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Wij feliciteren
de KNKB met
het 125-jarig
jubileum!
foto: knkb

Samen vitaal leven, samen kaatsen, samen eropuit.

warm hart toe. We ondersteunen deze lokale evene-

Dat stimuleren wij van harte. Omdat we geloven dat

menten graag zodat jij er lekker op uit kunt in je

we daar als mienskip blijer en vitaler van worden.

eigen omgeving. Of je nu meedoet of aanmoedigt,

We dragen deze zomer daarom ook de Friese

met je vrienden, buurvrouw of familie. Samen vitaal

Fietselfstedentocht, de Adventure Trail, Special

leven. Doe je mee?

Sporters en de Tall Ships Races in Harlingen een

defriesland.nl/samen-vitaal-leven
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Voorwoord:

‘Hiel Fryslân keatst!’
Wedstrijden uitgelicht
NK’s

Jongens
Meisjes
Schooljongens
Schoolmeisjes
Dames
Pupillen jongens
Pupillen meisjes

11-6-2022
11-6-2022
25-6-2022
25-6-2022
25-6-2022
2-7-2022
2-7-2022

Kimswerd
Dronryp
Grou
Makkum
Wommels
Minnertsga
Wijnaldum

Heren 50+

9-7-2022

Tzum

Heren 35+
Dames 35+

16-7-2022
16-7-2022

Easterlittens
Easterlittens

Belangrijke partijen
De KNKB is één van de oudste sportbonden van Nederland en bestaat dit jaar
125 jaar! Zowaar een prestatie. Het kaatsen heeft een rijke historie, één waar wij
trots op kunnen zijn! In dit jubileumjaar kijken wij natuurlijk terug op deze 125 jaar,
vieren wij het jubileum en belangrijker nog kijken wij vooruit naar de toekomst.

Onderdeel van het jubileum-programma
was de voorstelling ‘Wolkom by it keatsen’
op 2 en 3 juni in de Koornbeurs in Franeker.
Deze voorstelling gaf een geschiedenisles
met een knipoog.
Op 4 juni, de dag van de Jong Nederland
Partij was er een feestavond voor de jeugd
in de Koornbeurs in Franeker.
Een hoogtepunt van het programma betreft
de jubileumkaatspartij op 18 juni. Onder het
mom van ‘Hiel Fryslân keatst!’ kunnen álle
kaats(st)ers op die dag kaatsen in hun eigen
regio. De hoofdklassers zullen op deze dag
acte de présence geven in Balk. Dit belooft
een prachtig evenement te worden.
Zoals gezegd, tijdens het jubileumjaar
kijken wij niet alleen terug naar de rijke
geschiedenis. Van belang is ook om naar de
toekomst te kijken. De kaatssport is relatief
goed door de corona-crisis gekomen. Delen
van het seizoen konden worden gespeeld,
dit in tegenstelling tot veel andere sporten.
Bij een aantal verenigingen heeft dit zelfs
geleid tot een groei van het aantal leden.
Dat is goed nieuws en een mooie stap
richting onze toekomst!
De jeugd heeft de toekomst en om die reden
wordt een Jeugdfonds opgericht. Dit fonds
is erop gericht om initiatieven voor de jeugd
financieel te ondersteunen, zodat er meer
projecten kunnen worden uitgevoerd ter
vergroting van de kaatssport. Het fonds

wordt zodanig ingericht dat het ook mogelijk
is voor fondsen, kaatsliefhebbers, donateurs
e.a. om hierin te participeren.

Jubileumpartij KNKB
Jong Famme
Jong Feinte
Heren PC
Ald-Meijers
Freule
Dames PC

Een ander onderdeel voor de toekomst
betreft het wall-ball. Tijdens de
seizoensopening op 29 april werd de nieuwe
mobiele kaatsmuur getoond. Verenigingen
kunnen deze gebruiken om hun leden kennis
te laten maken met deze kaatsvariant en
nieuwe loot. De KNKB werkt daarnaast
aan een plan om het wall-ball verder te
ontwikkelen richting een Olympische sport.
Dat is een lang traject waarbij wij samen
gaan werken met de vele buitenlandse
‘kaatspartners’ maar het is zeker de moeite
van het onderzoeken waard.
De KNKB heeft ook aangegeven te werken
aan de toekomst van het kaatsen. Hoe
maken we het kaatsen toekomstbestendig
en hoe laten we het kaatsen landen in de tijd
van morgen? Wij pakken deze handschoen
op en gaan hierover ook in gesprek met jullie
als ‘kaatswereld’.
Tenslotte kijken wij uit naar een sportief en
succesvol kaatsseizoen dat op het moment
van schrijven al ruim een maand onderweg
is en wensen iedereen veel plezier in het
beoefenen, organiseren en kijken naar onze
mooie kaatssport!

Coos Veltman
Voorzitter bondsbestuur

18-6-2022
2-7-2022
9-7-2022
3-8-2022
6-8-2022
10-8-2022
24-8-2022

Meerdere locaties
Mantgum
Easterein
Franeker
Hitzum
Wommels
Weidum

Scan de QR-code voor de
volledige wedstrijdagenda

Colofon
Initiatief: Jan van Erve, bondsbestuurslid KNKB (commercie en communicatie)
Partnerships/sponsorzaken KNKB: Rianne Bosma-Tanghe en Hendrik Leegstra
Redactie: Rynk Bosma, Jelle Bangma, Bouke Poelsma, Hein Jaap Hilarides
en Radboud Droog
Fotografie: Henk Bootsma, Anne Waterlander, Lieuwe Bosch, Romy Postma
en Henk Haar
Acquisitie: Heidstra Media
Vormgeving: Okkinga Communicatie
Druk en verspreiding: Mediahuis Noord
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100% BOB 0% op!
In Boppeslach

Dêr kinst mei

THÚS

komme

Mooglik makke troch de provincie Fryslân/Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân
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Op weg naar een
Olympische droom
Kaatsen. Wat wist hij ervan, als opgroeiende tiener in Drachten.
Voetbal en hockey. Dat waren zijn sporten. ,,Doe’t ik sa’n tsien jier
lyn foar it earst nei de PC gie, wie ik gau ferkocht.” Friso Douwstra
gaf zijn ogen goed de kost: de volle tribunes, het volkslied, de
kransen, het Koningschap. Het geluid van een perfect geslagen
boppeslach. ,,It wie bjusterbaarlik. De PC lit de provinsje Fryslân
fan har bêste kant sjen.”
> Tekst: Radboud Droog
Nog maar negen maanden is hij
gedeputeerde. Douwstra volgde
vorig jaar Sander de Rouwe op. De
Bolswarder werd burgemeester van
Kampen. Financiën, economie en
sport. Daar draait het vooral om in
het departement van de 38-jarige
bestuurder. Na twaalf jaar –
waarvan hij de eerste zeven jaar
als raadslid en de vijf jaren erna
als wethouder invulde - verruilde
hij de lokale voor de provinciale
politiek. ,,Feitlik”, zegt Douwstra
in zijn prachtige 18de-eeuwse
werkkamer aan de al even fraaie
Tweebaksmarkt in Leeuwarden,
,,is der net folle feroare. Yn wêzen
binne lokale en provinsjale polityk
gelyk. Al soe je sizze kinne dat
wat wy fan it provinsjebestjoer
dogge faaks wat abstrakter is.
De tema’s binne wat algemiener,
lykas ynfrastruktuer, stikstof en de
enerzjykwestje.”
Cambuursjaaltje
Dat vergt dus meer geduld: van de
bestuurder, maar toch zeker ook
van de Friese burger. Douwstra
knikt: ,,Polityk kin net alles oplosse.
Wy kinne net alle ambysjes en

winsken ferfolje. Om goed út te
lizzen wêr’t wy oan wurkje is ien
fan ‘e dreechste dingen oer polityk
wurk.” Waarmee hij niet zegt dat
hij de dingen niet graag uitlegt.
Integendeel zelfs.
Op de vensterbank staat een
ingelijst Cambuurshirt. ,,Dat is
mien klub.” En het is onzin om nu
politiek correct te worden, vindt
hij. ,,Hearrenfean is in moaie
klup, mar je kinne mar ien klup
stypje. En dat is Cambuur yn myn
gefal.” Toen zijn club het op 1 mei
jongstleden opnam in en tegen
Heerenveen hield hij ,,gewoan myn
Cambuurshawl oan”.
Als kind deed hij aan voetbal
en hockey. Met voetballen is hij
gestopt, hockey doet hij na dertig
jaar nog altijd. Hardlopen is erbij
gekomen. In 2012 liep hij al eens
een marathon: ,,Fjouwer oeren en
tolve minuten.” Beslist geen gekke
tijd. Later dit jaar loopt hij de halve
marathon van de Berenloop op
Terschelling.
Cultureel erfgoed
Als gedeputeerde bemoeit hij
zich nu met de vier typisch Friese
sporten: fierljeppen, skûtsjesilen,
Frysk dammen en kaatsen. Cultureel
erfgoed. Bij het fierljeppen is hij

nog niet geweest, de andere
sporten bezocht hij al wel. Het zijn
vooralsnog werkbezoeken, maar
het is de bedoeling om ook naar
wedstrijden te gaan. Zodra de
agenda het toelaat.
Douwstra bouwt goeddeels
verder op het sportbeleid dat in
juni vorig jaar, toen nog onder
bestuur van Sander de Rouwe,
door provinciale staten werd
vastgesteld: een meerjarige
overeenkomst die ,,een sportief
en fit Fryslân” voor ogen heeft. In
de opgeschreven afspraken en
doelen – gebundeld in het stuk
Altyd Priis – werd woordelijk een
ideaalbeeld geschetst. De inleiding
luidt letterlijk: ‘Het jaar 2028 gaat
voor Fryslân de boeken in als het
recordjaar. Nog nooit doen zoveel
Friezen aan sport, zijn ze zo fit en
halen ze zoveel prijzen binnen.
De in 2021 ingezette koers om
in 2028 bekend te staan als De
Sportregio van Europa betaalt zich
volop uit. Verenigingen bloeien,
de voorzieningen zijn op orde,
recordregens in Thialf en De Welle,
de topsportclubs trekken Europa in,
elke basisschool is een sportschool,
iedereen doet mee, van kinderen
met een beperking tot de grijze
gymmende golf.
Na de mooiste en gelukkigste
provincie is Fryslân nu ook de
gezondste regio om te wonen. Het
is Altyd Priis.’
Teruglopend ledenaantal
Het moge duidelijk zijn, dit is een
droomscenario. Veel sporten,
het kaatsen nadrukkelijk niet

uitgezonderd, hebben het zwaar.
Zo nam het aantal KNKB-leden
de afgelopen 25 jaar met 40 (!)
procent af tot ver onder de 10.000
(9.400 per 1 januari 2022). Het
zijn cijfers die kaatskenner en
Omrop Frysân-verslaggever Geert
van Tuinen onlangs voorrekende.
Dezelfde bron meldde ook positief
nieuws: over de jeugd. Want
elfvoudig PC-kampioen Afke
Hylkema leidt een kaatsacademie
voor de jongste jeugd (kabouters)
die vooralsnog veel deelnemers
trekt. En de kaatsbond start
dit seizoen opnieuw met een
juniorencompetitie.
Initiatieven die de provincie Fryslân
natuurlijk ondersteunt. ,,Keatsen
hat nije helden nedich. Lykas elke
sport kin net sûnder ambassadeurs.
It is om dizze reden dat wy besykje
de sport yn ‘e Olympyske Spullen

te krijen. As demonstraasjesport.”
De laatste en tot nu toe enige keer
dat dit gebeurde was in 1928, toen
de Spelen in Amsterdam waren.
De KNKB en provincie zetten nu
in op wallball, omdat die sport
vermoedelijk meer kans maakt
om als demosport te worden
toegelaten. Het is een populaire
vorm van straatkaatsen die
bijvoorbeeld ook op veel pleintjes
en straten in New York gedaan
wordt. ,,Ik besykje NOC*NSF
sportkoepelorganisaasje entûsjast
te meitsjen foar ús plannen.
Tegearre mei de KNKB meitsje wy
plannen foar in WK yn Fryslân.
It doel is noch lang net berikt,
mar wy dogge ús bêst om dêr
te kommen. Yn gearwurking mei
oare sportbûnen, mei stipe fan it
ministearje fan sport, is in soad
mooglik. Wêrom net, alles begjint
mei in dream.”
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Alleen ga je sneller, samen kom je verder
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Kaatsen aan de hand van

