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Amor Fati
We gean op nei de maitiid! Alteast, dat gefoel krij ik omdat it mar net echt winter
wurdt. Yn myn jeugdjieren hie ik it idee dat it der ‘altyd’ snie of iis lei yn’ e
wintermoannen. Neat bliuwt itselde, alles feroaret en ik hear it mysels aanst tsjin de
jeugd sizzen, eartiids …….doe hiene wy nochris winters. It bestjoer hat it winterskoft
nêdich om har ta te rieden op it kommende keatsseizoen. Wat is der feroare? Wat
wolle of dogge we as keatsferiening hjir mei? En hoe pakke wy it oan?
No wurdt der noch folop traint yn’ e seal. Mar sadra it waar it ta lit kinne alle
leafhawwers wer it fjild op of aanst gebrûk meitsje fan de nije keatsmuorre
bûtendoar. It wachtsjen is noch op bettere temperaturen om de lêste hân te lizzen
oan de wallball muorre mar dan kinne ús leden ek hjir in baltsje tsjin ‘the wall’
slaan.
Wat nijs, in feroaring, in ynternasjonaal spul wat ûnderoare ek yn Amerika spile
wurdt. Dus feroaret ek de kommunikaasje. Neist ‘bûten’, ‘kwea’, ‘ boppe’, ‘oerrinne,'
‘op’ e dea’ hearre je daliks ek: ‘out’, ‘longball’, ‘screen’, ‘new ball’ en ‘matchpoint’
neist it keatsfjild. Efkes wenne! Net alles bliuwt sa as it is. Mar oer in skoft sjogge we
der net mear frjemd fan op.
Amor fati betsjut yn it latijn safolle as “liefde voor het (nood)lot”, het liefhebben van
wat onvermijdelijk is. Sykte, tsjinslagen, Corona, mar fansels ek mooie dingen. De
ôfrûne jieren is it faak slagge om wol keatse te kinnen. As bestjoer ha we altyd socht
nei in manier wêrop it wòl kin.
Ik bin posityf oer de mooglikheden dit jier, mar spitich genôch sil der it kommende
seizoen werskynlik wer gjin partoer út namme fan ús doarp op’ e Freule stean.
Ik siz it noch mar in kear: neat bliuwt sa as t is. Amor Fati.
Abe Visser
Foarsitter KV Minnertsgea
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Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra wonnen onder leiding van
Gerard Sinnema het NK (de bond) in Tzum

Bij de federatie barradeel partij werden ook kransen gewonnen door de KV
Minnertsga. Zowel bij de senioren als bij de jeugd.
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2036
2021
Een moaie simmerske freed te jûn
Fleurige minsken strjitte keatsen in ús doarpke op’e klaai
Der dien mear leafhawwers as talinten en hjir en der sels âlde PC-keningen mei
Yn it foarprogramma fon dit gebeuren wie der alfêst een oare wedstriid geande
Der keatsten bern om de eer en om prizen en bekers
De perkjes wot lytser en de opslach wot tichterby
Striid passy en roppe,
Kom mar op mei die bol en fan kwea en fan boppe
Soms wot skelmje, en fol fjoer
Een streng mar rjochtfeardige skiedsrjochter fon mear as twa meter
Gljimpend hearde ik him sizzen ‘’net skelmje der kin ik net oer’’
En de blokje rinner, hie it drok die hâlde it mar amper bij
Wont de bern fanatyk en driuwen sloegen meast om let olle keatsen foarby
De famyljes en út publyk op e bankjes,
Wie út moai om te sjen dat elts op syn eigen manier fan sa’n gebeuren geniet
Mei stikem allegear hun eigen favoryt
Disse wedstriid eins moaier dan op it Sjûkelân de Keatsdagen en de Rengerpartij
Eins seach ik yn de takomst
It keatsen yn Minnertsgea bliuwt libjen liuw dat mar fon mij
Wont ik seach de takomstige winners fan de 2036 PC partij
T.
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Contactgegevens
BESTUUR
Abe Visser
06-29571872

Voorzitter
info@avimpression.com

Gerard Sinnema
06-55718685

Secretaris
sinnemag@hotmail.com

Gerrit Jan Visser
06-46037421

Penningmeester
gerritjanv@hotmail.com

Wietze Schuiling
06-20627281

Sponsoring
admin@wrschuiling.nl

Jacob Wassenaar
06-53397591

PR
wassenaarjacob@gmail.com

Rein Faber
06-42155253

Veld & materialen / Technische commissie/ Kantine
reinsfaber@hotmail.com

Esther Riemersma
06-25458475

Ledenkaatsen / Muurkaatsen
pinola01@hotmail.com

Jeroen Haarsma
06-39050208

PR
Jeroenhaarsma@hotmail.nl
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Commissies
JEUGD COMMISSIE

JEUGDKVMINNERTSGA@GMAIL.COM

Chris Wassenaar
Maaike Joostema
Annelies van de Molen
Gerrit Boomsma
Sjoke Zwart
Esther Groeneveld

06-22191015
06-23978765
06-26631988
06-83717640
06-83603612
06-26624394

chriswassenaar@planet.nl
maaike_mga@hotmail.com
anneliesvandermolen@hotmail.com
gboomsma72@home.nl
sjoke1992@hotmail.com

