen gewonnen. Op de Barradeelpartij hadden de senioren 
van Minnertsga ook de 1e prijs mee kunnen nemen, maar in de finale verspeelden 
zij echter de riante voorsprong van 5-0 tegen Sint-Jacobiparochie. 
 
TOT SLOT: 
Afgelopen jaar hebben we weer veelvuldig een beroep kunnen doen op onze 
vrijwilligers.  Zonder jullie hulp kan de vereniging onmogelijk bestaan, dank 
daarvoor. We hopen in 2017 namens de KVM weer een beroep op jullie te kunnen 
doen 
 
Namens het bestuur KV Minnertsga, 
Rein Faber 
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Agenda ledenvergadering 

Vrijdag 10 maart 2017 in de kantine van MFA de Sportfinne te Minnertsga, aanvang 

19.45 uur. 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 18 maart 2016 (zie infoboekje ) 

 

4. Jaarverslag secretaris (zie infoboekje ) 

 

5. Jaarverslag penningmeester  

Het jaarverslag ligt vanaf maart 2017 ter inzage bij penningmeester Petra 

Bouma 

6. Begroting 2017 

 

7. Verslag kascontrolecommissie 

Jorrit Geertsma en Jan Schotanus. Reserve is Hendrik Kootstra 

 

8. Wedstrijdagenda 2017 
 

9. Federatie 
 

10. KNKB voorstellen 

 

11. Bestuursverkiezing 

Jacob Faber zal worden voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur. 

Tegenkandidaten voor het vervullen van een bestuursfunctie kunnen zich 

aanmelden tot en met vrijdag 10 maart tot 19.00 uur bij het secretariaat van 

de vereniging. 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 
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Notulen algemene ledenvergadering 2016 

Notulen Algemene ledenvergadering van de KV Minnertsga van vrijdag 18 maart  

Aanwezig: Jacob Wassenaar, Gerard Sinnema, Rein S. Faber, Feike Vogel, Auke 

Akkerman, Petra Bouma, Wietse Schuiling, Jan Schotanus, Sjoerd Visser, Piet 

Miedema, Piet Haarsma, Siete Wassenaar, Koos Faber, Cor Poelstra, Klaas-Anne 

Terpstra, Geert Andringa, Simona Kootstra, Bauke Kootstra, Hendrik Kootstra, Chris 

Wassenaar, Willem de Vries, Maaike Joostema, Nico Zonderland, Jacob Faber. 

Afwezig mk: Rienik Post, Jorn Helder, Nico Sinnema, Peter Sinnema, Geert Faber, 

Rein G. Faber, Amarens Joostema, Adrie Weiland, Rene Kamstra, Henk Siegersma, 

Gosse J. Hoekstra, Jorrit Geertsma,  

1. Opening 

Jacob opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is deze winter veel 

werk verzet. De jeugdcommissie is weer volledig bezet en er zijn 3 goede 

trainers gevonden die de trainingen gaan geven. Ook de ledencommissie 

heeft 3 nieuwe leden waardoor deze weer compleet is.  

De sponsorcommissie heeft ook niet stilgezeten deze winterperiode en er 

zijn 16 nieuwe sponsors gevonden. Alle commissies zijn weer bezet en dat in 

een tijd waar verenigingen het lastig hebben om vrijwilligers te vinden. 

Tevens is er een nieuw infoboek gemaakt waar we trots op mogen zijn. 

De website krijgt voor het nieuwe seizoen een update waardoor er ook meer 

plek komt voor onze sponsors.  

Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons dit jaar zijn 

ontvallen.  

Douwe Stroosma en Gerrit Sybesma. 
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2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

 Koningsdag kaatsen bij de Boppeslach in samenwerking met Oranje 
Nationaal. Jacob neemt de ontwikkelingen vanaf december door met 
de vergadering. De insteek is de hele tijd geweest dat er gekaatst 
wordt. Het is dit op moment nog niet duidelijk of er activiteiten mogen 
worden gehouden in de Boppeslach. Mocht dit niet het geval dan 
zullen we dit weer bekijken. Als dit wel mag dan wordt er gekaatst bij 
de Boppeslach. 

 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 2015 ( zie infoboekje ) 

De notulen worden vastgesteld. 

4. Jaarverslag secretaris ( zie infoboekje ) 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

5. Jaarverslag penningmeester  

Petra geeft een keurige uitleg over het financieel verslag van 2015. Al met al 

kunnen we terugkijken op een goed financieel jaar. Ondanks dat we nieuwe 

bestrating hebben aangelegd en dat de kaatsmuren zijn betaald.  

6. Begroting 2016 

Petra bespreekt de begroting van 2016. Petra wordt hiervoor bedankt. 

7. Verslag kascontrolecommissie 

Sjoerd Visser en Jorrit Geertsma hebben de financiële administratie 

gecontroleerd. De beide mannen konden geen onregelmatigheden 

ontdekken. De kascommissie stelt de vergadering voor om decharge te 

verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

Sjoerd Visser gaat uit de commissie. Jan Schotanus komt in de commissie en 

Hendrik Kootstra wordt reserve lid. 

8. Contributieverhoging 

Vanuit het bestuur wordt een voorstel gedaan voor een contributieverhoging. 

De vergadering gaat hiermee akkoord.  Jeugd gaat naar 12,50 euro per jaar 

en de senioren naar 25,00 euro per jaar. 

