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Terugslaan! 

Als je het woord kaatsen intikt op Google komen er veel woorden naar boven. 

Balspel, balsport, biljartterm, butsen, Fries balsport, opstuiten, tak van sport, 

terugslaan. Terugslaan, daar stop ik. Terugslaan, dat woord blijft hangen. Weer 

Google, ik tik in terugslaan, ja dat is het: met een mep in omgekeerde richting laten 

bewegen. Ik krijg het niet meer uit mijn kop. 

Terugslaan, mijn taak als voorinse in mijn kaatscarriere. Met een mep in 

omgekeerde richting. Ik was zeker niet de beste kaatser, wel een van de gemeenste, 

de wil om te winnen ten koste van alles was groot, soms te groot. Zelfs toen ik net bij 

de hoofdklasse tegen de “grote mannen”moest kaatsen. Sake Porte, Pieter Tienstra, 

de Okkinga’s, Pieter van Tuinen, het leek oneerlijk, maar ook toen was ik al gemeen 

in het spel, het hielp om te winnen. Bij een bal die net over de voorlijn in het perk 

kwam zo hard roepen dat hij vóór was dat de keurmeester niet anders kon dan voor 

wijzen, snel de bal oppakken als de tegenpartij nog het meetlint erbij wilde hebben 

of op 6 gelijk nog snel even uit het perk stappen om de tegenstander er nog even 

over na te laten denken. Of voor de wedstrijd nog snel even iemand intimideren, 

alles was op dat moment geoorloofd om de wedstrijd te winnen. En ik heb er best 

veel door gewonnen. Ik ben op het (te) gemeen zijn zeker niet trots , verstand komt 

met de jaren... Maar ik zou al mijn gewonnen prijzen vandaag nog inleveren om één 

wedstrijd te winnen. En dat is de oneerlijke wedstrijd welke ons jeugdlid Evan aan 

het voeren is.  

Sla van je af Evan in deze oneerlijke wedstrijd, sla terug, met een mep in 

omgekeerde richting, je mag daarbij best gemeen zijn, ook té gemeen, maar win 

deze wedstrijd, zet m op! 

 

Vorig jaar schreef ik in ons jaarboek dat 2020 mijn 5e en laatste jaar zou zijn als 

voorzitter van de KV. Niet wetende wat voor een bijzonder jaar het zou worden. Een 

gewaardeerd persoon zei in januari 2021 tegen mij: Eins hiene wy as feriening jim 

betankje moatten. Jim ha der foar soarge dat wy noch wat posityfs meimakke 

hewwe yn’ t ferline jier.  En daar gaan we dit jaar weer voor ! 

Ook wij slaan terug! 

 

Groet aftredend voorzitter, 

Jacob Wassenaar 
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Marten Bergsma en Hendrik Kootstra werden gedeeld winnaar van het 

eindklassement bij de hoofdklasse.  

 

Lotte Delgrosso 3e prijs op de dames PC 



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 6 

Broers  

Wij hawwe in us doarp twa broers , Dat binne beide helden foar mij  

Marten de jongste  wint geregeld een krans op een Keatspartij ,  

Mar sien broer Arjen is lieke bysunder  , 

Die makket minsken blij  

Arjen al sjoch wij dij wot minder as Marten  

 Krekt os ut gers de  telegraaf de linen  ut  bierke nei de tiid   

hjearst do dr ek bij  lieke goed os wij bij dij  

Dat Arjen oars is sjoche wij net mear  , 

Dat dr bysunder  keer op keer ,   

Ik die fon ut simmer ek mei oan keastspartij , Krekt os meast foar de priizen dr  of , 

Siet ik op een bankje oan een broadsje tsiis mei mien twa fesleine maten mei de 

hannen nog ien ut hier  

Mar toch  troch wot ik even fjidder  seag waar ik rekke , ut makke mij sels wer blier  

Even fjidder siet Arjen  

Hij siet net allinich  hjer, dr sieten ek oare minsken en sels  topkeasters bij ,  

Een elk diet stjin Arjen praate ,of contact mei him hie ,die dat fleurig en seach blij ,  

 

Even fjidder gong  gejuich op ,  

 Alles aan de hang wer een krans dr bij  wont broer  Marten sloeg een keats foarbij  

Arjen is net een mon fon priizen en docht net mei oan de keats partij  

Mar Arjen dit skriuwen is een ode oan dien talent en oan dien weazen  

En ik wit  ol sist dit sels nooit lease , 

Bist een held hjearst dr bij en makkest blij  ,  

En ot ik dij dan wer es sjoch  wurd ik blier en dogt dat wot mei mij  

Derom dit  gedicht  speciaal os een krans foar dij  

T . 
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Contactgegevens  

 