TECHNISCHE COMMISSIE
Willem de Vries
Rein Faber
Jan Sense Boomsma

06-30619793
06-42155253
0613893081

willemdevries46@hotmail.com
reinsfaber@hotmail.com

SPONSORING
Wietze Schuiling
Janneke van der Weg
Bauke Kootstra
Pier Tilma

06-20627281
06-13306507
06-27856261
06-28995337

admin@wrschuiling.nl
wegjanneke@hotmail.com
bauke. kootstra@hotmail.com
tilma200@hotmail.com

HOOFDKLASSE COMMISSIE
Klaas Anne Terpstra
Adrie Weiland
Nico Zonderland
Rein S. Faber
Jacob Wassenaar
Abe Visser

06-31678832
06-45484991
06-51481226
06-42155253
06-53397591
06-29571872

klaas-anne@ziggo.nl
geertenadrie@kpnplanet.nl
n.zonderland@zonderlandbv.nl
reinsfaber@hotmail.com
wassenaarjacob@gmail.com
info@avimpression.com

VELD EN MATERIALEN
Rein S Faber
Klaas Anne Terpstra
Geert Faber
Siete Wassenaar
Koos Faber

06-42155253
06-31678832
06-53987598
0518-471638
0518-471270

reinsfaber@hotmail.com
klaas-anne@ziggo.nl
geertenadrie@kpnplanet.nl

KANTINE COMMISSIE
Gosse Hoekstra
Jacob Faber
Jan Dijkstra

06-83804467
06-13322979
06-20885142

gosse_hoekstra@hotmail.com
jacob.faber4@gmail.com
jandijkstra01@hotmail.nl
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LEDENWEDSTRIJD COMMISSIE
Esther Riemersma
Rein S. Faber
Johny Bergsma
Aaltzen T de Haan

06-25458475
06-42155253
06-23288948
06-13890907

samsam84@msn.com
reinsfaber@hotmail.com
jpbergsma@ziggo.nl
rijschooldehaan@hotmail.nl

WALLBALL COMMISSIE
Cor Poelstra
Esther Riemersma

06-45929047
06-25458475

lappa@hetnet.nl
samsam84@msn.com

REDACTIE
Remco Zonderland
Jeroen Haarsma

06-12434171
06-39050208

rzonderland@hotmail.com
Jeroenhaarsma@hotmail.nl

PERKLEG COMMISSIE
Rein S. Faber

06-42155253

reinsfaber@hotmail.com

KEURMEESTER COÖRDINATOR
Rein S. Faber
Gerard Sinnema

06-42155253
06-55718685

reinsfaber@hotmail.com
sinnemag@hotmail.com

COMPETITIEKAATSEN
Jacob Faber

06-13322979

jacob.faber4@gmail.com-

FEDERATIE-AANGELEGENHEDEN
Koos Faber
0518-471270
Gerard Sinnema
06-55718685
Rein S. Faber
06-42155253

9047jd60@ziggo.nl
sinnemag@hotmail.com
reinsfaber@hotmail.com

VELD-EN ZAALTRAINING
Maaike Joostema

maaike_mga@hotmail.com
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Jaarverslag KV Minnertsga 2021-2022
Traditiegetrouw heeft de kaatsvereniging in maart onze ledenvergadering, maar
vorig jaar ging deze niet door. Nu hebben we gewacht tot de regels het toe lieten en
dit buiten kon. Deze was op 9 juli. Er was een prima opkomst en verschillende
belangrijke zaken passeerden de revue. Vooral de bestuursverkiezing dit jaar was
een belangrijk punt op de agenda. Jacob Faber stopte na vier jaar en Jeroen
Haarsma kwam in zijn plek. Jacob Wassenaar en Wietze Schuiling waren ook
aftredend, maar herkiesbaar. Echter Jacob niet als voorzitter en daar kwam Abe
Visser voor in zijn plek. Zo is alles weer mooi rond en kunnen we er weer tegenaan
als kaatsvereniging.

Ook was er het afgelopen jaar triest nieuws. Eén van onze sponsoren, Wietze de
Vries van snackbar het Centrum is overleden. Ook ons oudste lid Rienik Post kwam
ons te ontvallen. Rienik was een groot liefhebber en volgde nog altijd trouw de
uitslagen van de Minnertsgaasters op de velden. Hij is nog voorzitter geweest van
Nocht en Wille. Als je bij onze historicus Koos Faber komt hangt er een foto in de
kamer met het eerste bezoek van Koos op de PC. En hij zit daar naast Rienik.

Onze bestuursvergaderingen moesten aan het begin van 2021 vaak via Teams.
Hieronder een indruk hoe dit ging.
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In februari, maart en april deden we mee aan de Poeisz actie. Via de app en tikkies
werd dit een groot succes. Vaak werden de producten rondgebracht door Geert en
Bauke. Super.

De uiteindelijke opbrengst was 1240 euro. Een prachtig bedrag. Bedankt hiervoor.