9. Wedstrijdagenda 2016 

Er zijn weer verschillende partijen die op de agenda staan. We hopen dat dit 

jaar de ledenpartijen weer een succes gaan worden zoals dat in 2014 het 

geval was. 
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10. Federatie 

Koos Faber geeft uitleg over het federatiekaatsen. De deelname in 2015 was 

goed te noemen na het teleurstellende jaar 2014. Ook zijn er 

wintertrainingen georganiseerd samen met Harlingen en Sint Annaparochie.  

Gerrit Monsma, Rinze Leijstra en Harry van der Mossel gaan uit het bestuur. 

Er blijven nog 4 bestuursleden over en dat is op dit moment voldoende. 

De regiowedstrijden staan als volgt gepland: 

4 juni Wier ( welpen/pupillen ) Schingen ( schooljeugd ) 

16 juli Dronrijp ( alle categorieën ) 

De Barradeelpartij is op 9 juli in Sint Annaparochie in plaats van 27 augustus.  

Er zal wat aandacht moeten worden gegeven aan de communicatie tussen het 

jeugdbestuur en de federatie. Dit is het afgelopen seizoen niet goed verlopen. 

11. KNKB voorstellen 
 Verandering van het wedstrijdstramien, weer terug op de hoofdklasse 

naar 10 partuur en om 11.00 uur beginnen.  
 Het voorstel is om weer terug te gaan naar 1 KNKB vergadering per 

jaar. 
 

De vergadering is het hiermee eens.  

12. Bestuursverkiezing 

Hilda Wielenga is uit de jeugdcommissie gegaan. Hilda is niet aanwezig maar 

ze krijgt nog een attentie vanuit de vereniging.  

Petra Bouma en Feike Vogel zijn aftredende bestuursleden maar stellen zich 

gelukkig wel beschikbaar om in het bestuur te blijven zitten. 

De vergadering stemt hiermee in met applaus.  

  



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 10 

 

13. Rondvraag 
 Koos: er staan wel heel veel keurmeesters gepland bij de hoofdklasse. 

De ervaring leert dat dit meestal wel nodig is. 
 Chris: kan de jeugd ook met ledenpartijen bij de berging kaatsen en de 

senioren op het achterveld. Dit kan en zal worden besproken.  
 Jacob Faber: Waarom is het competitiekaatsen naar de maandag 

gegaan? Omdat de trainingen op donderdag worden gegeven en we 
dan samen met de jeugd kaatsen.  

 Bauke: de foto’s van de pc-winnaars hangen nog niet in de kantine. 
Hier wordt aan gewerkt. 

 Er is weer een actie bij de Rabobank. Je kan hiervoor stemmen op de 
kaatsvereniging. Je moet dan wel lid zijn van de Rabobank. 

 Nico Zonderland: De nieuwjaarsreceptie was dit jaar een meer een 
voetbalreceptie dan iets vanuit de KV.  Het bestuur is het hiermee eens 
en we zullen hierover nadenken voor het volgende jaar. We gaan dan 
in overleg met de VVM. 

 Piet: kunnen er ook leden meedoen aan het klaverjassen. (is een 
prima idee. Wellicht meer samenwerken daar waar het kan en handig 
is. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar 

inbreng en aanwezigheid.  
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Goed om te weten 

KLEDING JEUGD 

Voor de jeugd bestaat er bij de KV Minnertsga de mogelijkheid om kaatsshirts te 

lenen. 

Deze witte shirts en zwarte broeken kunnen gebruikt worden bij officiële KNKB 

d.e.l. kaatswedstrijden. 

De procedure hiervoor is als volgt: 

Je geeft bij de Jeugdcommissie aan dat je een set wil lenen van de KV Minnertsga. 

Je betaalt per set een huurprijs van 10 euro per jaar. 

Als er iets kapot gaat, of de kleding wordt te klein, dan kan je nieuwe halen c.q. 

inruilen voor een andere set. De maten gaan van 128 t/m L. 

SPELERSCATEGORIEËN 

1. De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december van het voorgaande 

jaar ingedeeld in de volgende categorieën: (spelers tot 17 jaar worden beschouwd 

als jeugd) 

 a. meisjes en dames: 

- meisjeswelpen : 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. 
 

 b. jongens en heren: 

- jongenswelpen : 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. 

 

 2. Spelers mogen zowel permanent als tijdelijk in hogere categorieën uitkomen. Dit 

geldt voor alle wedstrijdvormen (afdeling, vrije formatie en door-elkaar-loten). 
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 3. Het hoofdbestuur kan in een categorie één of meer klassen vormen, waarvoor 

aparte wedstrijden worden gehouden. In de categorie van de senioren kunnen 

spelers alleen aan de wedstrijden voor 30+ en 50+ deelnemen als zij op de 

peildatum de daarvoor geldende leeftijd hebben bereikt. 

Digitale prijzenkast 

Op de website van de KV is de digitale prijzenkast van onze kaatsvereniging komen 

te staan. Je kunt alle prijswinnaars van de KV hierop terug vinden vanaf 1934 

TRAININGEN JEUGD 

De buitentrainingen worden gegeven op de donderdagavond en de eerste training is 

gepland op donderdag 6 april. 

Wil je je nog opgeven dat kan via jeugd@kvminnertsga.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Sinnema in actie tijdens Hemelvaartsdag in Tzummarum 
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Volg je ons al op Facebook?  
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Jaaroverzicht jeugd 2016 

In februari zijn we begonnen met de zaaltraining in het MFA onder leiding van 

verschillende kaatsers. Dit werd per week afgewisseld en de opkomst was rond de 8 

à 10 kinderen. 

