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PIETER VAN DER SCHOOT 
hat in grut gefoel foar rjocht en ûnrjocht

,,Ik bin miskien wol wat 
oars as de oaren, mei 
graach roppe en raze, 
bespylje de taskôger 
graach en kin it somti-
den net litte om eefkes 
te stoken.”
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Yn Seisbierrum, oan de 
keukenstafel fan de fa-
mylje Van der Schoot, 
fertelt de 21-jierrige 
Pieter van der Schoot 
wiidweidich oer syn 
dierbere sport. Somti-
den laitsjend, somtiden 
bloedserieus.

Wy geane in hoartsje werom yn de 

tiid, Pieter keatst by de welpen en 

dêr komt heit Jan oansetten:

,,Waarom heb je een blauwe kaart 

gekregen?” freget heit.

,,Ik romme de linen op, heit,” ande-

ret lytse Pieter.

,,Dat is toch hartstikke netjes van 

je?” reagearret heit.

It die bliken, Pieter romme de linen 

op wylst it spul noch hielendal net 

dien wie. Tekenjend foar de jonge, 

fynt mem Sia: ,,Pieter mijt it konflikt 

net. Doe net en no noch net. It wie 

somtiden in klier, tusken de linen. 

Mar wylst dêr oan de sydline noch 

op omfûtere waard, kaam Pieter 

al laitsjend mei de tsjinstanner 
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de klaaikeamer útrinnen. Blokjes 

waarden it fjild oertrape, stuollen 

fleagen troch de kantine en dan 

wer ris in skorsing; it wie net altyd 

like grappich. Pieter hat in grut 

gefoel foar rjocht en ûnrjocht. In 

yn syn eagen ûnterjochte beslis-

sing fan bygelyks in skeids, dêr koe 

Pieter noait mei oerwei. At hy ear-

ne yn leaut, of earne fan oertsjûge 

is dan giet er dêr foar de folle 100 

prosint foar.”

Pieter: ,,Ik koe wier net tsjin myn 

ferlies. Waard somtiden spikergek. 

No skop ik net mear om my hinne, 

mar flok ynwindich wylst dy oare 

bygelyks in reade kaart krijt. Oars 

ha ik ommers inkeld mysels mar te 

pakken. Ik wurd sa stadichoan wat 

kalmer. Wisselwurking is ek be-

langryk, it wurket better at immen 

seit ‘tinkst der hjoed in bytsje om, 

Van der Schoot’, as dat sy my te 

ticht op ‘e hûd sitte. Ik kin ek better 

tsjin myn ferlies om’t ik no ynsjoch 

dat de tsjinstanner soms gewoan-

wei sterker is.” 

Bad Boy
,,Hoechsto moarn net te keatsen?” 

wurdt him jûns yn de Arumer 

feesttinte frege.

,,Ja, ien oere pas!” antwurdet er 

mei in ûndogensk glimke.

En ás er dan oankomt, hat er it sa 

regele dat er mei in shovel it fjild 

opskood wurdt. Pieter is oars as de 

oaren, seit er sels. Pieter is de bad 

boy fan it keatsen, sizze oaren. 

,,Ik fyn it prachtich om te ruien, 

mar bin ek hiel fanatyk. Ik kin faaks 

wol mear út de keatssport helje, 

mar oan de oare kant wol ik ek 

alles belibje. Je kinne hiel serieus 

traine, alles derfoar op ‘e side sko-

we, mar op’t stuit doch ik dit net. 

Myn doel is om it Klaverke Fjouwer 

te heljen en tagelyk wol ik it keat-

sen ek wer by de minsken bringe. 

Keatsers dy’t minder traine bringe 

minder foarsisbere wedstriden, 

folle moaier foar it publyk. Boppe-

dat is de keatssport dan faaks ek 

of earder helber foar de minder 

talentearre keatsers. It publyk fynt 

it moai as sy werkend wurde, dat 

der in praatsje makke wurde kin 

mei de sporters’’, leit Pieter út. 

