
Jaarverslag 2018 fan kaatsfereniging St.-Anne/Drie Spul Is Út. 

 

De K.F St.-Anne/DSIU formt al sont 1899 de offieciële kaatsofdeling fan de knkb. Aigenlijk is de eerste 

kaatsfereniging al in’t jaar 1892 opricht, maar na een fussy tussen twee kaatsfereningen in ’t noemde 

jaar is dat in de boeken kommen. Doe’t in 1994 de fussy plak fon met de CFK ofdeling Drie Spul Is út , 

is de fereniging ontstaan soa at wij die nou kinne. De kf het in hur bestaan de noarige ups en downs 

metmaakt. Wer at we nou op sportief flak de stijgende lijn te pakken hewwe, sitte we bestuurlijk in 

swaar weer. Ok dut jaar het de fereniging met een onvolledig bestuur functioneert. Gelukkig konnen 

wij Alex Krol binnenhale as de nije penningmeester, maar wij hewwe ofskied nommen fan Mina 

Dijkstra, die’t belast waar met alles wat met de kantine te krijen het. Mina is benoemt tot Lid fan 

Ferdienste, nadat sij meer as 18 jaar deuse functie utfoert het. Gelukkig konnen wij al een beroep 

doen op ferskillende frijwilligers om ons te helpen bij ’t beheer fan ’t terrein, ’t leggen fan de perken, 

trainingen, petuur begelaiding en kantine frijwilligers. De metwerking met de andere partijen fan ’t 

sportpark De Waaie is hiermet fan groat belang. Met name wat betreft de jaarlijkse aktiviteiten met 

Stannemet die’t wij tegaar met de foetbalfereniging, Stichting De Waaie en Stichting Kantine 

Exploitaie organiseren. 

 

In 2018 satten in ’t bestuur van de kf, foorsitter Teun de Jong, penningmeester Alex Krol, pr en 

secretaris ad interim Elza Dijkstra en technische zaken André Iedema. Met een ledental dat omtrent 

gelyk bleven is het de fereniging tegaar met de actieve jeugdcommissie en de Kaatsskoal, onder 

laiding fan Jan de Groot, sich met name besig houwen met ’t ontwikkelinmgsplan TOP foor de jeugd. 

TOP staat foor Talent Opleidings Plan. Naast de toppers houdt de jeugdofdeling ok de breedte fan de 

sport in stand deur ut anbieden fan trainingen en werstriiden. Ut senioren kaatsen is spitig genog 

minder worren, maar de Dorpspertij staat sont een paar jaar weer flink in de balangstelling. Dernaast 

het de aktiviteiten commissie, onder laiding fan Paul Feenstra, doende weest om ’t Steltsykaatsen op 

é kaart te setten. Meer as 40 steltsy’s kaatsten om groate priizen en neffens sommigen sells ’t 

wereldkampioenskap, maar in ieder geval om de eeuige roem. 

 

Tiedens de rondfraag fan de in maart houwen Algemene jaarfergadering kwammen Richard 

Miedema en Kristiaan Kaper met ’t foorstel om een fernijingscommissie binne de kf in te stellen, met 

as doel de achterutgang fan ’t kaatsen en de fereniging te stoppen. Actiepunten binne om de 

metwerking met frijwilligers te versterken, ’t lidmaatskap antrekkelijker te maken en de druk op de 

bestuursleden te verlichten soadat de fereniging antrekkelijker wort foor nije leden en nije 

bestuursleden.  Deuse commissie is anfult met Murk de Jong en Abe Kooistra. Metnader hewwe wij 

nije plannen maakt en wort der deurgaan met de ontwikkelings die’t der al waren foor de verbreding 

van de jeugdoplaiding en ’t werk fan de aktiviteiten kommissie. 

 

Wat betreft de kaatseveneminten, de Heren Hoofdklasse partij vf met Stannemet is, ferassend, 

wonnen deur oud-Stannebuurster Piet Jan Plat, hij weunt nou in Luwt, met sien maten Jan Schurer ut 

Easterein en de koaning fan de partij Marten Bergsma út Minnertsga. Fanut St.-Anne ston Sjoerd de 

Jong op é list. 



De Dames hoofdklassepartij fan 15 juli waar dut jaar weer een frije formatie partij en worde wonnen 

deur de susters Wiljo en Nynke Sybrandi út Luwt en Marrit Zeinstra út Grunningen. Lestnoemde 

worde koaning en kreeg de Jockelyn Tienstra wisselpriis. 

De heren 1ste klas, de Van Harenspartij, is de leste jaren een mooie opmaat foor de PC kaatsers. Ok 

dut jaar weer, met deselfde koaning as twee weken later op ’t Sjukelan,  Allard Hoekstra út Franeker. 

Tegaar met sien maten Corné Tuininga út Berltsum en Rick Poortstra út St.-Jabik.  

Bij de Dames en de heren 1ste klas waren stonden der gien kaatstsers út St.-Anne op é list. 

At wij ut hewwe over de prestaties van de kaatsers út St.-Anne, dan springe de jongens pupillen der 

wel út. Jelvin Kaper en Iwan Hiddinga binne nummer 1 en 2 worren in ’t KNKB puntenklassement, en 

sij hewwe tegaar met Hjalmar Dijkstra, onder laiding fan de erkinde sukseschoach Jan Dijkstra,  ’t 

Nederlands Kampioenskap, oftewel De Bond, wonnen op 30 juni in Dronryp. En at dat nag niet genog 

is, se hewwe ’t ofdelingsklassemint ok wonnen.  

Bij de pupillen maissies worde Sophie Kroondijk darde in ’t knkb puntenklassement fan hur categorie. 

En at ik mij niet fergis waar dut hur 1ste jaar as pupil. 

Jelvin Kaper waar met sien puntentotaal ok de winnaar fan de Willem Hiemstra wisselpriis, ’t 

klassemint van alle KNKB kaatsers út St.-Anne. 

St.-Anne kon dut jaar spiitig genog niet een jongenspartuur bijnander krije. In deuse belangrijke 

categorie, met onder meer de Freule, hewwe wij tegaar met de buurdorpen St.-Jabik en Berltsum 

een partuue ofvaardigd onder de flag fan KV Berltsum. 

De Bildtse kampioenskappen skoalkaatsen worden dut jaar op ‘e Waaie ferkaatst. Met een frekte 

spannende partij, wer’t  alles an ‘e hang kwam, tussen ’t Fonnemint  met Jelvin Kaper, Jorrit de Groot 

en Hjalmar Dijkstra en de Slotskoal met Iwan Hiddinga en Dido Iedema, worde beslist dat De 

Slotskoal naar ’t skoalenkampioenskap in Franeker mocht.  

In Franeker hewwe Iwan en Dido de hele dag best kaatst met as resultaat de eerste priis. Wat dut 

uniek maakt is dat se met ’n jonge en ’n maisy in de jongenscategorie kaatsten. 

 

Ant slot wil ik nag melde dat op tweede korstydsdag ons oud voorzitter Sietse Hiemstra plotseling 

overleden is op 80 jarige leeftiid. Hij het gedurende 15 jaar de fereniging op sien aigen humorvolle 

wieze  dient van 1981 ant te met 1996. 