125 jaar KNKB
Dit jaar is een bijzonder jaar voor de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) vanwege het
jubileumjaar van 125 jaar KNKB. Op pinkstermaandag 7 juni 1897 werd de kaatsbond officieel
opgericht maar moest het toen nog stellen zonder de koninklijke toga van vijftig jaar later:
Nederlandsche Kaats Bond (NKB) was de naam.

PC-winnaars 1925: De ‘breakeatsers’ Taede Zijlstra, Klaas Kuiken en Ids Jousma tellen het
prijzengeld voor de zekerheid even na

> Tekst: Rynk Bosma
Als je de betekenis van een
sportbond voor de sport
wil omschrijven dan zijn er
verschillende invalshoeken. Je
kunt van bestuursbesluit naar
bestuursbesluiten hinkelen en de
namen van alle bestuurders die van
belang waren voor de sportbond
opnoemen. Maar je kunt ook
stilstaan bij belangrijke keerpunten
in de historie van de sport.
Keerpunten in samenhang met
de tijd van toen en zijn mogelijke
nieuwe eisen.
In de kaatssport kun je niet om
de namen van Willem Westra
(1862-1923) en Jan Bogtstra
(1824-1916) heen. Westra staat
sinds 1937 in steen gehouwen op
het bolwerk nabij it Sjûkelân en
was tevens de ‘op aarde terug
gekeerde’ hoofdpersoon in de
theatervoorstelling Wolkom by
it keatsen dat op 2 en 3 juni in
de Koornbeurs in Franeker werd

opgevoerd. Jan Bogtstra verbond
zijn naam al in 1893 aan de
Franeker kaatsvereniging.
De geschiedenis kent zelden een
lineaire rechte lijn zonder dat er
afwijkingen of nuances zijn. Dat
geldt ook voor de KNKB. Het was
een samenwerking van personen
met enkele dominante namen
die het beleid bepaalden en dat
beleid werd deels bepaald door de
tijdsgeest. Volgens sporthistoricus
Pieter Breuker is het dan ook te
simpel om de oprichting aan één
enkel persoon op te hangen.
En dat geldt zeker ook voor
de beweegredenen om een
kaatsbond op te richten.
De tijd als de grote dirigent die
vaak de richting van de kaatssport
bepaalde. Denk in dit verband
aan grote broer KNVB die als
voetbalbond zich begin jaren
vijftig heftig verzette tegen de
invoering van het betaalde voetbal.
Zo strookte de romantiek van de

sportbestuurders van het kaatsen in
de eerste helft van de vorige eeuw
vaak niet met de ‘breakeatsers’
van toen die voortkwam uit de
alledaagse maatschappelijke
werkelijkheid van de sport zelf.
Waar voetbal van elitesport naar
volkssport ging, daar bleef de
kaatssport in de periode van die
125 jaar sportbond altijd een
volkssport voor met name de
arbeidersstand.
Als je dan toch het kaatsen in
periodes moet indelen dan zou je
de periode van voor 1940 kunnen
karakteriseren als een tijd waarin
de moralistische romantiek van
de gegoede burgerij vaak botste
met de praktijk van de kaatssport.
De reglementering met vaste
afstanden van perk en opslag is
in zekere zin een adequaat en
succesvol middel geweest tegen
de praktijk van de wildgroei met
eveneens verschillende manieren
van puntentelling.
De ruwe praktijk van omkopen,
‘spuie op de bal’ en ‘bûtse’ liet
zich minder snel beteugelen. Hoge
geldprijzen betekenden voor veel
kaatsers een extra inkomen, de
kaste van ‘breakeatsers’. Vaak
arbeiders die een hele zomer van
partij naar partij gingen en zo
een extra inkomen verdienden. De
eretekens en medailles lieten zij
tegen een bepaalde prijs graag
over aan herenboeren en andere
kaatsers van enige welstand die
het om de eer te doen was.

Die hoge geldprijzen werden in
de Tweede Wereldoorlog door de
Duitsers afgeschaft omdat dit in
strijd was met de beginselen van
de amateursport. Een maatregel
die merkwaardig genoeg na de
oorlog nimmer is herroepen. Dat de
NKB in 1947 koninklijk veranderde
in KNKB zal ongetwijfeld te
maken hebben gehad met het
besluit twee jaar lang geen
kaatswedstrijden te houden. In de
oorlog niet vanzelfsprekend want
ook toen al gold het principe van
‘The games must go on’.
Het kaatsen van na de oorlog
ontwikkelde zich conform de
maatschappelijke ontwikkelingen.
De welvaart nam toe, stofzuigers
en andere huishoudelijke artikelen
waren dertig jaar na de oorlog niet
aan te slepen. Het vervoer werd
beter, het atletisch vermogen werd
ontwikkeld en getraind door de
opkomst van de sporttrainingen
en dat alles had ook zijn invloed
op het kaatsen. Anderzijds verloor
de sport zijn heerschappij als
volkssport omdat er andere sporten
opkwamen.
Dat gold ook voor de publieke
belangstelling, de tijd dat er
twee extra bussen reden vanuit
Harlingen naar Franeker waren
verleden tijd. Ook het spel
veranderde doordat sinds eind
jaren zeventig de nap werd
gebruikt in de handschoen. Dat
betekende dat het spel sneller
werd, ook al vanwege het

toenemende atletische vermogen
van de kaatsers. Ook hier volgde
in 1982 regulering op initiatief van
de KNKB.
Ruim dertig jaar later ziet de
kaatsbond zich gesteld voor
geheel andere grote problemen.
Een afname van de publieke
belangstelling, het aantal leden
van de KNKB wordt minder,
een andere tijd met veel meer
keuzemogelijkheden dan alleen
kaatsen stelt de KNKB anno nu voor
grote uitdagingen. De reden om in
1897 de NKB op te richten was het
behoud van de kaatssport. En na
125 jaar is dat nog altijd een van
de belangrijkste taken van de KNKB.
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STEUN
ONS
,
STEUN ONS,
WORD
LID!
WORD LID!
Door u blijft Omroep MAX op tv
Wist uu dat
wijOmroep
programma’s
zoals
Door
blijft
MAX op
tv
Skûtsje Journaal, Heel Holland Bakt
Wist
u dat
programma’s
zoals
en Tijd
voorwij
MAX
dankzij onze
leden
Skûtsje
Journaal,
Heel
Holland
Bakt
kunnen blijven maken?
en Tijd voor MAX dankzij onze leden
Voor slechts
€ 8,50
per jaar bent u al
kunnen
blijven
maken?
lid én helpt u ons ook bij het opkomen
Voor
slechts
€ 8,50en
per
u al
voor uw
belangen
diejaar
vanbent
anderen.
lid én helpt u ons ook bij het opkomen
Mogen
u ook welkom
heten?
voor
uwwe
belangen
en die van
anderen.
Mogen
we u ook
welkom heten?
Alvast hartelijk
bedankt,
Jan
Slagter
Alvast
hartelijk bedankt,
Jan Slagter

Voordelen als lid:
Voordelen als lid:

VOOR SLECHTS

€ 8 50
€ 8,50

VOOR SL,ECHTS
PER JAAR
PER JAAR

•

6x per jaar het MAX Ledenblad

•
•

Toegang
tot het
exclusieve
ledenactiviteiten
6x per jaar
MAX Ledenblad
Korting
en voorstellingen
Toegangop
totevenementen
exclusieve ledenactiviteiten

•
•
•
•

Gratis
van de MAX
Kortingadvies
op evenementen
enOmbudsman
voorstellingen
Exclusieve
toegang
MAXOmbudsman
Meeting Point
Gratis advies
van detotMAX

•

Exclusieve toegang tot MAX Meeting Point

•
•

IKWORDLIDVANMAX.NL
IKWORDLIDVANMAX.NL

0900 - 5555 000
0900 - 5555 000

€ 0,10 pm

€ 0,10 pm
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Afke Hijlkema

“Mar op de PC foel alles teplak.”
Noa Elzinga

Verleden
en toekomst:

het kaatsen kent
vele toppers
De rijke kaatsgeschiedenis kent talloze namen van koningen en koninginnen. Twee van hen stellen
wij hier centraal, Afke Hijlkema en Pieter van Zuiden, omdat het 25 jaar geleden is dat zij hun eerste
PC wonnen. Twee jonge talenten completeren dit artikel, Noa Elzinga en Steven Koster, omdat zij
nadrukkelijk aan de weg timmeren en absoluut kans maken ook die PC te winnen.
> Tekst: Jelle Bangma
Afke Hijlkema was in 1997 net
achttien jaar, toen zij voor het eerst
de Dames-PC won en meteen tot
koningin zou worden gekroond.
Het was haar tweede PC en met
Géjanna Buma en Riska Hazenberg
werden ze niet direct in de
favorietenrol geduwd. ‘Ja, wy diene
it hiele seizoen goed mei, mar wy
fielden gjin spanning en dat keatst
it aldermoaist. Okee, ik hie wol it
talint, mar noch gjin status, dus it
hoegde net. Mar wy rekken yn in
flow en wûnen it.’ Natuurlijk had het
winnen van de PC veel impact op
haar, de familie en de omgeving.
Afke har naam was geschreven
en die zou zij daarna jaar op jaar
bevestigen. In totaal zou zij de PC
elf keer winnen en werd zij alle
keren tot koningin gekroond. Op
haar dertigste, in 2010, beëindigde
zij haar imposante carrière. Nog
steeds staan er records op haar
naam en dat is iets waar ze wel
trots op is, maar ook gemakkelijk
afstand van zou doen. ‘Want dat
soe betsjutte dat it frouljuskeatsen
him trochûntwikkelet.’ Afke bleef
beroepsmatig bij het kaatsen
betrokken, als coördinator van de
kaatsacademie van de KNKB. Zij

