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Positief en enthousiast! 

Dit zijn de 2 woorden die wat mij betreft passen bij onze kaatsvereniging. Positief 

als ik terug kijk naar vorig jaar. Dan denk ik aan de groeiende groep jongste jeugd 

die door veel enthousiasme van ons jeugdbestuur verbonden wordt aan onze 

vereniging, aan de grote groep deelnemers aan onze ledenpartijen met vaak een 

lange nazit, aan de trouwe sponsoren die aan ons verbonden zijn en dan speciaal 
aan Technisch Buro Zonderland die dit jaar voor het 30e jaar hoofdsponsor is van 

onze vereniging, hoe bijzonder is dat!, aan de sponsor- en vrijwilligersavond met 
Wim Anker, aan Hendrik Kootstra als PC koning, aan onze hoofdklasse wedstrijden 

met vele bezoekers die in het teken stonden van Stophersentumoren.nl en 
waarvoor we een mooi bedrag hebben opgehaald, aan de vrijwilligers die vaak na 
hun gedane arbeid blijven plakken, de huldiging van de PC winnaars in december 

en aan ons bestuur en vrijwilligers die dit alles met veel enthousiasme realiseren.  

Dit enthousiasme hebben we als bestuur weer meegenomen naar het nieuwe jaar. 
Plannen genoeg! Zo hebben we kunnen investeren in 13 handschoenen voor de 

jongste jeugd, nieuwe krammen en lijnen voor de velden en via marktplaats banken 
(opknappertjes) gekregen om de velden er in het seizoen weer optimaal bij te 
hebben liggen. Onze afdelingskleding moet een update krijgen en we zijn aan het 
nadenken of ons “keatshokkie” nog wel van deze tijd is, of moeten we misschien 
investeren in wat nieuws? Ook gaan we een wilde partij voor leden en niet leden 

organiseren, waarom niet een partij zoals de “kippetjespartij” in Minnertsga?  

En hoe mooi is het dan om te zien dat de jongste jeugd weer gemotiveerd is om 
richting het kaatsveld te komen. 20 kleintjes bij de eerste wintertraining van dit 
jaar! Een prachtig aantal. Onze enthousiaste jeugdcommissie mag hier zeker de 
complimenten voor krijgen. 

Ook willen we met ons enthousiasme als bestuur onze zieke leden een hart onder 

de riem steken. Dat we daarvoor de Alpe d‘Huez gaan beklimmen en zoveel 

mogelijk geld voor het KWF op willen gaan halen maakt de uitdaging voor ons als 

bestuur voor komende seizoen compleet.  

Namens het bestuur wil ik u als lid en vrijwilliger bedanken voor de tomeloze inzet 

voor onze vereniging. Het is elk jaar weer fantastisch om mee te maken hoeveel 
mensen met veel passie zich voor de kaatsvereniging en het dorp belangeloos 

inzetten. Zonder de hulp van al die vrijwilligers is het niet mogelijk om alle 
activiteiten van KV Minnertsga te organiseren. Samen zorgen we voor sfeer en 

gezelligheid op en rond het veld!  

En daar word ik dan weer positief en enthousiast van!  

Groet, 

Jacob Wassenaar, voorzitter  
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Contactgegevens  

BESTUUR 

 
Jacob Wassenaar   Voorzitter       
06-53397591 voorzitter@kvminnertsga.nl/ wassenaarjacob@gmail.com           

Rein Faber               Secretaris / Ledenkaatsen    
06-42155253             secretaris@kvminnertsga.nl  /  reinsfaber@hotmail.com            

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

Wietze Schuiling        Sponsoring 
06-20627281              sponsoring@kvminnertsga.nl  /  admin@wrschuiling.nl 

Gerard Sinnema         Technische commissie 
06-55718685             sinnemag@hotmail.com 

Jacob Faber              Kantine, competitiekaatsen 
06-13322979              jacob.faber4@gmail.com 

Rene Kamstra             Veld / materialen  
06-12472899              materiaal@kvminnertsga.nl / Kamstrarene88@gmail.com 
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Commissies 

 
 

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

TECHNISCHE COMMISSIE 

Jaap van Rees  06-13402683 jaapvanrees@hotmail.com 
Willem de Vries  06-30619793 willemdevries46@hotmail.com 
Gerard Sinnema          06-55718685             sinnemag@hotmail.com 

 

SPONSORING /CLUB VAN €25,- 

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

HOOFDKLASSE COMMISSIE 

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

VELD EN MATERIALEN  

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

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

LEDENWEDSTRIJD COMMISSIE 

Rein S. Faber   06-42155253 reinsfaber@hotmail.com  
Marten Andringa  06-11462877 martenandringa@hotmail.com 
Gerrit Jan Visser  06-46037421 gerritjanv@hotmail.com  
Geert Andringa  06-12223494 geert_andringa@hotmail.com 
Johny Bergsma  06-23288948 jpbergsma@ziggo.nl 
 
 

ONE WALL COMMISSIE 

Cor Poelstra   06-45929047 lappa@hetnet.nl 
Rein S. Faber   06-42155253 reinsfaber@hotmail.com  
 

REDACTIE 

Remco Zonderland  06-12434171 rzonderland@hotmail.com  
 

PERKLEG COMMISSIE 

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

KEURMEESTER COÖRDINATOR  

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

COMPETITIEKAATSEN 

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

FEDERATIE-AANGELEGENHEDEN 

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

mailto:jacob.faber4@gmail.com
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Jaarverslag 2017 

Wat kunnen we als KV Minnertsga terugkijken op een geweldig jaar! Heel veel 
positieve zaken zijn er gebeurd.  
 
Op 10 maart hebben we de ledenvergadering gehouden. Door verschillende andere 
feestjes en uitjes was de opkomst minimaal. Jacob Faber is op 10 maart in het 
bestuur gekomen.  
 
