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Contactgegevens  

 

BESTUUR 

 
Jacob Wassenaar   Voorzitter  
06-53397591   wassenaarjacob@gmail.com  
 
Gerard Sinnema   Secretaris / Technische commissie 
06-55718685   sinnemag@hotmail.com  
 
Gerrit Jan Visser   Penningmeester  
06-46037421  gerritjanv@hotmail.com  
 
Wietse Schuiling   Sponsoring  
06-20627281   admin@wrschuiling.nl  
 
Jacob Faber    Kantine, competitiekaatsen  
06-13322979   jacob.faber4@gmail.com  
 
Rein Faber    Veld / materialen / Ledenkaatsen 
06-42155253   reinsfaber@hotmail.com  
 
Esther Riemersma  Ledenkaatsen / Muurkaatsen 
06-25458475  samsam84@msn.com 
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Commissies 

 
JEUGD COMMISSIE      JEUGDKVMINNERTSGA@GMAIL.COM 
   
Chris Wassenaar   06-22191015  chriswassenar@planet.nl  
Maaike Joostema   06-23978765  maaike_mga@hotmail.com  
Annelies van de Molen  06-26631988  anneliesvandermolen@hotmail.com 
Nelie Steenstra   06-29347284  nelie-steenstra@hotmail.com  
Gerrit Boomsma  06-83717640 gboomsma72@home.nl 
Sjoke Zwart   06-83603612 sjoke1992@hotmail.com 

TECHNISCHE COMMISSIE 

Willem de Vries   06-30619793  willemdevries46@hotmail.com  
Gerard Sinnema   06-55718685  sinnemag@hotmail.com  
Hylke Bruinsma  06-43900468 hylkebruinsma@hotmail.com 

SPONSORING  

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

HOOFDKLASSE COMMISSIE 

Klaas Anne Terpstra 06-31678832 klaas-anne@ziggo.nl 
Adrie Weiland  06-45484991 geertenadrie@kpnplanet.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  

Rein S Faber   06-42155253  reinsfaber@hotmail.com  
Klaas Anne Terpstra  06-31678832  klaas-anne@ziggo.nl 
Geert Faber   06-53987598 geertenadrie@kpnplanet.nl 
Siete Wassenaar  0518-471638 
Koos Faber   0518-471270  9047jd60@ziggo.nl 

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 
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LEDENWEDSTRIJD COMMISSIE 

Esther Riemersma  06-25458475 samsam84@msn.com 
Rein S. Faber   06-42155253  reinsfaber@hotmail.com  
Marten Andringa   06-11462877  martenandringa@hotmail.com  
Johny Bergsma   06-23288948  jpbergsma@ziggo.nl  
Aaltzen T de Haan  06-13890907 rijschooldehaan@hotmail.nl 

ONE WALL COMMISSIE 

Cor Poelstra    06-45929047  lappa@hetnet.nl  
Esther Riemersma  06-25458475 samsam84@msn.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 

Koos Faber   0518-471270  9047jd60@ziggo.nl 
Gerard Sinnema  06-55718685  sinnemag@hotmail.com 
 
 

  

mailto:jacob.faber4@gmail.com
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Jaarverslag 2019 

 

Traditiegetrouw heeft de kaatsvereniging in maart onze ledenvergadering en deze 
keer was dat vrijdag 8 maart 2019 in het MFA. Hier hebben we na zes jaar afscheid 

genomen van Rene Kamstra en is Esther Riemersma in het bestuur gekomen. Altijd 

mooi dat er weer nieuwe vrijwilligers opstaan om mee te besturen de komende 

jaren.  

 

Ook was er het afgelopen jaar ook vaak triest nieuws. Op 15 maart is Sipke Wiersma 
overleden. Waarschijnlijk de oudste actieve kaatser die er nog was. Wopke Klaver is 
ons 30 juli ontvallen. Op 29 augustus is Piet Berend Zuidema overleden. Op 24 

oktober overleed onze oud voorzitter en erelid Bindert de Jong. Op 10 januari 
overleed oud voorzitter van de CFK in Minnertsga Gerrit Zuidema.  

 

Op vrijdag 15 maart hielden we het huldigingsfeest in combinatie met het 
vrijwilligersfeest. Onze voorzitter huldigde  het juniorenpartuur met een mooie 
speech waarin hij Wesley Vriesema, Herre de Vries, Marten Bergsma en coach 
Gerard Sinnema feliciteerde met de winst op het NK junioren in 2018. Verder was er 

een heuse Pub quiz die was in elkaar geflanst door Johny Bergsma en Gerard 
Sinnema en er was ook een baarch van t spit waar Jorrit Geertsma zich over 
ontfermde. Een gezellige en geslaagde avond. De junioren waren ook nog 
genomineerd voor sportploeg Senioren 2018 van Gemeente Waadhoeke. De 
uitreiking was op maandag 25 maart en ze zijn hier 3e geworden 
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In de ledenvergadering was er vanuit de leden goedkeuring gekomen om een 

container voor de verkoop van catering aan te schaffen en deze is 29 maart in 
Minnertsga neergezet. Nadat hij in de week ervoor was geverfd door Siete en Geert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 28 april wist het seniorenpartuur bestaande uit Marten Bergsma, Hylke 
Bruinsma en Hendrik Kootstra de afdelingswedstrijd in Weidum op zijn naam te 

schrijven. Dit was alweer heel wat jaren geleden en een mooie opsteker naar de rest 
van het seizoen.  

Op 1 mei deden onze damessenioren mee in een reclame win actie van onze 

Sponsor Miedema Makelaars. Een leuke ervaring. En in deze week begon ook weer 

het competitie kaatsen voor alle categorieën.  

