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2021 kwam wederom moeizaam op gang door de corona maatregelen. Helaas hebben 
wij de eerste wedstrijden moeten schrappen.  

Na de versoepelingen konden we dan 8 mei toch de eerste ledenpartij organiseren. We 
mochten alleen de leden tot 27 jaar. Onder het motto, iets is beter dan niets hebben 
we besloten om de eerste partijen op deze manier van het jaar op deze manier 
georganiseerd.  

5 juni stond de hoofdklasse gepland. In goed overleg met de KNKB hebben wij besloten 
deze wedstrijd te annuleren. Er waren versoepelingen in het vooruitzicht, maar omdat 
het nog vrij onzeker was met daarna een heel kort tijdsbestek is dit besluit genomen. 

5 Juni kon de hoofdklasse niet door gaan. Een ledenpartij kon wel binnen de 
regelementen worden georganiseerd. Deze hebben we dan ook ingelast. Dit keer 
konden alle leden weer deelnemen aan de wedstrijd. 

12 juni hebben we voor de jeugd extra clinic ingelast met aansluitend een 
jeugdledenpartij. 

18 juni hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden, omdat deze in maart 
ook geannuleerd was vanwege de corona. 

19 juni stond er weer een ledenpartij op het programma.  

9 juli was het weer druk in de straten van Lioessens. We mochten traditioneel het 
jaarlijkse straatkaatsen organiseren. Dit was een partij niet alleen de leden hun 
talenten mochten laten zien, maar waren ook de overige dorpsbewoners van beide 
dorpen van harte welkom om aan deze mooie activiteit mee te doen. Uiteraard stond 
er voor ieder weer een hapje en een drankje klaar het centraal gelegen café de bûnte 
bok. 

17 juli mochten wij het DEL schooljongens en schoolmeisjes organiseren. Het hele veld 
lag vol met perken. De jeugd kon in groten getale tegelijk kaatsen.  
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17 juli was het NK Jongens in Bitgum. Hier wonnen onze jeugdleden de 3e prijs. Marco, 
Jacob-Klaas en Johan zijn hiervoor gehuldigd bij het dorpscafé voor deze bijzondere 
prestatie. 

 

 

 

 

 

 

24 juli was er wederom een ledenpartij. De bouwvak ook net was begonnen. We 
konden merken dat de deelname iets minder was, maar dit mocht de gezelligheid niet 
drukken.  

28 juli mocht de federatie weer aantreden om samen met ons de Rommert Zijlstra 
partij te organiseren.  

31 juli Teatsen. Het welbekend kaatsen met een tennisraket. Omdat je met een 
tennisraket natuurlijk veel verder kan slaan, golden hier natuurlijk aangepaste regels. 
Zo mag je bij het teatsen niet in 1 keer boven slaan, maar moet dit gepaard met 
minimaal 1 stuit.  

31 juli NK 35+. Jelle Jaap, Gerben Hein en Bouwe gingen namens K.V. Warber Bliuwe 
naar Easterlittens. Zij verloren helaas de finale tegen LKC Sonnenborch. Zij keerden 
terug met de 2e prijs. Een hele knappe prestatie. 

4 augustus de PC. Auke Boomsma vertegenwoordigde Moarre-Lioessens op deze dag. 
Hij kwam helaas niet verder dan de 2e omloop.  

6 augustus Nachtkeatsen. De lampen werden gesponsord door Verno. Laat beginnen 
en nog later eindigen, dat is het motto van het nachtkaatsen. In het donker met een 
zachte bal strijden vrienden, leden, maar ook weer alle dorpsgenoten van het 
prachtige spel kaatsen. Na de laatste wedstrijd vloeit het bier tot de ochtendzon weer 
opkomt! 

11 augustus de Freule. Op deze dag reisden Marco, Jacob-Klaas en Johan af naar 
Wommels. Helaas moeten zij in de 2e omloop tegen Bitgum het spit delven.  

20 augustus de gezamenlijke ledenpartij met Anjum en Paesens bij K.V. Warber Bliuwe 

21 Augustus pearkekeatsen en ouderkind kaatsen. Wegens een drukbezette agenda 
met het eind der mooie dagen in het vooruitzicht en het bieden van ruimte aan onze 
andere verenigingen in het dorp, hebben wij besloten om het pearkekeatsen en het 
ouder kind kaatsen op 1 dag te organiseren. Wij willen hier geen gewoonte van maken, 
maar vonden het voor een keer een prima oplossing.  

28 augustus DSD partij. Alweer de laatste federatie partij van het jaar. Met veel publiek 
en enthousiaste kaatsers werd er weer een punt gezet aan een verkort 



federatieseizoen. We hopen allemaal in 2022 weer een complete competitie te kunnen 
verkaatsen. 

 

18 september Slotpartij Senioren Jeugd en Kneuzenpartij. Na een kaatsseizoen waarin 
we best veel aan het verschuiven zijn geweest, hebben we ook pas in september 
besloten om de jeugd/kneuzen en senioren op 1 dag, de slotdag, allemaal te laten 
kaatsen. Dit door de jeugd eerder te laten beginnen, namelijk om 9 uur. De senioren 
een uurtje later, namelijk om 14 uur. Zo kon alles mooi in elkaar overlopen. Door de 
velden zo goed mogelijk voor te bereiden, konden we binnen een uur het veld van de 
jeugd omleggen naar het veld van de senioren. Als afsluiter een mooi toneelstuk. De 
hoofdrol was hierin voor ‘Linda de Mol’, die met haar kandidaten het spel Ik Hou Van 
Holland speelde in de kantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 