Daarbij hebben we besloten de mini's vanaf 5 jaar alvast kennis te laten maken met 

het kaatsen en op een speelse manier mee laten doen met de trainingen en 

wedstrijden/spellen. Een succes! 

Dit jaar hebben we aan alle kinderen op de Wizebeam en Lytse Terp keycords 

uitgedeeld met leuke verrassingen en gadgets. Het doel was om meer jeugd in 

beweging te krijgen en kennis te laten maken met deze leuke sport! 

Gadgets waren oa: leuke KV cap, zweetbandje, meet en greet met een hoofdklasser 

of een zakjes chips of ijsje. 

De opkomst bij de trainingen en wedstrijden viel niet altijd mee, en dat is jammer 

als we kijken naar hoeveel energie we erin steken. Maar... we sette troch!  Zoals elk 

jaar hebben we eind april een leuke en actieve startavond georganiseerd o.l.v. de 

jeugdcommissie. 

De zomertrainingen werden gegeven door Chris Wassenaar en Richard van Wier. En 

de jongste jeugd door Lusanne Klaver. De trainingen waren afwisselend en 

leuk/speels, met positieve reacties als gevolg.  

Bedankt toppers! 

Gedurende het kaatsseizoen zijn er een aantal ledenpartijen georganiseerd met een 

leuk thema zoals: Ballonnenpartij, Kippertjespartij en kleine PC. De mini's mochten 

ook deelnemen en voor hun werden er leuke spellen bedacht. 

We hopen langzamerhand meer jeugd in beweging te krijgen en op de velden te zien 

bij dit prachtspultsje! 

De jeugdcommissie:  

Amarens Joostema 
Chris Wassenaar 
Annelies van der Molen 
Maaike Bruinsma 
Nelie Steenstra 
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Vooruitblik kaatsseizoen jeugd 2017 

 

Ook in 2017 willen we de jeugd weer stimuleren en laten deelnemen 

aan de leuke, en leerzame kaatstrainingen en wedstrijden.  We 

hebben hiervoor weer een grote variatie aan evenementen bedacht. 

Met ons enthousiasme proberen we er ook dit jaar weer nieuwe jeugd bij te krijgen. 

 

Dit kunnen jullie verwachten het komende seizoen : 

 

 Sport/startmiddag voor alle leeftijden v.a. 5 jaar  
 Leuke en leerzame winter en zomertrainingen 
 Thema ledenpartijen met spellen en activiteiten 
 Ouder- en kindpartij aan het einde van het seizoen 
 Slotmiddag of -avond 

 

     Alle kinderen mogen het proberen , het lidmaatschap is het eerste jaar GRATIS!! 

 

     Voor meer informatie of opgave: www.jeugdkvminnertsga@gmail.com 
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Waar zouden we zijn zonder onze sponsors?  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

    ADAM JOOSTEMA 

     BERLIKUM 

 

  

 FA. HOLWERDA & ZN 

MINNERTSGA 

KLEINVERPAKKING UIEN 
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 Konaxx- Onions 

Sint Jacobiparochie 
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Kaatstrainen 2017 

Vorig jaar zijn we gestart met de wintertrainingen in de nieuwe gymnastiekzaal van 

het MFA. Dit is zeer goed bevallen.  Ook op de vrijdagavonden zijn we weer gestart 

met de zaaltraining voor de jeugd! Onder leiding van Anna en Simone Kootstra zijn 

de eerste stappen gezet richting het kaatsseizoen. 

De zomertrainingen staan net als vorig jaar onder leiding van Richard van Wier en 

Chris Wassenaar. Voor de aller, aller kleinsten gaat Maaike Joostema de training 

verzorgen. Toptrainers met genoeg ervaring en enthousiasme voor leuke en 

leerzame trainingen. 

Voor komend jaar hebben we extra geïnvesteerd in materialen om de afwisseling 

tijdens de trainingen te vergroten. 

Wie wil er nu niet training hebben van deze toppers! Dus geef je op! 

 

  

Tijdstip wintertrainingen: 

19.00 - 20.00   is gestart vanaf 10 februari 

 

Tijdstip Groep Trainer Zomertrainingen: 

18.30 – 19.30 Groep 1 Maaike Joostema 

18.30 – 19.30 Groep 2 Chris Wassenaar / Richard van Wier 

19.30 – 20.30 Groep 3 Richard van Wier 

19.30 – 20.30 Groep 4 Chris Wassenaar 

 

De buitentrainingen worden gegeven op de donderdagavond en de eerste training is 

gepland op donderdag 6 april. 

Opgave kan bij de jeugdcommissie (Amarens Joostema 06-17310808) 

 

  



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 19 

Competitiekaatsen senioren 

Het competitie kaatsen wilden we in het afgelopen jaar samen met de jeugd op de 

maandagavond houden.  Een veld vol kaatsers, dat was wat we wilden bereiken met 

het verplaatsen van de donderdag- naar de maandagavond. Mooi bedacht, het 

stimuleren van de jeugd doordat het druk en gezellig is op het veld. In de praktijk 

bleek voor veel van de senioren de maandagavond geen geschikte dag en werd er 

via een groepsapp ook al snel een extra avond op woensdag ingepland. Gelukkig zijn 

er alsnog op de verschillende avonden mooie wedstrijden verkaatst met een 

gezellige nazit. 

 

Voor seizoen 2017 moet het anders. Gebleken is dat de maandagavond niet werkt. 