BESTUUR 

 
Abe Visser   Voorzitter 
06-29571872  info@avimpression.com 
 
Gerard Sinnema   Secretaris  
06-55718685   sinnemag@hotmail.com  
 
Gerrit Jan Visser   Penningmeester  
06-46037421  gerritjanv@hotmail.com  
 
Wietze Schuiling   Sponsoring  
06-20627281   admin@wrschuiling.nl  
 
Jacob Wassenaar   Kantine  
06-53397591   wassenaarjacob@gmail.com  
 
Rein Faber    Veld & materialen / Technische commissie 
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  chriswassenaar@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 

Nog in te vullen 

SPONSORING  

Wietze 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 
Abe Visser   06-29571872 info@avimpression.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  
Johny Bergsma   06-23288948  jpbergsma@ziggo.nl  
Aaltzen T de Haan  06-13890907 rijschooldehaan@hotmail.nl 

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

  

mailto:jacob.faber4@gmail.com
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    Jaarverslag KV Minnertsga 2020 

Jaarverslag 2019 en de notulen ledenvergadering 8 maart 2019 zijn te lezen in It 

Noarderljocht 2020 

Traditiegetrouw heeft de kaatsvereniging in maart onze ledenvergadering en deze 

keer was dat vrijdag 13 maart 2020 in de kantine. Hier hebben we na acht jaar 

afscheid genomen van Petra Bouma en is Gerrit Jan Visser 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 weer triest nieuws. Piet Plat kwam op veel te jonge 

leeftijd te overlijden.  

Het seizoen werd geopend op 15 februari met een WallBall ledenpartij. De 

deelname kon wel wat beter, maar het plezier was zeer zeker aanwezig.  

Winnaars WallBall 

1e Rene Kamstra en Hendrik Kootstra 

2e  Nelie Steenstra en Tjisse Poelstra 

3e Ids Poelstra en Klaas Anne Terstra 

  

We deden ook weer mee met de Poeisz actie en dit leverde een prachtige 1000 euro 

op. 

 

Door het Corona virus moesten we de ledenvergadering van 13 maart uitstellen.  

Eigenlijk leek het erop dat het hele seizoen in het water ging vallen.  
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Echter op zondag 10 mei had Jacob het idee om het perk te splitsen met een extra 

vak. 

We hebben een veld gelegd, spelregels bij bedacht en voorgelegd aan de Gemeente 

en KNKB. Na toestemming is er op  donderdag 14 mei onder toeziend oog van 

Westergo TV en de Franeker courant competitie gekaatst. En dit was prima te doen.   

Na een evaluatie kregen we van de gemeente om dit ook uit te proberen in de vorm 

van een ledenpartij.  

 

Deze hebben we op Hemelvaartsdag 21 mei gehouden. 5 partuur in de harde bal 

klasse leverde een slijtageslag op. Een poule waarbij iedereen vier keer los moest. 

Hete leverde mooie spannende partijen op. In de zachte bal vier partuur waarbij 

iedereen drie keer los moest. 

Prijswinnaars harde bal 

1e:  Thijs Houtsma 2e:  

 Geert Siegersma  Willem Meijer 

 Jacob Faber   Jacob Wassenaar 

Prijswinnaars zachte bal 

1e: Esther Riemersma 2e: Brigitta Bruinsma 

 Durk Bekius   Boaz Bruinsma 

 Maarten Jan de Haan Sjoerd van der Kuur 

Ook wij hebben als verenging de tegemoetkoming schade covid-19 aangevraagd. 

Vele vereniging hebben dit gedaan voor het verlies van (kantine) inkomsten en het 

doorlopen van kosten. KV Minnertsga heeft 4000 euro hiervoor ontvangen.   
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Op 4 juni werd er wegens de lange droogte door onze vrijwilligers het veld weer 

beregend. Super bedankt. Zo kon er de donderdag en zaterdag weer perfect worden 

gekaatst. 

Uitslagen ledenpartij 6 juni 

Prijswinnaars harde bal 

1e:  Willem Hein de Haan   2e: Thijs Houtsma 

 Wybren Bruinsma  Geart Siegersma 

 Eric Zittema   Wesley Vriezema 

 

Prijswinnaars zachte bal 

1e: Brigitta Bruinsma 2e: Tjerk Nagel 

 Willem Meijer  Sjoke de Haan 

 

Uitslagen ledenpartij 5 juli 

Prijswinnaars harde bal 

1e:  Maaike Joostema  2e: Gerrit Jan Visser 

 Thijs Houtsma  Rein Faber 

 Jacob Faber   Herre de Vries 

Prijswinnaars zachte bal 

1e: Evelyne Graafsma 2e: Klaske Faber 

 Syrt Glazema   Outger Terpstra 

 

  



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 13 

Zaterdag 18 juli hadden we onze jaarlijkse matinee partij. Het thema was deze keer 

Hollywood / filmsterren. Bijna iedereen was prachtig verkleed. Wesley Vriezema en 

Anna Kootstra kregen een prijs voor de beste kleding en smink. Brigitta Bruinsma 

en Abe Visser kregen ook een prijs.  