ziet positieve ontwikkelingen. ‘De
groei sit der goed yn by de jongste
jeugd, wy ha net al te bot lijen
hân fan koroana gelokkich.’ En als
toeschouwer ziet ze uit naar de
Dames PC van dit jaar. ‘Dat jout
altyd wer in kick, dy entûraazje,
de belutsenheid fan de minsken
dy’t it moai fine om my dêr wer te
treffen.’ Afke Hijlkema: voor eeuwig
de koningin van het kaatsen.
Noa Elzinga uit Bolsward is bijna
zeventien en heeft haar nooit
zien kaatsen. ‘Mar ik ken har wol.
Op de Ald-Meierspartij yn 2021
moasten wy tsjin Jirsum en doe wie
Afke harren coach.’ Bolsward won
de partij met 5-2 onder andere
door sterk opslagwerk van Noa.
Afke zou haar later betitelen als
een kaatster ‘mei in moaie styl fan
opslaan, flitsend en maklik.’ Maar
ook haar uitslagwerk mag er zijn.
‘Ik fyn it allebeide prachtich: in
sitbal jaan of in bal boppeslaan,
it is alle kearen prachtich, dus dy
dûbelfunksje wol ik graach hâlde.
Met de zussen Inge en Rixt Blanke
ging Bolsward er in Hichtum dus
met de buit vandoor, net als in
2000 en 2005. De kaatser Peter
van Zuiden was hun coach. ‘Hy
hat my in soad traind en better
Steven Koster

opslaan leard. Mar ek by Jong Puur
Passie krij ik in soad oanwizings
fan Daniël Iseger en Arjen Bouwe
Hiddinga. De Elzinga’s uit Bolsward
vormen een echt kaatsgezin, want
ook haar drie broers kaatsen mee
op niveau. Maar het record staat
op naam van Noa: zij sloeg in één
seizoen maar liefst zestien kransen
aan de muur. Ambitie genoeg
bij Noa, die dit jaar op de AldMeiers stil zal moeten toekijken.
Want éénmaal winnaar betekent
automatisch de uitsluiting van de
vervolgjaren. ‘Dat is wol spitich,
want ik soe dêr graach nochris
stean wolle te keatsen!’
Hetzelfde geldt voor Steven Koster
uit Tzum, die vorig jaar de Freule
won met Robin Benders en Jorrit
Palma. De ‘éénmaal winnenregel’ geldt immers ook voor de
belangrijkste jongenspartij van
het jaar, die verkaatst wordt in
Wommels. Steven Koster schreef
geschiedenis en elk die er bij was
gaf hoog op van zijn kwaliteiten.
Niet dat het allemaal als vanzelf
ging. Want in de halve finale had
het sterke Bolsward het drietal uit
Tzum behoorlijk in z’n greep. Het
werd een ‘alles-aan-de-hangpartij’. In de finale daarna moest
Tzum het daarna opnemen tegen
drie sterke knapen uit Jellum-Bears.
Dat drietal was het jaar ervoor
ook al finalist en wilde de partij
nu wel winnend afsluiten. Alles
leek voorspoedig te verlopen, toen
Jellum-Bears met 4-1 voorkwam.
Maar toen kwam Steven Koster in
actie. ‘Ja, ik moast de partij nei
my talûke, dat wie dúdlik. Ik naam
foaryn in hiel soad perk, sadat se
hast net oer my hinne koenen.’ Zo
vocht Tzum zich terug naar 4-4
en werd het 5-5. Het publiek zag
toen dat Steven op 6-4 de partij
uitmaakte met een formidabele

zitbal achter in het hoekje van het
perk. Tzum schreef geschiedenis
door voor de eerste keer in haar
bestaan de villa van de Freule
mee te nemen naar het dorp. Een
cabriorit en een groot feest in de
kantine besloot de feestelijke dag.
‘Mar ik wurd der hast alle wiken
wol in kear oan herinnere, want ik
ha in baantsje yn Frjentsjer achter
de kassa yn in supermerk en wurd
geregeld herkend. Ja, dat is leuk.’
Het talent Steven Koster kan nog
voor veel kaatsgenot zorgen in de
toekomst, want ‘tusken no en fiif
jier wol ik de PC winne, dêr gean
ik foar.’
PC winnaar Pieter van Tuinen
mocht 25 jaar geleden de krans
om de nek dragen en werd
bovendien koning van de partij.
Samen met Rinse Bleeker en
Chris Wassenaar werd het een
glorieuze dag, waar in de aanloop
nog amper iets was gepresteerd.
‘Mar op de PC foel alles teplak’.
Pieter had zich voorgehouden
niet gefrustreerd te raken door
z’n eigen missers of die van z’n
maat Wassenaar en ze hadden
zich voorgenomen absoluut niet
te reageren op beslissingen van
de scheidsrechters. Het werkte.

De focus was er en zo kon de dag
naar eigen hand worden gezet.
Die kon worden bijgeschreven
op de lijst met overwinningen.
Want In 1989 won hij voor de
kaatsvereniging ‘Hallum’ het
Nederlandse Kampioenschap
voor schooljongens en in 1992 het
NK voor jongens. In 1993 was het
drietal uit Hallum dan ook de grote
favoriet voor de eindzege op de
Freulepartij in Wommels. Maar
extreme weersomstandigheden
en het kaatsen met wapperende
kunststofballen waren er mede
de oorzaak van dat de favorieten
voortijdig werden uitgeschakeld
en daardoor zou Van Tuinen, naar
later zou blijken, het felbegeerde
klavertjevier mislopen. Wel was er
in 1995 succes op het Nederlandse
kampioenschap voor junioren
(de Jong Nederland).
Pieter moest in oktober 2003
nog 27 jaar worden toen hij
zijn ‘voortijdig’ afscheid al had
aangekondigd. Maar zo zei hij
later: ‘Ik ha gjin spyt hân, want
op dat momint koe ik it net mear
opbringe. Ik hie doe it gefoel fan
‘it hat goed west sa’. Mar ik ha it
nei dy tiid wol mist. In leven sûnder
sport is gewoan gematigder,
flakker, minder spannend.’
Pieter van Tuinen

“Okee, ik hie wol it talint,
mar noch gjin status,
dus it hoegde net.”
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STEDON AL 20 JAAR SPECIALIST OP HET GEBIED VAN OPENBARE RUIMTE
WILT U OOK GRAAG EEN KAATSMUUR VAN STEDON? ONZE KAATSMUUR IS LEVERBAAR:

✓ MET EEN WATERDOORLATENDE SPORTVLOER
✓ IN VELE KLEUREN

✓ MET OFFICIELE WEDSTRĲD BELĲNING

✓ HUFTERPROOF DOOR DE MASSIEVE MUUR

Openbare Inrichting & Leefbaarheid

www.stedon.nl
info@stedon.nl
058 - 288 07 00
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Veel liefhebbers van wallball, nu de stap naar meer competities

De muren kunnen al een kasteel vormen,
nu werken aan Olympische droom
obstakels te maken. Maar het
kan, dat bewijst het feit dat het
mij en vele anderen ook gelukt
is. Geef niet op, zet door’’, zo
veralgemeniseert zij graag de
sport.

Een tiental jaren geleden werden
nog enkele oude begroeide
kaatsmuren afgebroken.
Afgeschreven en zoveel werden
de afgetakelde muren niet meer
gebruikt. Anno 2022 zou dat een
schande zijn, want het ene na
het andere (kaats)dorp bouwt
een kaatsmuur. Projecten van
rond de 50.000 euro per muur
brengen mensen de lol van
muurkaatsen bij.
> Tekst: Sybe Joostema
Ook indoor is er altijd wel een
plek om een balletje Wallball te
spelen. Dat wordt door de KNKB
ook al op internationaal niveau
gedaan. Er wordt daarom door
jong en oud gebruik van gemaakt.
Als trainingsmuur, als wedstrijdmuur
en soms ook gewoon om er
een balletje tegenaan te slaan.
Een Wallball-kasteel aan muren
wordt gebruikt, voor competitie
of toernooien vooral plaatselijk
en regionaal. Een aantal Friese
Wallball-spelers en speelsters
spreken internationaal een
woordje mee.
Wallballmuren verrijzen, maar
de snelheid van de bouw is niet
de snelheid van de zekerheid
waarmee de sport provinciaal
en internationaal kan worden
uitgerold. KNKB-bestuurder
Johannes Siegersma uit Berltsum is
vanaf het prille begin van Wallball
in Friesland een liefhebber, maar
hij beseft dat er een uitgekiend
tijdspad moet worden uitgezet.

Vanuit Friesland is Theunis Piersma
een belangrijke initiator.
Aan breedte en populariteit moet
de sport nog winnen, voordat
er een grote competitie of
toernooiserie gespeeld kan worden,
vindt Siegersma. ,,We probeare wol
in kompetysje yn te rjochtsjen. De
muorren stean der. Mar toernoaikes
en lytse kompetysjes sjogge je
no it meast werom by doarpen
dy’t byinoar lizze. Wy hawwe wol
gruttere toernoaien opsetten, mar
de animo is noch te min. Ôfstannen
dy’t je yn de simmer op it fytske
dwaan kinne fan muorre nei muorre,
binne foar toernoaien yn de buert
lykwols wol populêr.’’
Internationaal
Wallball is een internationale
sport. En een grote stap naar een
Olympische deelname voert langs
Amerika, het wereldcontinent waar
veel American Dreams worden
bewaarheid. In New York is het de
normaalste zaak van de wereld
om in de middagpauze of na een
werkdag wallball te spelen. Niet
alleen als pauzevulling, soms in de
vorm van een toernooitje.
Om Olympisch deelnemer te
worden, is er nog wel een lange
weg te gaan. 40 landen verdeeld
over drie continenten moeten
aan de sport worden gebonden.
Dan pas rechtvaardigt dat een
aanvraag voor een Olympische
sport. Friezen zijn nuchter genoeg
om zich eerst te richten op wallball
in eigen provincie. Daarvoor moet
je eerst wel een wallball-provincie
en vervolgens -land opbouwen.
Muren kunnen als paddenstoelen
de grond uit – het aantal loopt zelfs
al uit naar de dertig muren – het

moet uiteindelijk aanslaan in de
volle breedte.
In Friesland is er niet te klagen waar
het gaat om begrotingen rond
te krijgen voor een wallballmuur,
kosten lopen soms op tot 100.000
euro. ,,We binne dêr bliid mei, en
sjogge dat de keatsers der ek
seker gebrûk fan meitsje. Sûnder
dy muorren bûtendoar gjin muorre
keatsen. Mar neist it Fryske
keatsen op in goede manier der
in kompetysje fan op te starten, is
in tagelyk moaie, mar ek muoilike
útdaging.’’
Raquel
Murphy