We wilden dit jaar ook wat doen voor onze sponsoren en vrijwilligers om ze te 
bedanken voor hun inzet van afgelopen seizoen en zijn op het idee gekomen om een 
feestelijke avond te organiseren. Dit was op vrijdag 7 april.  
Wim Anker hadden we als gastspreker weten vast te leggen en die heeft ons 
meegenomen in de wereld van de advocatuur. Een prachtige spreker waar een ieder 
aandachtig naar zijn verhalen heeft geluisterd. Ook werd op deze avond stilgestaan 
bij de winnaars van de Seniorenbond van 2016. 
Sander Metz verzorgde de muziek en het was een zeer geslaagde avond. 
 
KNKB wedstrijden: 
We hebben dit jaar 5 KNKB wedstrijden georganiseerd: 
 
21 mei: Jongens afd. 
11 juni: heren 1e klas v.f  Cees Bonnemapartij 
2 juli: heren 30+ en 50+ 
19 juli: hoofdklasse heren en dames v.f. 
 
Alle wedstrijden zijn goed verlopen onder goed kaatsweer. Veelal was er catering 
op het veld aanwezig waardoor er een gezellige sfeer was. 
Op de dag van de hoofdklasse was het schitterend weer. Een zeer geslaagde dag met 
veel publiek. 
Uitslag bij de dames: 1e lse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra, 2e 
Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra,en de 3e prijs was voor Simona 
Kootstra, Imke van der Leest en Louise Krol. 
Bij de heren een finale met de aan het begin een weergaloze opslaande Gert-Anne, 
maar het werd nog een super spannende partij met alles aan de hang. Uitslag bij de 
heren: 1e Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar, 2e Gert-Anne 
van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. 
 
Mooi initiatief dit jaar was dat buiten slagen ten koste gingen van het bedrag dat 
naar het goede doel; stichting STOPhersentumoren.nl zou gaan. Wij zijn zeer 
tevreden hoe dit is verlopen en dat wij ook een steentje bij kunnen dragen tegen 
deze vreselijke ziekte. Sponsoren bedankt! 
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Koning Kootstra 
 
Op woensdag 2 augustus was de PC van 2017. Deze PC kreeg een verassende 
winnaar met een hoofdrol voor Hendrik Kootstra. Vooraf had niemand dit partuur 
op de winst gezet maar wat is het dan mooi dat je in de avond wel met de krans voor 
het tentje staat. 
Hendrik kaatste met Bauke Triemstra en Ale-Jan Anema. De eerste 2 omlopen 
werden relatief makkelijk gewonnen. In de halve finale werd dat anders. Tegen het 
partuur van Hendrik Tolsma werd het 5-5 en 6-4. 
 
In de finale waren Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser de 
tegenstanders. In een zinderende finale was het spannend tot de laatste slag. Op 5-5 
en 6-6 werd de winst binnengehaald en werd Hendrik tot Koning van 164ste PC 
benoemd.  
Uit Franeker vandaan gekomen en dan in de koets voor een rondrit door het dorp. 
Wat een geweldige prestatie en een geweldige dag. 
 
Op 1 december hebben we in samenwerking met KV het Noorden en KV it Wetterlan 
de mannen in het zonnetje gezet met een huldiging.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenpartijen: 
In vergelijking met 2016 hadden we dit jaar bijna alle partijen in combinatie met de 
jeugd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we bijna iedere keer een vol 
kaatsveld hadden waarbij de jeugd en de senioren streden om de winst. De opkomst 
bij de senioren was goed te noemen en ook bij de jeugd zien we een toename, met 
name bij de jongste jeugd. Al het werk en energie die de jeugdcommissie erin steekt 
blijkt zijn vruchten af te gaan werpen.  
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Federatie: 
Er zijn dit jaar niet veel jeugdleden afgereisd naar de verschillende wedstrijden van 
de federatie. We hopen dat dit in 2018 weer wat gaat aantrekken. Andere dorpen 
hebben wel veel jeugd op deze wedstrijden dus het zou ons ook moeten lukken.  
Op de Barradeelpartij in Sint Jacobiparochie ging de KV met 2 keer de winst naar 
huis. Bij de jongens / junioren waren Wesley Vriesema, Geert Siegersma en Jeroen 
Haarsma de winnaars. Willem de Vries, Rein Faber en Herre de Vries ( koning ) 
waren de besten bij de senioren. 
 
Voorafgaand aan het seizoen is er een stelling voor de reclameborden vernieuwd. 
Alle reclameborden kunnen nu weer netjes en toonbaar worden opgehangen.  
 
In december hebben zijn we nog met uien bij de deuren langs geweest. Ondanks de 
stromende regen was de actie zeer geslaagd. 
 
Tot slot: 
Rest ons alleen nog jullie te bedanken voor al het vrijwilligerswerk wat ook dit jaar 
weer is gedaan. Een vereniging als de onze kan onmogelijk functioneren zonder 
vrijwilligers. Dank daarvoor. 
 
Namens het bestuur KV Minnertsga, 
Rein Faber 
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Agenda ledenvergadering 

Op vrijdag 9 maart 2018 in de foyer van MFA de Doarpsfinne te Minnertsga,    

aanvang 19.45 uur. 