Door een inventarisatie te houden onder de kaatsers die meestal op de 

competitieavonden aanwezig zijn is besloten dit jaar weer terug te keren naar de 

donderdag avond.  

 

Graag zien we jullie op de eerste competitie donderdag! 

We starten op donderdagavond 4 mei. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Competitiekaats commissie 
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One Wall Handball 

Bij de laatste ledenpartij op het veld werd er alweer gesproken over het spelen van 

One Wall in de zaal. Als commissie one wall is dat fantastisch om te horen. Na de 

warme nazomer begon dan ook weer het spelen op de vrijdagavond. De eerste 

slagen gaan dan niet altijd meer zoals gewend, maar toch na een uurtje spelen was 

bij iedereen het gevoel weer teruggekeerd en werden er weer mooie potjes 

gespeeld. De ene nog gemener als de ander en hoe was dat nu ook al weer met die 

spelregels? De opkomst bleef elke keer redelijk hetzelfde en zijn er weer heel wat 

sportieve avonden door gebracht in het MFA. Zondag 18 december stond de 2e editie 

van het Snert Toernooi op de agenda. Veel strijd werd er geleverd! In februari 

hebben we wederom een wedstrijd georganiseerd, dit keer onder de vlag van de 

KNKB. Uit verschillende dorpen hadden kaatsers zich aangemeld. Uit de uitslag 

bleek dat de vrijdagavond training in Minnertsga van een dusdanig hoog niveau is 

dat alle prijzen binnen de dorpsgrenzen bleven. Ook dit seizoen zijn we weer iedere 

vrijdagavond te vinden in de sportzaal. Wil je deze spelvorm ook eens ervaren kom 

dan eens langs en maak kennis met dit mooie spel.  

 

Met vriendelijke groet, 

Wall Ball commissie        

 

 

 

 

 

 

         Winnaars 2016/ 2017                                            
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Sponsorcommissie 

De kaatsvereniging is een zeer actieve vereniging. Naast vele wedstrijden voor de 

senioren wil de vereniging vooral in de jeugd investeren. De jeugd heeft immers de 

toekomst. 

De vereniging zorgt voor veel (ont)spanning voor leden, sponsors, toeschouwers en 

andere betrokkenen. Daarnaast vormt het kaatsveld voor velen een belangrijke 

ontmoetingsplaats, waar de nodige uurtjes worden doorgebracht. Kortom, de 

kaatsvereniging is DE vereniging waar het in de zomermaanden om draait in het 

dorp. 

Om haar activiteiten te kunnen bekostigen, heeft onze vereniging vanzelfsprekend 

behoefte aan financiële middelen. U als sponsor (of potentiele sponsor) kunt hierbij 

een belangrijke rol vervullen. Door onze vereniging financieel te steunen, stelt u ons 

mede in staat om de gewenste activiteiten te ontplooien. Hierbij valt te denken aan 

het aanstellen van gekwalificeerde jeugdtrainers, kaatskampen voor de jeugd en het 

organiseren van een clinic voor de jeugdleden door kaats-topteams. Ook het 

aanschaffen van materialen en het verbeteren van de voorzieningen wordt hierdoor 

gemakkelijker. 

Mocht u onze vereniging willen steunen neem dan contact op met een van onze 

leden van de sponsorcommissie. Vanzelfsprekend willen wij, als KV Minnertsga, iets 

voor u (als sponsor) terugdoen. Wij willen iedereen laten zien dat u door uw 

sponsoring de kaatsvereniging een warm hart toedraagt. Dit kan op vele manieren 

gebeuren, één en ander afhankelijk van de vorm van sponsoring die u kiest.  

Contact? sponsoring@kvminnertsga.nl of benader iemand van de 

sponsorcommissie. 

  

mailto:sponsoring@kvminnertsga.nl
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Wist u dat er een postzegel met Hylke Bruinsma is 
verschenen? 

Op het nieuwe postzegelvel van FRL Post staat Hylke op één van de postzegels. 

Het onderwerp is: Sporte Yn Fryslân, waarmee FRL Post aandacht besteedt aan een 

aantal populaire sporten, welke uitgeoefend worden in de Provincie Fryslân. Er zijn 

tien postzegels in de vorm van een pompeblêd met allen een verschillende 

sportillustratie. 

Hieronder ziet u hoe Hylke het eerste exemplaar in ontvangst neemt, en een 

overzicht van de zegels.  
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Club van €25 K.V. Minnertsga 

Binnen de K.V. Minnertsga is een club van €25. Inmiddels hebben al aardig wat 

leden zich aangemeld voor dit mooie initiatief. De club van €25 steunt de jeugd van 

onze kaatsvereniging. Hier worden o.a. kaatskampen, clinics en andere activiteiten 

voor de jeugd van georganiseerd, om de jeugd te enthousiasmeren voor de 

kaatssport. Ook wordt de jeugd eens in de zoveel tijd voorzien van nieuwe 

wedstrijdkleding. 

Kortom, een mooi initiatief om de jeugd te stimuleren en hiermee de toekomst van 

onze vereniging te waarborgen! 

  

Voor de club van €25 kunt u zich aanmelden via sponsoring@kvminnertsga.nl, of bij 

één van onze bestuursleden. 