Bij het kaatsen was de krans bij de mannen voor Syrt Glazema en bij de dames voor 

Esther Riemersma. Verder waren er nog prijzen voor Annet de Haan, Louise 

Miedema en Rianne Ammerlaan en voor Gerard Sinnema, Melvin Bokma, Maarten 

Jan de Haan, Jan Sense Boomsma, Marten Bergsma, Thijs Houtsma, Outger Terptra 

en de ludieke pauze actie werd gewonnen door Aaltzen T de Haan.   

 

 

Zondag 19 juli waren de KNKB Meisjes te gast.  

Uitslag A klasse 

1e: Moniek Lootsma (Goënga)    2e: Anke Wassenaar (Minnertsga) 

Larissa Smink (Makkum)   Noa Elzinga (Boslward) 

Senne Idsardi (Dronryp)  Foke Jil Bakker (Tersoal) 

Uitslag B klasse 

1e: Chantal de Witte (Makkum)  2e: Janneke Posthumus (Ried) 

Inge Blanke (Bolsward)   Lisanne Scharringa (Dronryp) 

Rixt Blanke (Bolsward)   Femke Folkerts  (Bolsward 
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Uitslagen ledenpartij 1 augstus 

Prijswinnaars harde bal 

1e:  Hidde Poelstra   2e: Jeroen Haarsma 

 Sjoerd van der Kuur   Romke Veenstra 

 Geart Siegersma   Herre de Vries 

Prijswinnaars zachte bal 

1e: Wim Abma   2e: Tjerk Nagel 

 Peter Sinnema   Esther Riemersma 

 

Zondag 8 augustus waren de KNKB pupillen jongens te gast.  

Uitslag A klasse 

1e: Niek Dijkstra  Anjum     2e: Lieuwe van der Kamp  Nijland  

Jelke Veldhuis Raerd   Frans Oosterbaan  Scharnegoutum    

Uitslag B klasse 

1e: Allart van der Meer  Dronryp 2e:  Laas van Dalfsen  Nijland 

Ryan Wieggers Dronryp  Ruben Hendriks Balk 

3e: Bauke Jetze Kalsbeek Stiens  3e: Niels Stoker  Witmarsum 

Pieter Hoogland  Blija   Jurre Dijkstra Menaam 

 

1e herkansing     2e herkansing 

Sijtse Kloosterman Sexbierum   Jelmar de Vries Winsum 

Stian Rinia   Arum    Jelte Bruinsma Dronryp  

 

Zaterdag 15 augustus hadden we weer de koningen ledenpartij 

Prijswinnaars harde bal 

1e:  Peter Sinnema (K)   2e: Thijs Houtsma 

 Romke Veenstra   Sjoerd van der Kuur 

 Jacob Wassenaar   Geert Andringa 
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Prijswinnaars zachte bal 

1e: Esther Riemersma (K) 2e: Tjerk Nagel 

 Aaltzen de Haan   Syrt Glazema 

 

Zondag 16 augustus was de Barradeelpartij in Wijnaldum. De jeugd was al eerder 

daar. Namelijk vrijdag 14 augustus.  

Bij de senioren kwam er een Minnertsgaaster onderonsje. Het werd een spannende 

finale die nipt werd gewonnen door Gerrit Jan Visser, Geert Andringa en Jacob 

Wassenaar (K). tweede prijs voor Gerard Sinnema, Herre de Vries en Jacob Faber.  

 

Zaterdag 22 augustus hadden we een drukke kaatsdag.  

De jeugd had van 10.00 tot 14.00 slotdag met spellen en het maken van een eigen 

telegraaf. 
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Ook waren de KNKB 30+ en 50+ KNKB deze dag aanwezig. De uitslag was daar: 

 

30+ 

1e    2e 

Gerard Sinnema   Keimpe Koldijk 

Michel van der Veen  Minne Kooistra 

Jacob Wassenaar   Arie den Breejen 

3e 

Hielke Miedema 

Johan Talsma 

Ane Jan knol 

 

1e herkansing  2e herkansing 

Albert Reinsma   Jacob Schotanus 

Gijsbert Knol   Arjen Radix 

Pieter Hofstee   Chris Hiemstra 

 

50+ A klasse 

1e    2e 

Anne de Vries   Jan Sipma 

Dirk Machiela   Teake van der Walt 

Ibo Nicolai    Wietse Punter Ried 

 

3e    4e 

Wietse Punter Grou  Albert Nauta 

Hilbrand Smit  Tjeerd Dijkstra 

Johan Hiemstra  Egbert Bootsma 
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50+ B klasse 

1e    2e 

Jochum de Vries   Sikke Koster 

Age van der Goot   Ale Mosselman 

Piet de Groot   Hendrik Eringa 

 

3e 

Hans Dickman 

Teake Koster 

Tjeerd Bouma 

 

1e herkansing  2e herkansing 

Jan Buitinga    Anne Brouwer 

Joop Lootsma   Lieuwe Althof 

Johan van der Veen   Gerke Draaistra 

 

Zaterdag 29 augustus hadden we s avonds pearkekeatsen. 