1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 10 maart 2017 ( zie infoboekje ) 
 

4. Jaarverslag secretaris ( zie infoboekje ) 
 

5. Jaarverslag penningmeester  

 

- Het jaarverslag ligt vanaf februari 2018 ter inzage bij penningmeester 

Petra Bouma 
 

6. Begroting 2018 
 

7. Verslag kascontrolecommissie 

 

- Hendrik Kootstra en Jan Schotanus. Reserve is Gosse J. Hoekstra 
 

8. Wedstrijdagenda 2018 

 

9. KNKB  

 

10. Bestuursmutatie 

 

- Feike Jochum Vogel zal het bestuur verlaten 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
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Notulen algemene ledenvergadering 2017 

Notulen Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2017 

Aanwezig: Jacob Wassenaar, Petra Bouma, Feike Jochum Vogel, Rein Faber, Siete 
Wassenaar, Gosse J. Hoekstra, Klaas-Anne Terpstra, Wietze Schuiling, Gerard 
Sinnema, Bauke Kootstra, Chris Wassenaar 
 
Afwezig mk: Nico Sinnema, Jacob Faber, Rene Kamstra, Bart Stroosma, Henk 
Siegersma, Geert Andringa, Nico Zonderland, Willem de Vries, Rein Gert Boomsma, 
Gerrit Jan Visser, Peter Sinnema, Koos Faber,  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Jacob geeft een opsomming over wat er in de wintermaanden is gebeurd.  
De jeugdcommissie heeft er een lid bij gekregen, er zijn trainers gevonden 
voor de jeugdtrainingen, de uienactie was een succes. 
Ook is het veld enkele meters breder gemaakt door de gemeente waardoor 
we met de hoofdklasse partij iets meer ruimte hebben rondom het veld.  
 
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor het overlijden van Sipko Vis en erelid 
Sijbe Faber 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Koningskaatsen wordt dit jaar op de Sportfinne gehouden.  
• Voor het kleintje dorpsfeest is er een vergunningsaanvraag gedaan 

voor een feesttent op de stenen bij het kaatshokje. Als dit goedgekeurd 
wordt dan blijft de tent staan zodat we die kunnen gebruiken met de 
heren 30+ en 50+. 
 

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

4. Jaarverslag secretaris ( zie infoboekje ) 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Jaarverslag penningmeester  

Petra geeft een heldere uitleg over het financiële verslag van 2016.  We 

hebben een positief resultaat bereikt. Petra wordt bedankt. 

6. Begroting 2016 
Petra geeft uitleg over de begroting. Petra wordt hiervoor bedankt. 
 

7. Verslag kascontrolecommissie 
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Hendrik Kootstra en Jan Schotanus hebben de financiële administratie 

gecontroleerd. Ze konden geen onregelmatigheden ontdekken in de 

boekhouding. De kascommissie stelt voor om decharge te verlenen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord.  

Jorrit Geertsma gaat uit de commissie. Hendrik Kootstra komt in de 

commissie ( was reserve ) en Gosse J. Hoekstra wordt reservelid. 

8. Wedstrijdagenda 2017 
Er is weer een goed gevulde agenda samengesteld. Mogelijk komt er in 
augustus nog een ledenpartij bij ivm de latere start van het voetbalseizoen. 
 

9. Federatie 
De federatie is zeer tevreden over het jaar 2016. Op de wedstrijden kwam 
veel jeugd op af. 
Het federatiebestuur bestaat op dit moment nog maar uit 3 leden. Dit is een 
zorgelijke ontwikkeling. Er komt mogelijk een voorstel vanuit de federatie 
dat iedere vereniging ( om toerbeurt   een bestuurslid te leveren voor een 
aantal jaar. 
Op 24 juni is er een zachte bal federatie wedstrijd voor afdelingen.  
 

10. KNKB voorstellen 
• Vanuit de KNKB vragen ze om in te stemmen met het eenlingenbeleid. 

De beide besturen moeten het ermee eens zijn dat het spelend lid voor 
een andere vereniging uitkomt. Ook krijgt de TC van de 
desbetreffende categorie hier een rol in. Zij kunnen advies geven over 
een spelend lid die mogelijk met het partuur uitkomt uit een lagere 
categorie. De vergadering steunt dit voorstel. 

 

11. Bestuursverkiezing 

Jacob Faber wordt voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur. Jacob is 

zelf afwezig maar de vergadering ontvangt dit voorstel met applaus.  

12. Rondvraag 
• Gosse J. Hoekstra: Heeft de KV ook inzicht in de financiële situatie van 

het MFA.  Dit hebben we op dit moment niet. Het bestuur is tevreden 
over de samenwerking met de stichting MFA. 

• Gosse J. Hoekstra: Is het een idee om een mobiel pinapparaat te 
gebruiken met de hoofdklasse. We zullen in het overleg met het MFA 
hier naar vragen. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
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Wist u dat……..  

…..We in december een “sipelactie” hebben gehad ? En de in KV Minnertsgaaster 
clubkleuren rode en gele uien werden gesponsord door Holwerda & Zn? 

 

 

  

 

…..Dit ons zoveel geld heeft opgeleverd dat we er inmiddels 12 kleine kaatswanten 
van hebben aangeschaft voor de beginnelingen zodat ze professionele training 
kunnen krijgen zonder gelijk een hele investering te doen? 

……Ze er zo uitzien: 

 

…..We 19 januari een Wall Ball ledenpartij hebben gehad met aaneensluitend een 
nieuwjaarsborrel. En dat de winnaars van de partij Marten Bergsma en Jeroen 
Haarsma waren. 

…..Wij 200 nieuwe krammen hebben besteld en 2 nieuwe velden aan lijnen zijn 
gekocht in 2018? Dit was nodig omdat we de laatste seizoenen vaak moesten bij 
lenen van buurtverenigingen.  
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…..We 12 oude banken hebben gekregen van KV Marssum en we deze laten voorzien 
van een nieuwe plank en op gaan verven? 

…..We een grote inventarisatie voor de afdelings- en d.e.l. kleding hebben gedaan in 
de winter. Zo hebben we, daar waar nodig, bij kunnen bestellen en lopen de leden 
van KV Minnertsga er van de zomer weer goed bij!  

……Je aan kan geven bij de jeugdcommissie dat je een set wil lenen van de KV 
Minnertsga. Je betaalt per set een huurprijs van 10 euro per jaar. Als er iets kapot 

gaat, of de kleding wordt te klein, dan kan je nieuwe halen c.q. inruilen voor een 

andere set. De maten gaan van 128 t/m XL. 

…..De jeugdcommissie van plan is komend seizoen een keatskamp te organiseren!  

 …..We aan het bekijken zijn naar mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouw van 
ons keatshokje. Wordt vervolgd!  
 