Begin april werd het veld weer geprepareerd, alles werd schoongemaakt en de
reclameborden weer opgehangen. De kaatskriebels kwamen weer naar boven! Op
donderdag 15 april starten weer de jeugdtrainingen buiten. En dat een deelname bij
de kabouters. Super. Alle jeugdleden kregen een boekje van de jeugdcommissie
‘Keatskanjers’! Hierin stond alle informatie die een jeugdlid en ouders moeten
weten. En het boekje zag er prachtig uit met contactgegevens, veel interviews met
hoofdklassers tot eigen jeugdleden, puzzel en kleurplaat en allerlei foto’s en tips en
oefeningen voor thuis. Fantastisch geregeld door de jeugdcommissie.
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Op zaterdag 15 mei was het zover. Weer een ledenpartij voor jong en oud!
Fantastisch dat dit eindelijk weer kon. De uitslag was als volgt:

Prijswinnaars harde bal
1e:

Peter Sinnema

Gerrit Jan Visser

Rein S Faber

Sjoerd van der Kuur

Chris Wassenaar

Jacob Faber

1e vr Thijs Houtsma
Boas Bruinsma
Herre de Vries

Pagina 12

2e:

“IT NOARDERLJOCHT”
Prijswinnaars zachte bal
1e:

2e:

Mariët Haarsma

Brigitta Bruinsma

Tjerk Nagel

Sjoke de Haan

Willem Meijer

Op zondag 23 mei was er een ingelaste ledenpartij, gewoon omdat we zoveel zin in
hadden. Iedereen was de dag erna vrij met Pinksteren, dus dan konden de spieren
dan even rusten. De uitslag was als volgt:

Prijswinnaars harde bal
1e:

Gerrit Jan Visser

2e:

Jeroen Haarsma

Romke Veenstra

Sjoerd van der Kuur

Chris Wassenaar

Simona Kootstra

Prijswinnaars zachte bal
1e:

Amerens Joostema

2e:

Klaske Faber

Ludy Meersma

Lisanne van der Meulen

Esther Riemersma

Syrt Glazema

Op zaterdag 4 juni hadden we wederom een ledenpartij. De uitslag was als volgt:

Prijswinnaars harde bal
1e:

Wesley Vriezema

2e:

Gerard Sinnema

Rene Kamstra

Maarten Jan de Haan

Rein S Faber

Meino de Vries

Prijswinnaars zachte bal
1e:
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Patricia Terpstra

2e:

Dieuwke Terpstra

Sjoke de Haan

Robert Loonstra

Esther Riemersma

Willem Hein de Haan
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Twee weken later op zaterdag 19 juni hadden we ook een ledenpartij. De uitslag
was als volgt:

Prijswinnaars harde bal
1e:

Gerard Sinnema

2e:

Jan Sense Boomsma

Willem Hein de Haan

Sjoerd van der Kuur

Jacob Faber

Jacob Wassenaar

Prijswinnaars zachte bal
1e:

Pier Tilma

2e:

Brigitta Bruinsma

Evelyne Graafsma

Tjerk Nagel

Willem Meijer

Willem de Vries

Op donderdag en vrijdag 1 en 2 juli was er weer het traditionele strjittekeatsen. Dit
jaar nog een keer op het parkeerterrein, omdat een vergunning nog niet mogelijk
was op de bourren i.v.m. corona. Het werden twee prachtige avonden met mooie
triktrak situaties en volop passie en strijd. De uitslag was als volgt.
A-klasse
1e

2e

Tilledyk

Havenstrjitte / Lytse Bourren

Peter Sinnema

Jaap van Rees/Jan Sense Boomsma

Hylke Bruinsma

Willem Hein de Haan

Klaas Anne Terpstra

Jacob Faber

1e herkansing

2e herkansing

Ferniawei

it String

Gerard Sinnema

Geart Siegersma

Tjerk Nagel

Hanne Siegersma/Hjerre Miedema

Jacob Wassenaar

Jeroen Haarsma
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B- klasse

1e

2e

Oerol Wei

Routine

Willem de Vries
Rutmer de Vries

Wim Abma

Sjoerd van der Kuur

Thijs Houtsma

1e herkansing
Lange Dyk
Klaske Faber/Ludy Meersma
Esther Riemersma
Outger Terpstra

Op vrijdag 9 juli konden we eindelijk weer een ledenvergadering houden. Een
opkomst zoals we die gewend zijn en hier hebben we na vier jaar afscheid genomen
van Jacob Faber en is Jeroen Haarsma in het bestuur gekomen. Top.

Op 18 juli was er nog een ledenpartij. De uitslag was:

Prijswinnaars harde bal
1e:

Jan Sense Boomsma 2e:

Maaike Joostema

Meino de Vries

Maarten Jan de Haan

Geert Andringa

Jeroen Haarsma

Prijswinnaars zachte bal
1e:
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Mariet Haarsma

2e:

Esther Riemersma

Mees Moerbeek

Tjerk Nagel

Sjoerd van der Kuur

Outger Terpstra
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Op woensdag 21 juli kon de hoofdklasse doorgaan. Het werd een groot succes met
een 800 bezoekers en prachtig weer. De hele week troffen we het en dat was ook
fijn voor alle vrijwilligers die de hele week in het spier waren.

Donderdag 22 juli de traditionele matinee partij met het thema de letter O.
Veel creatieve en uitgedoste outfits kwamen voorbij. Oranje, Obelix, Official, OB’s,
Oktoberfest, Odol, oppas, ontbijtspek en ei en overdekop of omgedraaid. Wederom
een zeer geslaagde dag en avond!

