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“Duim omhoog” 

Op het moment van schrijven wint Ireen Wust de 1500meter op het WK afstanden. 

Voor Paulien, haar net overleden hartsvriendin. Ze steekt haar middelvinger op 
tegen de verschrikkelijke ziekte kanker. Ik doe dat ook, en dat voelt goed. Voor de 

lieve mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.  

Als bestuur hebben we vorig jaar getracht om een bijdrage te leveren tegen deze 
ziekte, hoe machteloos het soms ook voelt. Samen hebben we geprobeerd moed te 

putten, en kracht te geven door het beklimmen van de Alpe ‘d Huez. Wat heeft die 

sportieve actie veel ontroering en emotie gebracht, uniek om mee te mogen maken! 

Dat we daarbij ook nog meer dan 15.000 euro, samen met onze dorpsgenoten, voor 
het KWF hebben opgehaald is voor iedereen een groot dankwoord waard. 

Naast het drukke Alp ‘d Huzes programma voor de bestuursleden hebben we 
geprobeerd het kaatsseizoen zo goed mogelijk voor te bereiden. Voor sommigen 
voelde dat door de drukte misschien als een valse start. So what! We hebben er met 

zijn allen het beste van gemaakt!  

Want wat is er veel gebeurd in het afgelopen jaar waar we met trots op terug 

kunnen kijken. De terugkeer van het kaatskamp voor de jeugd, het diploma kaatsen 
en de kind-ouder partij. Goede deelname aan de ledenwedstrijden en het 
competitiekaatsen. De winst van Wesley, Herre en Marten op de Jong Nederlân, de 

wilde Anker&Anker partij en wederom een zeer geslaagde hoofdklasse week. En 
aan het einde van het seizoen 20 Minnertsgaaster winnaars op de barradeelpartij! 

En wat staat ons dan in het nieuwe jaar te wachten? Nog meer aandacht proberen te 

geven aan de jeugd. Mooi is het dan ook om te zien dat op onze eerste 
trainingsavonden in de zaal zoveel kinderen af komen. Hadden we een aantal jaar 
terug nog geen wintertraining, nu zijn er meer dan 30 kinderen! Prachtig om zoveel 

enthousiasme te zien! Vorig jaar hebben we voor de jongste jeugd handschoenen 
aangeschaft, dit jaar gaan we dit voor de wat oudere jeugd doen. Drempelverlagend 

voor iedereen. 

Ook worden er volop plannen gesmeed hoe we de catering voor onze vrijwilligers 
kunnen verbeteren. Bouwtekeningen en offertes van een nieuw “keatshokkie”, of 

moeten we het toch anders doen. Hier praten we graag met u over op onze 

ledenvergadering op 8 maart. Een week later (15 maart) gaan we de winnaars van 

de Jong Nederlân en onze vrijwilligers in het zonnetje zetten, wij verwachten u 
natuurlijk allemaal! 

Na 5 jaar als bestuurslid gaat René Kamstra ons bestuur verlaten. Hij heeft zich al 

die jaren met veel passie ingezet voor onze vereniging, en dat is beslist een groot 
compliment waard!  
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Namens het bestuur wil ik u als lid en vrijwilliger bedanken voor de inzet voor onze 

vereniging. Zonder de hulp van al die vrijwilligers is het niet mogelijk om alle 
activiteiten van KV Minnertsga te organiseren.  

En dan wordt de opgestoken middelvinger toch weer snel een duim omhoog! 

 

Groet, 

Jacob Wassenaar, voorzitter  
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Winnaars 
juniorenbond 2018 
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Contactgegevens  

 

BESTUUR 

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

Gerard Sinnema         Secretaris 
06-55718685           secretaris@kvminnertsga.nl / sinnemag@hotmail.com 
 
Petra Bouma             Penningmeester 
06-83094025             penningmeester@kvminnertsga.nl / s.bouma01@hetnet.nl 

Rein Faber               Ledenkaatsen, veld en materiaal    
06-42155253             reinsfaber@hotmail.com            

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

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

Esther Riemersma Algemeen lid  
06-25458475           samsam84@msn.com 

 

 

mailto:voorzitter@kvminnertsga.nl
mailto:wassenaarjacob@gmail.com
mailto:secretaris@kvminnertsga.nl
mailto:sinnemag@hotmail.com
mailto:penningmeester@kvminnertsga.nl
mailto:s.bouma01@hetnet.nl
mailto:reinsfaber@hotmail.com
mailto:sponsoring@kvminnertsga.nl
mailto:admin@wrschuiling.nl
mailto:jacob.faber4@gmail.com
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Commissies 

 
 

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

TECHNISCHE COMMISSIE 

Willem de Vries  06-30619793 willemdevries46@hotmail.com 
Gerard Sinnema          06-55718685             sinnemag@hotmail.com 

SPONSORING  

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

HOOFDKLASSE COMMISSIE 

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

Rein Faber   06-42155253             reinsfaber@hotmail.com            
Hein de Vries    
Rein G. Faber   06-52032504 rfaber@riedex.nl 
Klaas Anne Terpstra 06-31678832 klaas-anne@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 
 
 

mailto:sinnemag@hotmail.com
mailto:reinsfaber@hotmail.com


“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 9 

 

 

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 

Gerard Sinnema         06-55718685  secretaris@kvminnertsga.nl 
       sinnemag@hotmail.com 
 
 
 

  

mailto:jacob.faber4@gmail.com
mailto:secretaris@kvminnertsga.nl
mailto:sinnemag@hotmail.com
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Leeuwarder Courant 12-08-1993 
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Jaarverslag 2018 

 

Wat kunnen we als KV Minnertsga terugkijken op een geweldig jaar. Heel veel 
positieve zaken zijn er gebeurd.  
 