…..De spelers categorieën als volgt zijn: (spelers tot 17 jaar worden beschouwd als 
jeugd) 

 a. meisjes en dames: 

- meisjeswelpen : nog geen 10 jaar; 

- meisjespupillen : 10 en nog geen 12 jaar; 

- schoolmeisjes : 12 en nog geen 14 jaar; 

- meisjes : 14 en nog geen 17 jaar; 

- dames : 17 jaar en ouder. 
 

 b. jongens en heren: 

- jongenswelpen : nog geen 10 jaar; 

- jongenspupillen : 10 en nog geen 12 jaar; 

- schooljongens : 12 en nog geen 14 jaar; 

- jongens : 14 en nog geen 17 jaar; 

- junioren : 17 en nog geen 22 jaar; 

- senioren : 22 jaar en ouder. 

 
……De buitentrainingen worden gegeven op de donderdagavond en de eerste 

training is gepland op donderdag 19 april.  

……Je je hiervoor op kan geven via jeugdkvminnertsga@gmail.com? 

….. We op zaterdag 7 juli een Wilde Partij  met zachte bal voor iedereen organiseren 
en we hiervoor een hele bijzondere sponsordeal hebben afgesloten met Anker& 

Anker! 

…..Er komend seizoen 2 hoofdklasse teams in Minnertsga trainen?  

mailto:jeugdkvminnertsga@gmail.com
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Bestuur KV Minnertsga beklimt Alpe d’Huez om zieke 
leden hart onder de riem te steken  

Ieder jaar beklimmen vele mensen de Alpe d'Huez voor het goede doel. Om onmacht 

om te zetten in kracht, iets te kunnen doen en geld te inzamelen voor onderzoek 
naar kanker. Die onmacht voelde het bestuur van kaatsvereniging Minnertsga ook. 

Het kaatsbestuur gaat daarom dit jaar deze berg beklimmen. Op 7 juni 2018 vindt 

de dertiende editie van Alpe d’HuZes plaats. Reden om mee te doen is het feit dat 

een bestuurslid en een drietal leden getroffen zijn door deze ernstige ziekte.  

Alpe d’HuZes is een jaarlijks terugkerend fiets- en loopevenement voor KWF 
Kankerbestrijding. Bij dit evenement beklimmen renners zo vaak mogelijk de Tour 
de France-berg de Alpe d’Huez. KV Minnertsga doet met het bestuur mee, met als 
doel zoveel mogelijk geld bijeen te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan 

het onderzoek naar kanker. Naast de inzameling willen de bestuursleden een daad 
stellen om de zieke leden te laten voelen dat de vereniging naast hen staat.  

‘Wy wolle harren sjen litte dat wy ús belutsen fiele by dy striid’. Met deze 
overtuiging wil KV Minnertsga zich inzetten voor mensen die getroffen zijn door de 
ziekte, haar bestuurslid en de betreffende leden in het bijzonder.  

Wilt u het bestuur van KV Minnertsga steunen? Ga dan naar onze actiewebsite via 
www.kvminnertsga.nl en doneer. Daarnaast organiseren wij tevens de volgende 
acties in het dorp: 

Zaterdag 17 maart Carwash: Voor een donatie wordt 
uw auto schoon gemaakt op het vernieuwde 
dorpsplein bij de kerk! 

Vrijdag 20 april Loop/wandeltocht: Een sportieve 
actie waarbij het inschrijfgeld naar KWF gaat.  

Vrijdag 18 mei Benefit-diner: Reserveer een stoel 

voor 50,-om te genieten van een heerlijke maaltijd 
inclusief drinken. Gedurende de avond wordt u 

vermaakt met gastsprekers en live muziek. Opgave 

mag via wassenaarjacob@gmail.com 

In aanloop naar deze acties wordt u op de hoogte 

gehouden! 

  

http://www.kvminnertsga.nl/
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Waar zouden we zijn zonder onze sponsors?  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

    ADAM JOOSTEMA 

     BERLIKUM 

 

 

 

 FA. HOLWERDA & ZN 

MINNERTSGA 

KLEINVERPAKKING UIEN 
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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/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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Jaaroverzicht jeugd 2017 

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

en Simona Kootstra. Dit werd per week afgewisseld en de opkomst was rond de 10 a 

12 kinderen.De zomertrainingen werden verzorgt door Chris Wassenaar, Richard 

van Wier, Anna Koostra en Maaike Bruinsma. Bij de eerste groep maar liefst 14 

kinderen en bij de twee groep ongeveer 6. 

Allen bedankt voor jullie inzet! 

Dit jaar was er bij de mini's een grote opkomst, hier zijn we als vereniging erg blij 

mee! Voor een kleine bijdrage doen ze mee aan de leuke/speelse trainingen en 
kunnen ze in de zomer meedoen aan themawedstrijden/spellen. 

Een aantal kinderen hebben zelf al een kaatshandschoen aangeschaft omdat ze toch 
door willen zetten met deze mooie sport, super! 

Bij de tweede groep jeugd ( 6-8 kinderen) hebben we leuke en intensieve trainingen 

gezien. 

Het aantal wedstrijden in de zomer was minimaal, ook vanwege het niveau verschil 

en opgave. We hopen volgend jaar weer volop te kunnen genieten van deze toppers! 

Voorbeelden themapartijen 2017:                                                                              
Koningspartij, Carnavalpartij, Boerderijpartij en kleine PC. 

We hopen langzamerhand meer jeugd in beweging te krijgen en op de velden te zien 
bij dit prachtspultsje! 

 

 

De jeugdcommissie; 

Amarens Joostema 

Chris Wassenaar 

Annelies van der Molen 

Nelie Steenstra 

Maaike Bruinsma 
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Vooruitblik kaatsseizoen jeugd 2018 

 

We zien dat heel veel jonge kinderen weer op het kaatsveld 

verschijnen! Het lijkt erop dat de investeringen in de jeugd hun 
vruchten afwerpen. Zo zijn we dit winterseizoen gestart met 16!! kinderen in de 

jongste groep. Een prachtig resultaat voor ons, daar worden wij ook enthousiast 
van! 