Op 31 juli alweer een goed bezochte ledenpartij. Uitslag was als volgt:

Prijswinnaars harde bal
1e:

Peter Sinnema

2e:

Gerrit Jan Visser

Willem Hein de Haan

Sjoerd van der Kuur

Geert Andringa

Jeroen Haarsma

Prijswinnaars zachte bal
1e:
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Ludy Meersma

2e:

Klaske Faber

Arjen Meersma

Dedmer Wijngaarden

Wim Abma

Maarten Jan de Haan
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Op de PC wonnen Marten Bergsma en Hendrik Kootstra de 2e prijs. Helaas in de
finale viel het kwartje net de andere kant op met veelal 6-6. Toch weer een
prachtige prestatie.

Een week later op de freule waren Peter Sinnema, Jacob Wassenaar en Rein S Faber
uitgenodigd, want het was 25 jaar geleden dat ze toen de gouden klokjes meenamen
naar Minnertsga. De horloges konden weer eens uit de la!

Op 15 augustus hadden we de koningenledenpartij. Uitslag was als volgt:

Prijswinnaars harde bal
1e:

Gerrit Jan Visser

2e:

Jeroen Haarsma

Thijs Houtsma

Romke Veenstra

Eric Zittema (K)

Jacob Wassenaar

Prijswinnaars zachte bal
1e:
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Alie Postma

2e:

Outger Terpstra

Aaltzen de Haan

Tjerk Nagel

Sjoerd van der Kuur (K)

Peter Sinnema
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Op 22 augustus hadden we de de KNKB 35+ te gast. We hadden zelf nog veel leden
geregeld, want de opgave was niet denderend. Uitslag was als volgt:

Prijswinnaars harde bal
1e:

Gerard Sinnema

2e:

Mannus van Weert

Skelte Hofstra

Johan Spoelstra

Jacob Wassenaar

Eric Zittema

Op woensdag 25 augustus was de dames PC weer in Weidum. Lotte Delgrosso en
Simona Kootstra (debuut) deden mee. Beide verloren in de eerste omloop.

Op zaterdag 28 augustus hadden we weer het pearke keatsen. Een grote deelname
met van hoofdklassers tot beginnelingen en dus in een A en B poule.
Uitslag was als volgt:

A-Klasse

1e

2e

Aletta van Popma

Lotte Delgrosso

Hendrik Kootstra

Herre de Vries

B-Klasse

1e

2e

Anna Kootstra

Cecilia Dijkstra

Erik Kamstra

Gabe Jan van Popma
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3e

3e

Jana Terpstra

Esther Riemersma

Klaas Anne Terpstra

Outger Terpstra

Herkansing

Herkansing

1e

2e

Amerens Joostema

Margit Cnossen

Rein S Faber

Jeroen Haarsma

Dit jaar is er voor het tweede keer een ledenkaats klassement waar je de Thijs
Houtsma wisselbeker kan winnen. Thijs heeft deze voor 10 jaar beschikbaar
gesteld. Vorig jaar won hij hemzelf en dit jaar was deze eer voor Sjoerd van der
Kuur. Tweede was Gerrit Jan Visser en gedeeld derde Peter Sinnema, Willem Hein
de Haan en Esther Riemersma.

Vrijdag 3 september waren we gastheer voor het jeugd federatiekaatsen.
Bijna 100 kinderen en 7 wedstrijdlijsten moesten worden doorlopen, maar het liep
prima. Om 19.30 was de prijsuitreiking al en bij de prijswinnaars waren ook enkele
Minnertsgaasters.
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Het NK senioren werd gehouden op zaterdag 4 september in Tzum. Namens KV
Minnertsga deden Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra mee.
En het werd een prachtige dag. Ondanks een pittig lot werden Wommels, Exmorra,
Franeker, het sterke Beetgum, Makkum en Oosterlittens verslagen. Dit betekende
een 9e NK senioren overwinning voor KV Minnertsga! Een rondrit en een feestje in
de kantine was een mooie afsluiting van een schitterende dag!
Zondag 5 september was de traditionele Barradeelpartij in Sexbierum. Bij de
senioren was Minnertsga hofleverancier met vijf parturen. En daar kwam dan ook
een 3e en een 1e prijs uit en Sexbierum was 2e.

1e

3e

Chris Wassenaar (koning)

Wesley Vriezema

Rein S Faber

Maarten Jan de Haan

Klaas Anne Terpstra

Willem Hein de Haan

Een week later op zondag 12 september hadden we de afsluitende ledenpartij. Op
het parkeerterrein was er strjittekeatsen door elkaar loten. De uitslag:

A klasse
1e:

Gerard Sinnema

2e:

Peter Sinnema

Sjoerd Wijngaarden

Wesley Vriezema

Jan Sense Boomsma

Maarten Jan de Haan

B klasse
1e:
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Patricia Terpstra

2e:

Trijanet Spreeuwers

Rimmer Wijngaarden

Klaas Abma

Outger Terpstra

Sjoke de Haan
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19 september had de jeugd de afsluiting van het seizoen met lasergame, zachte bal
partijen en een springkussen was dit een hele leuke dag voor de jongere leden van
onze vereniging.

Midden oktober ging het muurkaatsen weer los op vrijdagavond!

Ook KV Minnertsga deed mee aan Rabo clubsupport actie en dit leverde een
prachtig bedrag op.