Veel deelname en ook veel publiek dat aanwezig was voor de support. Meermaals 

spannende partijen met alles aan de hang. Vandaar dat het nachtwerk werd, maar 

dat maakte het erg gezellig om het veld en in de kantine.  

De uitslag was als volgt: 

A-Klasse     B-Klasse 

1e     1e 

Angela Donga   Patricia Terpstra 

Maarten Jan de Haan   Riemer Hoekstra 

 

2e     2e 

Margreet Kuipers-Visser  Joukje Salverda 

Willem Hein de Haan  Abe Visser 
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3e     3e 

Maaike Joostema   Sjoke Zwart 

Rein Faber    Aaltzen de Haan 

 

Herkansing    Herkansing 

1e     1e 

Nelie Steenstra   Mariet Haarsma    

Melvin Bokma   Jeroen Haarsma 

 

2e     2e  

Cecilia Dijkstra   Brigitta Bruinsma 

Marten Bergsma   Willem Meijer 

 

Op woensdag 2 en vrijdag 4 september hadden we het strjittekeatsen.  

Deze keer op het parkeerterrein door omstandigheden en dit was zeer geslaagd.  

 

A-klasse 

1e      2e 

Tilledyk    Havenstrjitte / Lytse Bourren 

Peter Sinnema   Jaap van Rees 

Hylke Bruinsma   Jan Sense Boomsma 

Maarten Jan de Haan  Jacob Faber 

 

3e 

Finne 1 

Hidde de Vries 

Jildert de Vries 

Marten Bergsma 
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1e herkansing   2e herkansing 

Ferniawei    Skoallestrjitte 

Gerard Sinnema   Anna Kootstra 

Tjerk Nagel    Simona Kootstra 

Jacob Wassenaar   Melvin Bokma 

 

B- klasse 

1e     2e 

Stationstrjittte   Scheltingawei 

Sjoerd Wijngaarden   Brigitta Bruinsma 

Romke Veenstra   Wieberen Bruinsma 

Gerrit Jan Visser   Boas Bruinsma 

 

1e herkansing   2e herkansing 

Finne 2    R strjitte 

Johny Bergsma   Rutmer de Vries 

Lotte Delgrosso   Roy van Rees 

Cecillia de Vries   Rienk van der Veen 

 

Op 6 september hadden we nog een afsluitende ledenpartij.  

 

Harde bal 

1e     2e 

Willem Hein de Haan  Peter Sinnema 

Meino de Vries   Romke Veenstra 

Geert Andringa   Geart Siegersma 
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Zachte bal 

1e     2e 

Klaske Faber    Patricia Terpstra 

Klaas Abma    Christianne Bergsma 

Aaltzen T de Haan   Maarten Jan de Haan 

 

Dit jaar is er voor het eerst een ledenkaats klassement waar je de Thijs Houtsma 

wisselbeker kan winnen. Thijs heeft deze voor 10 jaar beschikbaar gesteld. Super. 

En hoe kan het dan ook dat de eerste keer deze werd gewonnen door Thijs zelf! Top.  

Marten Bergsma en Hendrik Kootstra werden na het ietwat verkorte seizoen 

gedeeld winnaar van het eindklassement. Een super prestatie en een beloning voor 

het goede seizoen wat werd gedraaid in vooral de vrije formatie.  

Op 27 september werd de vrouwen PC gehouden. Lotte DelGrosse die dit jaar in 

Minnertsga is komen wonen werd hier heel erg verassend 3e met haar maten Annet 

de Haan en  Annelien Broersma. En wat waren ze dichtbij de overwinning. 

Fantastisch gekaatst.  

Verder is er in 2020 geen actie geweest of een feest in verband met corona.  

Het jaar eindigde of het nieuwjaar begon wat in mineur, want oudjaarsnacht 

werden er vernielingen gepleegd bij het kaatshok. Altijd zonde en jammer dat zulks 

gebeurd.  

Als laatste kan ik melden dat de commissie die al jaren bezig is om een 

multifunctionele accommodatie te realiseren, waaronder een kaatsmuur heel 

positief nieuws had. In 2021 zal het plan daadwerkelijk er komen. Er is zo’n 90.000 

aan subsidies binnen gehaald en het resterende deel zullen de verenigingen en het 

dorp voor zorgen. Een prachtig resultaat waardoor de kaatsvereniging weer een 

extra wedstrijd- en trainingsfaciliteit zal krijgen.   
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Agenda ledenvergadering 2021 

Zodra het weer mogelijk is gaan we een ledenvergadering organiseren.   