Op 9 maart hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Feike Jochum Vogel nam 
na 9 jaar afscheid van het bestuur. Feike werd bedankt voor zijn jarenlange 
bestuurlijke inzet.   
 
Bijna het gehele bestuur heeft dit jaar de Alpe d’huez beklommen om geld op te 
halen voor meer onderzoek tegen kanker. Door verschillende acties te houden en 
heel veel giften is er zo’n 15.000 euro opgehaald. Het was een hele belevenis en een 
prachtige ervaring. Dat er meer onderzoek nodig is tegen deze ziekte merken we 
allemaal, ook binnen onze vereniging.  
 
 
 

 
 
 
In 2018 zijn Gerrit de Vries, Piet Miedema en Maartje Wassenaar ons ontvallen.  
Trieste gebeurtenissen wat een grote impact heeft op ons klein en hecht dorp. 
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KNKB wedstrijden: 
We hebben dit jaar 4 KNKB wedstrijden georganiseerd: 
 
3 juni: heren 1e klas v.f  Cees Bonnemapartij 
19 juli: hoofdklasse heren en dames v.f. 
26 augustus: jongens A / B 
 
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 prachtig weer. Weer veel positieve geluiden 
hoe goed we het deze dag voor elkaar hebben als vereniging.  
Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marit Zeinstra wisten bij de dames 
overtuigend te winnen van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het 
werd in de finale 5-1. De kleine premie was voor Elly Hofman, Marte Altenburg en 
Martzen Deinum. 
 

 
 

 
Bij de heren was Tsjisse Steenstra de grote man met zijn maten Gert Anne van der 
Bos en Teake Triemstra. Ook hier was een eenzijdige finale waar op 5-1 het trio 
Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. 
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Jong Nederland 
 
Op zaterdag 16 mei 2018 werd voor de 105de keer de “ Jong Nederland “ verkaatst. 
Marten Bergsma, Herre de Vries en Wesley Vriesema kaatsen voor Minnertsga.  
Gerard Sinnema was coach deze dag. 
In de eerste omloop werd Jelsum Coarnjum Britsum redelijk makkelijk verslagen 
met 5-2. 
De mannen werden in de tweede omloop op de proef gesteld tegen Winsum. In een 
spannende partij werd het 5-5 6-4 waarna het Menaam tegen kwam in de strijd om 
de finale of niets.  
Marten legde zijn wil op met zijn oplsag en met 5-1 was Minnertsga geplaatst voor 
de finale. 
 
In de finale trof Minnertsga het favoriete Sexbierum onder aanvoering van Pieter vd 
Schoot. Sexbierum had tot aan de finale ( 4 omlopen ) nog geen eerst tegen gehad. 
De finale was spannend en na een 3-1 en 5-3 voorsprong kwam Sexbierum weer 
helemaal terug in de partij. Uiteindelijk werd het 5-5 en 6-6 waarop Marten een 
zitbal plaatste. 
 
Een geweldige prestatie van de mannen. Voor de vierde keer in de historie wist 
Minnertsga deze partij te winnen. En dit werd uiteraard gevierd met een rondgang 
in de koets door het dorp en een feestje in het MFA. 
 

 
De “special one” 😊  valt zijn partuur in de armen  
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Ledenpartijen: 
Net zoals de afgelopen jaren mogen we niet klagen over de deelname bij de 
verschillende partijen. Waarin vorig jaar de zachte bal de overhand had was het dit 
jaar de harde bal. Veel leuke partijen waren er en we mochten over het weer ook 
niet mopperen.  
 
Federatie: 
In 2018 werd er door sommige jeugdleden regelmatig een prijs gewonnen op de 
verschillende federatiepartijen. De deelname zou nog iets beter kunnen maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan. 
De KV mocht dit jaar op 9 september de Barradeelpartij organiseren. Er was geen 
beperking meer met het aantal parturen wat uit mocht komen per vereniging.  
Heel veel leden wonnen een prijs.  
Lasse Boomsma, Leon van Steinvoorn en Siete Wassenaar de derde bij de welpen. 
Tevens de derde prijs voor het pupillenpartuur met Lotte Nagel, Sem Nagel en 
Thialde Vrijswijk. Bij de schooljeugd ging de “hage” naar Anke Wasenaar, Rick 
Holwerda en Harmen Zuidema.  
 
Bij de senioren werd in een A en B poule gekaatst waarin elke poule 2 prijzen waren 
te winnen. 
A poule. 1e prijs Gerrit Jan Visser, Jacob Wassenaar en Geert Andringa. 2de werden 
Gerard Sinnema , Rein Faber en Chris Wassenaar.  
B poule.1e prijs Jan Sense Boomsma, Sjoerd vd Kuur en Maarten Jan de Haan. Wesley 
Vriesema en Jacob Faber legden beslag op de 2de prijs. 
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19 januari werd de nieuwjaarsborrel georganiseerd met daaraan gekoppeld een 
Wall Bal partij.  
 
Op 7 juli hebben we voor het eerste een “wilde” partij georganiseerd. Anker was 
bereid gevonden om deze wedstrijd, gespeeld met zachte bal, te sponsoren. Tjitte 
Bonnema, Arie den Breejen en Chris Wassenaar waren de uiteindelijk winnaars.  
 
Tot slot: 
Als we terugkijken hoeveel vrijwilligers er dit jaar ook weer hebben geholpen om 
alles zo goed mogelijk te laten verlopen dan is dat in 1 woord: FANTASTISCH!  
Iedereen bedankt daarvoor! 
 