Op zondag 12 december deden er weer Minnertsgaasters mee met het NK Wallball.
Klaas Anne en Abe werden 2e bij de 50+. Top.

Helaas kon door corona de traditioneel in december sipelactie niet doorgaan.
Volgend jaar hopelijk wel weer.
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Agenda ledenvergadering 2022
Vrijdag 11 maart 2022 in het MFA op de Sportfinne te Minnertsga,
aanvang 19.45 uur.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ledenvergadering 9 Juli 2021 ( zie infoboekje 2022 )
4. Jaarverslag 2021 secretaris (zie It Noarderljocht 2022)
5. Jaarverslag penningmeester
Het jaarverslag ligt vanaf 1 maart 2022 ter inzage bij penningmeester Gerrit
Jan Visser
6. Begroting 2022
7. Verslag kascontrolecommissie
Gosse Hoekstra en Jan Andringa. Reserve is Jacob Faber
8. Wedstrijdagenda 2022
9. Federatie
10. KNKB voorstellen
11. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar

: Gerard Sinnema
: Jacob Wassenaar

Tegenkandidaten voor het vervullen van een bestuursfunctie kunnen zich
aanmelden tot en met vrijdag 11 maart tot 19.00 uur bij het secretariaat van
de vereniging.
12. Rondvraag
13. Sluiting
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sponsoren
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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Cursus kaatstrainer
De KNKB biedt een cursus kaatstrainer aan. Deze cursus wordt dit jaar in
Minnertsga gehouden, daarom zou het leuk zijn als een aantal leden hier deel aan
nemen. De cursus is op Maandag avond van 4 april tot 16 mei. Omdat wij dit als
vereniging er stimuleren, neemt de kaatsvereniging de kosten voor hun rekening.
De bedoeling van de cursus is dat trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders;
iedereen die op zijn/ haar eigen wijze bezig is voor de kaatssport. Maar allen met
dezelfde liefde voor de sport. Kennis delen, kennis halen en overbrengen. De
onderdelen die aanbod komen tijdens de cursus zijn: techniek en methodiek opslag,
techniek en methodiek uitslag, techniek en methodiek tussenspel, leren lesgeven,
assisteren bij coaching en assisteren bij een activiteit.
Beginnende trainers starten met een cursus op niveau 2. In deze cursus leer je hoe
je verantwoord training kan geven aan met name de jeugdige kaatsers. Je bent
misschien wel de eerste trainer waar ze mee te maken krijgen. Jouw rol is om deze
enthousiaste kaatsers de basisvaardigheden verder aan te leren en te verbeteren.
Om dit te kunnen doen, wordt in de cursus veel aandacht besteed aan de
kaatstechnieken van de opslag, uitslag en het tussenspel. Je leert hoe je deze op een
positieve, leuke en goede manier over kan brengen. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan het voorbereiden van een training, het begeleiden bij wedstrijden en
activiteiten.
Bijeenkomsten
De cursus vindt plaats in het voorjaar en leidt op tot assistentkaatstrainer.
De cursus bestaat uit 6 workshops waarin veel aandacht is voor het in de praktijk
geven van trainingen. De theorie die aanbod komt is ondersteunend aan de praktijk
en geeft meer inzicht in het verantwoord geven van een training. Een onderdeel van
de cursus is maken van opdrachten behorend bij een portfolio. Tijdens de cursus
word je begeleid door opleiders van FB Oranjewoud Kaatsacademie.
Stage
Een onderdeel van de Kaatstrainer 2 cursus is het lopen van een stage. Idealiter
loop je stage bij een ervaren (en gediplomeerde) kaatstrainer die je kan
ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten. Eerst geef je delen van een
training, later word je zelf meer verantwoordelijk voor het geven van de trainingen.
De stagebegeleider evalueert dan met jou en geeft feedback. Als u dit leuk lijkt kunt
u dit doorgeven biij Gerard Sinnema of uzelf aanmelden via de KNKB site.
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Terugblik jeugd 2021
Wederom een Corona jaar, met een aangepaste agenda, maar wel met onze
enthousiaste jeugd!!

Aan het begin van het seizoen werden er mooie shirts met naam en logo
uitgedeeld aan de kabouters, wat een stralende koppies!
Gedurende het seizoen zijn er weer leuke spelletje/thema middagen
georganiseerd en werd er veel geoefend met grote en kleine bal.
Gooien, vangen, estafette, balkeren en voetenwerk is een mooi begin van het
kaatsspel en daarbij wordt zo nu en dan ook even gelachen en gespeeld.
Vanuit de KNKB worden er steeds meer kabouter activiteiten georganiseerd dus
dat is erg leuk!
Een aantal kabouters stromen door naar het beginnende kaatsspel en dan hopen
wij op een nieuwe lichting kleine toppers voor dit seizoen!

De welpen hebben op maandagavond deelgenomen aan het competitiekaatsen
en op donderdagavond aan de trainingen.
Kinderen gaan naar de federatie of zelfs naar de KNKB wedstrijden.
Wat mooi om te zien dat onze jeugd zoveel plezier heeft in het spel.
We hopen natuurlijk dat dit voorgezet wordt in 2022.
Ook bij onze kaatsvereniging is de deelname bij wedstrijden top, wat is het toch
gezellig zo met z’n allen op het veld!
Vrijwilligers en ouders, bedankt voor alle hulp, zonder jullie kunnen we niet.

