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natuurlijk niet uit de lucht vallen. 

Want Monfils volgde een taalcur-

sus Spaans en dat nam twintig uur 

per week in beslag. Economie en 

taal, dat zijn haar interessegebie-

den.

Het levensroer in eigen handen 

nemen, dat is wat Monfils wil. Met 

de wetenschap van nu zegt zij: ,,Ik 

hie no langer fuort bleaun en wie 

yn april net foar it keatsen werom 

kaam.’’ Maar die wijsheid achteraf 

kan niet verhinderen dat zij in april 

zich voorbereidde op een kaats-

seizoen met de nodige perspec-

tieven, een formatie met Nynke 

Sijbrandij en Marrit Zeinstra in het 

achterperk. De noodzakelijke en 

broodnodige tegenhanger van het 

zo favoriete trio Ilse Tuinenga, Wil-

jo Sijbrandij en Manon Scheepstra. 

,,Ik kaam dy sneons nachts om ien 

oere thús en de oare moarns fuort 

traine.’’ Met maten die tevens heel 

goede vriendinnen zijn, dus dat 

scheelt in de motivatie.

Het seizoen begon ook goed voor 

opslager Monfils, ,,Ferjit net ik hie 

krekt de seis moaiste moannen fan 

myn libben efter de rêch.’’ Natuur-

lijk hamerden willekeurige vragen 

in haar hoofd zoals ‘Der is folle 

mear as allinne dat lytse Fryslân’, 

of ‘Wat is keatsen no? Wol ik dit 

de kommende tsien jier dwaan of 

wat mear fan de wrâld sjen?’ Het 

zo geruststellende, relativerende 

gevoel van ‘As ik dizze bal mis, gjin 

need der komt aansens wol wer in 

nije bal’ veranderde in onaange-

name, bijna ondraaglijke  druk. ,,Ik 

fielde druk, siet net lekker yn myn 

fel. Ik hie fansels 

ek sa folle nije 

yndrukken yn 

‘e holle. Ik wie 

net gelokkich by 

wat ik die, foaral nei Seisbierrum 

kaam dat mear en mear.’’

Na de reisindrukken een nieuwe 

ervaring voor Monfils: ,,Ferjit net 

dat alles yn myn libben noch goed 

gien wie, allinne mar in stiigjende 

lijn, ik wist net wat tsjinslach wie.’’ 

Ook het uitstapje naar Valencia 

voor het muurkaatsen met drie 

tweede plekken bevestigde haar in 

het gevoel ,,Ik kin net mear winne, 

ik ha gjin fertrouwen mear. En dan 

te betinken dat ik nea oan mysels 

twifele ha, oant ôfrûne simmer.’’

En toen moest het absolute diep-

tepunt voor Monfils nog komen. 

Akkrum. De generale voor de PC. 

Terugkijkend op het seizoen is 

Monfils opnieuw emotioneel, het 

heeft haar diep geraakt. Zoals dat 

interview met Geert van Tuinen, 

,,Doe bruts ik foar de mikrofoan en 

dat woe ik net, ik woe net ‘sielich’ 

oerkomme. Mar Geert frege mar 

troch en benammen syn fraach 

‘Do bist net in skim fan wa’st wiest’ 

hat my djip rekke. Ik tocht fan ‘wê-

rom sa trochfreegje, toe no hâld 

op’, maar ik stie fêst, doarde net 

fuort te rinnen. En lulk: do brûkst 

my foar dyn eigen nijs, do wolst 

skoare. Dat it mei my net lekker 

giet kin dy neat skele.’’

En dat verhaal achtervolgde 

Monfils ook op de PC. Niet meer 

de sierlijke balletdanseres na een 

actie van twee 

jaar eerder, ,,Ik 

wie net deselde 

persoan, ik wie 

de ‘onbevan-

genheid’ kwyt. Miskien moat ik wol 

in stapke werom dwaan. Alles siet 

my tsjin en dat ha ik noait wend 

west. Ik ha gelok hân dat oant no 

ta alles my meisiet. En dat is ek net 

min, ik ha folle fan dizze perioade 

leard.’’