En we proberen natuurlijk vol enthousiasme er weer nieuwe jeugd bij te krijgen! 
De jeugdcommissie is bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, en 

dit mogen jullie allemaal verwachten; 

• Wintertrainingen ( vrijdag 9-2 t/m 6-4) vanaf 5 jaar 
• Zomertrainingen  ( donderdag 19-4 t/m 12/6) vanaf 5 jaar 
• Competitiekaatsen  
• Kaatshandschoenen (bruikleen) vanuit de KV! 
• Thema ledenpartijen met spellen en activiteiten 
• Kaatskamp en logeren 

 

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

     Voor meer informatie of opgave: www.jeugdkvminnertsga@gmail.com 

KALENDER 2018: 

• Zaterdag   9 juni     15.00  Kippetjespartij 

• Vrij/zat   29+30 juni       17.00-10.30 Kaatskamp (7 

t/m 12) 

• Zaterdag 30 juni   11.00  Ouder/kind partij 

• Do/vrij   12+13 juli   18.30  Straatkaatsen 

• Zaterdag  4 augustus    15.00  Lytse PC 

• Zaterdag  18 augustus  15.00  Strandpartij  

 

 

 

 



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 20 

Competitiekaatsen senioren 

 
Afgelopen seizoen werd er veelvuldig gekaatst op de donderdagavond. Zowel het 
competitiekaatsen als de jeugdtrainingen werden op deze avond gehouden. Met een goed 
gevuld veld als resultaat. De start van de competitie was op 4 mei en eindigde 24 augustus. 
Er zijn 14 speelrondes geweest (zonder afgelasting door het weer!) met in totaal 26 
verschillende deelnemers. Gemiddeld konden er voor het competitiekaatsen 2 perken 
gelegd worden. Na de tijd werd er gezellig na gezeten, waarbij op toerbeurt werd gezorgd 
voor een versnapering! 
 
Komend seizoen gaan we verder waar we gebleven zijn. Met een goede opkomst, leuke 
kaatspartijen en een gezellige nazit. Tevens zorg je ervoor dat je op tijd in vorm bent voor de 
ledenpartijen.  
 
Dus houd je donderdagavond vrij vanaf de start van het nieuwe seizoen op                
donderdag 3 mei! 
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Sponsorcommissie 

Voor de sponsorcommissie is 2017 een productief jaar geweest. Zo zijn er weer 

nieuwe sponsoren aangetrokken en hebben we leuke acties gehouden. 

In april van het vorige jaar is er een avond georganiseerd voor leden, vrijwilligers 

en sponsoren. Deze avond was de heer Wim Anker aanwezig als spreker. Wij 

kunnen u melden dat de gebroeders Anker vanaf dit jaar ook sponsor zijn van onze 

kaatsvereniging! Over de invulling hiervan wordt nog gesproken, maar ideeën zijn 

er in overvloed. 

 

Twee jaar geleden heeft een ploegje handige mannen de omlijsting van de 

sponsorborden aan de kant van de tennisbaan vernieuwd en afgelopen mei is dit 

gebeurd aan de kant van de ijsbaan. Zo zorgen wij ervoor dat onze sponsoren een 

mooi plekje hebben aan het kaatsveld en dat dit het gehele jaar door goed 

onderhouden wordt.  
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Dat er wel vaker ludieke acties zijn, blijkt ook uit de extra sponsoring op de 

hoofdklasse. Daalimpex en Loonbedrijf Joostema stelden voor elke partij beiden 

100 euro beschikbaar, maar bij elke buitenslag ging hier weer 20 euro van af. Zo 

konden de parturen een extra zakcentje verdienen en werd ditzelfde bedrag door 

beide firma’s afgedragen aan  Stophersentumoren.nl. Deze actie heeft veel positieve 

aandacht gekregen in zowel het dorp, als de media. 

In december is er weer een sipelactie gehouden. Onze trouwe sponsor firma 

Holwerda & Zn. heeft sipels beschikbaar gesteld welke een groepje enthousiaste 

vrijwilligers door weer en wind aan de deuren hebben verkocht. Met de opbrengst 

hiervan zijn er 12 nieuwe kaatswanten aangeschaft voor de jeugd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u ook een bijdrage willen leveren aan onze vereniging of heeft u nog vragen 

of opmerkingen, neem dan contact op met iemand van de sponsorcommissie. 

 

Sponsorcommissie: 

Wietze Schuiling 

Bauke Kootstra 

Adrie Weiland 

Janneke Faber-van der Weg 

Sponsoring@kvminnertsga.nl 

mailto:Sponsoring@kvminnertsga.nl
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Club van €25 K.V. Minnertsga 

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

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

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

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

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

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

onze vereniging te waarborgen! 

  

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

 

 

  

mailto:sponsoring@kvminnertsga.nl
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Wedstrijdagenda KV Minnertsga 2018 

 
Zaterdag 26 mei  Nachtkaatsen      20:00 uur 

Zondag 3 juni  KNKB heren 1e + 2e klas v.f. Cees Bonnemapartij 10.00 uur 

Zaterdag 9 juni  Ledenpartij alle categorieën ( jeugd om 15.00 uur ) 16.00 uur 

Vrijdag 29 juni Kaatskamp jeugd      17.00 uur 

Zaterdag 30 juni Ouder / Kind partij      11.00 uur 

Zaterdag 30 juni Ledenpartij Senioren      16.00 uur 

Zaterdag 7 juli  Wilde Partij ( zachte bal )     10:00 uur  

Donderdag 12 juli  Straatkaatsen opgave per straat    19:00 uur 

Vrijdag 13 juli  Straatkaatsen opgave per straat    19:00 uur 

Woensdag 18 juli KNKB hoofdklasse heren / dames v.f.   15.30 uur 

Donderdag 19 juli Ledenpartij senioren      16:00 uur 

Zaterdag 4 aug. Ledenpartij alle categorieën ( jeugd om 15.00 uur ) 16:00 uur 

Zaterdag 18 aug. Ledenpartij alle categorieën ( jeugd om 15.00 uur ) 16:00 uur 

Zondag 26 aug. KNKB jongen A / B      10.00 uur 

Zaterdag 1 sept. Pearkekeatsen      19.00 uur 

Zondag 9 sept. Barradeelpartij alle categorieën    11.00 uur  
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Wedstrijdagenda Federatie 2018    