Daarbij kon het kaatskamp gelukkig weer doorgaan.
Diploma kaatsen, speurtocht, kampvuur lekker eten en drinken en disco als
afsluiter was een groot succes!
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Vooruitblik kaatsseizoen jeugd 2022
Nelie Steenstra gaat ons helaas verlaten.
Wat heb je veel werk verzet.
We willen je bij deze heel erg bedanken voor je inzet en enthousiasme.
Namens onze commissie en het bestuur is er een bloemetje en attentie
aangeboden.

Esther Groeneveld komt onze jeugdcommissie versterken!
Fijn dat je erbij komt, welkom!

Deze zomer worden er vanuit de KNKB weer een aantal kabouterwedstrijden
georganiseerd.
We hebben dit seizoen twee keer de federatiepartij voor de jeugd op het
programma staan en zullen uiteraard weer een kaatskamp voorbereiden.
Kaatsschool Stichting Score gaat op donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 twee
groepen een uur training geven op het kaatsveld in Minnertsga.
Met score, o.l.v. Simon en Mark Minnesma hopen wij wat meer variatie en
kwaliteit te kunnen bieden aan de jeugd die hier aan willen deelnemen.
Dit is een mooie opstap om te leren, beter te worden en hopelijk mee te doen
aan wedstrijden. Ben je nog aan het twijfelen, geef je dan snel op, er zijn al meer
dan 20 andere kaatsers die zich wel op hebben gegeven.
Natuurlijk zijn onze kabouters en jeugd die lekker bij KVM wil trainen aanwezig
op woensdagavond vanaf 18.30 uur.
We hebben voor 2022 een mooi gevulde agenda en zin in het nieuwe seizoen!
Hopelijk zien we jullie; vrijwilliger, pake/beppe, omke/tante of liefhebber ook
zo nu en dan op het veld om de jeugd aan te moedigen!
Groetnis fan de Jeugdcommissie:

Chris, Annelies, Esther, Gerrit, Sjoke en Maaike
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Kalender Jeugd 2022
Zaterdag 30 april

Opening kaatsmuur

Vrijdag 13 mei

Federatie jeugd

16.00 uur

Zondag 15 mei

Ledenpartij alle categorieën

13.00 uur

Vrijdag 20 mei

KNKB Kabouterkaatsen in Minnertsga

15.30 uur

Zondag 5 juni

Ledenpartij alle categorieën

13.00 uur

Vrijdag 10 juni

KNKB Kabouter wedstrijd in Mantgum

15.30 uur

Zaterdag 18 juni

Fryslân Keatst (niet in Minnertsga )

10.00 uur

Vrijdag 24 juni

KNKB Kabouterwedstrijd in Jirnsum

15.30 uur

Donderdag 7 juli

Straatkaatsen opgave per straat (o.v.b.)

18:00 uur

Vrijdag 8 juli

Straatkaatsen opgave per straat

18:00 uur

Vrijdag 8 juli

KNKB kabouterkaatsen in Stiens

15.30 uur

Woensdag 20 juli

KNKB hoofdklasse heren/dames JEUGD HELPT 15.30 uur

Zaterdag 20 aug.

Ledenpartij alle categorieën

16.00 uur

Vrijdag 2 sept.

Federatie jeugd

15.30 uur

Vrijdag 9 sept,

Federatie Barradeelpartij jeugd

15.30 uur
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Competitiekaatsen senioren
Wederom een competitieseizoen in coronatijd. Bij de start begin mei golden nog
verschillende maatregelen zoals 1,5m en geen publiek. Daarnaast was de kantine
ook gesloten, maar dat zou later in de maand veranderen. De voetbalvereniging kon
sinds oktober al niet meer wedstrijden organiseren voor de senioren, dus als
kaatsvereniging hadden we niets te klagen en waren we blij dat we het veld weer op
konden! Daarnaast ging de jeugd ook weer trainen en was het veld gelijk goed
gevuld.
Dit seizoen was de opkomst weer dik in orde, net als het jaar ervoor. Er werd
gespeeld met zowel harde als zachte bal. De gemiddelde opkomst per partij was
over 15 speelronden maar liefst meer dan 13 personen! Er werden 3 periodes
gekaatst van 5 wedstrijden en in totaal deden er 37 verschillende spelers mee. Geen
enkele speelronde werd overgeslagen, behalve dan de donderdagen van het
straatkaatsen en natuurlijk de hoofdklasse.

1e periode Gerard Sinnema
De laatste wedstrijd van de 1e periode moest
uitwijzen wie de eerste krans van de
competitie zou pakken. Bij het ingaan van de 5e
pot moesten Maarten Jan de Haan en Romke
Veenstra 2 punten goedmaken op Gerard, die
tot dan toe alle partijen wist te winnen. In een
kraker van 5-5 6-6 trekt Gerard aan het langste
eind en wint de periode. Romke wordt 2e met
31 punten.