Namens het bestuur KV Minnertsga, 
Rein Faber 
 
 
 
 

 
Technisch bureau Zonderland al 30 jaar hoofdsponsor van de KV! 
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Agenda ledenvergadering 2019 

 

Op vrijdag 8 maart 2019 in de foyer van MFA de Doarpsfinne te Minnertsga, 

aanvang 19.45 uur. 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 9 maart 2018 ( zie infoboekje ) 

 

4. Jaarverslag secretaris ( zie infoboekje ) 

 

5. Jaarverslag penningmeester  
Het jaarverslag ligt vanaf februari 2019 ter inzage bij penningmeester Petra 

Bouma 

 

6. Begroting 2019 

 

7. Verslag kascontrolecommissie 
Hendrik Kootstra en Gosse J. Hoekstra. Reserve is Jan Andringa 

 

8. Wedstrijdagenda 2019 
 
 

9. KNKB voorstellen 
 
 

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: René Kamstra 

Esther Riemersma wordt voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur. 

11. Rondvraag 
 
 

12. Sluiting 
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Notulen algemene ledenvergadering 2018 

Op vrijdag 09 maart 2018 in de kantine op de Sportfinne te Minnertsga, aanvang 

19.45 uur. 

Aanwezig: Gerard Sinnema, Jacob Wassenaar, Rein Faber, Wietse Schuiling, Petra 

Bouma, Maaike Joostema, Jan Andringa, Jan Schotanus, Gosse Hoekstra, Haye 

Stellingwerf, Auke Akkerman, Klaas Anne Terpstra, Nico Sinnema, Nico Zonderland, 

Siete Wassenaar, Chris Wassenaar, Thijs Houtsma, Gerrit-Jan Visser, Bauke 

Kootstra, Koos Faber, Hendrik Kootstra, Abe Visser, Nelie Steenstra 

Met kennisgeving afwezig: Peter Sinnema, Geert Andringa, Bart Stroosma, Rene 

Kamstra, Jacob Faber, Feike Jochum Vogel, Willem de Vries, Jildert Glazema, Jan 

Sense Boomsma, Henk Siegersma, Jettie Wassenaar, Rienik Post 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

De voorzitter geeft een opsomming wat er de afgelopen maanden allemaal 
gebeurd is en waar we mee bezig zijn. 

Er zijn 10 wantjes aangeschaft door de KV voor gebruik bij trainingen van de 
jongste jeugd.  

De sponsoring is op orde. Technisch bureau Zonderland is dit jaar 30 jaar 
hoofdsponsor. Daar zullen we dit jaar extra aandacht aangeven. 

 
We zijn aan het onderzoeken of het haalbaar is om een nieuwe berging te 
realiseren. 

 
Dit jaar organiseren we een wilde partij. Anker en Anker gaat dit sponsoren. 
  
Voordat de vergadering begint is er een minuut stilte voor Gerrit van Dijk en 
Rinze Bruinsma 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Op koningsdag wordt er gekaatst op de buorren in samenwerking met ON en 
Plaatselijk Belang 
 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 10 maart 2017 ( zie infoboekje ) 
De financiële situatie van het MFA is rooskleurig.  

 

De notulen worden vastgesteld.  
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4. Jaarverslag secretaris ( zie infoboekje ) 
De secretaris wordt bedankt. 

 

5. Jaarverslag penningmeester  
Petra geeft een duidelijke uitleg over de financiële situatie van de KV. We 

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

 

6. Begroting 2018 
Petra geeft uitleg over de begroting van 2018. Petra bedankt. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie 
Hendrik Kootstra en Jan Schotanus zijn de boekhouding door geweest. Ze 
hebben geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. De vergadering geeft 

het bestuur decharge. 

 

Hendrik Kootstra en Gosse Hoekstra zitten nu nog in de commissie. Jan 
Andringa is reserve. 

8. Federatie 
Koos Faber geeft aan dat de federatie een goed jaar achter de rug heeft. 
Vanuit Minnertsga was de deelname summier.  

Sint Anna en Sint Jacob vullen de opengevallen bestuursplekken in. Dit gaat 

om toerbeurt voor drie jaar. 

Het loten gaat dit jaar weer door de verenigingen gebeuren.  

 

9. Wedstrijdagenda 2018 
We hebben weer een gevarieerde agenda. Voor iedereen zijn er voldoende 
mogelijkheden om te kunnen kaatsen. 

10. KNKB voorstellen 
Er zijn geen KNKB voorstellen.  

Er wordt een beleidsplan besproken voor de komende 2 jaar. Alle vormen 

van kaatsen komen dan aan bod. 

11. Bestuursmutatie 
Feike neemt na negen jaar afscheid van het bestuur. Feike zal op een later 
tijdstip het cadeau in ontvangst nemen. Ondanks dat Feike er niet is krijgt hij 

een daverend applaus.  
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12. Rondvraag 

 
Hendrik Kootstra; krijgen we ook buiten kaatsmuren? Gerard geeft aan dat 
dit loopt, maar de plannen zijn er. Eventueel tegen de nieuwe berging aan.  
 
Gosse Hoekstra; Opruimen van het veld na afloop van een ledenpartij? Kan 
dit niet anders worden geregeld. De ledencommissie neemt dit mee.  
 
Nico Sinnema; wat zijn de plannen voor de nieuwe berging. Wietse geeft aan 
dat ze ermee bezig zijn maar echt duidelijkheid is er nog niet. De hoop is om 
volgend jaar op de vergadering een duidelijk plan te hebben.  
 