Donderdag 30 mei was weer de traditionele afdelingswedstrijd in Tzummarum en 

ook hier pakte het seniorenpartuur van KV Minnertsga de winst. Het 2e senioren 

partuur wist daar de 3e omloop te halen. Gerard, Rein en Jacob versloegen 
verassend Mantgum met hoofdklasser Gert Anne van der Bos en 1e klasser Gjalt 
Sjirk de Groot. De eerste 2 ballen vlogen voorinse Rein om de oren en toen hij 

achterin ging staan werd de rest van de partij een foutloze partij gekaatst.  

 



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 12 

Vrijdag 31 mei organiseerde KV Minnertsga een federatiewedstrijd en daar deden 

veel Minnertsgaaster jeugd mee en ook vielen veel in de prijzen, zoals dit jaar wel 
vaker gebeurde. Dat ziet er weer wat positiever uit voor de toekomst. Lasse, Sytze, 

Roan, Sverre, Sem, Aren, Hedzer en Lotte pakten in eigen dorp een prijs mee. Super.  

Zaterdag 9 juni was de eerste ledenpartij. Bij de jeugd voor eerst in een unieke 
samenwerking met de omliggende verenigingen van Sint Jacob en Tzummarum.  

 

Winnaars senioren harde bal 

Herre de Vries 
Ids Poelstra 
Wesley Vriezema 
2e 
Tjisse Poelstra 
Bauke Joostema 
Eric Zittema 
Winnaars senioren zachte bal 
1e 
Gerrit Jan Visser 
Lisanne van der Meulen 
Geert Andringa  
2e 
Anna Kootstra 
Wim Abma 
Abe Visser 
 

Op 16 juni was weer de Cees Bonnemapartij (1e klas vrije formatie).  

Onze voorzitter Jacob Wassenaar stond op de lijst met Chris Wassenaar en Jeroen 

Haarsma. Dit familie partuur haalde de halve finale en strandde daar nipt tegen de 

latere winnaars Johan Diertens, Kevin Jordi Hiemstra en koning Lennart Adema.  

Op 21 en 22 juni was het kaatskamp. Voortreffelijk georganiseerd door de 

jeugdcommissie. Diplomakaatsen, Disco, Kind Ouder partij, eten, weinig slapen en 

heel veel plezier stond er op het programma. Altijd super leuk.  Ook in de middag 
nog een ledenpartij voor senioren.  

Winnaars senioren harde bal 
1e 
Gerard Sinnema 
Erik Kamstra 
Geert Andringa 
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Winnaars senioren zachte bal 
1e 
Esther Riemersma 
Outger Terpstra 
Sjoerd Wijngaarden 
 
2e 
Patricia Terpstra 
Wim Abma 
Sjoerd van der Kuur 
Op donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni werd er weer volop gestreden op de 
bourren. Strjittekeatsen op het scherpst van de snede. Dit jaar voor het eerst in de 

een A en B klasse.  

Winnaars A klasse 
1e De Griene Dyk (Klaas van der Schaar, Geert Andringa en Chris Wassenaar 
2e Tilledyk (Peter Sinnema, Hylke Bruinsma en Klaas Anne Terpstra 
 
Winnaars B klasse 
1e Losse opgave strjitte ( Sjoerd van der Kuur, Aaltzen de Haan en Wesley Vriezema 
 2e Alde hut op mooie Peal ( Esther Riemersma, Durk Bekius en Willem de Vries 

 

 

Op 14 juli hadden we de 2e Anker en Anker wylde keatspartij. Willem hein de Haan 

won met koning Auke van de Graaf en Jan Jelle Jongsma. Invaller Peter Sinnema met 
Maarten Jan de Haan en Jan Hof wonnen de 2e prijs en Gerard Sinnema, Rein Faber 

en Herre de Vries wonnen de verliezersronde. 

En op dezelfde dag wist Minnertsga in  Ried de 1e prijs te winnen op de 1e klas 
afdeling. Chris, Jacob en Hylke wisten hun favorietenrol waar te maken.  

Woensdag 17 juli waren weer de hoofdklasse heren en dames te gast in Minnertsga. 

We hadden prachtig weer en met veel toeschouwers maakten we er een erg 

geslaagde dag van. Winnaars bij de heren waren Menno van Zwieten, Kees van der 
Schoot en Erwin Zijlstra en 2e waren Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en 

Hans Wassenaar, 
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Winnaars bij de dames waren Nynke Sybrandy, Ymke van der Leest en Marrit 

Zeinstra. De 2e prijs was voor Ilse Tuininga, Sjanet Wijnia een Manon Scheepstra. En 
de lytse preemje was voor Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.  

De dag er naar vind ik persoonlijk een van de hoogtepunten. De matinee dorpspartij 

met thema. Dit jaar mocht iedereen creatief verkleed met iets met de letter L. 

Lucky Luck, Louigi, Loenatik,  

 Loesje, Landkaart, Low budget Man,  

Lvis Presley, Luipaard, Leger,  

La Casa de Papel, Lieveheersbeestje,  

Lederhosen, te Ligt, Lifeguard  
kwamen allemaal voorbij,  

maar de grote winnaar was toch Erik Kamstra die   verkleed was als 

luchtballon. Briljant bedacht en uitgevoerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 15 

31 juli was de PC en Marten Bergsma won deze voor de eerste keer en hij deed dit 

met Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Fantastisch en hier zijn we als KV 
erg trots op. 

Zaterdag 3 augustus was de Koningenparij.  