 

 

  

mailto:sponsoring@kvminnertsga.nl
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Wedstrijdagenda KV Minnertsga 2017 

 
 

Donderdag 27 april  Dorpskaatsen Keningsdei                    13.00 uur 

Zondag 21 mei KNKB jongens afd + del      10.00 uur 

Vrijdag 26 mei Federatie jeugd      16.30 uur 

Zaterdag 27 mei  Nachtkaatsen      20:00 uur 

Zaterdag 3 juni Ledenpartij alle categorieën    16.00 uur 

Zondag 11 juni  KNKB heren 1e + 2e klas v.f. Cees Bonnemapartij 10.00 uur 

Zaterdag 17 juni Ledenpartij alle categorieën     16:00 uur 

Zondag  2 juli KNKB Heren 30 + del     10.00 uur 

Zondag 2 juli  KNKB Heren 50 + A / B     10.00 uur 

Donderdag 6 juli  Straatkaatsen opgave per straat    19:00 uur 

Vrijdag 7 juli   Straatkaatsen opgave per straat    19:00 uur 

Zaterdag 15 juli  Ledenpartij alle categorieën Koningspartij  16:00 uur  

Woensdag 19 juli KNKB hoofdklasse heren / dames v.f.   15.30 uur 

Donderdag 20 juli Ledenpartij senioren thema: “carnaval”   16:00 uur 

Zondag 30 juli Ledenpartij alle categorieën “stramme henkie” partij 13:00 uur 

Zondag 13 augustus Ledenpartij ‘teatsen’     13:00 uur 

  



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 25 

Wedstrijdagenda Federatie 2017    

 

 

         

12-05-2017 vrijdag St. Jacobiparochie 16:30  welpen/pup/schoolj. 

19-05-2017 vrijdag Wijnaldum  16:30  welpen/pup/schoolj. 

26-05-2017 vrijdag Minnertsga  16:30  welpen/pup/schoolj. 

02-06-2017 vrijdag Oosterbierum 16:30  welpen/pup/schoolj. 

09-06-2017 vrijdag Harlingen  16:30  welpen/pup/schoolj. 

16-06-2017 vrijdag Sexbierum  16:30  welpen/pup/schoolj. 

24-06-2017 zaterdag Zachtebal  13:00  senioren 

30-06-2017 vrijdag Tzummarum  16:30  welpen/pup/schoolj. 

07-07-2017 vrijdag Harlingen  16:30  welpen/pup/schoolj. 

16-07-2017 zondag Barradeelpartij jeugd te St.Jacobiparochie  

13:00  welpen/pup/schoolj. 

16-07-2017 zondag Barradeelpartij senioren te St.Jacobiparochie   

13:00  senioren 
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Schema perkleggen 2017 

Wij als bestuur zijn erg blij dat jullie medewerking willen verlenen aan het leggen 

van de perken voor de wedstrijden van de KVM voor het komende seizoen. 

Hierbij het overzicht voor het leggen van de perken. 

 

 

Groep 1: 

Geert Faber 
Hein W. de Vries 
Siete Wassenaar 
Arjen de Vries 
Jacobus Zwart Sr. 
Jan Stroosma 
Nico Sinnema  
Piet Miedema 
Remco Zonderland 

 

Data:    Wedstrijd:     Perken leggen: 

Maandag 27 april  Dorpskaatsen Keningsdei     26 april   19.00 uur 

Zaterdag 27 mei Nachtkaatsen    26 mei    19.00 uur 

Zaterdag 17 juni Ledenpartij alle categorieën   6 juni   19.00 uur 

Zondag 30 juli Ledenpartij alle categorieën   29 juli  19.00 uur 
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Groep 2: 
Abe de Roos 
Auke Akkerman 
Jelte Janzen 
Arjen H. Joostema 
Jelte Posthumus 
Age Anne Posthumus 
Meino de Vries 
Rein G. Faber 
Rein S. Faber 
Sjoerd vd Kuur 
Koos Stapert  
Pier Tilma 
 

Data:    Wedstrijd:     Perken leggen: 

Zondag 21 mei KNKB jongens afd. + del   20 mei  19.00 uur 

Zaterdag 3 juni  Ledenpartij alle categorieën  2 juni   19.00 uur 

Zondag 2 juli  KNKB Heren 30 en 50+   2 juli   08.00 uur 

Zondag 13 augustus Ledenpartij “Teatsen”   12 aug. 19.00 uur 

 

Groep 3: 
Klaas Anne Terpstra 
Feike Brouwer 
Jacobus Faber 
Wybe Hoekstra 
Bauke Kootstra 
Albert de Roos 
Jaap van Rees 
Maarten Jan de Haan 
Gosse J. Hoekstra 
Jacob G. Faber 
Wopke Klaver 
 

Data:    Wedstrijd:     Perken leggen: 

Vrijdag 26 mei Federatie jeugd    25 mei  19.00 uur 

Zondag 11 juni  KNKB Heren 1e+2e  klas v.f.  

Cees Bonnemapartij   10 juni  19.00 uur 

Zaterdag 15 juli Ledenpartij alle categorieën  

“koningspartij”    14 juli  19.00 uur 

 

Mocht je verhinderd zijn dan graag ruilen met iemand van een andere groep!! 
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Keurmeesterschema 2017 

Zoals ieder jaar doen we weer een beroep op jullie om als keurmeester op te treden 

bij een KNKB wedstrijd. Zonder jullie inzet kan de KV Minnertsga geen wedstrijden 

organiseren.  Hieronder volgt het schema voor dit seizoen.  

Mocht je niet kunnen dan graag zelf even ruilen met iemand van een andere 

wedstrijddag.  