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 8 maart 2019 ( zie infoboekje 2020 ) 
 

4. Jaarverslag 2019 en 2020 secretaris ( zie infoboekje 2020 en 2021 ) 
 

5. Jaarverslag penningmeester  
Het jaarverslag ligt vanaf 1 maart 2021 ter inzage bij penningmeester Gerrit 

Jan Visser 

6. Begroting 2021 
 

7. Verslag kascontrolecommissie 
Gosse Hoekstra en Jan Andringa. Reserve is Jacob Faber 

8. Wedstrijdagenda 2021 
 

9. Federatie 
 

10. KNKB voorstellen 
 

11. Bestuursverkiezing 
Aftredend als voorzitter en herkiesbaar voor bestuursfunctie: Jacob 

Wassenaar. 

Als kandidaat voorzitter stellen wij voor : Abe Visser 

Aftredend en herkiesbaar   : Wietze Schuiling 

Aftredend en niet herkiesbaar  : Jacob Faber 

Als kandidaat stellen wij voor  :  

Tegenkandidaten voor het vervullen van een bestuursfunctie kunnen zich 

aanmelden tot en met vrijdag 5 maart tot 19.00 uur bij het secretariaat van 

de vereniging. 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 
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 Waar zouden we zijn zonder onze sponsors?  
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Adam Joostema  

berlikum  
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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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Terugblik jeugd 2020 

Tsja… 

Het jaar 2020…wat een bizar jaar! 

 

Gelukkig konden de kinderen de trainingen gewoon volgen en deelnemen aan 

een aantal georganiseerde ledenpartijen. 

Ook het competitiekaatsen ging gewoon door en de opkomst was goed. 

Vanuit de jeugdcommissie vinden wij het fijn en raden wij de kinderen ook 

zeker aan hieraan deel te nemen. Zo behouden of verbeteren de kinderen het 

niveau. 

Het kaatskamp kon helaas niet doorgaan, maar we hadden wel een speciaal 

alternatief. 

Er werd € 500,00 beschikbaar gesteld door Provincie Fryslân.  
Hier mocht de kaatsvereniging een leuke activiteit voor organiseren. 
In samenwerking met bouwbedrijf de Vries en schildersbedrijf Walda hebben 

wij op  

22 augustus het telegrafen maken georganiseerd! 

Wat mooi om alle kinderen in actie te zien en hun enthousiasme te voelen! 

Er werden mooie foto’s gemaakt, interviews gegeven door onze jeugdleden aan 

knkb.nl en van Wad tot Stad was ook aanwezig. 

De kinderen hebben de telegraaf  een mooi plekje gegeven thuis zodat ze 

kunnen blijven kaatsen op straat, of in de tuin. 
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Deze leuke dag werd vervolgt met het deelnemen aan de waterspelen o.l.v. Johny 

Bergsma.  

Buikschuiven, ballonprikken, bal/waterspellen en na afloop met z’n allen patat 

eten. 

Toch een mooie afsluiter van een raar Corona jaar. 

Wij hebben genoten van alle vrolijke kinderen  

en willen iedereen bedanken voor de hulp deze dagen! 
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Vooruitblik kaatsseizoen jeugd 2021 

Natuurlijk te beginnen met hopelijk een vliegende start, de zomertrainingen in 

april! 

Na verwachting zal de Corona situatie in april nog niet helemaal voorbij zijn 

maar we gaan met volle moed het nieuwe seizoen in. 

Deze zomer gaan wij samen met St Jacob en Tzummarum partijen organiseren, 

deze staan in de wedstrijdkalender van KVM.  

We willen veel kinderen in actie zien op het veld zien en er gezamenlijk een 

mooie kaatsdag van maken. 

Verder hopen we natuurlijk dat het kaatskamp weer door kan gaan en wordt er 

een leuke dag georganiseerd samen met de verenigingen van Mantgum en 

Stiens.(Kabouter/Welpendag) 

Voor kabouters vanaf 5 jaar willen we dit jaar weer leuke kaatsspellen en 

trainingen bedenken.  Lijkt kaatsen je leuk? Meld je aan voor de trainingen het 

lidmaatschap is  het  eerste jaar GRATIS!! 

 

NIEUW: 

Binnenkort gaan we aan de slag met een nieuw kaats informatie boekje voor de 

jeugd. Hier staan alle wedstrijden, trainingen etc. in, maar ook 

spelletjes/oefeningen, interviews, foto’s en nog veel meer! 

Heb jij misschien een leuke naam in gedachten voor ons boekje? 

Geef dit dan voor 15  maart door aan iemand van de 

jeugdcommissie. 