Chris Wassenaar; Of er ook witte shirts van de KV zijn met korte mouwen. 
Deze zullen worden besteld.  
 
Abe Visser; Muurkaatsen geld inleggen? Hier hebben we het al eens eerder 
over gehad maar daar zijn we niet met een duidelijk antwoord uitgekomen. 
Het bestuur zal hier nog eens naar kijken. 
 
Maaike Joostema; er zijn wat vrouwen die willen kaatsen maar die nog niet 
kunnen kaatsen. We nemen dit mee in het bestuur. 
 
Thijs Houtsma; hoe gaat het met de partuursamenstellingen. In principe is de 
TC hier verantwoordelijk voor.  
 
Koos Faber; het kaatsveld ligt er slecht bij. We hebben al contact met de 
gemeente om hier wat aan de te gaan doen. 
 
 

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

   

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

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

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

 

Ervaring is niet belangrijk….enthousiasme des te meer! 

   

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

jou in contact! 

   

Iedereen een mooi kaatsseizoen toegewenst! 

   

De kantinecommissie, 

Jacob Faber (06-13322979) 

Gosse Hoekstra (06-83804467) 
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Waar zouden we zijn zonder onze sponsors?  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

    ADAM JOOSTEMA 

     BERLIKUM 

 

 

 

 FA. HOLWERDA & ZN 

MINNERTSGA 

KLEINVERPAKKING UIEN 
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Uw naam hier volgend 

jaar? 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 



“IT NOARDERLJOCHT” 

Pagina 23 

Terugblik jeugd 2018 

Het was weer een fantastisch jaar met veel enthousiaste kinderen en 

begeleiders! 

In februari zijn we begonnen met de zaaltraning in het MFA onder leiding van 
Lusanne,Anna en Simona.  

Dit werd per week afgewisseld en de opkomst was rond de 14 kinderen. 

De zomertrainingen werden verzorgt door Chris, Richard, Anna, Lusanne en 

Maaike. 

Bij de eerste groep maar liefst 18 kinderen en bij de twee groep ongeveer 8. 

Allen bedankt voor jullie inzet! 

 

In 2018 zijn er weer leuke themapartijen in elkaar gezet zoals: Kippetjes en 
strandpartij, Lytse PC, kind/ouder partij en niet te vergeten het kaatskamp! 

Voor de oudste jeugd hadden we vaak nog net te weinig opgave voor de 

ledenpartijen.  
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Het programma van het kaatskamp was erg leuk en de kinderen en begeleiders 
hebben genoten! Een opkomst van ongeveer 28 kinderen met o.a.:  

DIPOLMA KAATSEN, BINGO, QUIZ, SPEURTOCHT, DISCO, WAKE-UP DANS, 
KIND/OUDERPARTIJ  EN NATUURLIJK LEKKER ETEN EN DRINKEN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Jeugdcommissie; 

 

Amarens Joostema 

Chris Wassenaar 

Annelies van der Molen 

Nelie Steenstra 

Maaike Joostema 

 

Amarens gaat de jeugdcommissie na 3 jaar verlaten,  

bedankt voor je inzet Amarens! 
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Vooruitblik kaatsseizoen jeugd 2019 

 

 

 

 

 

In het nieuwe seizoen proberen we voor J2 wedstrijden te combineren met 

jeugdleden van St Jacob/Tzummarum. 

Voor J1 wil de jeugdcommissie/trainers de groepen opsplitsen in een A-B-C 
categorie. 

Bij het aanmelden voor de trainingen krijgen de ouders hier bericht over. 

Als kaatsvereniging hebben we vorig jaar voor de jongste jeugd 
kaatshandschoenen aangeschaft. Dit jaar hebben we weer een aantal 

handschoenen aangeschaft maar nu voor de wat oudere jeugd (vanaf 8 jaar).  

 

Wat is er te doen dit jaar: 

• Wintertrainingen ( vrijdag 1 feb t/m 5 apr) vanaf 5 jaar 
• Zomertrainingen  ( donderdag 18 apr t/m 13 jun) vanaf 5 jaar 
• Competitiekaatsen (J2)   
• Thema ledenpartijen met spellen en activiteiten 
• Kaatskamp met logeren en kind/ouderpartij  

( 21 + 22 juni) 6 t/m 12 jaar 

 

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

Het lidmaatschap is het eerste jaar GRATIS!! 

 

Voor meer informatie of opgave: 

www.jeugdkvminnertsga@gmail.com 

http://www.jeugdkvminnertsga@gmail.com
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Kalender 2019: 

 

• Zaterdag   8 juni   15.00 Kippetjespartij 
• Vrij/zat   21+22 juni       17.00 Kaatskamp  

(6 -12 jr) 
• Zaterdag 22 juni   10.00 Ouder/kind partij 
• Do/vrij  27+28 juli   18.30 Straatkaatsen 
• Zaterdag  3 augustus  15.00 Lytse PC 
• Zaterdag  17 augustus  15.00 Strandpartij  
• Zaterdag  7 september  13.00         Kind/Ouderpartij                                

*afsluiting*  
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Competitiekaatsen senioren  

De start van het competitiekaatsen 2018 voor senioren was op 3 mei en eindigde 
maar liefst op 30 augustus. Er werd weer op de vertrouwde donderdagavond 
gekaatst samen met trainingen van de jeugd. Een totaal van 15 speelrondes 
waarvan er 2 in augustus werden afgelast omwille van het weer.  
Dit seizoen werd er voor de verandering weer eens gekaatst in periodes. Dat vraagt 
om wat extra administratie, maar op deze manier konden er voor 3 periodes een 
krans weggegeven worden en eentje voor het totaalklassement. De prijzen werden 
als volgt verdeeld: 
 
1e periode Wesley Vriezema  
Wesley pakt 5x de volle winst en wint daardoor met een straatlengte voorsprong op 
de nummers 2 Romke en Gerrit Jan. 
 