       

         

vrijdag 11-mei Wijnaldum 16:30 Del. welpen / pup / schooljeugd / 

          jongens / meisjes  

vrijdag  25-mei Sint-Jacob 16:30 Del. welpen / pup / schooljeugd / 

          jongens / meisjes  

vrijdag  01-juni Oosterbierum16:30 Del. welpen / pup / schooljeugd / 

          jongens / meisjes 

vrijdag 15-juni Tzummarum 16:30 Afd. welpen / pup / schooljeugd /   

jongens / meisjes 

vrijdag 22-juni Sint-Anna 16:30 Del. welpen / pup / schooljeugd /   

jongens / meisjes 

zat.  23-juni *  13:00 Afd. senioren  

vrijdag 29-juni Tzummarum 16:30 Del. welpen / pup / schooljeugd /   

jongens / meisjes 

vrijdag  06-juli  Sexbierum 16:30 Afd. welpen / pup / schooljeugd /   

jongens / meisjes 

vrijdag  13-juli  Harlingen 16:30 Del. welpen / pup / schooljeugd / 

  jongens / meisjes 

zondag 09-sept.  Minnertsga 11:00 Afd. Barradeelpartij jeugd: 

alle categorieën 

zondag 09-sept.  Minnertsga 11:00 Afd. Barradeelpartij senioren 
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Schema perkleggen 2018 

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

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

Hierbij het overzicht voor het leggen van de perken. 

 

 

Groep 1: 

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

Data:    Wedstrijd:    Perken leggen: 

Zaterdag 26 mei Nachtkaatsen   25 mei    19.00 uur 

Zaterdag 30 juni Ledenpartij Senioren  29 juni 19.00 uur 

Zaterdag 18 aug. Ledenpartij alle categorieën  17 aug  19.00 uur 

Zondag 9 sept. Barradeelpartij ( Federatie )  8 sep   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 
Age Anne Posthumus 
Meino de Vries 
Rein G. Faber 
Rein S. Faber 
Koos Stapert  
Pier Tilma 
 
Data:     Wedstrijd:    Perken leggen: 

Zondag 3 juni  KNKB heren 1e + 2e  klas  2 juni   19.00 uur 

Zaterdag 7 juli   Wilde Partij ( zachte bal )  6 juli   19.00 uur 

Zondag 26 augustus  KNKB jongens A / B   25 aug  19.00 uur 

 

Groep 3: 

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

Zaterdag 9 juni  Ledenpartij alle categorieën 8 juni   19.00 uur 

Zaterdag 4 augustus  Ledenpartij alle categorieën 3 aug   19.00 uur 

Zaterdag 1 september Pearkekeatsen   31 aug  19.00 uur 

 

Mocht je verhinderd zijn dan graag ruilen met iemand van een andere groep. 
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Keurmeesterschema 2018 

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 3 juni Heren 1e en 2e klas vf.    Aanvang 10.00 uur            
     
   
Auke Akkerman  
Jan Sense Boomsma 
Willem Hein de Haan 
Jorrit Geertsma 
Pier Tilma  
Jettie Wassenaar      
Wybe Hoekstra  
Tjeerd Zuidema       
Johannes Jensma      
Nico Zonderland      
Jan Stroosma       
Nico Sinnema       
Sijbe Joostema       
Bauke Kootstra       
Cor Poelstra 
Oege van der Mossel      
Abe de Roos       
Klaas Anne Terpstra      
Haye Stellingwerf      
Koos Stapert       
Wouter Jan de Roos      
Siete Wassenaar      
Ruurd Stellingwerf     
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Woensdag 18 juli Heren en Dames hoofdklasse   Aanvang 15.00 uur 
       
Marten Andringa     Koos Faber 
Sieb Driessen     Gosse Hoekstra  
Wesley Vriesema     Hein W. de Vries 
Jannine Klaver     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      Janny Hylkema 
Maartje Wassenaar     Bart Stroosma 
Pier Tilma      Jacobus Zwart jr 
Tjeerd Zuidema     Gerrit Jan Visser 
Jannine Klaver     Geert Andringa 
Chris Wassenaar     Klaas van der Schaar 
Lusanne Klaver     Aalzen de Haan  
Ruurd de Vries      Cor Poelstra 
    
Zondag 26 augustus Jongens A / B    Aanvang: 10.00 uur 
   
Wim Abma 
Geert Andringa 
Roan-Hein Joostema 
Sieb Driessen 
Maarten Jan de Haan     
Albert Helder 
Ydo Hoekstra 
Bram Joostema 
Chris Wassenaar 
Erik Kamstra 
Sjoerd van der Kuur 
Jeroen Miedema 
Jaap van Rees 
Gerrit Jan Visser 
Peter Sinnema 
Herre de Vries 
Ruurd Stellingwerf        
Gerlof Glazema       
Jorn Helder        
Simon Zeldenrust      
Ruurd de Vries       
Willem de Vries  
Gerd Boomsma           
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VVV-erelid meester Bindert de Jong  

Ieder jaar hebben we in “It Noarderljocht een verhaal uit het jubileumboek. Deze 
keer het verhaal van VVV-erelid meester Bindert de Jong: 
 

 “Ferienings binne it libben fan in doarp!” 