Raquel Murphy
Wallball is een tak van de
kaatssport, die internationaal wel
degelijk stappen maakt. Soms
heb je een enthousiaste animator
daarvoor nodig, om mensen waar
dan ook ter wereld te triggeren.
In die zin is Raquel S. MurphyBarnes uit New York de juiste
pleitbezorger. Zij is voorzitster van
de overkoepelende World wallball
Association (WWBA) bewust
opgericht met als doel wallball
op de wedstrijdagenda te krijgen

bij de Olympische Spelen. Tijdens
de opening van het EK kaatsen in
sporthal De Trije in Franeker gaf ze
daar vorig jaar al een voorproefje
van. Ze geeft wereldwijd de sport
het elan van een new American
Dream.
Murphy Barnes vertelt graag
over haar sport. Wallball is in de
Verenigde Staten ontwikkeld. Waar
ze zelf eerst mee tobde was het
feit dat de sport voor mannen
geaccepteerd werd, maar voor
vrouwen allerminst.
Ze vertelt: ,,Om ergens te komen,
moet je geloof in je sport hebben.
Anders kom je nergens. Bij wallball
voor vrouwen hield ik direct het
voorbeeld voor ogen van het tennis
voor vrouwen. Billy Jean King was
mijn grote voorbeeld. Zij streed
voor het vrouwentennis en kende
ook het obstakel van het tennis voor
donkergetinte mensen. En ze liet
zich nooit ontmoedigen.’’
Een helder verhaal. Anno 2022 telt
dat niet meer. Vrouwensporten zijn
overal de normaalste zaak van de
wereld. Maar toch. ,,Wallball was
een mannenbolwerk. Tennis was dat
in feite in de jaren ’50 en ’60 ook.’’
Maar het gaat om het idee er een
Olympische sport van te maken. Ze
noemt ook expliciete voordelen.
,,Het is een laagdrempelige
sport, is voor een brede groep
mensen in Amerika inmiddels een
spektakelsport. En toch vergelijk ik
het graag met de volharding die
in mijn geval het vrouwen-wallball
moest hebben om geaccepteerd
te worden. Met zoveel landen
wereldwijd om de sport Olympisch
te maken, heb je ook met veel

Aantal wallball-muren
groeit snel
In Friesland zijn er veel indoorbanen
uiteraard in De Trije in Franeker,
in Tzummarum, Jirnsum, Kimswerd,
Berltsum, Minnertsga, Easterein,
Sibrandabuorren, Grou, Sportstad
Heerenveen, Menaldum, Dokkum en
Harlingen. Dat aantal groeit nog.
Buiten staan er in Friesland
kaatsmuren of indoorwallballbanen
in Arum, Baard, Berltsum, Bitgum,
Bolsward, Grou, Harlingen,
Heerenveen, Irnsum, Kimswerd,
Leeuwarden, Marsum, Menaam,
Minnertsga, Oosterlittens, Raerd,
Reduzum, Sexbierum, Sint
Annaparochie, Wjelsryp, Wytgaard,
Jirnsum, Marssum, Berltsum,
Wijtgaard, Winsum. In Witmarsum,
Sibrandabuorren, Easterein,
Franeker en Akkrum zijn er alleen
binnenbanen. Liefst 22 dorpen
hebben een kaatsmuur outdoor,
13 een indoor.
Interessant wordt het als er ook
daadwerkelijk competities op
grote schaal worden gehouden
op goed niveau, zodat er later als
de Spelen toch in het vizier komen
internationaal ook een vuist kan
worden gemaakt op grotere schaal.
In Europa wordt wallball gespeeld
in Nederland, België, Frankrijk,
Engeland, Wales, Ierland, Italië en
Spanje. Ook die landen hebben net
als Nederland het wallball omarmd
als tweede kaatstak.
Wallball wordt gespeeld binnen alle
internationale kaatsorganisaties:
de CIJB waarbij de KNKB is
aangesloten, de Baskische
koepelorganisatie en de WHC,
waarin de Angelsaksische landen
zijn verenigd. Ook de Engelse Fivesorganisaties zijn regelmatig op
internationale toernooien present.
Begin 2012 is de overkoepelende
World wallball Association (WWBA)
opgericht met als doel wallball op
de wedstrijdagenda te krijgen bij
de Olympische Spelen. Theunis
Piersma is een van de animators
in Friesland, die ook internationaal
vaak aanschuift voor het overleg,
met onder andere Raquel Murphy,
als pleitbezorgers voor de
Olympische droom.
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Sponsoren en partners KNKB
De KNKB is ‘tige grutsk’ op de bedrijven die het kaatsen ondersteunen middels een partnerschap met de KNKB.
Wij hechten zeer veel waarde aan al deze bedrijven, die op wat voor manier dan ook, onze prachtige sport ondersteunen.
Waarom sponsoren zij het kaatsen? Hierbij een overzicht van alle sponsoren met een aantal uitgelicht.

Sponsor uitgelicht
Grafische Groep Van der Eems
Durk-Jorrit van der Eems

Broekens BV
Renze Broekens

“Keatsen? Dat heart by ús DNA, net allinnich omdat wy
in Frysk bedriuw binne mei twa lokaasjes yn Fryslân,
mar it sit ek yn ús meiwurkers. Dizze prachtiche Fryske
sport moat perfoarst net ferlern gean en wy hawwe ús
derom yn in gearwurkingsferbân ynset foar de KNKB.”
Neffens Durk-Jorrit van der Eems, direkteur en fjirde
generaasje fan dit moaie famyljebedriuw.

“Wy meitsje as bedriuw al jierrenlang diel út fan
de Fryske platteláns mienskip, lykas de prachtiche
keatssport. Dêrom fiele wy ús hjir ek sterk mei ferbûn
en stypje wy dizze sport fan herte!” neffens Renze
Broekens, direkteur Broekens B.V.

Fritom Group
Reinder Beuving

Hotel Eetcafé Duhoux te Wirdum
Jean-louis Duhoux

“Je zou kunnen zeggen dat we statutair hebben
vastgelegd, dat de Fritom Groep De Koninklijke
Nederlandse Kaatsbond van harte steunt. De
statutaire naam Fritom staat namelijk voor: Friesche
Transoprt- Ontwikkelings- Maatschappij. Vanuit onze
maatschappelijke doelstelling is het daarom logisch
dat we bijdragen aan deze sport die onderdeel
uitmaakt van de unieke Friesche cultuur.”

“Mijn pake, Johannes Duhoux, is als het even kan op
de kaatsvelden te vinden. Als kleinzoon en inmiddels
eigenaar van Hotel Eetcafé Duhoux vind ik het heel
belangrijk om via een partnership het kaatsen te
ondersteunen. In oktober 2021 mochten wij zelfs het
afgevaardigde TeamNL van de KNKB ontvangen, welke
meedeed aan het Jeugd EK in Franeker. Kaatsen is
Fries/nationaal en internationaal tegelijk en dat past
ons heel goed.” Aldus Jean-louis Duhoux, eigenaar en
vijfde generatie van Hotel Eetcafé Duhoux te Wirdum.

It Dielshûs
Party- en activiteitencentrum
WOMMELS

Bitgum | reitsmareclame.nl

Grutsk! Sponsoren en partners bedankt!

DE MAGIE VAN HET KAATSEN

PAGINA 14

Tuinmeubelen
en meer
- Lounge- en tuinmeubelsets
- Parasols en overkappingen
- de laatste tuin- en
kampeertrends

Planetenlaan 2
Leeuwarden
ultiembuitenleven.com
ONDERNEMEN VOOR GENERATIES

Samen bouwen aan de toekomst
met de ondernemer aan het roer
Ondernemend investeren staat voor veel meer dan het inbrengen
van kapitaal alleen. Wij zijn een actief betrokken investeerder
en voegen waarde toe aan ondernemingen.

pmhinvestments.nl
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VOLLE VELDEN
EN IEDEREEN
OP ZIJN
EIGEN NIVEAU
Coördinator Kaatsacademie KNKB Afke Hijlkema over het jeugdkaatsen
,,De jeugd kin tsjintwurdich op fjouwer nivo’s keatse’’, legt oud-topkaatsster
Afke Hijlkema uit. Zij werkt op het bondsbureau in Franeker en is de coördinator
van de Kaatsacademie van de KNKB. De D-kaatsers zijn de beginners, zeg maar de
recreatie-kaatsers in de regio. De kinderen die op C-niveau kaatsen doen dat in de
regio. En dan is er de jeugd die op A- en B-prestatieniveau kaatst. Dat werd voorheen
het KNKB-kaatsen genoemd, it ‘fuort-te-keatsen’.
> Tekst: Hein Jaap Hilarides
Nu is daar een niveau bijgekomen. De
kinderen van de vereniging die voor het eerst
buiten het dorp kaatsen, kunnen instappen
op D-niveau. Het C-niveau is het oude
federatie-kaatsen en heet voortaan regiokaatsen (C en D zijn beide in de regio). De
federaties zijn namelijk samengevoegd tot
grote regio’s.
Kabouters
In de jongste leeftijdscategorie is een
‘kaboutercategorie’ toegevoegd. Onder de
kabouters vallen de kinderen onder de 9
jaar. Zij kaatsen met de zachte bal. Bij deze
categorie is een enorme aanwas. Zij kunnen
doorstromen naar de pupillen-welpen, en
dan naar de schooljongens/meisjes en
jongens/meisjes. ,,De kabouters sitte kwa
opslach-ôfstân tsjin it D-nivo oan’’, zegt Afke
Hijlkema hierover. ,,As sy wat opslaan kinne,
en sy snappe it spul, dan kinne dizze bern sa
nei de welpe-kategory.’’
Er wordt geprobeerd om iedereen in de
jeugdcategorieën te plaatsen. Zo ontstaat
een dekkend kaatsaanbod. Dit wordt
gedaan door de jonge kaatsers uit te
nodigen om het kabouterspel te kaatsen.
Er was al een partij in Exmorra en in
Minnertsga. Voor beide partijen meldden
zich dertig kinderen, oftewel vijftien

tweetallen aan. En er staan nog drie partijen
op de rol.
De kaatsscholen
Met de kaatsscholen wordt gestreefd naar
een dekkend trainingsaanbod voor heel
Friesland. Vanuit de KNKB wordt gekeken
naar wie zit waar met welke categorieën.
Ook kijkt men in welke gebieden vraag is
naar meer training en wie in die vraag kan
voorzien. Meer dan voorheen is er nu contact
met de kaatsscholen.
De selectietrainingen, waar de KNKB mee
was gestopt, waren overgenomen door de
kaatsscholen. Er was echter een wildgroei
aan trainingen ontstaan. Nu zijn de koppen
bij elkaar gestoken om met elkaar te zien
hoe de trainingen het beste kunnen worden
opgepakt. Stichting Score van Simon
Minnesma en kaatsschool Keatsfan van
Wiebe Visser en de KNKB proberen zoveel
mogelijk de samenwerking te zoeken.
Kortom, er waait een frisse wind door
kaatsland. Of, in de woorden van Afke
Hijlkema: ,,Elkenien moat op syn nivo, sa goed
as hy of sy is, keatse kinne. It moat net sa
wêze, dat asto krekt begjinst, datsto omslein
wurdst troch in B-keatser. Wy tinke dat dat
der foar soarget dat der mear keatsers
komme en dat it foar elkenien leuk is.’’