2e periode Rene Kamstra  
Deze periode was spannend tot het laatst, Rene sloot af met 1 punt meer dan Romke 
en Wesley! 
 
3e periode Wesley Vriezema 
Wederom weet Wesley de periode te winnen met slechts 1 punt voorsprong op Ids. 
 
Totaalklassement 
Gezien bovenstaande resultaten spreekt het voor zich dat Wesley dit seizoen de 
meeste eersten bij elkaar gekaatst heeft en verdiend het totaalklassement pakte. 
Van de 15 speelronden deed hij 13 keer mee en wist daarvan 10(!) keer te winnen! 
Chapeau! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komend seizoen gaan we verder waar we gebleven zijn. Met een goede opkomst, 
leuke kaatspartijen en een gezellige nazit. Schroom niet om langs te komen, er 
kunnen altijd extra kaatsers bij! Dus houd je donderdagavond vrij vanaf begin mei 
2019! Tot dan! 
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Sponsorcommissie 

Allereerst willen we benoemen dat Technisch Buro Zonderland en Loonbedrijf 

Bekius al 30 jaar trouwe sponsors zijn van de Kaatsvereniging. Hier zijn we 
uiteraard zeer content mee! 

Dit jaar is voor het eerst De Wilde Ankerpartij georganiseerd. Een mooie 

samenwerking tussen de gebroeders Anker en de kaatsvereniging, die tot stand is 

gekomen na een lezing van de heer Wim Anker aan onze sponsoren en leden. 
Hierna is de sponsorcommissie in beraad gegaan met de heer Anker en zagen ze een 
sponsoring middels een Wilde Ankerpartij wel zitten. Met meer dan 20 parturen 

kan er ook gesproken worden van een zeer geslaagde wedstrijd waar deze zomer 
zeker een vervolg op zal komen! 

Ook de jaarlijkse sipelactie heeft in december weer plaats gevonden. Fa. Holwerda 
& Zn. heeft hiervoor weer sipels beschikbaar gesteld die door onze trouwe 
verkopers weer aan de deur zijn verkocht. Van de opbrengst worden er 

kaatswanten voor de oudere jeugd aangeschaft. 

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 

Janneke Faber-van der Weg 

 

Sponsoring@kvminnertsga.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sponsoring@kvminnertsga.nl
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Wedstrijdagenda KV Minnertsga 2019 

 

Zaterdag 27 april Doarpskeatsen Keningsdei    13.00 uur 

Vrijdag 31 mei Federatie ( alle jeugd )    16.00 uur 

Zaterdag 1 juni  Nachtkaatsen     20:00 uur 

Zaterdag 8 juni  Ledenpartij alle categorieën (jeugd 15.00 uur) 16.00 uur 

Zondag 16 juni  Heren 1e + 2e klas v.f. Cees Bonnemapartij 10.00 uur 

Vrijdag 21 juni Kaatskamp jeugd     17.00 uur 

Zaterdag 22 juni Kind / Ouder partij     09.30 uur 

Zaterdag 22 juni Ledenpartij Senioren     16.00 uur 

Donderdag 27 juni  Straatkaatsen opgave per straat   19:00 uur 

Vrijdag 28 juni  Straatkaatsen opgave per straat   19:00 uur 

Zondag 14 juli  Anker Partij ( zachte bal )    10:00 uur  

Woensdag 17 juli KNKB hoofdklasse heren / dames v.f.  15.30 uur 

Donderdag 18 juli Ledenpartij senioren thema: de letter–L partij 16:00 uur 

   (Verkleed als iets of iemand waar de letter L centraal staat) 

Zaterdag 3 aug. Ledenpartij alle categorieën ( jeugd 15.00 uur )16.00 uur 

Zondag 11 aug. KNKB jongens A / B     10:00 uur 

Zaterdag 17 aug. Ledenpartij alle categorieën ( jeugd 15.00 uur )16.00 uur 

Zaterdag 24 aug.  KNKB meisjes A / B     10:00 uur 

Zaterdag 7 sept. Pearkekeatsen     19.00 uur 
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Wedstrijdagenda Federatie 2019    

            

17-05-2019 vrijdag  Sint-Jacobiparochie  16:30   d.e.l  
welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

          
24-05-2019 vrijdag  Oosterbierum  16:30   d.e.l  

welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 
           
31-05-2019 vrijdag  Minnertsga   16:30   d.e.l  

welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 
           
07-06-2019 vrijdag  Tzummarum   16:30   d.e.l  

welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 
           
14-06-2019 vrijdag  Sint-Annaparochie  16:30   d.e.l  

welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 
           
21-06-2019 vrijdag  Sexbierum   16:30   d.e.l  

welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 
           
05-07-2019 vrijdag  Harlingen   16:30   d.e.l  

welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 
           
01-09-2019 zondag  Barradeelpartij jeugd te Tzummarum  

11:00    Afd  
 welpen / pup / schooljeugd /  jongens / meisjes 

           
01-09-2019 zondag  Barradeelpartij senioren te Tzummarum  

11:00    Afd senioren 
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Schema perkleggen 2019 

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

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

Hierbij het overzicht voor het leggen van de perken. 

