
 
 

Jaarferslag fan kaatsferening St.-Anne/Drie Spul Is Ut foor ’t jaar 2021.  

2021 waar op ‘e nij ‘n besonder jaar foor K.F. St.-Anne/Drie Spul Is Ut. Na achttyn jaar is d’r 

‘n nije foorsitter. Der kwam bij dat ‘t koronafirus nag niet ferdreven waar en begon ‘t 

kaatsseisoen later. De fleksibiliteit fan ôns leden waar hierdeur weer groat.    

 

Bestuur 

In 2021 beston ‘t bestuur fan de KF út twee foorsitters, pinningmeester Alex Krol en twee 

sikretarissen. Op de digitale algemene jaarfergadering nammen Teun de Jong en Richard 

Miedema ôfskaid fan ‘t bestuur.  

Teun de Jong nam na achttyn jaar ôfskaid. De ferening het ’n prot fan de enerzy fan Teun 

ontfongen. Op de jaarfergadering worde hij benoemd tot erelid fan ôns ferening. Dernaast 

kreeg hij fan bondsbestuurslid Lolke Jan Dijkstra ‘t bondsinsiinje. 

Murk de Jong worde koazen ant foorsitter fan KF St.-Anne/Drie Spul Is Ut. Richard Miedema 

waar ‘n krap jaar sikretaris. Brenda Boonstra is de nije siktaris.  

Erelid 

Op de digitale algemene ledenfergadering worde de ôfskaidnimmende foorsitter Teun de 

Jong benoemd tot erelid fan ôns ferening. Teun waar maar liefst achttyn jaar ‘t boegbeeld 

fan ôns ferening. Dernaast kreeg hij tidens deuze fergadering ‘t bondsinsiinje fan KNKB 

hoofdbestuurslid Lolke Jan Dijkstra.  

Ofskaid 

Ons Maisy fan 'e Waaie is d'r niet meer........ 

Dat waar de tekst boven de rouadfertînsy fan  ôns lid fan ferdienste Mina Dijkstra. Mina het 

keihard fochten om in leven te bliven en later,  doe’t bekind waar dat d’r foor hur gyn lang 

leven meer insat, om hur reservetiid te ferlingen. ‘n Hele tiid liep ’t lichem fan Mina 

dinkbeeldig foorop. In hur hoofd waar Mina namelik nag lang niet soafeer as ‘t lichem al 

waar. Deur hur sterke karakter houde se ‘t  lang fol met de gedachte dat d’r nag ‘n kâns waar 

dat ’t goed komme sou, maar starigan maar seker kwammen lichem en hoofd dichterbij 

nander. ‘t Hoofd dwongen deur ‘t lichem. ’t Waar op ‘n stoit onfermijdlik dat baide tegaar 



komme souwen werdeur Mina útaindlik hur leven op 30 oktober op 47-jarige leeftyd niet 

âns kon as opgeve. 

De kaatsferening, ‘t kaatsen nam seker ’n och soa’n spesjale rôl in hur leven in. In totaal sat 
Mina achttyn jaar in ‘t kaatsbestuur. Bij hur ôfskaid in 2018 worde se terecht benoemd tot 
lid fan verdienste. Of Mina sels ok kaatst het? Seker wete! Ok in deuze sport waar se krekt 
soa fanatyk as bij ’t foetbâlen, maar ‘n lolletsy kwam d’r ok faak bij at se an ‘t ledekaatsen 
waar. Se had dúdlik plezier an de sport. ’n Stikky út In Memoriam:  

 “Als jong meisje werd Mina door haar hait besmet met het kaatsvirus. Samen met zussen 
Lena en Elza naar de hoofdklasse wedstrijden en hier werd een speciale band met Reinder 
en Fré Triemstra opgebouwd. Afgelopen zomer genoot ze nog van de dames en heren 
hoofdklasse. Voor de kaatsvereniging was Mina een ‘power’ vrouw een ‘power’ bestuurder 
met in haar laatste periode de verantwoordelijkheid van de kantine/catering.” 