‘Der wurdt in hiel soad keatst.’
,,Wy merke dat der in hiel soad keatst wurdt’’,zegt Afke Hijlkema. ,,By it regio-keatsen
binne de fjilden bomfol.’’
Het beleid is dat iedereen op zijn niveau moet kunnen kaatsen. Een C-kaatser is net zo
belangrijk als een A-kaatser. Het doel is dat er gekaatst wordt. Maar soms zitten er in
een bepaalde A-categorie niet heel veel kaatsers. Dan is de vraag: moet je gaan trekken
aan kaatsers die in de C- of D-categorie zitten om ze te bewegen een stapje omhoog te
zetten? Of wacht je een tijdje totdat ze uit zichzelf naar dat niveau toe groeien?
,,Myn foarkar is: lit elkenien op syn of har eigen nivo keatse’’, zegt Afke Hijlkema. ,,Sjoch
sa no en dan ris even en hâld se yn de gaten. Mar begjin net te lûken oan bern dy’t in
bepaald nivo krekt al of net hawwe. Allinne mar omdat ús eigen A- of B-nivo net fol sit.’’
De KNKB houdt in dit verband contact met de mensen in de regio. De vraag die dan
voorligt is: als er een jongen of een meisje bovenuit steekt, willen jullie hem of haar dan
wijzen op het KNKB-kaatsen? Met andere woorden, willen jullie deze kaatser uitdagen om
misschien nog eens wat meer te laten zien.
Dit is een discussiepunt op het bondskantoor. Buiten kijf staat echter dat de velden
momenteel vol staan met kaatsers. Afke Hijlkema is heel erg positief over de aanwas van
jeugd. De aantallen kaatsers in de kabouter-, welpen- en pupillencategorie stijgen.
,,Hjir binne wy goed dwaande’’, zegt de coördinator van de Kaatsacademie. ,,En no
moatte wy soargje dat wy dy keatsers fêsthâlde foar de kategoryen dêrnei. Mar op
jeugdgebiet hawwe wy de flow goed te pakken. De oantallen binne hiel goed en dêr
binne wy o sa wiis mei.’’

Schoolkaatsprojecten
Daarnaast organiseert de KNKB
schoolkaatsprojecten. Een trainer gaat dan
naar een basisschool en geeft hier vier keer
een training. Het doel is om kinderen zo
enthousiast te maken dat ze lid worden van
de kaatsvereniging in het dorp of stad. Deze
schoolkaatstraining wordt voortaan alleen
gegeven in de groepen 3, 4 en 5. Want dat
is de kaboutercategorie.
,,De trainer dy’t nei sa’n skoalle giet, hat
de opdracht om te soargjen dat de bern it
leuk fine en dat se it begjinnerspul in bytsje
snappe. De perkspiler moat foarby in line

slaan en de opslach moat de bal foar in line
keare. De bern keatse mei de sachte bal.’’
Veel scholen doen aan het schoolkaatsproject mee. De kaatstraining vindt
plaats tijdens de gymles. De school
krijgt documentatie en het project wordt
geëvalueerd. Vaak sluit een aantal
kinderen zich daarna aan bij de plaatselijke
kaatsvereniging. Dit project is dit jaar
opgepoetst. Hijlkema is benieuwd wat dit
volgend jaar oplevert. En zo is er weer een
stap gezet om het kaatsen van de jeugd een
boost te geven.
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Voorstraat 76 | Franeker
Tel. 0517 - 393910
keatsmuseum.frl

Inkoop, verkoop en verhuur van:
• Hoogwerkers
• Opslagcontainers
• Heftrucks

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
13.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag: 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag:
13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag:
13.00 tot 17.00 uur
Zondag:
gesloten

• Minikranen
• Compressoren
• en nog veel meer...

Willem Dijkstra: 06 - 53 65 42 63
Robert Langerak: 06 - 445 337 18
Kelvinstraat 4 | 8861 ND Harlingen | www.wrunit.nl
WR adv A-5 staand.indd 1

05-11-19 21:18

At der no yn is as foar,
jo dogge it spultsje
meiïnoar!
Wy winskje alle keatsers en
leafhawwers in protte sukses
en wille op de PC!

Eltsenien is
kening
Tussen Wad
en Stad!

adres
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

postadres
Postbus 58
8800 AB Franeker

online
www.waadhoeke.nl
info@waadhoeke.nl

telefoon
0517 380 380
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Talentvolle
junioren op
weg naar
de top
De PC en de KNKB hebben de
handen ineengeslagen om een
juniorencompetitie op te zetten.
Dit voorjaar komen zowel de
heren als de dames in actie. De
talenten én (achter)familieleden
Anna-Dieuwke Dijkstra (17) en
Thomas Dijkstra (19) zijn blij met
deze extra wedstrijden, die voor
hen een opstap moeten vormen
richting het hoogste niveau.
> Tekst: Bouke Poelsma
Anna-Dieuwke Dijkstra: in de
voetsporen van heit Johannes
Als 13-jarige balkeerder won
Anna-Dieuwke Dijkstra in 2018 als
debutante een hoofdklassepartij.
Met haar ervaren maten Manon
Scheepstra en Nynke Sijbrandij
zegevierde ze op de afdelingspartij
in Franeker. Dit jaar hoopt
de veelzijdige en talentvolle
kaatsster uit Leeuwarden haar
debuut te maken op de Frouljus
PC in Weidum. Vorig jaar
slaagde ze daar net niet in. Dit
voorjaar kaatst ze samen met
Iris Oosterbaan en Rixt Wijnia. In
theorie mag Dijkstra nog uitkomen
in de meisjescategorie, maar haar
ambities reiken verder. ,,Mei Iris
en Rixt keats ik benammen op
‘e earste klas”, zo vertelt AnnaDieuwke Dijkstra. Doorgroeien naar
de hoofdklasse is haar doel.
Anna-Dieuwke Dijkstra was
jarenlang gewend op het kaatsveld
een dubbelfunctie uit te oefenen:
achterin het perk en voorminst
op. Dit jaar is ze het kaatsseizoen
begonnen als voorbest opslager.
Met die rol treedt ze in de

voetsporen van haar heit Johannes,
die in 2003 als opslager PC-koning
werd. ,,Ik ha him nea keatsen
sjoen”, zo zegt Anna-Dieuwke
Dijkstra, die in Groningen de HBOstudie Ergotherapie volgt. Van haar
heit krijgt ze regelmatig tactische
tips en trucs aangereikt. Zo nu en
dan analyseren ze samen de door
haar gespeelde partijen. ,,Under it
keatsen hâldt ús heit him wat op de
eftergrûn. Hy sit der net boppe op.
Dat fyn ik ek wol noflik. Ik kin sels
wol keatse”, aldus Dijkstra, die als
linksback in het eerste damesteam
van SC Stiens ook op hoog niveau
voetbalt.
Als kaatsster is Anna-Dieuwke
Dijkstra blij met de juniorencompetitie. Ze vindt het leuk om
met dames van haar eigen leeftijd
te kaatsen. ,,Sommige froulju
keatse al op ‘e haadklasse. Mar der
dogge ek jongere famkes mei, dy’t
sa alfêst wenne kinne oan it hegere
nivo.” Met de winst in Hommerts
– samen met Roelie Kroondijk
en Inge Blanke – is Dijkstra de
juniorencompetitie goed begonnen.
Het is een mooie opmaat voor een
succesvol seizoen.
Thomas Dijkstra: ‘Leaseauto’s
binne moaie prizen om foar
te keatsen’
De 19-jarige Berltsumer Thomas
Dijkstra – achterneef van AnnaDieuwke – kreeg het kaatsen met
de paplepel ingegoten van zijn heit
Fokke en zijn pake Thom. Thomas
Dijkstra boekte op jonge leeftijd al
een aantal fraaie kaatssuccessen.
Hij kaatste de Freulefinale, won de
Jong Feintepartij en maakte zijn
debuut op de PC. Met zijn nieuwe
maten Simon Zijlstra en Hessel
Postma wil Thomas Dijkstra dit jaar
opnieuw PC-deelname afdwingen.
Het PC-debuut van vorig jaar

smaakt duidelijk naar meer bij
de blonde Berltsumer achterinse.
,,It wie in leuke erfaring, mar wy
hienen de earste omloop gewoan
winne moatten”, zo vertelt Dijkstra
over de PC van 2021.
‘Meedoen is belangrijk dan winnen’,
zo luidt de Olympische gedachte.
Voor de ambitieuze Dijkstra gaat
die vlieger duidelijk niet op. Hij
wil winnen en de top bereiken.
Mogelijk switcht de achterinse
daarom van kaatsfunctie.
Gezegend met een ‘moai slachje’
denkt de lichtvoetige kaatser er
serieus over na om voorinse te
worden. ,,Ik bin ek net de grutste.
Miskien lizze der as foarynse mear
kânsen foar my. Ik tink der serieus
oer nei en moat útfine wat ik
aanst wol”, aldus Dijkstra, die
op het ROC Friese Poort in
Leeuwarden de opleiding
Logistiek Teamleider volgt.
De juniorencompetitie is in het
leven geroepen om de grote
stap van de jongenscategorie
naar de senioren te verkleinen.
Dijkstra juicht het initiatief van
harte toe. Net als veel andere
kaatsliefhebbers ziet hij tot zijn
grote spijt na de jongenscategorie
de nodige ‘youngsters’ afhaken.
Dijkstra is van mening dat de
juniorencompetitie een mooie
stimulans betekent voor jonge
kaatsers, niet in laatste plaats
vanwege de fraaie prijzen. ,,Keatse
om auto’s, dat sprekt oan”, zegt
Dijkstra, die ook op het voetbalveld
heel aardig uit de voeten kan. Als
spits van SC Berlikum maakte hij dit
seizoen al 21 doelpunten, waarmee
hij op de topscorerslijst alleen zijn
teamgenoot Ruben Eijzenga voor
moet laten gaan. Met SC Berlikum
hoopt Dijkstra te promoveren naar
de tweede klasse. Als kaatser is de
hoofdklasse voor hem het summum.