Winnaars senioren harde bal 
Gerard Sinnema (Koning) 
Bauke Joostema 
Wesley Vriezema 
 
Winnaars senioren zachte bal 
1e 
Willem de Vries (Koning) 
Tjerk Nagel 
Age Anne Posthumus 
 
2e 

Sjoke Zwart 
Syrt Glazema 
Rene Kamstra 
 

 

 

 

Op zondag 11 augustus waren de KNKB jongens te gast. Net na de freule nu een door 
elkaar loten A  en B klasse. 

In de A klasse wonnen Karel Monfils, Mark Minnesma en Thom Stelligwerf de 1e en 

Thomas Dijkstra, Jelmer Miedema en Alwin Boschma de 2e prijs.  

IN de B klasse wonnen Marten Jansen, Marco van Dijk en Jarno Feenstra de 1e prijs 

en plaatselijk favoriet Jeroen Haarsma, Redmer van Netten en Wesley van der Vaart 
de 2e.  

Zaterdag 17 augustus hadden we een laatste harde en zachte bal ledenpartij. De 

uitslag: 

Winnaars senioren harde bal 
Gerard Sinnema  
Remco van der Mossel 
Jacob Faber 
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Winnaars senioren zachte bal 
1e 
Aaltzen de Haan 
Tjerk Nagel 
Sjoerd van der Kuur 
 
2e 

Louise Miedema 
Klaas van der Schaar 
Willem Meijer 
 

Zaterdag 24 augustus kwamen de KNKB meisjes langs. De uitslag was hier: 

1e prijs Corrie Kroondijk Easterein, Fiera de Vries Sexbierum en Senna Idsardi 
Dronryp.  
2e prijs Anouk Smink Makkum, Foke Jil Bakker Tersoal en Marije Bodde Grou. 
3e prijs Rixt Fokkema, Inge Jansma Dronryp en Anke Wassenaar Minnertsga 
Zondag 1 september was de Barradeelpartij in Tzummarum 

Minnertsga met Gerrit Jan Visser, Geert Andringa en Jacob Wassenaar behaalde een 

2e plek na een sneue finale. Na een 5-3 6-0 voorsprong werd deze nog verloren.  

 En de afsluiter was weer op zaterdagavond 7 september het pearkekeatsen,  

Een mooie deelname met 16 pearkes en de uitslag was: 

1e: Esther en Dennis Riemersma 

2e:  Angela Donga en Maarten Jan de Haan 

3e:  Nelie Steenstra en Erik Kamstra en Marjan Boska en Wesley Vriesema    

1e in de herkansing: Maaike Joostema en Ludy Meersma 

2e in de herkansing: Lusanne Klaver en Gerard Sinnema 
 

Komend seizoen hebben we ook weer een paar mooie KNKB wedstrijden 
toegewezen gekregen. Hierbij de data: 

? Schoolkaatsen 
31 mei combiwedstrijd welpen jongens en welpen meisjes 
15 juli Heren en dames hoofklasse (jammer van geen ranking bij de heren, maar dat 
is dan niet anders) 
13 juni 1e klas vf onbeperkt 
22 augustus heren 50+ (met 30+) 
 

Op 17 november hadden we op het NK Muurkaatsen bij de categorie 45+ drie 

Minnertsgaasters in de finale. Cor Poelstra kon het met zijn maat net niet op redden 
tegen Abe Visser en Klaas Anne Terpstra. Een mooie prestatie mannen!  



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 17 

Agenda ledenvergadering 2019 

Op vrijdag 13 maart 2020 in de Foyer op de Sportfinne te Minnertsga,  

aanvang 19.45 uur. 

1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 8 maart 2019 ( zie infoboekje ) 
 

4. Jaarverslag secretaris ( zie infoboekje ) 
 

5. Jaarverslag penningmeester  

Het jaarverslag ligt vanaf 1 maart 2020 ter inzage bij penningmeester Petra 

Bouma 

6. Begroting 2020 
 

7. Verslag kascontrolecommissie 

Gosse Hoekstra en Jan Andringa. Reserve is Gerrit Jan Visser 

8. Wedstrijdagenda 2020 
 

9. Federatie 
 

10. KNKB voorstellen 
 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar  : Petra Bouma 

Als kandidaat stellen wij voor  : Gerrit Jan Visser  

Tegenkandidaten voor het vervullen van een bestuursfunctie kunnen zich 
aanmelden tot en met vrijdag 18 maart tot 19.00 uur bij het secretariaat van 

de vereniging. 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 
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Notulen algemene ledenvergadering 2018 

Vrijdag 8 maart 2019 in de kantine op de Sportfinne te Minnertsga, aanvang 19.45 

uur. 

Aanwezig: Jacob Wassenaar, Gerard Sinnema, Wietse Schuiling, Petra Bouma, Rene 

Kamstra, Jacob Faber, Jan Andringa, Haye Wagenaar, Gosse Hoekstra, Esther 

Riemersma, Auke Akkerman, Klaas Anne Terpstra, Nico Sinnema, Geert Faber, 

Sjoerd Visser, Jettie Wassenaar, Rene van Dijk, Gerrit Jan Visser, Bauke Kootstra, 

Koos Faber, Hendrik Kootstra, Nelie Steenstra, Nico Zonderland, Chris Wassenaar 

en Abe Visser. 

Met kennisgeving afwezig: Rein S Faber, Peter Sinnema, Siete Wassenaar, Thijs 

Houtsma, Maaike Joostema, Feike Jochum Vogel, Jan Sense Boomsma, Rein G Faber, 

Maarten Jan de Haan, Janneke van der Weg, Lusanne Klaver, Adrie Weiland en 

Amerens Joostema.  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

De voorzitter geeft een opsomming wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd 

is en waar we mee bezig zijn. 