 

Groep 1: 

Geert Faber 
Hein W. de Vries 
Siete Wassenaar 
Jacobus Zwart Sr. 
Jan Stroosma 
Nico Sinnema  
Remco Zonderland 
Wybe Hoekstra 
Bauke Kootstra 
Albert de Roos 
Jaap van Rees 
Maarten Jan de Haan 
Gosse J. Hoekstra 
 

 

Data:     Wedstrijd:    Perken leggen: 

Vrijdag 31 mei  Federatie jeugd    30 mei 19.00 uur 

Zaterdag 1 juni  Nachtkaatsen   30 mei    19.00 uur 

Zondag 16 juni  Cees Bonnemapartij   15 juni 19.00 uur 

Zondag 14 juli  Anker partij ( zachte bal )   13 juni  19.00 uur 

Zondag 11 aug.  KNKB jongens A / B    10 aug  19.00 uur 

Zaterdag 24 aug.  KNKB meisjes A / B   23 aug  19.00 uur 

 

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

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

Data:    Wedstrijd:     Perken leggen: 

Zaterdag 8 juni Ledenpartij alle categorieën  7 juni   19.00 uur 

Vrijdag 20 juni  Kaatskamp en Kind Ouder / Ledenp. 19 juni  19.00 uur 

Zaterdag 3 aug. Ledenpartij alle categorieën  2 aug   19.00 uur 

Zaterdag 17 aug. Ledenpartij alle categorieën  16 aug  19.00 uur 

Zaterdag 7 sept. Pearkekeatsen    6 sep  19.00 uur 

 

 

 

 

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

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

bij een KNKB wedstrijd. Zonder jullie inzet kan de KV Minnertsga geen wedstrijden 
organiseren.  Hieronder volgt het schema voor dit seizoen.  

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

wedstrijddag.  

Alvast bedankt voor jullie inzet. 

 

Zondag 16 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          
  
Nico Zonderland      
Jan Stroosma       
Nico Sinnema       
Sijbe Joostema       
Bauke Kootstra  
Thijs Houtsma     
Cor Poelstra 
Oege van der Mossel      
Abe de Roos       
Klaas Anne Terpstra      
Haye Stellingwerf      
Koos Stapert       
Wouter Jan de Roos      
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Woensdag 17 juli Heren en Dames hoofdklasse    

Aanvang 15.00 uur        

Marten Andringa    Koos Faber 
Sieb Driessen    Gosse Hoekstra  
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 
Pier Tilma     Jacobus Zwart jr 
Tjeerd Zuidema    Gerrit Jan Visser 
Geert Andringa    Cor Poelstra 
Chris Wassenaar  
  
    
  
Zondag 11 augustus Jongens A / B 

Aanvang: 10.00 uur    

  
Wim Abma 
Geert Andringa 
Roan-Hein Joostema 
Maarten Jan de Haan     
Albert Helder 
Ydo Hoekstra 
Bram Joostema 
Chris Wassenaar 
Erik Kamstra 
Sjoerd van der Kuur 
Jeroen Miedema 
Harry van der Mossel 
Jaap van Rees 
Gerrit Jan Visser 
Peter Sinnema 
Herre de Vries 
Ruurd Stellingwerf          
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Zaterdag 24 augustus Meisjes A / B 
 
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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Freule 1993 “begin van succesreeks” 

Ieder jaar hebben we in “It Noarderljocht een verhaal uit het jubileumboek. Deze 
keer het verhaal van de Freule van 1993: 
 

Freule 1993 begin van succesreeks 

 

“Troch dy keunststofbal wie it somtiden in lotterij” 
 
Extreme weersomstandigheden, kaatsballen van kunststof en een zeldzaam groot 
aantal favorieten. De Freule van 1993 was zeker geen doorsnee Freule. Onze eigen 

VVV deed daar nog een schepje bovenop door er met de winst vandoor te gaan. Voor 
het eerst in de geschiedenis van het kaatsen mocht de villa van de Freule een jaartje 
in Minnertsga staan. Extra bijzonder is ook dat deze overwinning de eerste is van 

een succesreeks. Met de winst op ruim twintig grote wedstrijden groeide 
Minnertsga in de hierop volgende jaren uit tot een kaatsdorp pur sang.    
 
 “It wie it jier fan de keunststofbal.” Het Freulepartuur van 1993 – Johannes 
Wasenaar, Willem Faber en Willem Hein de Haan – heeft amper plaats genomen aan 
de keukentafel van Willem in Menaldum of Johannes gooit de opmerking in de 

groep. Een kleine twintig jaar na dato zit die kaatsbal hem nog steeds dwars. Willem 
Hein voelt met hem mee: “Troch dy bal wie it somtiden in lotterij. Dat ding wappere 
alle kanten op. Ik bin der wis fan dat wy sûnder dy bal mear partijen wûn hienen dat 
jier.” Willem bevestigt eveneens dat de bal een stempel drukte op kaatsjaar 1993. 