 

We hopen op een enthousiast en fanatiek seizoen met onze 

toppers! 

 

     Groetnis fan de Jeugdcommissie: 

     Chris, Annelies, Nelie, Gerrit, Sjoke en Maaike 
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Kalender Jeugd 2021 

 

Zondag 18 april  Startdag vanuit KNKB in de Trije Franeker   Hele dag 

Vrijdag 7 mei  Federatie Jeugd      16.30 uur 

Zondag 9 mei  Ledenpartij ( 3 dorpen in Minnertsga)    13.00 uur 

Zaterdag 15 mei Kabouter/Welpendag in Mantgum    13:00 uur 

Zaterdag 29 mei Ledenpartij in Sint Jacobiparochie    13.00 uur 

Zaterdag 5 juni   Kabouter/Welpendag in Minnertsga    13.00 uur 

Zaterdag 19 juni Ledenpartij       15.00 uur 

Zaterdag 26 juni Kaatskamp/diplomakaatsen     15.00 uur 

Donderdag 1 juli  Straatkaatsen       18.30 uur 

Vrijdag 2 juli  Straatkaatsen       18.30 uur 

Vrijdag  2 juli    Kabouter/Welpendag in Stiens     16:00 uur ? 

Zaterdag 17 juli  Ledenpartij        15:00 uur 

ZOMERVAKANTIE 

Zaterdag 28 augustus Ledenpartij jeugd in Tzummarum     13:00 uur 

Vrijdag 3 september Federatie Jeugd      16.30 uur 

Zaterdag 4 september Slotpartij Jeugd Kind / Ouder partij     15.00 uur 

Zondag 5 september Barradeelpartij alle categorieën ( Sexbierum )   11.00 uur 

 

 

 

 

 



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 31 

Competitiekaatsen senioren  

Normaliter start het competitiekaatsen begin mei, ongeveer een week na de 
activiteiten van Koningsdag. De beperkende maatregelen van begin april waren 
echter niet erg hoopvol en lang bleef het onzeker of er überhaupt gekaatst kon 
worden in competitieverband. Lichtpuntje was dat de jeugd vanaf 29 april weer het 
veld op mocht om te trainen. Ongeveer anderhalve week later werd het trainen voor 
de senioren ook toegestaan, hetzij onder de bekende maatregelen zoals de 1,5 
meter afstand. Echter, officiële sportwedstrijden/competities zou pas per 1 
september weer mogen. Ook de KNKB gaf aan dat bij kaatsen in wedstrijdvorm de 
1,5m regel niet gehanteerd kon worden en dus werd competitiekaatsen op 
clubniveau uitgesloten. 
 

Hier dachten de voorzitter en het bestuur 
van onze kaatsvereniging gelukkig anders 
over. Een partijtje competitiekaatsen kun je 
zien als een oefenpotje. Natuurlijk wil men 
winnen, maar niet ten koste van alles. Zo 
werd 10 mei het ‘coronaperk’ bedacht. Een 
perk waarin de kaatsers de 1,5m regel 
kunnen hanteren. Aanvullend werden er een 
paar slimme regels bedacht om het gehele 
speelveld aan de maatregelen te laten 

voldoen. Dit plan werd voorgelegd aan de gemeente en 12 mei kregen we groen 
licht. 
 
Zo werd donderdag 14 mei het competitieseizoen begonnen. Er was veel aandacht 
van de Friese pers, in vrijwel alle regionale kranten prijkte KV Minnertsga met zijn 
coronaperk. Het plan werd doorgestuurd naar de KNKB en ook tal van 
kaatsverenigingen hadden belangstelling voor dit format. Een boppeslach voor 
KVM! 
 
In seizoen 2020 werden in totaal maar liefst 14 rondes gespeeld, verdeeld over 3 
periodes. Dat betekende 3 kransen en natuurlijk een 4e krans en wisselbeker voor 
het overall klassement. Over alle speelronden hebben totaal 32 verschillende 
spelers meegedaan. Naast de harde bal werden er zo nu en dan ook wedstrijden 
gespeeld met de zachte bal. Deze uitslagen zijn ‘gewoon’ meegenomen in het 
reguliere klassement. 
 
1e periode Jacob Faber 
 
Jacob weet met 2 punten verschil de eerste periode over de eerste 5 wedstrijden te 
pakken. Op de voet gevolgd door Wesley met 26 punten. De twee nummers 3 waren 
Anna en Rein Gert. 
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2e periode Thijs Houtsma 
 
De 2e periode wordt over 4 wedstrijden gespeeld. Hierin 
eindigen de nummers 1 tot en met 3 binnen 1 punt van 
elkaar! Thijs wint 3 van de 4 wedstrijden en pakt opgeteld 
24 punten wat nipt genoeg is voor de krans. Gerard wint 
ook 3 wedstrijden maar pakt net 1 eerst minder in zijn 
verloren wedstrijd, 23 punten. Esther wint 2 van de 4 
wedstrijden maar haar verliespartijen waren spannend, 
dus toch veel punten gepakt, 23 punten net als Gerard. 
 
