
 
 

Jaarverslag van Kaatsferening St.-Anne Drie Spul is Út voor het jaar 2021.  

2021 was opnieuw een bijzonder jaar voor K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út. Na achttien jaar is er een 

nieuwe voorzitter. Bovendien was het Corona virus nog niet verdreven en begon het kaatsseizoen 

later. De flexibiliteit van onze leden was hierdoor wederom groot.    

 

Bestuur 

In 2021 bestond het bestuur van de KF uit twee voorzitter, penningmeester Alex Krol en twee 

secretarissen. Op digitale algemene jaarvergadering namen Teun de Jong en Richard Miedma 

afscheid van het bestuur.  

Teun de Jong nam na achttien jaar afscheid. De vereniging heeft veel van de energie van Teun 

ontvangen. Op de jaarvergadering werd hij benoemd tot erelid van de onze vereniging. Daarnaast 

ontving hij van bondsbestuurslid Lolke Jan Dijkstra het bondsinsigne. 

Murk de Jong werd gekozen tot voorzitter van KF St.-Anne / Drie Spul Is út.  Richard Miedema was 

een krap jaar secretaris. Brenda Boonstra is de nieuwe secretaris.  

Erelid 

Op de digitale algemene ledenvergadering werd de afscheidnemende voorzitter Teun de Jong 

benoemd tot erelid van onze vereniging. Teun was maar liefst 18 jaar het boegbeeld van onze 

vereniging. Daarnaast ontving Teun tijdens deze vergadering het bondsinsigne van KNKB 

hoofdbestuurslid Lolke Jan Dijkstra.  

Afscheid 

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

Dat was de tekst boven de overlijdensadvertentie van ons lid van verdienste Mina Dijkstra. Mina 

heeft keihard gevochten om in leven te blijven en later, toen bekend werd dat er voor haar geen lang 

leven meer inzat, om haar reservetijd te verlengen. Een hele tijd liep het lichaam van Mina 

denkbeeldig voorop. In haar hoofd was Mina namelijk nog lang niet zover als het lichaam al was. 

Dankzij haar sterke karakter hield ze het lang vol met de gedachte dat er nog een kans was dat het 

goed zou komen, maar langzaam maar zeker kwamen lichaam en hoofd dichterbij elkaar. Het hoofd 

gedwongen door het lichaam. Het was op een gegeven moment onvermijdelijk dat beiden samen 

zouden gaan komen waardoor Mina uiteindelijk haar leven op 30 oktober op 47-jarige leeftijd 

noodgedwongen op moest geven. 



De kaatsvereniging, het kaatsen nam zeker een zeer speciale rol in haar leven in. In totaal zat 
Mina achttien jaar in het kaatsbestuur. Bij haar afscheid in 2018 werd ze terecht benoemd 
tot Lid van verdienste. Of Mina zelf ook gekaatst heeft? En of! Ook in deze sport was ze net 
zo fanatiek als bij het voetballen, maar een lolletje kwam er ook vaak bij als ze aan het 
ledenkaatsen was. Ze had duidelijk plezier aan de sport. 

 “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 Út heeft 188 leden verdeeld over 47 jeugdleden en 146 seniorleden. Dit is 

een teruggang van negentie senioren- en een plus van 20 jeugdleden ten opzichte van 2020.  Onze 

vereniging weet 55 donateurs aan zich te binden. Dit aantal is stabiel ten opzichte van 2020. 

De opleving van twintig nieuwe jeugdleden mogen we op naam schrijven van Gerda Okkinga en 

Trynke Meijer die de ledenwerving bij de jongste jeugd(kabouters) in werking hebben gezet.  

Vernieuwingen 

De in 2018 opgerichte Vernieuwingscommissie van de KF met als doelstelling de vereniging te 

versterken door het bestuur te ondersteunen in haar taken én om de organisatiestructuur verder te 

versterken door middel van 'event' commissies heeft concreet meegewerkt  op het gebied van 

werving van vrijwilligers voor de kantine en catering alsmede voor de invulling van keurmeesters en 

clubscheidrechters. Deze aangepaste verenigingsstructuur heeft geleid tot een verlichting van taken 

voor bestuursleden.  Vernieuwingscommissie bestond ook in 2021 uit Kristiaan Kaper, Murk de Jong 

en Richard Miedema.  

In 2021 heeft deze commissie zich bezig gehouden met opnieuw extra wedstrijden in verband met 

Corona, bestuurlijke ondersteuning omtrent vernieuwing jeugd-tak. De vernieuwingsproces is in gang 

gezet en werd uitgewerkt door Murk de Jong, Jan de Groot, Trynke Meijer, Gerda Okkinga en Jasper 

Boomsma. Voor de vernieuwingscommisie zit de klus er vooreerst op. Eind december hebben Murk 

de Jong, Kristiaan Kaper en Richard Miedema een geëvalueerd. De heren kwamen tot de conclusie 

dat we veranderingen in gang hebben gezet en de structuur van bestuur en commissies hebben 

veranderd en de organisatie van de KNKB wedstrijden hebben geoptimaliseerd.   