Opljeppend, opsternaat, levensge-

nieter, samar in pear wurden út de 

nijsargiven fan de ôfrûne jierren, as 

it oer Pieter giet. De blauwe kaart 

by de welpen, de opnames fan 

Omrop Fryslân yn Frjentsjer 2011, 

de rel rûn syn keatswant; je kinne 

fan alles sizze, mar saai is de keats-

karriêre fan Pieter seker net.

Terjochte of ûnterjochte
100 prosint ynset, dit jildt ek foar 

de wantekwestje fan ôfrûne jier: 

,,Hjiryn ha ik it idee dat saken net 

earlik en transparant spile binne. 

Ik keats mei in want fan Terpstra, 

ik woe wolris wat oars prebearje. 

Sla ik hjirmei in bal boppe, seit men 

fuortdaliks dat it oan de want leit. 

Ik grapkje dan wolris dat it dêr net 

oan leit, mar dat dyjinge sels mear 

spierballen kweke moat. Earlik 

fyn ik de hiele sitewaasje net. Ik 

bin skorst foar trije wedstriden, ha 

twa foarweardlike skorsings krige, 

mar koe yn Arum, op de PC én 

dat wykein dernei ék net mei myn 

Blok-
jes waarden 

it fjild oertrape, 
stuollen fleagen 
troch de kantine 
en dan wer ris in 

skorsing
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eigen want keatse. Uteinlik wur-

de je dan acht partijen dupearre. 

Boppedat, de oanbelangjende 

want is it foargeande seizoen mar 

leafst trije kear goedkard. Hoe kin 

dat? Of hoe kin it bygelyks dat 

in want ôfkard wurdt, mar as de 

wantekommisje nei hûs set is, 

dochs mei de oanbelangjende 

ôfkarde want keatst wurdt’’, fertelt 

Pieter fjurrich en ferfolget: ,,By sa’n 

keuring dogge se yn myn eagen 

mar wat. De iene fynt him te hurd, 

de oare fynt him net te hurd. Dat is 

dochs gjin keuring te neamen? Ik 

bin it dúdlik net mei it oardiel fan 

de wantekommisje en strafkom-

misje iens, dy lêste hat de want 

boppedat net iens séls sjoen. Ik 

ha sels it gefoel dat men net woe 

dat ik mei dy want op de PC stean 

soe. Takom jier keats ik opnij mei 

in Terpstra-want. Ek al komt der, 

terjochte of ûnterjochte, gedonder 

fan. Ik sykje it rântsje op.”

Fernijing
Hoe hurd as Pieter ek tsjin de ke-

atssport oanskoppe kin, sa belut-

sen is er ek. Ideeën foar fernijing of 

oanpassings binnen de sport hat 

er by ‘t sekfol: ,,Om mei de wante-

keuring te begjinnen: kar alle acht 

punten mei mjitbere risseltaten. 

Feroarje de regels omtrint it ge-

wicht; immen mei in lytse hân en 

in want fan 150 gram kin dêr no 50 

gram mei omknoeie. Meitsje alles 

mjitber: wat is te hurd, wat is te 

waarm, wat is te glêd? Eltse keat-

ser hat rjocht op deselde kwaliteit 

want: gean marktwerking tsjin, is 

der faaks romte foar noch in wan-

temakker? Meitsje fan in keatspartij 

in event foar it hiele gesin, lykas yn 

Arum. Meitsje it leuk foar eltsenien 

sadat de besiker echt in dei fuort 

is, meí de bern. Pas de ranking 

oan, je wurde no beneidiele op je 

eigen, goeie, prestaasjes. Ferleegje 

de tagongsprizen. Bring it keatsen 

werom nei de minsken’’, seit er.

,,Se kinne fan alles betinke, mei dy nij-

moadrige regels. Mar dêr komt der by 

it keatsen net in kop mear of minder 

om’’, slút Sia ôf. •

Ik fyn it 
prachtich om 
te ruien, mar 

bin ek hiel 
fanatyk