Leden 

K.F. St.-Anne/Drie Spul Is Ut het 188 leden ferdeeld over 47 jeugdleden en 146 seniorleden. 

Dit is ’n weromstap fan negentyn seniore- en ‘n plus fan twintig jeugdleden fergeleken met 

2020.  Ons ferening weet 55 donateurs an him te binen. Dut antal is stabyl fergeleken met 

2020. 

De opleving fan twintig nije jeugdleden mâge wij op naam skrive fan Gerda Okkinga en 

Trynke Meijer die’t de lede-anbringing bij de jongste jeugd (kabouters) in werking set 

hewwe.  

Fernijings 

De in 2018 oprichte Fernijingskommissy fan de KF met as doelstelling de ferening te 

fersterken deur ‘t bestuur te ondersteunen in hur taken én om de organisasystruktuur 

feerder te fersterken deur 'event' kommissys, het konkreet metwerkt op ‘t gebied fan 

anbringing fan frijwilligers foor de kantine en ketering, maar ok foor de infulling fan 

keurmeesters en klupskaidsrechters. Deuze anpaste fereningsstruktuur laidde tot ‘n  

ferlichting fan taken foor bestuursleden.  De Fernijingskommissy beston ok in 2021 út 

Kristiaan Kaper, Murk de Jong en Richard Miedema.  

In 2021 het deuze kommissy hur doende houwen met op ‘e nij ekstra wedstriden in ferband 

met korona en bestuurlike ondersteuning fan de fernijing fan de jeugdtak. ‘t Fernijingsproses 

is in gang set en worde deur Murk de Jong, Jan de Groot, Trynke Meijer, Gerda Okkinga en 

Jasper Boomsma útwerkt. Foor de Fernijingskommissy sit de put d’r nou fooreerst op. Eand 

desimber hewwe Murk, Kristiaan en Richard een en ânder evalueerd. De mânly kwammen 

tot de konklúzzy dat wij feranderings in gang set hewwe en de struktuur fan bestuur en 

kommissys feranderd hewwe en de organisasy fan de KNKB-wedstriden optimaliseerd 

hewwe.   



Jeugd 

De aktive jeugdtak sat in ‘n tussenjaar. Fan TOP-plan na werkgroep-organisasy werin d’r 

soawel plak is foor de toppers as de breedtesport. Kristiaan Kaper waar koördinator en 

kondigde an dat hij met syn lêste jaar doende waar.  

Foor Nina Claire Wijning fan Beetgum had ‘t bestuur ’n eenlinge-akkoord beraikt met ‘t 

bestuur fan OKK Bitgum. Nina Claire sou, at d’r gyn korona weest waar, in de kleuren fan K.F. 

St.-Anne/Drie Spul Is Ut kaatst hewwe. 

Noelle Hiddinga waar dut jaar heel súksesfol en won ‘t Willem Hiemstra-klassemint. Meer 

over de jeugd in ‘t jaarferslag fan de jeugdkommissy.  

De groate klapper waar fansels de Nederlânse titel die’t de skoaljonges in Wommels 

behaalden. Na ‘t NK pupillen wonnen Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper en Iwan Hiddinga nou ‘t 

NK fan skoaljonges met koots Jan Dijkstra.  

Senioren 

Annet de Haan waar ‘t ôflopen seisoen minder súksesfol as in 2020. Dochs kin sij tefreden 

weromkike op ‘t kaatsseisoen 2021. Met hur frije formasymaten Lotte Del Grosso en 

Annelien Broersma kaatste Annet gau ‘s op de frôly hoofdklasse wedstriden.  

Wedstrijden 
Krekt as in 2020 kinde de wedstriidaginda de kreet fan: ‘kort maar krachtig’ met ok nag ‘n 
mânly hoofdklasse wedstriid. Niet krekt as âns in maai, maar in july met de normale tien 
partuur. ‘t Partuur Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra wonnen met 
achterînse Zijlstra die’t koaning worde. Dernaast kwammen de 1e klas mânly en frôly 
hoofdklasse nag na St.-Anne. Bij de frôly hoofdklasse gongen Nynke Sybrandy, Manon 
Scheepstra en Marrit Zeinstra met de krânsen na huus. Dernaast waar d’r in oktober de 
dorpspartij. ‘n Prachtige deelnimmerslist met na ôfloop ‘n feestlike priijsútraiking binnen de 
koronabeperkings. 
  