Leaseauto’s van Haaima Hylkema
& FGD Lease voor junioren
De juniorencompetitie voor heren en dames is een initiatief
van de PC en de KNKB. De competitie is opgezet om jeugdige
kaatsers te stimuleren om te blijven kaatsen. De PC en de
KNKB stellen in samenwerking met een loyale en betrokken
partner als Haaima Hylkema / FGD Lease aansprekende
prijzen beschikbaar voor de winnaars.
De juniorencompetitie bij de heren werd vorig jaar gewonnen
door Patrick van Dellen, Jorn Lars van Beem en René de Haan.
Op het Sjûkelân kregen ze na afloop van de gewonnen partij de
traditionele bloemenkransen omgehangen. Met het winnen van de
juniorencompetitie sleepten de kaatsers een wel heel bijzondere
prijs in de wacht. De kaatsers kunnen een half jaar lang in een
gesponsorde leaseauto naar de kaatspartijen en trainingen
rijden, waarbij ze enkel de brandstofkosten hoeven te betalen.
Voor aanvang van het seizoen 2022 kregen Van Dellen, Van Beem
en De Haan van KNKB-partner Anne Tjeerd Haaima – directeur
van Haaima Hylkema – de sleutels overhandigd. De auto’s –
voorzien van de namen van de kaatsers – dienen na afloop van
het seizoen weer te worden ingeleverd. In 2022 strijden de heren
junioren alweer voor de derde keer om auto’s. De geldprijzen voor
de overige prijswinnaars worden beschikbaar gesteld door de PC.
De juniorencompetitie voor dames wordt dit jaar voor het eerst
georganiseerd. Aan deze wedstrijdenreeks doen ook de nodige
speelsters mee die afkomstig zijn uit de meisjescategorie. Voor
deze meiden – die in veel gevallen nog niet in het bezit zijn van
een rijdbewijs – is het winnen van een leaseauto niet de meest
ideale prijs. Toch kunnen ook de winnaars bij de dames rekenen
op prachtige prijzen. In samenwerking met een van haar partners
biedt de KNKB voor de drie eindwinnaars een compleet verzorgde
stedentrip aan.
Met het organiseren van de juniorencompetitie voor heren en
dames willen de PC en de KNKB de stap van de jeugd naar de
senioren verkleinen en jeugdige kaatsers stimuleren om te blijven
kaatsen. De partijen zijn gratis te bezoeken. Kijk op www.knkb.nl
voor de wedstrijdagenda.
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Blij van sport: een dynamisch beweegplein!
bv SPORT geeft uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid

Breed Motorisch Ontwikkelen (BMO)

van de gemeente Leeuwarden. Sport en bewegen toegankelijk

bv SPORT vindt het belangrijk dat verschillende sport- en

maken voor iedereen, dat is waar we blij van worden!

spelelementen samen worden gebracht. Vooral als het om
een nieuw plein gaat waarop kinderen verschillende sporten

En waar we vanzelfsprekend ook blij van worden is het

beoefenen.

meedenken in de ideeën van lokale sportaanbieders; plannen
die zijn gericht op de verbreding van de sport en die

Een plein met verschillende beweegmogelijkheden maakt

verenigingen en Leeuwarder scholen met elkaar verbinden.

dat het is ingericht op een breed motorische aanpak. Hierdoor
kunnen kinderen in meerdere sportcontexten uit de voeten en

Toen Kaatsvereniging L.K.C. Sonnenborg en ICK Sint Thomas

wordt het beoefenen van een sport niet eentonig. Daarnaast

vorig jaar met het idee kwamen om een gezamenlijk speelplein

draagt het bij aan de creativiteit op school en vermindert het de

te creëren, heeft bv SPORT geadviseerd over de invulling van

kans op blessures.

het nieuwe plein. Het resultaat? Een prachtig nieuw speelterrein
van 700 vierkante meter waarop kinderen van de school en uit

Vooral in de eerste tien levensjaren is het belangrijk dat kinderen

de buurt elkaar dagelijks ontmoeten én met elkaar kunnen

kennis maken met verschillende beweegmogelijkheden.

bewegen.

Dit zorgt voor een leven lang plezier in sport!

Het speelterrein heeft een kaatsmuur, survivalparcours,

bvsport.nl

voetbalkooi en verschillende speelvoorzieningen. Het is een
speelplek die voor iedereen toegankelijk is. Dit maakt het voor
kinderen uit de wijk een prachtige plek om te ontmoeten,
sporten en te spelen. Het nieuwe plein is hierdoor niet alleen een
aanwinst voor de verenging en de school, de bewoners genieten
ook volop van een nieuwe speelvoorziening in de wijk!
Daar worden we blij van!

Beeld: KNKB.NL

Wij reiken verder
dan u denkt

Wij gaan
verhuizen

Grond • weg • waterbouw
Milieu techniek
Sloop techniek
Asbest verwijdering

Van Aylvawei 40
9105 KT Rinsumageast
Tel: (0511) 42 50 50

WMR.NL

Medio augustus 2022 is ons
nieuwe adres Balthasar
Bekkerwei 74 in Leeuwarden

Blijft verbeteren!

Van Loon Bedrijfsadvies
Balthasar Bekkerwei 74
8914 BE Leeuwarden

058-2046029
info@vanloon-abc.nl
www.vanloon-abc.nl

Verdienstelijk
ondernemen
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Nu er weer volop wordt gekaatst:

VIER VERENIGINGEN IN DE
SPOTLIGHTS
Ruim honderd kaatsverenigingen in ons land zijn aangesloten bij de KNKB.
Het is vanzelfsprekend dat die voor hun leden alles uit de kast halen om ze te laten
kaatsen. Maar er gebeurt veel meer, denk maar aan het werven van nieuwe leden,
het organiseren van regio- of KNKB-partijen of het organiseren van clinics voor de
eigen jeugd. Als een hommage aan al die vrijwilligers die het kaatsen mogelijk
maken zetten wij vier verenigingen in de schijnwerpers.
> Tekst: Jelle Bangma

Jan Reitsma Reduzum

De Lege Geaën
Goënga

Oostergo Dokkum

Onder ons
Easterlittens

Jan Reitsma, de kaatsvereniging
van Reduzum, telt tweehonderd
leden, waarvan vijfenzeventig
jeugdleden actief zijn. Sjoerd
Hofstee is voorzitter en komt op voor
zijn vereniging. Zij staken hun nek
uit in het coronajaar 2020 door een
Heren Hoofdklassepartij voor hun
rekening te nemen, waar andere
verenigingen die teruggaven aan de
KNKB. Hofstee: ,,Fansels, wy seagen
ek wol beswieren, mar folle mear
kânsen. Wy seagen dat jo ûnder de
omstannichheden der ek wat moais
fan meitsje koenen.’’

Kaatsvereniging De Lege Geaën is
ook een middelgrote vereniging en
heeft een bestuur van voornamelijk
twintigers. Maaike Faber uit Gau is
groot geworden bij de vereniging
en is sinds vorig jaar secretaresse.
Zij is bijzonder enthousiast over haar
vereniging. ,,Ik bin der sels hiel grutsk
op, it is in bloeiende feriening en wy
binne hiel aktyf mei-inoar.’’

KV Oostergo uit Dokkum heeft
aan voorzitter Joop Dijkstra een
enthousiaste ambassadeur. ,,Ik
bin ien mei in grut keatshert. Ik bin
opgroeid yn Hallum mei sokken
as Tamme van der Berg. Sels haw
ik as twadde klasser yn 1991 de
lytse PC wûn, mar dêrnei ferhuze
ik nei Dokkum.’’ Daar werd hij de
grondlegger van het senioren
federatiekaatsen in Dongeradeel.
Bovendien stortte hij zich op het
aantrekken van jeugdkaatsers. ,,Yn
2015 bin ik foarsitter wurden en haw
ik my as doel steld om binnen fiif jier
fyftich jeugdleden aktyf te krijen.
No, der binne al sechtich leden en
der geane acht bern fuort te KNKBkeatsen. Dat is net sa maklik, want
yn Dokkum kinne de bern te kust en
te keur. Der is krekt in hockeyclub
oprjochte: patsboem 100 leden. Dus
de konkurrinsje is grut.’’

Kaatsvereniging Onder Ons uit
Oosterlittens is ‘lyts mar krigel’.
Keimpe Koldijk is nu vijf jaar voorzitter
en ziet wat het kaatsen allemaal
teweegbrengt op het dorp. ,,Fansels
ha wy oan súksessen ek niks te kleien
hân en kinne jo grutsk wêze dat sa’n
lyts doarp safolle goede keatsers
opsmiten hat. Op de NK’s wie
Easterlittens hiel súksesfol, mar ek op
de PC.’’ Het succes van koning Erwin
Zijlstra is dan ook een hoogtepunt,
maar elk begrijpt dat daar heel wat
kaatsuren op het veld aan vooraf zijn
gegaan. ,,Wy binne ek hiel wiis mei
ús Jeu de Pelote wedstriden. Twa
wike lang elke jûn trije wedstriden, op
sa’n prachtich plein yn it sintrum fan
it doarp, ja dat lûkt altyd in protte
folk. Gelokkich hoege wy as bestjoer
net alles te regeljen. Dat moatte jo
ek net wolle, want dan krije jo noait
wer in nij bestjoerslid. Wy ha in hiele
brede groep fan minsken dy’t foar it
keatsen aktyf binne. Ja, jo moatte it
mei-inoar dwaan.’’

Reduzum was op smaak geraakt,
maar een jaar later werd de
vereniging niet beloond voor de
nobele daad. ,,Nee, alles foel
werom yn it âlde systeem en dêr
ha wy fragen oer steld. Wêrom
soe it net sa wêze kinne dat der
in rûlaasjesysteem komt en dat
jo bygelyks ien kear yn ‘e trije jier
in haadklassepartij taskikt krije. Ik
bin der wis fan dat der folle mear
ferienings binne, dy’t it leaver net alle
jierren organisearje. Mar de KNKB
hâldt earst fêst oan it âlde systeem.
Pas as der wat frij komt, dan is der
miskien wat mooglik.’’
Jan Reitsma is voor dit seizoen de
gastvereniging voor verschillende
KNKB-partijen, waaronder de Eerste
klas Heren en Dames. Wat die laatste
groep betreft nodigt Sjoerd Hofstee
ook graag de oud-toppers uit die de
afgelopen jaren gestopt zijn. ,,By de
mannen sjochst dy âld-toppers gauris
werom kommen op de earste klas. By
de dames bart dat net, dus wy ha in
lobby op gong brocht om dy froulju
wer yn ‘e krite te krijen. Ik bin benijd
wat dat opsmite sil.’’

Het kaatsveld in Goënga is een mooi
en ruim veld waar alles gemakkelijk
te herbergen is. ,,Wy ha krekt in
KNKB-partij hân mei 89 fammen en
skoalfamkes. Wy organisearje graach
sa’n partij om’t der ek eigen jeugd
oan mei docht. En dan is it sa moai
om te sjen hoe’t alles draait mei al
dy frijwilligers.’’ Natuurlijk wordt ook
actief geïnvesteerd in de jeugd. ,,Wy
hâlde ek keats-clinics op ‘e skoallen
en dat smyt altyd wer genôch bern
op. Aanst ha wy wer de Bernâlderpartij, dat is ek altyd in súkses,
krekt as De Jonge hap-partij.’’
In het verleden was er in de
streekdorpen ook nog sprake van
een voetbal- en korfbalvereniging,
maar die hebben de tand des tijds
niet doorstaan. Daarentegen leeft
het kaatsen dus enorm in De Lege
Geaën. ,,Wij binne in feriening fan
‘elk is wolkom en moai datst der
bist’. En wy hoege ek noait sa lang
te sykjen om nije bestjoersleden, dat
is ek wat wurdich. Nee, wy soargje
earst foar genôch bier en dan is it
samar klear.’’