Een goede bezetting tijdens de ledenwedstrijden, bloeiende jeugd, geslaagde 

hoofdklasse, de juniorenbondsoverwinning en een mooie afsluiting met de 

Barradeelpartij. Ook sponsoren bezoeken, evalueren met de verschillende 

commissies, website aanpassen, overleg gemeente over buiten kaatsmuren, 

Noarderljocht maken en meerdere keren overleg gehad met het MFA over de 

dokterspraktijk en zaken te verbeteren wat betreft de samenwerking met de focus 

op catering.  

 

Genoeg om weer naar uit te kijken voor het komende seizoen. Het bestuur heeft er 

zin in! 

 

Voordat de vergadering begint is er een minuut stilte voor Gerrit de Vries, Piet 

Miedema en Maartje Wassenaar.  
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2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Op koningsdag wordt er gekaatst op bij “de Sportfinne” in samenwerking met ON en 

het MFA. Ook de  tractoren show zal een plek krijgen op het parkeerterrein. Klaas 

Anne geeft aan dat het kaatsen op het parkeerterrein wellicht niets past. Hier gaat 

het bestuur achteraan.  

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 8 maart 2018  

De notulen worden vastgesteld.  

4. Jaarverslag secretaris  

Geen opmerkingen hierover en dus wordt de secretaris bedankt. 

5. Jaarverslag penningmeester  

Petra geeft een duidelijke uitleg over de financiële situatie van de KV. We hebben 

wederom een goed jaar achter de rug met een mooi positief resultaat. 

6. Begroting 2019 

Petra geeft uitleg over de begroting van 2019. Geert Faber geeft aan dat er wat staat 

te gebeuren met de huur van het veld. Het bestuur zal hier achteraan gaan.  

7. Verslag kascontrolecommissie 

Hendrik Kootstra en Gosse Hoekstra zijn de boekhouding door geweest. Ze hebben 

geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. De vergadering geeft het bestuur 

decharge. 

Hendrik Kootstra verlaat de commissie en Jan Andringa komt erin. Gerrit Jan Visser 

wordt reserve. Petra wordt bedankt met een groot applaus. 

8 Nieuwe Berging 

De voorzitter geeft aan dat de catering veel tijd kost. We hebben 18 wedstrijden en 

een paar van het bestuur moeten altijd 2 uur van tevoren aanwezig zijn om alles 

naar het veld te krijgen. En dan is het aanzicht ook nog eens een aanfluiting met 

wankele tafels. We krijgen hier ook opmerkingen over van vrijwilligers en het 

opruimen kost ook nog eens veel tijd. Verder is daardoor de registratie van het 

eigen verbruik niet altijd optimaal.  



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 20 

 

We hebben vorig jaar tekening gemaakt voor een nieuwe kantine/berging en een 

offerte opgevraagd. Deze is net binnen en is ongeveer 76.000 excl. btw, grond en 

installatiewerk. 

We gaan hier verder mee maar dit kan nog wel een aantal jaren duren. Dus is 

gekeken wat  een alternatief zou zijn. Hier zijn we gestuit op container.  

 

Op de dag van wedstrijd, klep open, koffie knop aan en gelijk los. Ideale situatie is 

dat we een beheerder vinden die wekelijks de voorraad aanvult. De aanschaf 

hiervan kost 3500,-  

De aanwezigen zijn heel positief en stemmen ook in met deze aanschaf.  

9 Wedstrijdagenda 2019 

We hebben weer een gevarieerde agenda. Voor iedereen zijn er voldoende 

mogelijkheden om te kunnen kaatsen. Er is een vraag  over wat precies de Letter L 

partij is. Denk hierbij aan een Leeuw, lantaarnpaal, loser, lid van een vereniging. 

Alles is creatief mogelijk.  

10 KNKB voorstellen 

Er zijn veel voorstellen van verenigingen en de KNKB heeft hierop ook gereageerd.  

A. Evenredige verdeling vrije formatie-wedstrijden en door elkaar loten (del) 

wedstrijden dames en heren hoofdklasse.  
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B. Opwaardering van de door elkaar loten wedstrijden  

C. Voorstel voor een aangepaste ranking ter verbetering van het kaatsen  

De eerste 3 voorstellen kan je in samenhang zien om de del partijen op te 

waarderen. We stemmen voor als alle verenigingen dan wel mee doen. En bij punt c 

hebben we advies gekregen uit de vergadering om op de AV van de KNKB hierop te 

reageren. Het gaat dan om dat wij met 8 partuur ook in de ranking zouden moeten 

vallen.  

D. Geïntegreerde wedstrijdagenda met een bijpassende organisatiestructuur  

 Dit punt behandelen we bij agendapunt 11 Federatie.  

E. Prijzenbeleid, het verminderen van het aantal prijzen en het verhogen van het 

prijzengeld bij de dames  

 Dit is akkoord. Wel is de vraag of de prijzen op NK’s ook wijzigen.  

F. Eenlingenbeleid  

 Prima voorstel en is akkoord.  

G. Deelname meer parturen per vereniging op NK’s, Freule en Ald Meiers  

Hier zijn we op tegen. Jong Ajax kan ook niet in de eredivisie komen.  

11 Federatie 

De voorzitter legt uit dat er een werkgroep heeft gewerkt aan een plan om de 

federatie te integreren bij de KNKB.  