Spônsering 

De spônserkommissy beston dut jaar út Teun de Jong, Kristiaan Kaper en Peter Kampen. 

Ondanks ‘t fait dat d’r ‘n half seisoen speuld is, konnen wij op de houwen wedstriden ‘n 

beroep doen op spônsers. Dank hierfoor spônsers.  

Wij kaatsten foor ‘t eerst met hoofdspônser Van Loon Bedrijfsadvies op ôns sjeurts. Naast de 

naam fan Van Loon Bedrijfsadvies komme Plaveka en Roersma Schilders as mouspônsers op 

de ôfdelingsjeurts. 

 

Ketering 



Alfred Miedema is sont ’t ôflopen seisoenkoördinator foor de ketering en de persenele 

besetting tidens de KNKB-wedstriden. D’r wort werkt met dâghoofden en op alle wedstriden 

waar de ketering foortreflik regeld. Kompliminten foor de keteringskommissy. 

Keurmeesters 

Naast syn funksy as foorsitter maakte Murk de Jong de indeling en besetting fan de 

keurmeesters tidens de KNKB-wedstriden. Ok dut jaar murken wij dat d’r ’n prot frijwilligers 

met helpe wille om een as twee keer as keurmeester op de lyn te sitten. De basis fan ôns 

ferening. Foor ‘t nije seisoen binne wij nag op soek naar ’n nije koördinator foor de 

werkgroep keurmeesters. 

Perklêgers 

Wietze Jan Dijkstra waar ok in 2021 koördinator foor de perklêgers. Hij had ‘n groep mînsen 

om him hine om ‘t feld in perfekte staat op te leveren foor de wedstriden.  

Glâsophalers 

Elza Dijkstra koördineert ’t ophalen fan ’t glâs en met súkses. ’t Oflopen jaar leverde dut 

meer as € 1700 op in de fereningskas. Ok Elza hur kommissy ferdient ‘n groate plúm. 

Kommunikasy 

‘t Websaitbeheer is in hannen fan DJTS.nl, ‘t bedriif fan Richard Miedema. Dernaast fersorgt 

Jan de Groot namens de jeugdkommissy de kommunikasy fan súksessen fan jeugdkaatsers 

op Facebook. Na jaren staan d’r gyn ferslagen meer in de Bildtse Post. De weeklikse krant is 

ophouwen te bestaan.  

Samenwerkende partijen De Waaie 

De samenwerking met alle partijen in 'De Waaie' is heel goed te noemen. Meer as ooit is 

bleken dat wij in ‘De Waaie’ skouder an skouder staan. Deur ‘t fait dat d’r anmerklik minder 

inkomsten waren, most d’r gau ‘s snel skakeld worre met anfragen foor subsidys. Wij wille 

de bestuurders fan foetbâlferening, Stichting De Waaie en de Stichting Kantine-Exploitatie 

bedanke foor de fijne samenwerking. Fan de lêstnoemde Stichting ferlaat pinningmeester 

Siebe van Loon ‘t bestuur en wort opfolgd deur Murk de Jong. 

 

Bij eandsybeslút 

’t Jaar 2021 waar op ‘e nij ’n besonder jaar foor K.F. St.-Anne/Drie Spul Is Ut. In ‘t eerste plak 

deur de koronakrisis. In ‘t tweede plak omdat dut ‘t  eerste jaar waar ônder laiding fan 

foorsitter Murk de Jong en ok dut jaar kinne wij stelle dat ‘t ’n kort, heftig en posityf seisoen 

waar. Wij hewwe metnander op ‘e nij de KF weer sien laten.  



 

 

 

 

Foorsitter: Murk de Jong     Skriver: Richard Miedema 