Maar de stad biedt ook veel
mogelijkheden, zeker wat sponsoring
betreft. ,,O ja, it jild klotst by de
plinten op, dêr ha wy niks te kleien.
Dus wy stekke de bern yn moaie
shirts en hoody’s en dat lûkt ek wer
oan.’’ Dokkum heeft een achttal
basisscholen en dus wordt er ook
volop ingezet op kaatsclinics.
,,Mar 90% fan ‘e âlders hat gjin
keatsachtergrûn, dus it duorret in hiel
skoft foardat sokken ris in tillegraaf
betsjinje kinne. Dat wy jouwe no
ek keatsles oan de âlders. Yn 2027
besteane wy 125 jier en it doel is dat
wy dan 100 jeugdleden ha. Wy ha no
ek in gearwurking mei VV Dokkum en
as alles goed giet, dan ha wy oer twa
jier in moaie nije kantine.’’

Net als Reduzum stak ook
Oosterlittens in 2020 de nek
uit en organiseerde een Heren
hoofdklassepartij toen de vraag
daar was. En nu alles weer bij het
oude is, wil Koldijk toch ook graag,
net als Hofstee uit Reduzum, dat zijn
vereniging opnieuw de gelegenheid
zou krijgen een hoofdklassepartij te
organiseren. ,,Wy bringe it alle kearen
wer yn en sille ek om ‘e tafel mei
Coos Veltman, de nije foarsitter.
It kin dochs net sa wêze dat soks
allegear op slot sit, dat is net mear
fan dizze tiid.’’
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ERINGA GELUID LEEUWARDEN

FILM KIJKEN. MUZIEK LUISTEREN.
KOM GENIETEN EN ERVARINGEN UITWISSELEN.

ERINGA GELUID: VEEL NIEUWS in
LUIDSPREKERS, STREAMING en VINYL
EN BIJZONDERE OCCASIONS IN HET TOPSEGMENT.

Het huidige aanbod in HifiVideo maakt prachtige muziekbeleving bij u
thuis mogelijk- met een ongekende keus en heel acceptabele prijzen.
Eringa Geluid verkoopt en installeert hifi en video apparatuur
bij u thuis met de ‘live ervaring‘ als referentie. De kunst van het
combineren van de verschillende componenten staat daarbij
centraal: Hoe zorgen we dat met name luidspreker/versterker
kwaliteiten elkaar versterken en dat beperkingen zoveel mogelijk
worden ‘weg-gecombineerd’? En dat binnen een budget en een
gegeven inrichting en akoestiek?
Verdeeld over vier prijsklassen beschikt Eringa Geluid over een groot
aantal luidsprekermerken en typen, waarbij de ‘basis/instap’ net zo
op onze betrokkenheid mag rekenen als de ‘betaalbare top’.

Luidsprekers zoals Bowers&Wilkins, KEF, maar ook de minder
bekende Dynaudio, Paradigm, Piëga, Waterfall en ons instapmerk
Indiana Line, kunt u vergelijkend beoordelen in een van onze
luisterkamers. Samen met dipoolluidsprekers van Magnepan, Martin
Logan en Quad. Voor al onze klanten: kosteloos, niet verplichtend.

Voor iedere luidspreker en huiskamersituatie is een optimale
combinatie mogelijk. Omdat ‘de mooiste muziek de beste
weergave verdient‘, testen we ‘ter plekke’ verschillende versterkers.
Wordt het Yamaha, Cambridge Audio of NAD? Of de verrassende
Atoll, Hegel, Musical Fidelity? Of toch weer Quad? En dan hebben
we ook nog het Deense Lyngdorf en het Canadese Anthem, die
door hun ‘Roomcorrectie-features’ muziek en film een extra
dimensie geven!

Het enige wat we u vragen is een reservering vooraf. Dan heeft u twee
uur ‘het rijk alleen’, staat uw muziekkeuze centraal: CD, LP, BluRay/
DVD, streaming Spotify, Netflix? In de kortst mogelijke keren bent
u bezig met het vergelijkend luisteren en kijken. U wordt hoogstens
‘gestoord’ door medewerkers die uw passie voor muziek delen, koffie
of thee aandragen en u graag verder helpen. We komen bij u thuis om
uw voorselectie te testen: niet alleen is iedere luisterervaring uniek,
maar plaatsing en akoestiek zijn altijd anders dan in ‘een winkel’.

Aansluitwensen, bedieningsgemak, vormgeving, klinkend
eindresultaat, alles telt mee. En door onze specialisatie en
doelgerichte bedrijfsvoering, ook nog tegen heel concurrerende
prijzen.

ERINGA GELUID HEEFT VEEL MEER IN HUIS DAN MENIGEEN VERMOEDT.
Openingstijden
maandag:
op afspraak
dinsdag:
13:00 - 17:30 uur
woensdag:
13:00 - 17:30 uur
donderdag:
13:00 - 17:30 uur
vrijdag:
10:00 - 17:30 uur
zaterdag:
10:00 - 17:00 uur

U BENT
VAN HARTE
WELKOM!

Oostergrachtswal 109
Leeuwarden (achter de Blokhuispoort)
T. 058 213 87 87 | info@eringa.eu | www.eringa.eu

ÛNDERNIMME MEI OMNYACC
IS IN BOPPESLACH!
EEN TOTAALPAKKET AAN DIENSTEN

Accountancy
Accountancy
& Administratie
& administratie

Audit
Audit &&
Assurance
Assurance

Fiscaal
Fiscaal
advies
advies

Juridisch
Juridisch
advies
advies

058 8200900

Personeel
HRM
en pensioen

Financieringen
Financiering

Balthasar Bekkerwei 90
8914 BE Leeuwarden
info@omnyacc-leeuwarden.nl
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Kaatsen in een
festivalsfeer

Buiten de officiële KNKBwedstrijdagenda om worden
verschillende populaire
kaatspartijen georganiseerd.
De Zachte Bal PC in Franeker,
de Keetpartij in Burgwerd en de
Wylde Kippetjespartij in Winsum
hebben naam gemaakt onder
kaatsliefhebbers.
> Tekst: Bouke Poelsma
Kaatsers kunnen in Friesland kiezen
uit verschillende type wedstrijden
én speldisciplines. Verenigingen
organiseren uiteenlopende soorten
wedstrijden, waarbij iedereen
op zijn of haar eigen niveau kan
sporten. De agenda bestaat uit
ledenpartijen, regiowedstrijden
en KNKB-partijen. Naast het
traditionele Friese spel worden
ook wallball- en jeu de pelotewedstrijden georganiseerd. Ook
het kaatsen met de zachte bal is
onder veel kaatsers geliefd.
Zachte Bal PC: veel tussenspel
Sinds 2012 wordt in Franeker op
de eerste zaterdag na Pinksteren
de Zachte Bal PC georganiseerd.
Plaats van handeling is het heilige
kaatsgras van het Sjûkelân, waar
natuurlijk ook de traditionele PC
wordt georganiseerd. ,,Yn Ljouwert
(Horecakaatsen, red.) en Harns
(Lanenkaatsen, red.) waarden
al langer grutte partijen mei de
sêfte bal organisearre. ‘Wêrom

ha wy dat eins net yn Frjentsjer?’,
sa fregen wy ús ôf”, zo vertelt
Klaas-Bindert Malda over de
ontstaansgeschiedenis van de
Zachte Bal PC.

is de Zachte Bal PC een dagje uit
voor jong en oud. ,,We binne 10 jier
ûnderweis en besykje elts jier wer
wat nijs te dwaan. Dêr sit foar ús
ek in stikje útdaging yn.”

Malda is een van de drijvende
krachten achter de Zachte Bal PC.
Het organiserend comité bestaat
in totaal uit 8 mensen. Dit jaar
wordt op 11 juni de 10e editie van
de partij afgewerkt, als slotakkoord
van de Franeker kaatsweek.
Vanwege corona kon de editie van
2020 niet doorgaan. De Zachte
Bal PC is altijd in trek geweest bij
kaatsers en liefhebbers, zo vertelt
Malda. ,,We ha alle jierren 64
partoeren op ‘e list, ús maksimale
oantal.” De ruimte op het Sjûkelân
is beperkt en de organisatie
wil alle deelnemende parturen
minimaal twee keer laten kaatsen,
zodoende. Het succes van de
Zachte Bal PC laat zich volgens
Malda gemakkelijk verklaren.
Het spelletje – dat zonder
kaatshandschoen wordt gespeeld
– is laagdrempelig en de sfeer is
gemoedelijk. ,,Hast boppedat in
protte tuskenspul. Dat sprekt de
keatsers en it publyk ek oan.”

Muziek achter de bovenlijn
in Burgwerd
De bestuursleden van de Keetpartij
in Burgwerd maken zich op voor
de 11e editie van hun kaatspartij,
die traditiegetrouw in het laatste
weekend van de bouwvak
staat gepland. ,,Op de sneon
organisearje wy in haadklassepartij
foar froulju, op snein stiet de
keetpartij op it programma”, zo
vertelt Thys Strikwerda, een van
de acht bestuursleden van het
Burgwerder kaatsevenement.
Zoals de naam al doet vermoeden
ontstond het idee voor het
organiseren van deze partij ooit
in de keet van Burgwerd. Na
de eerste succesvolle edities
schaarden ook de jongens en
meiden van de keet in buurdorp
Hartwerd zich achter het
kaatsinitiatief. ,,We ha ús krêften
bondele, aktiver nei stipers socht
en sadwaande in gruttere partij
opsetten”, aldus Strikwerda.
In 2021 stonden er in Burgwerd
meer dan 70 parturen op de
deelnemerslijst. Er lagen perken op
het kaatsveld, op de ijsbaan en in
een naastgelegen weiland. Tijdens
de kaatspartij wordt er livemuziek
gespeeld in een feesttent, die
direct achter de bovenlijn staat
opgesteld. Het is kaatsen in een
festivalsfeer. ,,Keatsers komme
hjir foar de geselligens. Se
komme oeral wei. De sfear lûkt
minsken oan. Der wurdt keatst om
fleisprizen, net om jild.”
Het bestuur van de keetpartij in
Burgwerd maakte zich in coronatijd
sterk voor het dameskaatsen.
Toen de officiële wedstrijdagenda
door de pandemie moeilijker kon
worden gevuld, werden de dames
welkom geheten in het dorpje
onder de rook van Bolsward.
Strikwerda: ,,Wy fine it moai om

