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Berltsum Jouke Binnema. Keats-

leafhawwers kinne him úttekenje. 

Blauwe overal oan, pet op en it 

ûnôfskiedlike  Medan-sigaarke 

yn ‘e mûle. ,,In licht sigaarke, dy 

dikken duorje my te lang.’’ Nei de 

lêste slach fan in haadklassepartij 

giet hy faaks fuortendaliks oan 

‘e gong om de reklamebuorden 

rûnom it fjild fuort te heljen.

No’t it seizoen foarby is en it 

winterskoft foar de doar stiet, hat 

Jouke der 26 jier yn tsjinst fan it 

keatsbûn op sitten.  Simmer nei 

simmer rydt hy lâns de fjilden, yn 

alle úthoeken fan de keatsprovins-

je. ,,Ik hâld de kilometers net by, 

mar it binne der noch al in pear’’, 

sa seit er. Yn hast alle gefallen giet 

hy op ‘e trekker. Foar in pear plak-

ken makket hy in útsûndering. ,,Yn 

It Hearrenfean, Moarre en Makkum 

bring ik de reklamebuorden mei 

de frachtauto.  Oars bin ik te lang 

ûnderweis.’’

Oeren ûnderweis
Dit jier stienen der 37 wedstriden 

op Jouke’s aginda. It draait net 

allinne om de logistyk fan ‘e rekla-

mebuorden. Jouke soarget der ek 

foar dat de buorden mei winners 

fan bûnspartijen alle kearen wer 

op it goede plak telâne komme. Yn 

it ferline hat hy ek de logistyk fan 

de KNKB-tribune fersoarge.  Foar 

alle dagen dat hy op ‘en paad  is, 

beurt Jouke in fêst bedrach. Mar 

om it jild is it him net te dwaan. Hy 

besjocht syn wurk foar de KNKB as 

in hobby. ,,Dy frachtauto rydt 1 op 

4. Dan giet it hurd mei de diesel. 

Myn oeren rekkenje ik ek mar net.’’

 

Op sommige dagen is Jouke moai 

wat oerkes yn it spier. Nim de partij 

yn Penjum bygelyks. Mei trekker 

en wein is Jouke út Berltsum wei 

1,5 oere ûnderweis. It delsetten fan 

de buorden kostet al gau 45 minu-

ten. ,,Dêrnei bin ik mei de trekker 

wer nei Berltsum gien. Middeis 

bin ik dy kant wer opriden.’’ Nei de 

lêste slach is Jouke mei help fan 

frijwilligers in heal oerke dwaande 

om de karre te foljen, om dêrnei 

de reis werom wer te meitsjen. 

,,Dat is hast in hiele wurkdei.’’

Jouke is tsjinstber. De KNKB en 

de keatsferienings kinne op him 

rekkenje. Yn 26 jier hat hy noch net 

ien kear in partij oerslein. ,,Ferli-

ne jier, mei de Bangmapartij yn 

Weidum, wie ik siik. Mar ik ha der 

al west. Ast transporteur bist, dan 

moast der wêze. En op ‘e tiid fan-

sels, sa heart dat. Ik bin in man fan 

de JIT-regeling: just in time.’ 

Troch Thom Dijkstra waard Jouke 

ea frege om it rûnbringen fan de 

reklamebuorden op him te nim-

men. ,,It is in transportputsje. Ik 

mei it graach dwaan. Ik ha in frou 

(Sjoerdje, red.) dy’t harsels wol 

fermeitsje kin. Dat skeelt fansels 

ek.’’ Sa’t it no liket wol Jouke noch 

wol efkes trochgean mei it wurk. 

,,It liket my wol wat om de 30 jier 

fol te meitsjen. Dat is in moai rûn 

getal. Mar ik wol it per jier besj-

en. Opfolging wurdt fansels ek in 

dreech ferhaal. Dat is gewoan sa.’’

As deagraver yn Wier hat Jouke 

de 30 jier yntusken al folmakke. Yn 

dy funksje kin hy minsken de lêste 

eare bewize. Twa kear stie Jouke 

bunder lân en fersoarget 150 skiep 

en 25 fleiskij. Yn it ferline hat hy 

jierrenlang kij molken. Jouke han-

nelt yn âld izer en strie en docht 

oan bermûnderhâld. ,,We ha 40 

kilometer yn behear. We meane 

de bermen twa kear yn it jier.’’ Ek 

foar oare putsjes kinne minsken in 

berop op him dwaan. ,,Mei myn 

masines sit ik ek wol yn ‘e wege-

bou en it túntsjewurk.’’

Wa’t in rûnlieding kriget oer syn 

boerehiem hat gau genôch yn ‘e 

gaten dat it sammeljen en opknap-

pen fan âlde masines in grutte pas-

sy is fan Jouke. Hy hat tsientallen 

âlde lânboumasines, trekkers en 

auto’s yn besit. ,,It giet hjir altiten 

wol troch. No’t it keatsjier foarby 

is, moat ik al efkes omskeakelje. 

Mar fan in swart gat is gjin sprake. 

Ik ha no wer mear tiid om beurzen 

en eveneminten mei âlde masines 

en stasjonêre motors te besykjen. 

Prachtich fyn ik dat.’’ •

foar de drege taak om syn eigen 

soan te begraven. Tusken 1976 

en 1986 krigen Jouke en Sjoerdje 

fjouwer soannen: Doede, Jan, Gert 

en Herman. As gefolch fan in earn-

stige spiersykte mochten Jan (15, 

1993) en Herman (17, 2003) net 

âld wurde. Tragysk, sa seit Jouke 

dêroer, mar der wie neat oan te 

dwaan. 

Alde masines as passy
Keatsleafhawwers hoege net bang 

te wêzen dat Jouke him bûten it 

seizoen om ferfeelt. Op ‘e pleats 

tusken Berltsum en Wier - dêr’t 

de pake fan Jouke yn 1919 telâ-

ne kaam -  is altiten wol wat te 

dwaan. Jouke is in ‘manusje fan 

alles’. Yn syn wurksume libben wie 

hy net allinne boer mar hat hij ek 

jierren wurke as kraanmasinist en 

ynternasjonaal sjauffeur. Noch 

altiten hat Jouke op syn 69ste in 

protte dingen by’t ein. Hy hat 15 

‘Ik bin in man fan de JIT-regeling: just in time’ 
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