Ook hij is het ding nooit vergeten. Sterker nog, hij heeft er nog eentje liggen. Als de 
bal even later op de keukentafel ligt, komen er nog meer herinneringen boven. Het 

is duidelijk: bij een terugblik op de Freule van 1993 kun je niet voorbijgaan aan de 
kunststoffen kaatsbal.  
In 1993 kaatste de jeugd van de KNKB bij wijze van proef niet met een leren 

kaatsbal, maar met een veel goedkopere kunststofbal. Het werd een fiasco. Veel 

jonge kaatsers raakten hun slag kwijt. Zo ook Johannes. Hij was één van de beste 

opslagers in zijn categorie en kaatste in 1993 al negen jaar. De nieuwe bal zorgde er 

echter voor dat hij het plezier in de sport kwijtraakte. “Ik koe gewoan gjin kontrôle 

oer dy bal krije, moast myn opslach ferlizze, mar dat slagge net. Gelokkich hie ik 

flak foar de Freule de guit wer te pakken.” 
Dat was maar goed ook, want Minnertsga moest volledig aan de bak op de 12e 

augustus van 1993. Volgens de Leeuwarder Courant waren er zelden zoveel 
favoriete parturen als dat jaar. Minnertsga werd steeds genoemd in de rij 

kanshebbers. Zelf waren de jongens ook zelfverzekerd. Willem: “De jûns fan 

tefoaren sei ik al dat wy it winne soenen. It jier dêrfoar pakten wy de preemje. Doe 
keatste ik noch mei dispensaasje en Willem Hein wie der noch net by. Johannes en 
ik keatsten mei Johan Zuiderhof.”  
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Willem Hein kaatste van jongs af aan bij die andere Minnertsgaaster 
kaatsvereniging, Nocht en Wille. Wetende dat hij dat jaar mee mocht naar de Freule, 

maakte hij voor het seizoen van 1993 de overstap van de CFK naar de KNKB. “Ik wie 
al in pear jier dwaande mei dy wiksel. Doe’t ik by de Skoaljonges keatste, waard der 

al hifke oft ik net oerstappe woe. Dêr hie’k wol earen nei: foar de grutte wedstriden, 
moasten jo ommers by de KNKB wêze. Boppedat kaam de fúzje tusken Nocht en 

Wille en VVV hieltyd tichterby. Us heit hat it noch in pear jier tsjinhâlden. Hy woe it 

earst net ha. Net omdat ik dan op sneins fuort moast te keatsen. Hy wie bang dat ik 

ûndersnije soe. Der wienen nammentlik in hiel soad goede keatsers by VVV. Ik ha 
mazzel hân. As dy jonges dat jier dêrfoar net de twadde, mar de earste pakt hienen, 

hie ik dy Freule noait wûn.”  

 
Geheime tekens 
Vanaf dat seizoen vormden de jongens met zijn drieën een partuur. Johannes als 

eerste opslager en voorinse, Willem Hein als tweede opslager en Willem achterin. 
Willem Hein werd gelijk opgenomen bij de KNKB-jongens. Bijzonder, want de 
desbetreffende lichting was een hechte groep. Willem: “Op it fjild wienen wy fûl en 
keatsten wy op it skerpst fan ‘e snede, mar bûten it fjild koenen wy goed opsjitte. 
Wy gunden elkoar de oerwinning.” Het partuur kaatste verdienstelijk. Voor de 
Freule pakten ze al vier afdelingspartijen: Harlingen, Huizum, Achlum en Dronrijp. 

Toch ging het in Franeker, zondags voor de Freule, mis. Oosterlittens versloeg 
Minnertsga in de eerste omloop. “It rûn foar gjin meter”, vertelt Johannes. “Wy 
sieten der goed oer yn, hoe moast dat no woansdei?” Vaste coach Cornelis Faber 
nam de jongens na de dramatische wedstrijd mee naar de Chinees. Hij besloot om 

een aanpassing door te voeren en zette Willem in de rol van tweede opslager. 
Achteraf een goede zet, maar wel sneu voor Willem Hein. “Wy hienen alle trije net in 

echte spesjaliteit, wienen eins yn alles wol goed. Kornelis koe dus skowe wat er 

woe”, vertelt Willem. “Dat is in lúkse, mar it kin ek jo swakte wêze. Foaral as de 
keatsers der net mei omgean kinne. Gelokkich koe Willem Hein dat wol, hy die wat 

der fan him frege waard.” Ook Johannes heeft respect voor de manier waarop 
Willem Hein met de wissel omging: “Wy hienen der net iens in diskusje oer. Dat wie 

syn fertsjinste.” 

Cornelis Faber, de oom van Willem, was een strikte coach waar de jongens naar 

eigen zeggen veel van geleerd hebben. “Foar it seizoen krigen wy in boekje dêr’t alle 
partijen yn stienen”, vertelt Johannes. “Cornelis hie der op ‘e minút ôf by setten hoe 

let er ús fan hûs ôfhelje soe. Dan stie der bygelyks dat er om 9.10 by Willem Hein 

wie, om 9.12 by Willem en 9.15 by my. Dêr hâlde er him presys oan! En wy stiene 
klear, fansels, te let komme diest gewoan net. Ik moast fan Kornelis altyd foar yn ‘e 
auto sitte, omdat ik de motor fan it partoer wie. Under de wedstryd kommunisearre 

Cornelis mei ús yn in soarte fan geheimtaal. As hy de fuotten langút hie, moasten wy 

de bal achteryn goaie. Hie er de hannen oer elkoar, dan kaam der in platte bal. Sa 
hienen wy in hiel ferskaat oan geheime tekens.”       
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Geheime tekens hoefden er in Wommels amper aan te pas te komen. De jongens 
waren overgeconcentreerd en lieten zich door niets of niemand afleiden. Alleen in 

de eerste omloop, tegen het normaal gesproken zwakkere Itens, hadden ze het even 
moeilijk. Willem:  “It wie net sa dat wy ferskriklik min stienen te keatsen. Itens wie 

gewoan goed, se makken amper fouten.” Uiteraard ging het publiek achter 
underdog Itens staan en dus werd het voor Minnertsga een zware dobber. “Ik tocht 

it sil ús hjir dochs net oerkomme dat wy der troch Itens ôfslein wurde? Itens, it 

partoer mei Sjoerd ‘Koeky’. Dy neamden wy sa om’t er altyd sokke koekyballen 

sloech”, aldus Johannes. “Nei dy partij wie it hiel stil yn ‘e klaaikeamer”, gniist 
Willem Hein. “Mar ik tink dat jo sa’n partij nedich hawwe om de dei te winnen.”     