Malda en zijn medebestuursleden
zorgen voor een sfeervol
aangeklede arena en een
aantrekkelijke ambiance. Met
onder meer livemuziek, een
draaimolen en een animatieteam

dy partij te organisearjen. Foar it
doarp Burchwert is it sa in moai
keatswykein.” Het prijzengeld
voor de dames ligt in Burgwerd
op hetzelfde niveau als bij een
reguliere hoofdklassepartij voor de
heren.
De Wylde Kippetjespartij: 816 (!)
kaatsers op één dag
‘De Ploech fan 10’ in Winsum weet
van aanpakken. De organisatoren
van de Wylde Kippetjespartij – in
het derde weekend van september
– deinzen er niet voor terug om
een kaatspartij met honderden
deelnemers te organiseren.
Enkele jaren geleden stonden
er maar liefst 272 parturen op
de lijst. Met 816 deelnemende
kaatsers moet die editie welhaast
het drukbezochtste eendaagse
kaatsevenement ter wereld zijn
geweest. Inmiddels heeft ‘De
Ploech fan 10’ een maximum
aantal deelnemers vastgesteld, zo
vertelt medeorganisator Johannes
Boersma. ,,By de mannen ha we
plak foar 128 partoeren, by de
froulju kinne der 64 formaasjes
meidwaan.” De populariteit van de
Wylde Kippetjespartij is ongekend.
Vorig jaar was de inschrijving
nog maar een uur open toen bij

de mannen het maximale aantal
parturen al was gehaald. ,,Ús
website lei der út, sa drok wie it”,
aldus Boersma.
De Wylde Kippetjespartij is de
voorbije 20 jaar een begrip
geworden onder kaatsers in
Friesland. De deelnemers kunnen
in totaal 75 bevroren kippetjes
winnen door op gezette tijden een
zitbal of bovenslag te slaan. Voor
de prijswinnaars liggen er gevulde
boodschappentassen klaar.
Met maar liefst 86 perken is
het voor ‘De Ploech fan 10’ een
gigantische klus om de partij tot
een goed einde te brengen. ,,We
begjinne moarns om 9.30 oere en
binne eins altyd foar 19.00 oere
wer klear. We ha noait in perk
leech”, aldus Boersma. Tijdens de
kaatspartij is er livemuziek.
Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Voorafgaand aan de
Wylde Kippetjespartij organiseert
‘De Ploech fan 10’ daarom op
zaterdag de ‘Kuikentjespartij’.
De jeugdige kaatsers uit Winsum
en omliggende dorpen zijn
de deelnemers van de Wylde
Kippetjespartij in de dop.
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Marrit
Zeinstra
“Ieder stapje kan voor iemand al
een topprestatie zijn”
“Om de Frouljus PC van Weidum te winnen en daar tot Koningin gekroond te worden was voor mij zó leuk en super mooi.
Die gedrevenheid heb ik nu ook in het helpen en begeleiden van mensen. Voor wie sporten niet de normaalste zaak van de wereld is.
Mensen stimuleren en begeleiden. Om stapje voor stapje verder te komen en gezonder te worden. Qua lichaam en geest. Ik snap
het ook als bij iemand iets niet direct lukt. Ik heb vijf keer aan de PC meegedaan en de vorige finale verloren, totdat ik hem nu deze
keer won. Ieder stapje kan voor iemand al een topprestatie zijn.”
Marrit Zeinstra (Peins 1997) werd in 2020 en 2021 Koningin van de traditionele Frouljus PC van Weidum, het Wimbledon van
het vrouwenkaatsen. De kaatskampioene studeerde sportkunde in Groningen en is begaan met sport en gezondheid. Voor de
Stichting Score traint ze kinderen en jongeren in kaatsen en ''muurkaatsen'' en haar afstudeerstage wijdde ze namens het UMCG
aan de ‘Transplantoux’, de beklimming op de fiets van de Mont Ventoux door orgaangetransplanteerde patiënten.

foto: www.inspireerdewereld.nl © Erikjan Koopmans

Met Speedbooks
Rapportagesoftware
heb jij altijd een
Boppeslach!
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De ziel van
Kaatsclub
Amsterdam

Lolke Bierma: een leven
lang kaatser, voorzitter en
scheidsrechter

Een gesprek met voorzitter Lolke Bierma

Lolke Bierma is afkomstig uit Holwerd. Als schooljongen
en jongen kaatste hij graag. Het kaatsen in Holwerd was
in zijn tijd op sterven na dood. Totdat Rienk de Groot op
zaterdagochtend naar het dorp aan het Wad kwam. De oudeersteklasser en meervoudig PC-winnaar gaf kaatsles. Na
de jongens zou Lolke tot zijn tweeëntwintigste echter geen
bal meer slaan. Hij ging werken op de boot van Holwerd naar
Ameland en daarna deed hij de hotelschool. En toen werd
hij gevraagd om voorzitter te worden van de kaatsclub van
Holwerd. De vereniging had nieuw bloed nodig. Bierma was
ondertussen een jaar of vierentwintig.
‘It begûn sa. De earste wedstryd wienen de linen te koart. Dat der
moast pakjetou by. En wy hienen seishûndert gûne yn ’e kas. Ik
wenne doe al yn Amsterdam. Dêr bin ik yn 1982 hinne ferhuze.
Dat ik ha gau ris op en del west. Mar dan seagen myn âlde lju my
ek noch ris.’ Een groot feest van Concordia Holwerd was in 1990.
De kaatsvereniging bestond honderd jaar. Maar toen was de
omzet een ton. ‘Sjoch, dat liket ergens op, no,’ zegt Bierma met
een glimlachje.
Na twee termijnen stopte hij als voorzitter van Holwerd. Want hij
was ondertussen ook scheidsrechter geworden. Lolke had een
cursus gedaan in Hilversum bij oud-scheidsrechter Appie Knol.
Er was namelijk behoefte aan scheidsrechters. En Bierma en
Knol vonden dat de verenigingen uit de buitenafdeling ook een
scheidsrechter moesten leveren. (De clubs van de F.B.A.,
de Federatie van de Buitenafdelingen, zijn: Amsterdam, Alkmaar,
Dronten, Hilversum, Wageningen, Den Haag en Hank-Dussen.)
Tegenwoordig is Marinus Grond uit Houten ook scheidsrechter
vanuit de buitenafdelingen.

De afspraak met Lolke Bierma
is in Dronrijp. Daar wordt d’Alde
Wite Partij gehouden voor de
hoofdklasse vrouwen. Goutum
en Huizum staan in de finale.
Lolke Bierma is scheidsrechter.
Hij hoeft nauwelijks in actie te
komen. Het partuur van Huizum,
met de sterke Nynke Sijbrandij
en Manon Scheepstra, wint.
Na de prijsuitreiking begeef
ik mij met Lolke naar een wit
tentje op het sfeervolle veld van
de kaatsclub van Dronrijp. De
partij was goed bezocht en vele
kaatsliefhebbers genieten nog
even na met een biertje in de
zon. Een kleine reprise van de
kermis.
> Tekst: Hein Jaap Hilarides
Toen ik Lolke mailde hoe het
met hem ging, schreef hij terug:
‘Mei my giet it goed, dus ek
mei Keatsklub Amsterdam. Elke
dinsdag wordt er getraind op het
enorme veld van Eendracht, de
rugbyclub in Amsterdam-West.
Soms wordt er donderdagavond
ook nog een balletje geslagen.
Drie opslagers, twee man in het
perk en vaste kaatsen. Ze trainen
op het tussenspel en ze spelen
drie partijtjes. ‘Dêr sitte jonges fan
aardich nivo by,’ zegt Bierma, ‘en
dêr mei ik dan oan mei dwaan.’
Onder de kaatsers zitten oud-

Freulewinnaars en andere goede
jongenskaatsers. Ze komen uit
verschillende Friese dorpen. Er
kaatsen ook een aantal dames
mee. Gemiddeld komen er acht,
negen à tien kaatsers op een
training. Zo lang Bierma betrokken
is bij KC Amsterdam schommelt
het aantal kaatsers op de training
al rond dit aantal. Ook heel wat
(oud-)hoofdklassers betraden
het gras in Amsterdam-West.
Diverse malen was de afdeling
een outsider op de Bondspartij en
pakte het partuur een prijs.
De kaatsvereniging is de op een na
oudste vereniging van Amsterdam.
De roeivereniging is ouder. De
kaatsclub is medeoprichter van
de KNKB in 1897. Dat waren toen
– en nog – Friezen om utens.
In de laatste twintig jaar heeft
Amsterdam de Bondspartij voor
jongens georganiseerd en de
Bondspartij voor dames en af en
toe komt de afdeling dus met
een knap afdelingspartuur op de
proppen.
De leden zijn kaatsvrienden. Ze
lopen de deur niet bij elkaar plat,
maar ze helpen elkaar wanneer
dat nodig is. Na afloop drinken ze
een flesje bier en dan gaat ieder
zijns weegs weer. Ook het kaatsen
voor de afdeling in F.B.A.-verband
schept een band. Het is altijd
leuk om met het afdelingspartuur
van Amsterdam de mannen van
Den Haag, Dronten of nog beter,
Hilversum, af te troeven.

Sinds 1992 is Lolke Bierma
de voorzitter van Kaatsclub
Amsterdam. Maar hij doet niets
alleen. ‘Ferjit net,’ zegt Bierma,
‘alle leden fan ús binne frijwilligers
en kaderleden. Bist net allinne
lid om te keatsen, do moatst
ek wat dwaan. Ien wurket by
in bierbrouwerij, en dy docht
de catering, in oar wurket by
in súppermerk. Dat wy hawwe
nergens brek oan, dêr rêde
wy ús wol mei.’ Toch heeft hij
nog altijd een paar dingen op
zijn wensenlijstje staan. Want
Amsterdam staat bekend om zijn
bijzondere partijen. Eerder was er
al eens een partij in het Vondelpark
en is er een hoofdklassepartij
gekaatst op het Museumplein. Om
de tien jaar organiseert de club
iets groots. Volgend jaar wordt dat
de NK-dames. Tien jaar terug was
die wedstrijd ook in de hoofdstad.
Maar nog even naar de wensen.
In 2027 bestaat de vereniging
125 jaar. Het idee is om dan een
partij in de Beurs van Berlage te
organiseren. De oude kaatsbaan
van Amsterdam lag namelijk bij de
Kleine Pijlsteeg, tussen de beurs
en de steeg. Het is weer een van
die prachtige initiatieven van
Lolke Bierma en de kaatsclub van
Amsterdam. In Friesland kan men
hier nu dan al naar uitkijken. Want
een kaatspartij in Amsterdam is
altijd leuk.

Als kaatser heeft Lolke net een weekend op Terschelling
doorgebracht. ‘Ik wie oan it strjitte-keatsen ûnder de Brandaris.
De priis is dêr ek in krânse, mar dan yn de foarm fan in hiele
grutte leverwoarst. En de neisit is mei lekkere bierkes.’
Zo is Lolke Bierma het hele kaatsseizoen in touw als kaatser,
scheidsrechter of voorzitter. En soms zelfs alle drie tegelijk.

Foto’s: Martin de Jong
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