Het is niet alleen met betrekking 

tot het kaatsen dat het perspec-

tief is veranderd, Monfils is ook 

in andere opzichten een ander 

mens geworden. De vaste pane-

len van het leven zijn verschoven 

naar schuivende panelen, zo zou 

je kunnen zeggen. Het ene zo 

vertrouwde paneel met kaatsen als 

het hele leven heeft plaatsgemaakt 

voor andere, mooiere panelen van 

de wijde wereld, van verre landen, 

andere culturen, andere mensen.

Op de routeplanner van Monfils 

staat dan ook een nieuwe reis, 

over drie jaar als zij haar bachelor 

voor International Business heeft 

gehaald. En het kaatsen? Voor-

lopig even geen nieuwe maten, 

de breuk met Nynke Sijbrandij en 

Marrit Zeinstra heeft de vriend-

schap niet onder druk gezet. Zoals 

het eigenlijk hoort bij mensen met 

een ruime blik op de menselijke 

verhoudingen. ,,Wy geane noch 

in wykein fuort fan de sinten dy’t 

wy yn Minnertsgea wûn ha foar de 

minste bûtenslaggen.’’ En dan in 

2018 een herboren Anne Mon-

fils zo valt te hopen op weg naar 

nieuwe successen, misschien af 

en toe met de sierlijkheid van een 

balletdanseres. Want dat heeft het 

kaatsen wel nodig. •
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tional Business aan de Rijksuniver-

siteit Groningen (RUG). Uiteraard 

op kamers want na een reis van 

een half jaar naar onder andere 

Colombia en Costa Rica was zij 

het ouderlijk huis in Kimswerd ont-

groeid. ,,Ik wie der wol oan ta om 

in eigen libben te ha, ûnôfhinklik 

te wêzen. Dat kaam fansels foaral 

troch dat heal jier reizgjen.’’ 

Zij volgde het atheneum aan RSG 

Simon Vestdijk in Harlingen waar 

haar inmiddels gepensioneerde 

vader Frank Monfils lesgaf. Moeder 

Boudie Bierma uit Sint Jacobipa-

rochie bezocht de school ook als 

leerling.  En voor wie er een belle-

tje gaat rinkelen: ja inderdaad, de 

PC-koning van 1989 Joop Bierma 

is haar oom. Na het diploma kwam 

er voor Monfils bewust geen ver-

volg, in oktober werden de koffers 

en de rugzak gepakt voor een lan-

ge reis richting Centraal-Amerika.

Met onder andere een verblijf in 

een plaatsje aan de kust in Costa 

Rica waar Monfils een poosje 

werkte en de ooit zo beruchte 

stad Medellín in Colombia. De 

kennis ,,Je sprekke dy dûbele l yn 

it Spaansk út as j, allinne in inke-

le l wurdt as l útsprutsen’’, komt 

Als je de grenzen van je eigen horizon verplaatst naar 

andere continenten, zoals kaatsster Anne Monfils vo-

rig jaar oktober deed, dan wordt alles wat je achterlaat 

kleiner. Zeker als je, negentien lentes oud, aan de grote 

verkenning van je eigen leven begint, welke richting 

moet het worden en wat neem ik mee naar die toe-

komst. 

De schuivende panelen van Anne Monfils 
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Groningen Dilemma’s die de op 

26 juli 1998 geboren Anne Mon-

fils als een loden last meedroeg 

tijdens het afgelopen kaatsseizoen. 

Immers zij was niet gewend aan 

forse tegenwind, want alles in haar 

leven was voorspoedig verlopen. 

Het is ook nog maar twee jaar 

geleden dat Monfils als prima don-

na op een van de meest sierlijke 

kaatsfoto’s van de laatste decennia 

staat afgebeeld. Inmiddels heeft 

een andere,  harde realiteit stevig 

op de deur geklopt na een kaats-

seizoen dat niet bracht wat was 

gehoopt en misschien gedroomd. 

Op dit moment richt Monfils alle 

aandacht op haar eerste jaar in 

Groningen voor de studie Interna-