2e periode Romke Veenstra
Na een spannende 1e periode valt Gerard ver terug in de
2e periode. Romke weet zijn goede vorm wél door te
zetten en hij won op twee eersten na alles deze 2e
periode. Hij pakte 33 punten! Thijs Houtsma kon nog
enigszins bijbenen met 28 punten. Patricia Terpstra werd
met de zachte bal 3e met 24 punten. Alle drie hadden 18
tegen eersten.
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3e periode Rene Kamstra
René wist zelfs met een wedstrijd minder de 3e
periode te pakken. Zijn vier wedstrijden won hij
allemaal. Sjoerd van der Kuur gokte net als vorig
jaar op deze 3e periode, maar werd 2e met 25
punten. Ook Romke pakte zijn punten weer mee,
met 24 werd hij derde.

Totaalklassement
Achteraf gezien was de strijd om het
totaalklassement na de 2e periode al zo goed
als beslist. De veelvraat van de Stasjonsstrjitte,
Romke Veenstra, stond na 2 periodes al op 64
punten. Bedenk dat de afgelopen twee jaren
deze competitie werd gewonnen met een totaal
aantal punten van 69 en 70. Romke trok nog
even door in de 3e periode en kwam daarmee
op een totaal van 88 punten! Ongekend! Romke
had tevens de hoogste opkomst, hij miste geen
van de 15 speelronden. Nogmaals gefeliciteerd
Romke, een puike prestatie!

We kunnen tevreden terug kijken op een
prachtig seizoen competitiekaatsen met
mooie wedstrijden en leuke nazitten. De
deelname nam toe ten opzichte van de
jaren ervoor, dus wat dat betreft blijft
corona na maar even rondzingen 😉. We
zullen het zien, houd je donderdagavond
vanaf begin mei weer vrij en hopelijk tot
dan!
Jacob Faber
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Passie voor WallBall.
Ergens in oktober tien jaar terug, bracht ik de jeugd naar wallball les
in Franeker, een sport die net een beetje opkwam. Ik raakte in gesprek
met Henk Haar en Ludwig Seerden en deze heren motiveerden mij om het ook
eens te proberen, daar het een sport kon zijn voor jong en oud. En ze
hadden gelijk, want ondanks mijn 50 jaar was ik zeer gecharmeerd van het
spelletje, terwijl ik nog nooit had gekaatst en mijn conditie door
omstandigheden nul was.
Vanaf het moment dat ik zelf begon te spelen, snapte ik mijn labrador,
want als de bal gaat , ga je er achter aan. En spelenderwijs wordt je
beter en kun je langer. Het is net een soort fitness, je gebruikt
eigenlijk alles en je wordt er sneller en sterker van. Elke leeftijd
heeft zijn eigen niveau dat maakt het heel boeiend. In deze tijd heb ik
ook Geert van der Velde ontmoet,een Belgische bondscoach die het
wallball verder moest introduceren, en heb toen een cursus wallball
gevolgd bij hem. Ook in België gespeeld, en daar de passie gezien. Het
spel is internationaal, maar kan gelukkig ook dicht bij huis gespeeld
worden.
Vanuit het kaatsbestuur zijn we toen begonnen om op vrijdag avond onze
leden vrije wallball aan te bieden in ons prachtige MFA, om ook
Minnertsga deze passie te laten voelen. En dat is wel gelukt, want we
trainen jeugd, en hebben mooie toernooien gespeeld. Begonnen als
wintersport, maar het is nu echt een volwassen sport geworden met de
komst van de buiten muren. (Ook in Minnertsga kunnen we deze zomer
buiten spelen) Er wordt steeds meer gespeeld in veel plaatsen in
Friesland. De Dorpen competitie hebben we al op naam staan, we hebben
Nederlands kampioenen en Dutch open winnaars. We doen zeker mee.
Maar bovenal is het gewoon lekker spelen, gezellig en sportief, met
allemaal mensen om je heen die de zelfde passie hebben.
Passie voor wallball, een soort fitness voor elke leeftijd, voor man en
vrouw, een prachtige groep mensen die het beoefenen,en je hoeft geen
kaatser te zijn om er aan te beginnen.
Dus wil je een keer zien, of proberen dan ben je van harte welkom op
vrijdag avond om half acht in het MFA.
Cor
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Sponsorcommissie
Sinds vorig jaar zit er statiegeld op de petflessen, dus ook op de flesjes die op het
kaatsveld worden verkocht. Afgelopen seizoen werden de meeste flesjes nog
weggegooid en dat is natuurlijk erg zonde. Daar willen we dit seizoen verandering
in brengen. Op het kaatsveld komen een aantal bakken speciaal voor de petflessen.
Door de flessen in deze bakken te doen, wordt er een bedrag op gespaard. Dit
bedrag gaat aan het einde van het jaar naar de buitenaccommodatie van het
sportveld. Niet alleen de flesjes die op het kaatsveld worden verzameld, maar ook
de flessen bij de voetbalvereniging zullen hieraan bijdragen. Ook Jacob Lolkema van
de Buurtsuper wil ook graag zijn bijdrage leveren en wil graag alle donaties die
worden gedaan in het flessenautomaat in de winkel sponseren. Een erg mooi
initiatief natuurlijk. Dus als u in de winkel staat en u emballage inlevert kunt u de
buitenaccommodatie ook sponseren door op de donatie knop te drukken.
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 2022 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 willen we
het zeker weer gaan proberen! Dit geld kan dan weer besteed worden aan de jeugd
van de KV. 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
Pier Tilma
sponsoring@kvminnertsga. nl
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Wedstrijdagenda KV Minnertsga 2022
Woensdag 27 april Teatsen ism TV de Fjouwere
Zaterdag 30 april