 



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 22 

 

De eerste stap zal zijn dat de federatie ook geheel in de KNKB agenda komt. Koos als 

bestuurslid van federatie Barradeel geeft aan dat op termijn, met de huidige 

plannen van de KNKB dat de afstanden wel veel groter zullen worden. Verder doet 

Koos verslag over vorig jaar. De deelname was hetzelfde als het jaar ervoor en alle 

wedstrijden zijn doorgegaan. In deze hoek ziet het er niet heel rooskleurig uit. 

Daarom kan het vergroten misschien helpen. Het zou wel jammer zijn als dat snel 

gebeurd, want federatie Barradeel bestaat 97 jaar.   

 

12 Bestuursverkiezing 

René neemt na vijf jaar afscheid van het bestuur. Hij gaat zich richten op zijn 

carrière en moet daardoor weer veel naar school. René wordt bedankt met een bon, 

bloemetje en een groot applaus voor zijn inzet. Esther Riemersma is bereidt om in 

het bestuur plaats te nemen. Ook zij ontvangt een groot applaus.  

 

13 Rondvraag 

• Chris Wassenaar; Heeft geen vraag, maar verteld dat komend seizoen 

er twee keer een jeugdledenpartij zal worden gehouden met 

Tzummarum en Sint Jacob.  

• Nico Sinnema; maakt zich zorgen over het perkleggen ’s avonds op 

Hemelvaart. De meeste zullen dan in Tzummarum in de feesttent 

zitten. Vooraf zal hier contact over zijn om dit op een ander tijdstip te 

doen.  

 

 

14 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.  
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Biertje!?    

   

Al jaren doet de kantinecommissie succesvol een beroep op een trouwe en 
enthousiaste groep cateringvrijwilligers. 

Toch zouden wij heel graag wat nieuwe vrijwilligers willen verwelkomen die bereid 

zijn om een paar keer tijdens het kaatsseizoen onze kaatsers en bezoekers te 
voorzien van een hapje en een snapje. 

 

Ervaring is niet belangrijk….enthousiasme des te meer! 

   

Heb je belangstelling? Of weet je misschien iemand? Dan komen wij heel graag met 

jou in contact! 

   

Iedereen een mooi kaatsseizoen toegewenst! 

   

De kantinecommissie, 

Jacob Faber (06-13322979) 

Gosse Hoekstra (06-83804467) 
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 Uw bedrijfsnaam 

hier in 2021?? 

Waar zouden we zijn zonder onze sponsors?  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

   

  

  

  

 
 

 FA. HOLWERDA & ZN 

MINNERTSGA 

KLEINVERPAKKING UIEN 

 

 

  

Adam 

joostema  

berlikum  
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hier volgend jaar? 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

Uw bedrijfsnaam 

hier in 2021?? 
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Terugblik jeugd 2019 

Wat hebben we weer genoten van onze jeugd het afgelopen jaar! 

De opkomst van de trainingen is goed en de kinderen krijgen het spelletje steeds 

beter onder de knie. 

Natuurlijk mede dankzij alle trainers die ons ieder jaar weer ondersteunen, 

bedankt! 

We hebben dit jaar weer een aantal ledenwedstrijden georganiseerd en de 

meeste kinderen hebben hier aan meegedaan. 

In de zomervakantie is er vaak te weinig deelname dus we maken een andere 
indeling voor volgend seizoen. 

Een aantal jeugdleden hebben ook meegedaan aan de federatiewedstrijden en 
Barradeelpartij, super om deze kanjers in actie te zien! 

We hopen dat de kinderen het kaatsen leuk vinden en thuis ook goed oefenen, 

dan kunnen ze ieder jaar een stapje maken. 

Alle jeugd was weer aanwezig bij het keatskamp en de kind/ouderpartij, we 

kunnen met z’n allen zo genieten van alle enthousiaste kinderen. 

Diploma kaatsen, activiteiten en heeeeeel weinig tot NIET slapen ..;-/ 
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Vooruitblik kaatsseizoen jeugd 2020 

 

 

 

 

 

De jeugdcommissie heeft twee nieuwe leden erbij gekregen en daar zijn we blij 

mee!! 

Sjoke Zwart en Gerrit Boomsma welkom! 

 

In seizoen 2020 gaan wij samen met St Jacob en Tzummarum partijen 
organiseren, deze staan in de wedstrijdkalender van KVM. 

 

Voor dit jaar zijn er ook een paar ouders/belangstellenden benaderd om een 
trainerscursus te volgen, aangeboden door de kaatsvereniging. Lijkt dit jou ook 
leuk? Laat het ons weten! We starten vanaf april ongeveer 6x op dinsdag of 
donderdagavond.  

 

Er zijn wederom nieuwe kaatswanten in de maak door Scheepvaart te Makkum. 

Voor de oudere jeugd ( 8 t/m 10 jaar). 

 

Zaterdag 21 maart staat wij weer bij de Poiesz in St. Annaparochie om iets 
lekkers te verkopen en zoveel mogelijk muntjes te scoren voor de KV. 

T.z.t. krijgen wij meer info en worden jullie ook op de hoogte gebracht. 