 

3e periode Sjoerd van der Kuur 
 
Bij het ingaan van de laatste periode (5 wedstrijden) zijn er 
nog 4 serieuze klassementsstrijders over. Wesley leidt met 
46 punten gevolgd door Gerard met 43 punten. Thijs en 
Jacob F. hebben tot dan toe 42 punten verzameld. Het leuke 
van dit systeem met periodes is dat je niet voor het 
klassement hoeft te gaan om een krans te winnen. Dat 
bewijst Sjoerd, hij heeft in de 1e en 2e periode niet 
meegedaan en speelt dus alleen voor deze laatste periode. In 
aanloop naar de laatste wedstrijd van deze periode heeft hij 
19 punten verzameld in 3 wedstrijden. Zijn grootste 
concurrent voor de periodetitel is Gerard, die heeft in 4 
wedstrijden 23 punten verzameld. De laatste partij spelen 
zij dus tegen elkaar voor de periodewinst. Een prachtige 
partij eindigt in het voordeel van Sjoerd, Gerard pakt 3 
eersten. Dat betekende dat beide eindigen met een puntenaantal van 26 (7 punten 
voor een winstpartij). Er moest dus gekeken worden naar de tegeneersten. Dit won 
Sjoerd royaal t.o.v. Gerard, 15 eersten om 25 eersten. Sjoerd pakte daarmee de 
krans! 
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Totaalklassement 
 
Zoals tussen de regels door al een beetje te lezen was, heeft 
Gerard zijn titel geprolongeerd. In 2019 pakte hij het 
totaalklassement met 70 punten, nu deed hij hetzelfde met 69 
punten (54 eersten tegen). Hij heeft niet een speelronde 
gemist, van de 14 partijen wist hij de helft te winnen. Zijn 
grootste concurrent Wesley moest in de laatste periode 1 
keer verstek laten gaan en bleef steken op 63 punten (50 
eersten tegen). Jacob F. had eveneens 63 punten (43 eersten 
tegen). 
 
Zo eindigt een seizoen waarin veel gekaatst is ondanks de 
maatregelen. Dit dankzij het coronaperk en de goede wil van 
de spelers en vrijwilligers. Laten we hopen dat we in 2021 
evenveel de wei in kunnen als 2020, maar dan wel met een 

normale nazit. We zullen het zien, houd je donderdagavond vanaf begin mei weer 
vrij en hopelijk tot dan! 
 
Jacob Faber 
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Sponsorcommissie 

Veel van onze sponsoren hebben ook te kampen met klappen van de coronacrisis. We 

zijn dan ook zeer content dat alle sponsors ondanks deze roerige tijd onze vereniging 

zijn blijven steunen.  

Ook zijn er in 2020 nog nieuwe sponsoren aangehaakt en voor het komende jaar zijn er 

ook weer bedrijven bereid gevonden om de vereniging financieel te ondersteunen.  

We hopen het komende seizoen weer de nodige leden- en KNKB-partijen te kunnen 

organiseren, zodat we de sponsors onder de aandacht kunnen brengen in de 

programmaboekjes en langs het veld.  

Helaas kon de jaarlijkse sipelactie dit jaar niet plaatsvinden, maar dit jaar kunt u weer 

volop inslaan! Dit geld kan dan weer besteed worden aan de jeugd van de KV. Hoe mooi 

is dat?! 

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


“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 35 

Wedstrijdagenda KV Minnertsga 2021 

 

Dinsdag 27 april Doarpskeatsen Keningsdei      13.00 uur 

Vrijdag 7 mei  Federatie jeugd      16.30 uur 

Zondag 9 mei  Ledenpartij alle categorieën (jeugd met 3 dorpen)  13.00 uur 

Zondag 16 mei  KNKB heren 1e + 2e klas v.f. Cees Bonnemapartij  10.00 uur 

Zondag 23 mei   KNKB welpen jongens / meisjes afd.    10.00 uur 

Zaterdag 5 juni   Ledenpartij alle categorieën ( jeugd Kabouter/welpendag ) 16.00 uur 