Alvast bedankt voor jullie inzet. 

Namens de KV Minnertsga, 

Rein Faber (reinsfaber@hotmail.com) 

 

Zondag 21 mei Jongens Afd + del              Zondag 11 juni Heren 1e + 2e klas vf. 

Aanvang 10.00 uur     Aanvang 10.00 uur 
   
Auke Akkerman     Wim Abma 
Jan Sense Boomsma     Geert Andringa 
Willem Hein de Haan    Roan-Hein Joostema 
Jorrit Geertsma     Sieb Driessen 
Pier Tilma      Maarten Jan de Haan 
Jettie Wassenaar     Aalzen de Haan 
Wybe Hoekstra     Albert Helder 
Tjeerd Zuidema     Ydo Hoekstra 
Johannes Jensma     Bram Joostema 
Nico Zonderland     Chris Wassenaar 
Jan Stroosma      Erik Kamstra 
Nico Sinnema     Sjoerd van der Kuur 
Sijbe Joostema     Jeroen Miedema 
Bauke Kootstra     Harry van der Mossel 
Piet Miedema     Cor Poelstra 
Oege van der Mossel    Jaap van Rees 
Abe de Roos      Gerrit Jan Visser 
Klaas Anne Terpstra    Romke Veenstra 
Haye Stellingwerf     Peter Sinnema 
Koos Stapert      Ruurd de Vries 
Wouter Jan de Roos     Herre de Vries 
Siete Wassenaar     Hein W. de Vries 
Ruurd Stellingwerf     
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Zondag 2 juli Heren 30  + en 50   Woensdag 19 juli Heren en Dames HK 

Aanvang 10.00 uur    Aanvang 15.00 uur   

Gerlof Glazema    Marten Andringa  Koos Faber 
Jorn Helder     Sieb Driessen  Gosse Hoekstra 
Simon Zeldenrust    Wesley Vriesema  Hein W. de Vries 
Ruurd de Vries    Jannine Klaver  Adam Joostema 
Willem de Vries    Age Anne Posthumus Siete Wassenaar 
Gerd Boomsma    Rene van Dijk  Nico Sinnema 
Piet Miedema    Jacob Faber   Wouter J deRoos 
Wobke Klaver    Maarten J de Haan   Henk Siegersma 
Esther Groeneveld    Jacobus Zwart  Koos Stapert  
Evelyn Graafsma    Richard van Wier  Astrid Kooistra 
Lisanne van der Meulen   Sjoerd Visser   Janny Hylkema 
Bauke Joostema    Maartje Wassenaar  Bart Stroosma 
Outger Terpstra    Pier Tilma   Jacobus Zwart jr 
Bart Stroosma    Tjeerd Zuidema  Gerrit Jan Visser 
Jan Stroosma     Jannine Klaver  Geert Andringa 
      Chris Wassenaar  Klaas v/d Schaar 

      Lusanne Klaver    
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Kaatsen in Minnertsga voor 1913 

  

De kastelein als kaatspromotor 
  
De oorsprong van het kaatsen in Minnertsga gaat veel verder dan 1913, het 
oprichtingsjaar van de KV Minnertsga. Ook ver daarvoor wordt er namelijk al 
fanatiek gekaatst. Vaak op initiatief van plaatselijke kroegbazen, die 
kaatswedstrijden organiseren tijdens dorpskermissen om zo meer clientèle te 
trekken. De winnaars kunnen steevast rekenen op gratis drank. Tot ongenoegen van 
de kerkvoogden die het kaatsen op zondag een doorn in het oog is en wedstrijden 
via de gemeente proberen te verbieden. Een overzicht van kaatsen in Minnertsga 
voor 1913.  
  
KV Minnertsga houdt als oprichtingsjaar 1913 aan. In dat jaar wordt de Vereniging 
van Volksvermaken opgericht. Een vereniging die behalve kaatsen ook biljarten, 
dammen, kaarten en hardrijden op de schaats organiseert. Het kaatsen gebeurde in 
de zomer. Alle andere activiteiten in de winter. 
  
Kasteleinskaatsen 
De kastelein speelde in de 18e en 19e eeuw een belangrijke rol bij de organisatie, de 
populariteit en de verspreiding van volkssporten. Zo ook bij het kaatsen. 
Herbergiers organiseerden regelmatig kaatswedstrijden waarbij ze ook prijzen 
beschikbaar stelden voor de winnaars. Die wedstrijden vielen meestal samen met 
kermissen die in die tijd ook door de kasteleins werden georganiseerd en gericht 
waren op de gewone man. De kastelein had belang bij zulke evenementen; hij wilde 
zoveel mogelijk publiek naar zijn herberg trekken. Gratis consumpties voor de 
prijswinnaars moesten hier eerst voor zorgen. Later loofde de uitbater ook 
geldprijzen of voorwerpen van edelmetaal uit, zoals zilveren of gouden kaatsballen 
en horloges. De prijzen waren vaak meer waard dan een weekloon; er werd dus fel 
om gestreden. 
  