 

Voor beginner: Lijkt kaatsen je leuk? Meld je aan voor de trainingen het 

lidmaatschap is het  eerste jaar GRATIS!! 
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Voor meer informatie of opgave 
www.jeugdkvminnertsga@gmail.com 

 

     Groetnis fan de jeugdcommissie: 

 

     Chris, Annelies, Nelie, Gerrit, Sjoke en Maaike 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat een kaatswedstrijd soms erg spannend kan zijn…….. 
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Kalender Jeugd 2020: 

 

Zondag 10 mei  Start seizoen jeugd: kind/ouder partij         13.00 uur 

Zondag 17 mei  Ledenpartij alle categorieën    13.00 uur 

Vrijdag 5 juni   Federatie jeugd     16.30 uur 

Zaterdag 6 juni    Ledenpartij alle cat. ( jeugd  3 dorpen)  15.00 uur 

Donderdag 18 juni   Straatkaatsen opgave per straat   19:00 uur 

Vrijdag 19 juni   Straatkaatsen opgave per straat   19:00 uur 

Vrijdag 26 juni  Kaatskamp jeugd     15.00 uur 

Zondag 28 juni  Barradeelpartij ( Sexbierum )   13.00 uur 

Zaterdag 4 juli  Ledenpartij  Jeugd in St Jacob   13.00 uur 

Zaterdag 15 augustus Ledenpartij alle categorieën   15.00 uur 

Zaterdag 29 augustus Ledenpartij  Jeugd in Tzummarum  13.00 uur 
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Competitiekaatsen senioren  

Zoals gewoonlijk startte de competitie agenda begin mei, enkele dagen na het 

kaatsen op Koningsdag. Helaas zat het weer de eerste 2 donderdagen niet mee, 
waardoor er niet genoeg deelname was om officieel los te kunnen. Wel waren er 

enkelen om toch even een kleine training af te werken     . Vanaf donderdag 16 mei 

kon de eerste wedstrijd gekaatst worden. Deze eerste wedstrijd begon met 1 perk, 

maar elke volgende keer waren 2 perken nodig. Er werden in totaal 12 speelronden 
gekaatst, verdeeld over 3 periodes.  

 

De prijzen werden als volgt verdeeld: 

 

1e periode Romke Veenstra 

Romke pakt 4x de winst en één keer 3 eersten en 
wint daardoor de eerste periode met 3 punten 

voorsprong op de nummer 2 Gerard. 

 

2e periode Gerard Sinnema 

De 2e periode bestond dankzij een afgelasting 
slechts uit 3 speelronden. Gerard wist alle drie 
partijen naar zich toe te trekken en pakte zijn 

krans ten koste van nummers 2 Jacob Wassenaar 
en Rein Gert Boomsma. 

 

3e periode Jacob Faber 

De laatste periode werden 4 speelronden afgewerkt. Jacob F. vergaarde 2 eersten 

meer dan Gerard en pakte de periode. Derde werd Thijs Houtsma die deze periode 
zijn rentree maakte na blessureleed.  
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Totaalklassement 

Dit jaar wist Gerard Sinnema de meeste eersten bij elkaar te kaatsen, maar liefst 70 
punten waren meer dan voldoende voor het eindklassement. Nummer 2 Romke 

Veenstra deed het goed, maar bleef steken op 51 eersten. Beide heren hebben 10x 

gekaatst en voerden daarmee tevens de lijst aan met meeste deelnames.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komend seizoen gaan we verder waar we gebleven zijn. Met een goede opkomst, 
leuke kaatspartijen en een gezellige nazit. Het zou leuk zijn om een 3e perk te 

kunnen toevoegen voor bijvoorbeeld een zachte bal competitie. Schroom dus niet 

om langs te komen, er kunnen altijd extra kaatsers bij! Dus houd je 

donderdagavond vrij vanaf begin mei 2020! Tot dan! 
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Sponsorcommissie 

Meer dan 50 sponsoren voor de kaatsvereniging is iets waar we erg trots op zijn! 

Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe sponsors mogen verwelkomen die 

een mooi plekje krijgen op de sponsorborden om het kaatsveld heen. 

In juli heeft de tweede Wilde Ankerpartij plaatsgevonden. Een mooie samenwerking 

tussen de gebroeders Anker en de kaatsvereniging, die tot stand is gekomen na een 

lezing in 2018 van de heer Wim Anker aan onze sponsoren en leden. Ondanks dat 

deze wedstrijd soms lastig te plannen is in de drukke kaatsagenda en de deelname 

hierdoor wat tegen viel, was dit wel een zeer geslaagde en gezellige dag! We hopen 

voor 2020 dat er meer mensen enthousiast zijn geworden en zich ook op zullen 

geven! 

De jaarlijkse sipelactie in december is inmiddels traditie en een groot succes! Hier 

is weer een mooi bedrag opgehaald ten behoeve van de jeugd.  

Mocht u ook iets willen betekenen voor onze vereniging of heeft u nog vragen of 

opmerkingen voor de sponsorcommissie, neem dat contact op met een van ons. 

 

Sponsorcommissie: 

Wietze Schuiling 

Bauke Kootstra 

Janneke Faber-van der Weg 

 

sponsoring@kvminnertsga.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sponsoring@kvminnertsga.nl
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Wedstrijdagenda KV Minnertsga 2020 

 

Maandag 27 april  Doarpskeatsen Keningsdei    13.00 uur 

Zondag 10 mei  Start seizoen jeugd: kind/ouder partij             13.00 uur 

Zondag 17 mei  Ledenpartij alle categorieën    13.00 uur 

Zondag 31 mei  KNKB welpen jongens / meisjes   10.00 uur 

Vrijdag 5 juni   Federatie jeugd     16.30 uur 

Zaterdag 6 juni   Ledenpartij alle categorieën  

( jeugd  3 dorpen om 15.00 uur )   16.00 uur 

Zaterdag 13 juni  KNKB heren 1e + 2e klas v.f.  