 Het is een mooie zomerdag in juli 2012. Bindert de Jong staat te poseren in de 

achtertuin van zijn huis in hartje Stiens. De oud-Minnertsgaaster kijkt vriendelijk in 

de lens en volgt de aanwijzingen van de fotografe nauwkeurig op. Achter hem staan 
zonnebloemen in bloei. Toevallig, zo beweert hij zelf. “Myn frou en ik hawwe dy 

blommen noait siedde, se wienen der samar.” Typerender kan het bijna niet. Bijna 

alle zaken waar het voormalige schoolhoofd in zijn leven annex mee was, leken 
‘zomaar’ op te bloeien. Zo ook de VVV Minnertsga. 

 De 85-jarige Bindert de Jong – in Minnertsga beter bekend als meester De Jong – is 

erelid van de VVV. Een bijzondere titel, te meer omdat hij de enige is die deze titel 
ooit heeft gekregen. Toch hoor je hem er niet over pochen, dat ligt gewoon niet in 
zijn aard. Meester De Jong is een bescheiden man, een mensenmens, met hart voor 
de maatschappij. Allemaal eigenschappen waar Minnertsga van heeft kunnen 
profiteren. 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 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 
levendigere Stiens. Ook de buurdorpen Jelsum en Cornjum waar hij de zes jaar 

daarvoor als onderwijzer werkte, hadden een actiever verenigingsleven. “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. En 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. 

 Meester de Jong, de kaatser 

De kleine Bindert kreeg het kaatsen met de paplepel ingegoten. Zijn vader was in 
Stiens bestuurslid van de kaatsvereniging. “Ik tink dat ik 10 jier wie doe’t ik begûn 

te keatsen. Ik gong foar it earst fuort te keatsen mei it skoalkeatsen. Ik ha ek in kear 

op de Freule stien. En fansels mei Marten van der Leest op in Bûnspartij. Marten wie 

in geweldige keatser, miskien wol de bêste dy’t Stiens oait hân hat. It wie dan ek in 
hiele eare om as foarminst mei him te keatsen!” 

De Jong zijn specialiteit was uitslaan. De ballen die hij als achterinse voor zijn 
rekening nam kwamen hard en ver. Opslaan deed hij ook. Maar, zo vertelt De Jong, 
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eigenlijk was hij niet een superkaatser. “Ik koe eins better fuotbalje.” Voetballen 
deed hij in Stiens bij de jeugd en senioren en later als linksbinnen bij DTD uit 

Cornjum. Hij werd zelfs nog geselecteerd voor het Friese Elftal. In Minnertsga heeft 
meester De Jong niet veel gevoetbald. Echter, hij richtte met een aantal metgezellen 

wel een voetbalclub op. Dat gebeurde in 1966; De Jong werd voorzitter. 

Kaatsen kon in Minnertsga al eerder en dus meldde De Jong zich direct aan bij de 

VVV toen hij naar Minnertsga verhuisde. “Ik woe keatse. Boppedat wie it goed om 

lid fan in feriening te wurden. Sa koe ik minsken kennen leare yn it doarp.” De VVV 
was overigens niet alleen een kaatsvereniging, maar organiseerde ook kaarten en 

biljarten in het café. Ook daar deed de onderwijzer graag aan mee. Hoofdmoot voor 

hem – en trouwens ook voor de VVV – was echter het kaatsen. En dat pakte meteen 
goed uit, want een jaar nadat hij lid werd pakte De Jong een prijs op de 

Bondswedstrijd voor senioren. Samen met Sipke Vis en Marten Bonnema eindigde 
hij als 5e. Toendertijd een hoogtepunt, aangezien V.V.V. in die periode niet veel 

prijzen won. De Jong genoot ook van de wedstrijden die hij kaatste voor de tweede 

klasse afdeling. “Dan keatsten wy bygelyks yn Ried of Doanjum. It wie altyd 
spannend en wy koenen aardich meikomme, mar winne dienen wy spitigernôch 
hast noait.” Daarnaast kaatste De Jong vooral mee met ledenpartijen of 
competitiekaatsen. Gezellig vond hij dat. “De leden fan Nocht en Wille en VVV 

keatsten mei-elkoar. In moaie tiid. Earst keatse en dan nei de tiid yn ‘e herberch 
sitte te swetsen.” Op latere leeftijd pakte De Jong overigens ook nog de nodige 

prijzen in de ‘âldste klasse’, ofwel de 40+ klasse. Hij kaatste dan samen met dokter 

Hibma, Kryst Wassenaar, Sipke Vis of Gerrit van Rees. Met die laatste twee won hij 
geregeld de Barradeelpartij. De Jong stopte rond zijn zestigste met de kaatssport. 

Meester de Jong, het bestuurslid 

De onderwijzer was nog maar net twee jaar lid van VVV of hij werd gevraagd voor 
het bestuur. In 1959 trad hij aan als secretaris. “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 hast net.” Ook het veldje waar op 

werd gekaatst en gevoetbald was de onderwijzer een doorn in het oog. Het veld, dat 
beheerd werd door voorzitter Sake Holwerda, was een waardeloos veld, volgens De 

Jong. “Der wie gjin gelegenheid om dy te ferklaaien. Dat dienen wy op it fjild. Nei de 

tiid wasken wy ús by Sake Holwerda of Sjoerd de Groot yn de loads. Letter rjochten 

wy twa keamers fan in ûnbewenber ferklearre húske yn as klaaikeamers. It fjild wie 
ek altyd drekkich. Ik sjoch Sake noch oer it gers glydzjen om te sjen oft wy wol 

spylje koenen. As er dan wer ris sei dat it net koe, hie ik de hel yn. Nee, dat greidsje 
wie neat om neat.” 