Opening kaatsmuur

Zondag 1 mei

KNKB dames HK. d.el. en dames en heren 35+

13.00 uur

10.00 uur

Vrijdag 13 mei

Federatie jeugd

16.00 uur

Zondag 15 mei

Ledenpartij alle categorieën

13.00 uur

Vrijdag 20 mei

KNKB Kabouterkaatsen

16.00 uur

Zondag 22 mei

KNKB heren 1e/2e kl. v.f. C. Bonnemapartij

10.00 uur

Zondag 5 juni

Ledenpartij alle categorieën

13.00 uur

Zaterdag 18 juni

Fryslân Keatst ( Jubileum KNKB)

10.00 uur

Zaterdag 2 juli

KNKB NK pupillen jongens

10.00 uur

Donderdag 7 juli

Straatkaatsen opgave per straat

19:00 uur

Vrijdag 8 juli

Straatkaatsen opgave per straat

19:00 uur

Woensdag 20 juli

KNKB hoofdklasse heren / dames v.f.

15.30 uur

Donderdag 21 juli

Matinee ledenpartij

16:00 uur

Zaterdag 6 augustus

Ledenpartij Senioren

16.00 uur

Zaterdag 20 augustus

Ledenpartij alle categorieën

16.00 uur

Zondag 28 augustus

Strjittekeatsen d.e.l.

13.00 uur

Vrijdag 2 september

Federatie jeugd

15.30 uur

Vrijdag 9 september

Federatie Barradeelpartij jeugd

15.30 uur

Zaterdag 10 september Pearke keatsen

19.00 uur

Zondag 11 september

11.00 uur
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Wedstrijdagenda Federatie 2022
13-05-2022 vrijdag
Minnertsga
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

16.00 uur

20-05-2022 vrijdag
Franeker
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

16.00 uur

27-05-2022 vrijdag
Sexbierum
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

16.00 uur

10-06-2022 vrijdag
Harlingen
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

16.00 uur

17-06-2022 vrijdag
Sint-Jacobiparochie
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

16.00 uur

01-07-2022 vrijdag
Wijnaldum
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

16.00 uur

08-07-2022 vrijdag
Sint-Annaparochie
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

16.00 uur

15-07-2022 vrijdag
Tzummarum
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

16.00 uur

02-09-2022 vrijdag
Minnertsga
D.e.l
Welpen / pup / schooljeugd / jongens / meisjes

15.30 uur

09-09-2022 zondag
Harlingen
Afd
Barradeel Jeugd

15.30 uur

11-09-2022 zondag
Harlingen
Afd
Barradeel Senioren

11.00 uur
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Schema keurmeesters 2022
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 1 mei KNKB Dames hoofdklasse d.e.l. en Heren en Dames 35+ d.e.l.
Aanvang 9.45 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
Abe de Roos
Klaas Anne Terpstra
Haye Stellingwerf
Koos Stapert
Wouter Jan de Roos
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Zondag 22 mei KNKB heren 1e en 2e klasse v.f. (Cees Bonnemapartij)
Aanvang: 9.45 uur
Wim Abma
Thijs Houtsma
Hylke Bruinsma
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
Wesley Vriesema
Herre de Vries
Ruurd Stellingwerf

Zondag 2 juli KNKB pupillen jongens NK
Aanvang: 9.30 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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Woensdag 20 juli Heren en Dames hoofdklasse
Aanvang 15.00 uur
Marten Andringa
Gosse Hoekstra
Wesley Vriesema
Thijs Houtsma
Siete Wassenaar
Jacob Faber
Henk Siegersma
Jacobus Zwart
Richard van Wier
Sjoerd Visser
Bart Stroosma
Chris Wassenaar
Geert Andringa
Hylke Bruinsma
Nico Sinnema
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Koos Faber
Piet vd Ploeg
Hein W. de Vries
Adam Joostema
Rene van Dijk
Wouter Jan de Roos
Maarten Jan de Haan
Koos Stapert
Astrid Kooistra
Aalzen de Haan
Klaas van der Schaar
Jacobus Zwart jr
Geert Siegersma
Simona Kootstra
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Schema perkleggers 2022
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:

Woensdag 27 april “TEATSEN “ Keningsdei

26 april

19.00 uur

Vrijdag 13 mei

Federatie Jeugd

12 mei

19.00 uur

Zondag 22 mei

KNKB Cees Bonnemapartij

21 mei

19.00 uur

Zaterdag 2 juli

KNKB NK pupillen jongens

1 juli

19.00 uur

Zaterdag 6 augustus Ledenpartij Senioren

5 aug

19.00 uur

Vrijdag 2 september Federatie jeugd

1 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:

Zondag 1 mei

KNKB Dames hoofdklasse en Heren en Dames 35+
30 april
19.00 uur

Zondag 15 mei

Ledenpartij alle categorieë

14 mei

19.00 uur

Vrijdag 20 mei

KNKB Kabouterkeatsen

19 mei

19.00 uur

Zondag 5 juni

Ledenpartij alle categorieën

4 juni

19.00 uur

Zat. 20 augustus

Ledenpartij alle categorieën

19 aug

19.00 uur

9 sep

19.00 uur

Zat. 10 september Pearkekeatsen
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Uit de oude doos….
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