Cees Bonnemapartij    10.00 uur 

Donderdag 18 juni   Straatkaatsen opgave per straat   19:00 uur 

Vrijdag 19 juni   Straatkaatsen opgave per straat   19:00 uur 

Vrijdag 26 juni  Kaatskamp jeugd     17.00 uur 

Zondag 28 juni  Barradeelpartij ( Sexbierum )   13.00 uur 

Zaterdag 4 juli  Ledenpartij Jeugd in St Jacob   13.00 uur 

Zondag 5 juli   Anker Partij ( zachte bal )    10:00 uur  

Woensdag 15 juli  KNKB hoofdklasse heren / dames v.f.  15.30 uur 

Donderdag 16 juli  Ledenpartij senioren thema “ Filmsterren  16:00 uur 

Zaterdag 1 augustus Ledenpartij Senioren     16.00 uur 

Zaterdag 15 augustus Ledenpartij alle cat. ( jeugd om 15.00 uur ) 16.00 uur 

Zaterdag 22 augustus  KNKB Heren 30+ en 50+    10.00 uur 

Zaterdag 29 augustus Ledenpartij jeugd in Tzummarum  13.00 uur 

Zaterdag 29 augustus Pearke keatsen     19.00 uur 
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Wedstrijdagenda Federatie 2020    

            

08-05-2020 vrijdag Sint-Annaparochie   16:30  Del 
     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes  

 

15-05-2020 vrijdag Sint-Jacobiparochie   16:30  Del 
     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

 

29-05-2020 vrijdag Wijnaldum    16:30  Del 

     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

 

05-06-2020 vrijdag Minnertsga    16:30  Del 

     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

 

12-06-2020 vrijdag Tzummarum    16:30  Del 
     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

 

28-06-2020 zondag Barradeelpartij Sexbierum 11:00  Afd 

     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

 

28-06-2020 zondag Barradeelpartij Sexbierum 11:00  Afd 
     senioren 

 

21-08-2020 vrijdag Sexbierum    16:30  Del 
     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

 

28-08-2020 vrijdag Sint-Jacobiparochie   16:30  Del 
     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

 

04-09-2020 vrijdag Harlingen    16:30  Del 

     welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes  
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Schema perkleggen 2019 

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 
Jacobus Zwart Sr. 
Jan Stroosma 
Nico Sinnema  
Remco Zonderland 
Wybe Hoekstra 
Bauke Kootstra 
Albert de Roos 
Maarten Jan de Haan 
Gosse J. Hoekstra 
 

 

Data:    Wedstrijd:      Perken leggen: 

Zondag 17 mei Ledenpartij alle categorieën   16 mei 19.00uur 

Vrijdag 5 juni Federatie jeugd     4 juni  19.00 uur 

Zaterdag 6 juni Ledenpartij alle categorieën   4 juni 19.00 uur 

Zaterdag 4 juli Ledenpartij senioren     3 juli  19.00 uur 

Zondag 5 juli  Anker Partij       3 juli  19.00 uur 

Zaterdag 22 aug. KNKB Heren 30+ en 50+    21 aug 19.00 uur 

 

 

Mocht je verhinderd zijn dan graag ruilen met iemand van een andere groep. 
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Groep 2: 

Abe de Roos 
Auke Akkerman 
Arjen H. Joostema 
Jelte Posthumus 
Meino de Vries 
Rein G. Faber 
Koos Stapert  
Klaas Anne Terpstra 
Feike Brouwer 
Jacobus Faber 
Jacob G. Faber 
 
 

 

 

Data:    Wedstrijd:      Perken leggen: 

Zondag 10 mei Kind-Ouder partij     9 mei  19.00 uur 

Zondag 31 mei  KNKB welpen jongens / meisjes   30 mei 19.00uur 

Zaterdag 13 juni KNKB Heren Cees Bonnemapartij   12 juni 19.00uur 

Zaterdag 1 aug. Ledenpartij senioren    31 juli 19.00 uur 

Zaterdag 15 aug. Ledenpartij alle categorieën    14 aug  19.00uur 

Zondag 29 aug. Pearkekeatsen     28 aug  19.00uur 

 

 

 

Mocht je verhinderd zijn dan graag ruilen met iemand van een andere groep. 
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Keurmeesterschema 2019 

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. 

 

 

 

 

 

Zondag 31 mei KNKB welpen jongens en welpen meisjes 

Aanvang: 10.00 uur    

  
Wim Abma 
Geert Andringa 
Roan-Hein Joostema 
Maarten Jan de Haan     
Albert Helder 
Bram Joostema 
Chris Wassenaar 
Erik Kamstra 
Sjoerd van der Kuur 
Jeroen Miedema 
Harry van der Mossel 
Jaap van Rees 
Gerrit Jan Visser 
Peter Sinnema 
Hylke Bruinsma 
Herre de Vries 

Ruurd Stellingwerf 
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Zaterdag 13 juni KNKB Heren 1e en 2e klas vf. 