Het kasteleinskaatsen werd vaak aangekondigd in de krant, voor Minnertsga kwam 
dat neer op de Leeuwarder- of Franeker Courant. De oudste aankondiging trof Koos 
Faber, kenner van het kaatsen in Minnertsga, aan in de Franeker Courant van 5 
september 1797. “Kastlein S. Pyters kundige doe oan dat der yn Minnertsgea in 
keatspartij hâlden wurde soe. De priis wie in sulveren hecht.” Hecht is het oude 
Nederlandse woord voor heft. Het ging dus om een zilveren heft voor een mes. Een 
bescheiden prijs, want zilveren ballen waren toen al ingeburgerd. Deze komen we 
dan ook tegen bij de volgende aankondiging. “Dy komt út 1801. Op 20 juny makke 
kastlein Sipke Sjoerds fan De Gulden Roskam bekend dat hy in wedstryd 
organisearre mei as priis in sulveren bal.” Sjoerds herhaalde dat in 1802, 1805, 
1806 en 1807. Tussendoor werden er overigens ook partijen georganiseerd door de 
‘liefhebbers zelf’, zoals het in een advertentie wordt genoemd. Soms werd daarbij 
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bepaald dat alleen kaatsers uit Minnertsga zelf aan de partij deel mochten nemen. 
De jaren daarna worden de maatschappelijke omstandigheden er door de Franse 
bezetting niet beter op. De lijst van wedstrijden wordt steeds kleiner en ook 
Minnertsga wordt niet meer genoemd. De eerstvolgende aankondiging dateert uit 
1816. “Herbergier La Fleur hie in kafee op Dykshoek, oan de seedyk ûnder Furdgum, 
en skreau in wedstryd út.” De kaatsers waren welkom na kerktijd, voor  
de winnaars lagen er zes zilveren lepels klaar. Ook op 11 augustus 1816 werd er 
gekaatst met als prijs een gouden bal.  
  
PC-kaatsers 
De Minnertsgaasters waren in vroeger tijden erg actief op de PC. In 1858 vinden we 
maar liefst zeven kaatsers uit Minnertsga terug op de lijst. In 1867 stijgt dit aantal 
naar tien. Later zakt het tal deelnemers uit het dorp en in 1885 zijn er op de lijst 
met 96 namen geen Minnertsgaasters meer te vinden. Welke dorpelingen er op de 
lijsten van 1858 en 1867 voor kwamen? “Dat wiene yn ’58 Sytze J. Sijtsma, Pieter S. 
van der Wal, M.D. Koopmans, G.H. Herrema, en de bruorren Sijbe R., Jacobus R. en 
Cornelis R. Faber. It partoer fan Van der Wal, Sijtsma en Koopmans wint dat jier de 
preemje. Pieter van der Wal keatste yn totaal mar leafst tsien kear op de PC.”   
In topjaar 1867 staan de volgende Minnertsgaaster namen op het Sternse Slotland 
(nu Sjûkelân): Sjouke P. Hamer, Cornelis de Haan, Jacobus Wetterauw, Job Glazema, 
Johannes Glazema, Jan L. Glazema, Gerlof P. Walsma, Eelke Jacobus van der Kam en 
Ulbe Wassenaar. Walsma kaatst de PC zes keer en Van der Kam doet dat zeven keer. 
Laatstgenoemde staat in die jaren bekend als een goed kaatser. Tegenwoordig is zijn 
‘pake’ de beroemdheid binnen de familie: Eise Eisinga, bouwer van het planetarium 
in Franeker. 
  
Halverwege de 19e eeuw ontstaan er steeds meer sportverenigingen, of –zoals ze 
toen genoemd werden – verenigingen voor volksvermaken. En dus wordt de rol van 
de kastelein overgenomen door de bestuurders van die verenigingen. In 1868 is er 
in Minnertsga voor het eerst sprake van een Vereniging van Volksvermaken. “De 
VVV naam doe de lieding by it útskriuwen fan keatspartijen. Dat barde lykwols 
allinne mar yn 1868, 1869 en 1870.” De VVV blijft daarna wel bestaan, maar 
tegelijkertijd organiseren de kasteleins hun kermissen en kaatswedstrijden gewoon 
buiten de vereniging om. 
In 1870 verschijnt er voor het eerst een uitslag in de krant. Het ging om een 
wedstrijd van dorp tegen dorp waar Zweins en Wijnaldum elkaar uiteindelijk 
bestreden in de finale.  
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Uit een andere aankondiging weten we dat er in 1887 weer een kermis plaatsvindt 
in Minnertsga. Deze wordt eveneens aangehaald in de notulen van VVV van 10 
september: ‘De kermis is voorbij en tot onze vreugde flink afgelopen. Geen woest 
getier en geen vechtpartijen hebben er plaats gehad.’ Dat er in die tijd wel degelijk 
rekening moet worden gehouden met dorpelingen die het kaatsen een minder 
warm hart toedragen, blijkt uit een krantenartikel van 21 oktober 1891. De 
Leeuwarder Courant meldt dat er tijdens de raadsvergadering van de gemeente 
Barradeel een verzoek van de Minnertsgaaster kerkeraad in behandeling wordt 
genomen. De kerkvoogden verzoeken om het ‘kaatsen of balslaan op de publieke 
wegen in het dorp aldaar op Zondag te verbieden’. De gemeenteraad geeft echter te 
kennen dat ze niet tegemoet kunnen komen aan het verzoek, simpelweg omdat ze 
daartoe niet bevoegd zijn.  
  
Ook in 1896 en 1897 wordt er gekaatst. “Fan 1896 is bekend dat der yn it fermidden 
fan Minnertsgea in keatser wie dy’t mar ien earm hie. Dat wie Jacob Mulder, hy wûn 
dat jier de lytse preemje op de grutte partij yn Berltsum. Yn 1897 waard der foar it 
earst in jongespartij yn Minnertsgea organisearre, der stiene mar leafst 56 
partoeren op de list. De winners giene mei horloazjes nei hûs.” Het kaatsen leefde 
dus wel in Minnertsga, maar werd niet stelselmatig opgepakt door de VVV. 
  