Jeugd 

De actieve jeugdtak zat in een tussenjaar. Van TOP-plan naar Werkgroep-organiatie waarin er zowel 

plaats is voor de toppers als de breedte sport. Kristiaan Kaper was coördinator en kondigde aan dat 

hij met zijn laatste jaar bezig was. Voor Nina Claire Wijning van Bitgum had het bestuur een 

eenlingen akkoord bereikt met het bestuur van OKK Bitgum Nina Claire zou, als er geen Corona 

geweest zou zijn, in de kleuren van K.F. St.-Anne / Drie Spul is út gekaatst hebben. 



Noelle Hddinga was dit jaar heel succesvol en won het Willem Hiemstra klassement. Meer over de 

jeugd in het jaarverslag van de jeugdcommissie.  

De grote klapper was natuurlijk de Nederlandse titel die de schooljongens in Wommels wisten te 

bemachtigen. Na het NK Pupillen wonnen Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper en Iwan Hidding nu het NK 

van schooljongens met coach Jan Dijkstra.  

Senioren 

Annet de Haan heeft zich het afgelopen seizoen minder succesvol dan in 2020. Toch kan ze tevreden 

terug kijken op het kaatsseizoen 2021. Met haar vrije formatie maten Lotte Del Grosso en Annelien 

Broersma kaatste Annet regelmatig op de dames hoofdklasse wedstrijden.  

Wedstrijden 

Net als in 2020 kende de wedstrijdagenda de kreet van: ‘kort maar krachtig’ met ook nog een heren 

hoofdklasse wedstrijd. Niet zoals normaal in mei maar in juli met de normale tien partuur. Het 

partuur Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra wonnen met achterinse Zijlstra die 

gekozen werd tot koning van de partij. Daarnaast kwamen de 1e klas heren en dames hoofdklasse 

nog naar St.-Annaparochie. Bij de dames hoofdklasse gingen Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en 

Marrit Zeinstra gingen met de kransen naar huis. Daarnaast was er in oktober de dorpspartij. Een 

prachtige deelnemerslijst met na afloop een feestelijk prijsuitreiking binnen de Corona beperkingen.  

Sponsoring 

De sponsorcommissie bestond dit jaar uit Teun de Jong, Kristiaan Kaper en Peter Kampen. Ondanks 

het feit dat er een half seizoen gespeeld is konden we op de georganiseerde wedstrijden een beroep 

doen op sponsors. Dank hiervoor sponsors.  

We kaatsten voor het eerst met hoofdsponsor Van Loon bedrijfsadvies op onze shirts. Naast de naam 

van Van Loon Bedrijfsadvies komen Plaveka en Roersma schilders als mouwsponsors op de afdeling 

shirts. 

 

Catering 

Alfred Miedema is sinds het afgelopen seizoen coördinator voor de  catering en de personele 

bezetting tijdens de KNKB wedstrijden. Er wordt gewerkt met daghoofden en op alle wedstrijden was 

de catering voortreffelijk geregeld. Complimenten voor de cateringscommissie. 

Keurmeesters 

Naast zijn functie als voorzitter maakte Murk de Jong de indeling en bezetting van de keurmeesters 

tijdens de KNKB wedstrijden. Ook dit jaar hebben we gemerkt dat er veel vrijwilligers mee willen 

helpen om één of twee keer als keurmeester te fungeren. De basis van onze vereniging. Voor het 

nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar een nieuwe coördinator voor de werkgroep Keurmeesters. 

Perklizzers 



Wietze Jan Dijkstra was ook in 2021 coördinator voor de Perklizzers. Hij had een groep mensen om 

zich heen om het veld in perfecte staat op te leveren voor de wedstrijden.  

Glasophalen 

Elza Dijkstra coördineert het glas ophalen en met succes. Het afgelopen jaar leverde dit meer dan 

1700  euro op in de verenigingskas. Ook Elza haar commissie verdient een grote pluim. 

Communicatie 

Het website beheer is in handen van DJTS.nl het bedrijf van Richard Miedema. Daarnaast verzorgt 

Jan de Groot namens de jeugdcommissie de communicatie van successen van jeugdspelers op 

Facebook. Na jaren geen verslagen meer in de Bildtse Post. De wekelijkse krant is op houden te 

bestaan.  

Samenwerkende partijen De Waaie 

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

dat we in ‘De Waaie’ schouder aan schouder staan. Door het feit dat er aanmerkelijk minder 

inkomsten waren moest er regelmatig snel geschakeld worden met aanvragen voor subsidies. Wij 

willen de bestuurders van  voetbalvereniging, Stichting De Waaie  en de stichting Kantine Exploitatie  

bedanken voor de fijne samenwerking. Van de laatst genoemde stichting verlaat penningmeester 

Siebe van Loon het bestuur en wordt opgevolgd door Murk de Jong. 

 

Tot slot, 

2021 was opnieuw een bijzonder jaar voor K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út. In de eerste plaats vanwege 

de Corona crisis. In de tweede plaats omdat het eerste jaar  was onder leiding van voorzitter Murk de 

Jong en ook dit jaar kunnen we stellen dat het een kort heftig positief seizoen was. We hebben met 

zijn allen opnieuw de KF weer laten zien.  

 

 

 

 

Voorzitter Murk de Jong     Schrijver: Richard Miedema 