Zaterdag 19 juni Ledenpartij alle categorieën ( jeugd om 15.00 uur )  16.00 uur 

Zaterdag 26 juni Kaatskamp jeugd/diplomakaatsen    15.00 uur 

Donderdag 1 juli  Straatkaatsen       18.30 uur 

Vrijdag 2 juli  Straatkaatsen       18.30 uur 

Zondag 4 juli  Anker en Anker partij ( zachte bal )    13.00 uur 

Zaterdag 17 juli  Ledenpartij alle categorieën      16.00 uur 

Woensdag 21 juli KNKB Heren en Dames Hoofklasse    15.30 uur 

Donderdag 22 juli Ledenpartij Senioren themapartij    16.00 uur 

Zaterdag 31 juli  Ledenpartij Senioren      16.00 uur 

Zondag 15 augustus Ledenpartij Senioren      13.00 uur 

Zondag 22 augustus  KNKB Heren 30+       10.00 uur 

Zaterdag 28 augustus Pearkekeatsen       19.00 uur 

Vrijdag 3 september Federatie Jeugd      16.30 uur 

Zaterdag 4 september Slotpartij jeugd Kind / Ouder partij     15.00 uur 

Zondag 5 september Barradeelpartij alle categorieën ( Sexbierum )   11.00 uur 
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Wedstrijdagenda Federatie 2021    

            

07-05-2021 Minnertsga 16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes  

14-05-2021 Sexbierum 16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes 

28-05-2021 Sint-Anna  16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes 

04-06-2021 Wijnaldum 16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes 

11-06-2021 Harlingen 16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes 

18-06-2021 Sint-Jacob 16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes 

02-07-2021 Sint-Anna 16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes 

27-08-2021 Tzummarum 16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes 

03-09-2021 Minnertsga 16:30 Del welpen/ pup / schooljeugd/ jongens /meisjes 

 

05-09-2021 Sexbierum 11:00 Afd Barradeel Jeugd 

05-09-2021 Sexbierum 11:00 Afd Barradeel Senioren 
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Schema perkleggen 2021 

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 
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: 

Dinsdag 27 april Doarpskeatsen Keningsdei   26 april 19.00 uur 

Zondag 9 mei  Ledenpartij alle categorieën  8 mei       19.00 uur 

Zondag 23 mei KNKB welpen jongens / meisjes afd 22 mei 19.00 uur 

Zaterdag 19 juni Ledenpartij alle categorieën   18 juni 19.00 uur 

Zondag 4 juli  Anker Partij      3 juli   19.00 uur 

Zaterdag 31 juli Ledenpartij      30 juli  19.00 uur 

Zondag 22 aug. KNKB 30+     21 aug     19.00 uur 

Vrijdag 3 sept. Federatie jeugd    2 sep       19.00 uur 
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Groep 2: 

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

 

 

 

 

Data:     Wedstrijd:    Perken leggen: 

Vrijdag 7 mei   Federatie jeugd   6 mei   19.00 uur 

Zondag 16 mei  KNKB Heren Cees Bonnemapartij 15 mei  19.00 uur 

Zaterdag 5 juni  Ledenpartij alle categorieën 4 juni  19.00 uur 

Zaterdag 26 juni  Jeugdkaatsen/ diplomakaatsen 25 juni     19.00 uur 

Zaterdag 17 juli  Ledenpartij alle categorieën  16 juli  19.00 uur 

Zaterdag 15 augustus  Ledenpartij    14 aug    19.00 uur 

Zaterdag 28 augustus Pearkekeatsen   27 aug    19.00 uur 
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Keurmeesterschema 2021 

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 16 mei KNKB Heren 1e en 2e klas vf. 

Aanvang 10.00 uur                 

Auke Akkerman  
Hylke Bruinsma 
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      
Cor Poelstra   
Abe de Roos       
Klaas Anne Terpstra      
Haye Stellingwerf      
Koos Stapert       
Wouter Jan de Roos 
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Zondag 23 mei KNKB welpen jongens en welpen meisjes afdeling 

Aanvang: 10.00 uur    

Wim Abma 
Thijs Houtsma 
Hylke Bruinsma 
Geert Andringa 
Roan-Hein Joostema 
Ydo Hoekstra 
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 
Wesley Vriesema 
Herre de Vries 

Ruurd Stellingwerf 

     
Woensdag 21 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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Zondag 22 augustus KNKB 30+ 

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…. 

KV Minnertsga winnaar van de schooljongens bond 1990 in Easterlittens  

v.l.n.r.. Cornelis Faber (coach), Rein S Faber, Johannes Wassenaar en Willem Faber 

 

 Sipke Vis werd op 25 september 1923 te Minnertsga 

geboren, woonde later te St.-Annaparochie en Dronrijp en hij 

overleed op 28 november 2002 te Leeuwarden. Voor de 

kaatsvereniging "VVV" te Minnertsga won hij op de 

Freulepartij in 1940 de derde prijs. Op de PC was hij twee 

keer succesvol. In 1956 won hij de derde prijs met Jan Faber 

(Peins) en Jaap Pander (Huizum) en in 1957 de tweede prijs 

met Anne Broersma (Oosterlittens) en Foppe de Vries 

(Kimswerd). 

 

 Een CFK wedstrijd in Minnertsga 
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Nocht en Wille  
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