Stromende regen 

De weersverwachting voor deze Freule was niet gunstig en dus had de organisatie 
besloten om de wedstrijd zo snel mogelijk af te werken. De rustpauzes werden 
afgeschaft. Geen onnodige maatregel, want de regen viel die dag met bakken uit de 
lucht. Minnertsga vond het niet erg. Sterker nog, ze deden er hun voordeel mee. “Wy 
koenen no de sterke opslach fan Johannes goed brûke. Mei moai waar kin elk wol 

achteryn slaan, mar no, mei dy hurde wyn, wie dat dreech.” De wedstrijden tegen 
respectievelijk Reduzum, Menaldum en Hallum verliepen dan ook zonder al te veel 
problemen. Al kwam Hallum, met Hendrik Jan van der Meij, Freerk van der Meij en 

Pieter van Tuinen, nog wel even dichtbij. “Nei in foarsprong fan trije om ‘e neat, stie 
it binnen fiif minuten wer gelyk troch de geweldige opslach fan Pieter dêr’t ik neat 
mei koe”, vertelt Johannes. “Mar sa’t dat wol faker barde mei dy keunststofbal, 
ferdwûn dy goede opslach efkes letter wer as snie foar de sinne. Op trije gelyk, seis 
gelyk sloech Pieter foar. Dêr, by dy slach, hawwe wy de Freule wûn, dat leau’k fêst.” 
Naar later zou blijken, liep Pieter van Tuinen op dat moment ook het felbegeerde 

klavertjevier mis.  
De finale was vooraf al bijna een gelopen race, stellen de jongens. Minnertsga kon 
tijdens hun  staand nummer uitrusten, opwarmen  en – nog belangrijker – droge 
kleren aantrekken. Willem Hein:  “Der binne dy dei wol fiif of seis sokken 

trochhinne gongen. Wy hawwe ús oant trije kear ta ferklaaid. Yn de finale hienen wy 

shirtsjes fan de froulju oan.” Andere finalist Oosterend moest in de tussentijd 
Weidum verslaan in een wedstrijd waarbij alles aan de hang kwam. Even was er nog 
sprake om de finale vanwege het slechte weer af te blazen, maar nadat er zaagsel in 

de opslagvakken werd gelegd, kon de eindstrijd toch beginnen. “Eins wie dat net 

spannend mear. Easterein wie bliid mei de twadde, dat koest oan har hiele dwaan 
en litten wol sjen”, aldus Willem. De jongens kregen van hun coach de opdracht om 

de klus snel te klaren. “Wy moasten de gong deryn hâlde. Dat slagge goed.” Heel 
goed zelfs, want volgens de Leeuwarder Courant is een finale op de Freulepartij 

zelden zo eenzijdig verlopen. Uiteindelijk maakte Johannes een eind aan de partij 
door de enige bovenslag van die dag te slaan. “Mei dy keunsstofbal wie it hast 
ûnmooglik om boppe te slaan. Mar doe’t ik dizze bal oankommen seach, wist ik dat 
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ik dy lekker reitsje soe. Foardatst it wist is elkenien dan by dy en leist ûnder de 

mannichte. Machtich moai!” 
 

Gigantisch feest   
Vanwege het slechte weer kon de traditionele rijtoer door Wommels niet door gaan. 

Maar gelukkig kregen de jongens in Minnertsga een warm onthaal. Willem: “Wy 
mochten op de koets troch Minnertsgea en dêrnei kamen in hiele soad 

doarpsgenoaten nei de kantine om ús lok te winskjen. In ploech Minnertsgeasters 

hie Johnny en Johanna regele. It waard in gigantysk feest, yn de âlde fuotbalkantine, 

de flier gong op en del.”  
 

De volgende dag moest Willem – die naast het kaatsen ook verdienstelijk voetbalde 

- voor het eerst aantreden bij Cambuur B1. Het busje stond al vroeg voor de deur. 
Officieel had hij al een week eerder moeten beginnen, maar vanwege de Freule 
kreeg hij uitstel. “Ik wie dy deis wol wat min en stiif, mar fierder gong it bêst.” 

Cambuur – dat toen in de eredivisie speelde - trakteerde de jongens op een officiële 
huldiging in het stadion voor de wedstrijd tegen NAC Breda. Johannes: “Ik wie 
deabenaud dat it publyk ús útfluitsje soe, mar dat barde gelokkich net. Der gong wol 
wat oars mis: de foarsitter hong de krânse ferkeard om by Willem Hein en Willem, 
se hienen de blommen op ‘e bûk. Dy man hie soks fansels noch nea earder by de ein 
hân, hilarysk. Mar doe’t er oan my ta wie, bin ik der mar even goed foar stean 

gongen. Ik tocht dat oerkomt my net!”  
Ook op het gemeentehuis en tijdens de jaarvergadering van VVV werd het partuur 
gehuldigd. Dat laatste leverde een bijzondere schaal met illustratie op die de 
jongens nog steeds als aandenken aan  de wand hebben. Johannes: “Troch dy skaal - 

en fansels it klokje – tink ik noch wolris werom oan dy dei. As winner hast amper yn 
‘e gaten hoe bysûnder it is. Tinkst der gewoan net altyd oan. Mar asto him net wûn 

hiest, hiest der dyn hiele libben oan werom tocht. Gelokkich jildt dat net foar ús!”     

 

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