Het Noorderlicht 
Aan het einde van de 19e eeuw ontstaan er steeds meer kaatsverenigingen en op 7 
juni 1897 wordt ook de Nederlandse Kaatsbond (NKB) opgericht. Minnertsga kan 
niet meer achterblijven en richt in 1903 Kaatsvereniging Het Noorderlicht op. Deze 
vereniging wordt in 1904 lid van de NKB. “Men keatste yn dy tiid op in stik lân flakby 
Moaie Peal, by it âlde tramhûs.” De vereniging deed haar naam eer aan en verdween 
zo nu en dan. Even later verscheen ze net zo hard weer op het strijdtoneel. De NKB 
hield elk jaar op Pinkstermaandag de Bondswedstrijd voor senioren. Die partij 
stond bekend als de start van het seizoen en werd elk jaar in een ander dorp of stad 
gehouden. De Leeuwarder Courant berichtte altijd uitgebreid over de partij, in 1912 
staat in de krant: ‘De Bondskaatspartij, de feestelijke wedstrijd, jaarlijks door de 
afdeelingen van den Bond onderling gehouden, blijft als openingspartij der 
kaatssport in het aanstaande seizoen steeds een partij van groote betekenis, en – al 
moge het groot aantal parturen voor de echte kaatsliefhebbers een klein tegen zijn, 
hoog gespannen is steeds den uitslag van dezen kamp.’ De eerste keer dat Het 
Noorderlicht in de krant genoemd wordt als partuur is in 1905 op de Bondspartij in 
Marssum. Tussen 1905 en 1912 treedt Het Noorderlicht steevast aan op die partij. 
Van 1913 is bekend dat Minnertsga één van de 45 parturen is die meedoet aan de 
voorwedstrijden. Het Noorderlicht haalt de Bondspartij blijkbaar niet, want dat jaar 
zijn ze er op Pinkstermaandag niet bij in Bolsward. 
  
Oprichting VVV 
De oprichting van de Vereniging voor Volksvermaken Minnertsga vindt plaats op 8 
september 1913. De eerste bestuursleden zijn Jac. Terpstra (voorzitter), Ruurd D. 
Jensma, Pieter J. Heeringa, Lieuwe Meijer, Cees Sikkema, Dirk K. Schuiling en Melle 
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Kuipers. “Jensma en Heeringa keapje yn datselde jier in perseel greidlân dat de 
feriening hiere mei foar ƒ 25,- yn ’t jier. Leden meie dêr alle sneinen fan 08.00 oant 
20.00 oere keatse. De rest fan ‘e wike liet Simon Vis – de oare hierder fan it fjildsje – 
syn skiep dêr weidzje. As der genôch romte foar is, meie de bern fan de leden ek 
keatse.” In die eerste jaren zijn er maar liefst 102 Minnertsgaasters lid. In eerste 
instantie sluit VVV zich niet aan bij de NKB, pas in 1920 wordt de vereniging met de 
clubkleuren wit-roze-wit lid van de kaatsbond.  
De notulen van de VVV zijn vanaf het eerste begin goed bewaard gebleven. 
Kaatsliefhebber Faber haalde er nog enkele mooie feiten en citaten uit. Zo vond de 
eerste ledenvergadering plaats op zaterdag 9 mei 1914 in de herberg van De Vries. 
Die avond zijn er veertig leden aanwezig. De volgende dag wordt er voor het eerst 
gekaatst op het gehuurde veld, later beter bekend als It Smelle Greidsje of De Kamp. 
De voorzitter waarschuwt tijdens de ledenvergadering voor luidruchtigheid. De 
‘kerkelijke zijde’ mag zich niet ergeren aan de kaatsers. In die eerste jaren 
organiseerde VVV Minnertsga elk jaar één officiële ledenpartij. “Dy waard altyd 
holden op Himelfeartsdei. De alderearste ledepartij is op 21 maaie 1914. Dêrneist 
wiene der yn dy earste jierren in soad ûnderlinge wedstriden tusken leden, it 
saneamde potsjekeatsen.”   
 
Op 1 mei 1915 is de tweede ledenvergadering bij caféhouder De Roos. De 
penningmeester meldt dat er ƒ 133,74 en een halve cent binnen is gekomen en ƒ 
89,54 uit is gegeven. Resultaat: een positief saldo van ƒ 44,20. Er wordt daarnaast 
besloten om bij de ledenpartij voortaan in twee klassen te kaatsen om te grote 
krachtverschillen te voorkomen. Die klasseverschillen zijn ook een jaar later 
onderwerp van gesprek. Dan wordt besloten dat er voortaan met drie 
opslagafstanden gekaatst zal worden. De bekwaamheid van de opslager bepaalt 
waar er wordt opgeslagen. Ook nieuw in 1916 is dat er bij de ledenpartij op 
Hemelvaartsdag muziek aanwezig is.   
  
Kaatsen en kaatsers in oud-Minnertsga, er is misschien niet heel veel van bekend, 
maar dat het kaatsen ook vroeger al leefde in het dorp is één ding wat zeker is. De 
KV Minnertsga bestaat officieel honderd jaar: het kaatsen in Minnertsga al veel 
langer… 

 

 

Het jubileumboek met prachtige verhalen is nog te verkrijgen bij de KV  
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