Aanvang 10.00 uur                 

Auke Akkerman  
Jan Sense Boomsma 
Thijs Houtsma 
Willem Hein de Haan 
Jorrit Geertsma  
Jettie Wassenaar      
Wybe Hoekstra           
Nico Zonderland      
Jan Stroosma       
Nico Sinnema       
Sijbe Joostema       
Bauke Kootstra  
Thijs Houtsma     
Cor Poelstra 
Oege van der Mossel      
Abe de Roos       
Klaas Anne Terpstra      
Haye Stellingwerf      
Koos Stapert       
Wouter Jan de Roos 
  
    

Woensdag 15 juli Heren en Dames hoofdklasse    

Aanvang 15.00 uur        

Marten Andringa    Koos Faber 
Gosse Hoekstra    Piet vd Ploeg 
Wesley Vriesema    Hein W. de Vries 
Thijs Houtsma    Adam Joostema 
Age Anne Posthumus   Siete Wassenaar 
Rene van Dijk    Nico Sinnema  
Jacob Faber     Wouter Jan de Roos 
Henk Siegersma    Maarten Jan de Haan 
Jacobus Zwart    Koos Stapert  
Richard van Wier    Astrid Kooistra  
Sjoerd Visser     Aalzen de Haan  
Bart Stroosma    Klaas van der Schaar 
Chris Wassenaar    Jacobus Zwart jr 
Gerrit Jan Visser    Geert Siegersma 
Geert Andringa    Cor Poelstra 
Hylke Bruinsma    Simona Kootstra 
Jeroen Haarsma    Abe Visser 
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Zaterdag 22 augustus KNKB 35+ en 50+  

Aanvang: 10.00 uur 

Willem de Vries       
Gerd Boomsma           
Esther Groeneveld       
Evelyn Graafsma       
Lisanne van der Meulen     
Bauke Joostema      
Outger Terpstra           
Jan Stroosma  
Siete Wassenaar      
Ruurd Stellingwerf 
Gerlof Glazema       
Jorn Helder        
Simon Zeldenrust  
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Uit de oude doos…. 

 

1981, zevende prijs op de seniorenbond : Jacobus Zwart, Hein M. de Vries en 

Arjen de Vries 

 

 

1992, Jilles Groeneveld wordt de nieuwe shirtsponsor van Nocht en Wille 
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I.M. Bindert de Jong  

 - meester de Jong- 

 

Op 24 oktober overleed, op 91 jarige leeftijd, erelid en oud-voorzitter van VvV (nu 
KV) Minnertsga, meester de Jong. 

Een bijzondere titel, temeer omdat hij de enige is die deze titel ooit heeft gekregen 
bij de Vereniging van Volksvermaken. Een bescheiden man, een mensenmens, met 
hart voor de maatschappij, zo staat hij beschreven in het jubileumboek ‘Yn it ljocht’, 
over 100 jaar kaatsen in Minnertsga. 

Het dorps-en verenigingsleven kreeg mede door de inzet van meester De Jong in de 
tweede helft van de 20e eeuw een ‘boost’. Dat was ook nodig, beweert de oud-
onderwijzer. Hij vond het dorp maar een doodse uitstraling hebben toen hij en zijn 
vrouw Roelie er in 1957 neerstreken. De Jong, die naar Minnertsga kwam voor de 
functie van schoolhoofd van de openbare school, was zelf opgegroeid in het veel 
meer levendige Stiens. “Yn myn begjinperioade yn Minnertsgea fûn ik dat der net 
safolle barde yn it doarp. De jongerein stie op snein by de slachter te niksen, dat wie 
my mar min nei’t sin”. Reden genoeg om daar iets aan te doen. Dus nam hij in de 
veertig jaar die hij in Minnertsga doorbracht, een zit in het bestuur van Plaatselijk 
Belang, de voetbalvereniging, het toneel én de kaatsvereniging. 



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 43 

In 1959 werd meester De Jong gevraagd als secretaris van de VvV, “Ik fûn eins dat 
der wol wat mear fjoer yn de feriening koe. De aktiviteiten bestienen foaral út lede- 
en  kompetysjekeatsen. KNKB-wedstriden wienen der doe hast net”. Ook het veld, 
waarop werd gekaatst en gevoetbald, was De Jong een doorn in het oog. “Gjin 
gelegenheid om te ferklaaien en in drekkich fjild, nee, dat greidsje wie neat om 
neat”. Verandering in de accommodatie kwam halverwege de jaren ’70, toen kreeg 
Minnertsga een echt sportcomplex. Even daarvoor had De Jong de rol van voorzitter 
van VvV overgenomen. Achteraf bestempelt hij de komst van het nieuwe 
sportcomplex als het hoogtepunt van zijn voorzittersperiode. Meester De Jong was 
zijn tijd ver vooruit, hij had graag gezien dat de christelijke kaatsvereniging ‘Nocht 
en Wille’ ook was meegegaan naar het nieuwe kaatsveld. Sterker nog, hij drong toen 
al aan op een fusie, maar dat was in die tijd nog een brug te ver. “De 
Minnertsgeasters wiene der noch net klear foar”, aldus meester De Jong. 

Meester De Jong was van 1979 tot 1986 eveneens voorzitter van de Federatie 
Barradeel e.o. In zijn tijd is ook de wintertraining voor de jeugdleden opgezet in de 
sporthal van Tzummarum. Maar liefst 28 jaar vervulde Bindert de Jong de functie 
van bestuurslid van VvV, een enorme staat van dienst! Mede daarom werd hij in 
1987 benoemd tot erelid van de vereniging en werd hij door de KNKB benoemd tot 
‘Lid van Verdienste’. 

Na zijn vertrek uit uit het dorp woonde De Jong nog vele jaren in Stiens. Minnertsga 
heeft altijd een warme plek in zijn hart gehouden. “Ik folgje it keatsen yn 
Minnertsgea noch, ik kom alle jierren by de haadklasse, gesellich fyn ik dat”. Zolang 
zijn gezondheid het toeliet was meester De Jong altijd van de partij, vaak samen met 
zoon Sjoerd. De laatste jaren lukte dat helaas niet meer door lichamelijk ongemak. 

In markante persoonlijkheid is ons ontvallen, maar zijn nagedachtenis nemen wij 
mee:  “Ferienings binne it libben fan it doarp, tink der goed om!”. 
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