Verandering in de accommodatie kwam halverwege de jaren ‘70. Het was 
wethouder Bierma van de gemeente Barradeel die ervoor zorgde dat Minnertsga 

een echt sportcomplex kreeg. Even daarvoor had De Jong de rol van voorzitter van 
VVV overgenomen. Achteraf bestempelt hij de komst van het nieuwe sportcomplex 
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als het hoogtepunt van zijn voorzittersperiode. Het sportcomplex bestond overigens 
niet alleen uit een kaatsveld, ook de voetbalvereniging – waarvan De Jong toen dus 

ook voorzitter was - kreeg een aantal velden. Zelfs een tennisbaan werd aangelegd, 
ook al was er in Minnertsga nog geen officiële tennisvereniging. Een tijdje later 

toverde de gemeente nog wat extra geld uit het potje ‘Algemene Werken’ waardoor 

de sportvelden vervolmaakt konden worden met een kantine en kleedkamers. 

Meester De Jong had graag gezien dat de christelijke kaatsvereniging ook mee was 

gegaan naar het nieuwe kaatsveld. Sterker nog, hij drong toen al aan op een fusie. 
“Ik fûn dat der op sa’n lyts doarp net twa keatsferienings hoegden te bestean. 

Boppedat keatsten wy altyd al mei-elkoar, wêrom dan net folslein byelkoar? Dat wie 

net allinne finansjeel better, mar ek op sportyf flak. Wy koenen it yn dy tiid nea 
winne fan de doarpen om ús hinne. Tsjummearum, Berltsum en St.-Jabik, se wienen 

altyd better. En dat wylst beide ferienings wol talinten ôfleveren. Ik hie dy talinten 
graach byelkoar yn ien partoer setten. Wy hawwe doe al wol mei Nocht en Wille 

sprutsen oer in fúzje, mar de Minnertsgeasters wienen der noch net klear foar.” 

 Het nieuwe kaatsveld bracht de VVV veel goeds, zo vertelt De Jong. “Dat fjild joech 
ús de mooglikheid om trainingen foar de jongerein op te setten. Fierder krigen wy 
no de kâns om in KNKB earste klassepartij te organisearjen.” Dat kon trouwens niet 
voordat het veld een klein beetje groter werd gemaakt. “Doe’t it nije keatsfjild der 
lei, die al gau bliken dat wy as bestjoer de ferkearde maten oan de gemeente 

trochjûn hienen. Us fjild foldie oan de KNKB maten, mar wy hienen oan de 
sydkanten net in meter oer. Dat koe sa net fansels, der wie gjin romte om op te 
slaan. Lit stean foar publyk. Gelokkich waard it fjild rillegau grutter makke en 
koenen wy yn 1982 ús earste offisjele earsteklassepartij hâlde.” De eerste klasse 

was in die tijd het hoogste kaatspodium. Bij het organiseren van zo’n partij kwam 
dan ook heel wat kijken. De Jong: “Wy hienen gjin grutte merkekleden lykas oare 

grutte ferienings, yn Minnertsgea wie it wat ienfâldiger. Ik wit noch dat wy in soarte 
fan checklist krigen fan it Stienser bestjoer. Dêr stie bygelyks op dat wy de EHBO 
regelje moasten. Dy hiele organisaasje wie nij foar ús. Mar yn elk gefal, Minnertsgea 

hie in earsteklassepartij. Belangryk, want as der yn jo doarp op it heechste nivo 

keatst waard, hearden jo der by yn de keatswrâld.” 

Meester De Jong was van 1979 tot 1986 eveneens voorzitter van Federatie 

Barradeel. Een fijne tijd, zo vertelt hij. “De Federatie bestie doe út minder doarpen 

as no. It wurk wie te oersjen dus. Boppedat wie der altyd in soad animo foar de 
partijen. Ik hie ek nocht oan de jierlikse fergaderingen. Dêr troffen jo keatsers fan 

formaat. Bygelyks de Vogels’ út Tsjummearum. Ik fûn it machtich om mei sokke 
mannen oer it spultsje te praten.” Toen De Jong in het bestuur van de Federatie zat, 

is ook de wintertraining voor jeugdleden opgezet. Dat waren trainingen in de 
sporthal van Tzummarum, voor speciaal daarvoor geselecteerde jeugdleden. 

Meester de Jong, erelid en lid van verdienste 



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 33 

Maar liefst 28 jaar vervulde Bindert de Jong de functie van bestuurslid van VVV, 
daarnaast zat hij nog zo’n zeven jaar in het bestuur van de Federatie. Een enorme 

staat van dienst beseften de overgebleven bestuursleden toen meester De Jong de 
hamer overdroeg aan zijn opvolger Germ Wassenaar. Op de ledenvergadering van 

april 1987 benoemden zij hem tot erelid van de vereniging. Daarnaast droegen ze 

hun oud-voorzitter officieel voor bij de bond voor het bondsinsigne. Na afloop van 

dat seizoen werd De Jong benoemd tot ‘Lid van Verdienste van de KNKB’. Het 
bijbehorende speldje vervult hem met trots. 

 Inmiddels woont De Jong alweer 15 jaar in Stiens. Toch is hij Minnertsga niet 

vergeten. “Ik folgje it keatsen yn Minnertsgea noch. Ik kom alle jierren by de 

haadklasse. Gesellich fyn ik dat. Minnertsgea hat no trouwens mear súkses as yn ús 
tiid. Ik ha de lêste jierren faak ris tocht: ‘Ferrek, ik wenje der net mear en no sil it 

heve’. Wy hienen noait dreame kinnen dat Minnertsgea nochris safolle winne soe.”  

 Op de vraag wat een man bezielt om zo lang en zo intensief vrijwilligerswerk te 
doen, geeft De Jong een simpel doch doeltreffend antwoord. “Ik fûn it moai om te 

dwaan. It heart miskien ek wol wat by in skoalmaster. Dy bemouie har graach mei 
dingen. Boppedat hienen jo yn dy tiid as skoalhaad ek folle mear in maatskiplike 
taak; in aktyf doarp betsjut ommers mear learlingen foar de skoallen. Dêrom is it ek 
sa moai dat de keatsferiening no hûndert jier bestiet. Ferienings binne it libben fan 
in doarp, tink dêr goed om!” 

 

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