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1 Bestuurlijke informatie 
 
1.1 Bestuursleden 
 

bestuur@kvbolsward.nl Naam   E-mailadres Tel 

Voorzitter Lammert Leeuwen voorzitter@kvbolsward.nl 532193 

Secretariaat 

Janneke Pagels 
& 

José Cuperus-
Siemensma 

secretaris@kvbolsward.nl 
572014 
 
581677 

Penningmeester 
 & 
Ledenadministratie 

Clara Houtsma  
&  

Bertus Veldman 
administratie@kvbolsward.nl 

532193 
 
856663 

Algemeen Roel Venema rvenema@kvbolsward.nl  572180 

Algemene zaken /  
Materiaal en kleding 

Frans Boersma materiaal@kvbolsward.nl 576407 

 Jeugdcommissie 

Combi-voorzitter  
Anneke Tuinenga  

&  
Tsjamme Wiersma 

jeugd@kvbolsward.nl  
 
 
576368 

Secretaris vacant jeugdsecretaris@kvbolsward.nl 

Wedstrijdzaken vacant jeugdopgave@kvbolsward.nl 

Activiteitencommissie 
Diana Bosma 
Age Bangma 

activiteiten@kvbolsward.nl 
335179 
06-
51192189 

  

Opgave ledenpartijen 
Trijntje Groenhout, 06-13608320 

 opgave@kvbolsward.nl  

 

Competitieleiders Senioren 
Wopke Stienstra, tel. 574704    Pieter Feenstra, tel. 580669 

 competitie@kvbolsward.nl  

Competitieleider Jeugdcategorieën 
vacant 

 jeugdcompetitie@kvbolsward.nl 

Veldconsul 
Jan Tiesma, tel. 575076 

mailto:voorzitter@kvbolsward.nl
mailto:secretaris@kvbolsward.nl
mailto:administratie@kvbolsward.nl
mailto:rvenema@kvbolsward.nl
mailto:materiaal@kvbolsward.nl
mailto:jeugd@kvbolsward.nl
mailto:jeugdsecretaris@kvbolsward.nl
mailto:jeugdopgave@kvbolsward.nl
mailto:activiteiten@kvbolsward.nl
mailto:opgave@kvbolsward.nl
mailto:competitie@kvbolsward.nl
mailto:jeugdcompetitie@kvbolsward.nl
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1.2 Voorzitter aan het woord 
 

Zo aan het begin van het jaar kijk ik even terug wat er vorig jaar is gepresteerd. 
In het oog springt natuurlijk de overwinning op de Jong Nederland en de winst op 
de Jong-Feinte partij. Een geweldige opsteker voor kv Bolsward. Peter, Hendrik 

en Julian bedankt! Met Bolsward moet er 
in de toekomst rekening worden 
gehouden. In de jongste klasse was er 
natuurlijk de derde prijs voor de meisjes 
pupillen op de bondswedstrijd en de 
derde prijs van basisschool 'de Bron' op 
de Provinciale Kampioenschappen in 
Leeuwarden.  

 
Naast onze sportieve successen is er de geheel gerenoveerde kantine. Dit was 
alleen mogelijk doordat we van Buurtvereniging ‘De Blauwpoort’, de Rabobank, 
het Fonds Bolsward-Dronrijp, de gemeente Súdwest-Fryslân, de Hendrick 
Nannes Catrijn Epesstichting en enkele particulieren een bijdrage hebben 
ontvangen. Tot slot is het gehele gebouwencomplex van een nieuw verfje 
voorzien. Wij en ook de Buurtvereniging beschikken nu over een accommodatie 
waarbij je je vingers aflikt! De toekomst lijkt verzekerd voor kv Bolsward. 
 
Maar is dat wel zo. Voor ons als bestuur is het moeilijk nieuwe bestuursleden te 
vinden. Dit zal binnen enkele jaren toch wel moeten, omdat de gemiddelde 
leeftijd ruim in de vijftig ligt. Nu kunnen we wel denken dat alles toch wel goed zal 
komen, omdat dat altijd zo is geweest, maar het komt zo niet goed. Er moeten 
binnen enkele jaren bestuursleden worden gevonden die het stokje willen 
overnemen! 
 
Natuurlijk speelt hier mee de individualisering van de maatschappij. Daarnaast 
wordt van velen verwacht dat zij taken overnemen die voorheen bij de 
maatschappij lagen. De 'verplichte mantelzorg' is hier een goed voorbeeld van. 
Maar ik kan me niet voorstellen dat er in Bolsward geen leden van de 
kaatsvereniging zijn die niet één of twee avonden vrij hebben om vrijwilligerswerk 
voor de kaatsvereniging doen. 
 

Een andere bedreiging voor onze vereniging 
is het ledenverlies. We sluiten het jaar af met 
een afname van ca. 30 leden. Dan praten we 
al snel over een inkomstenverlies van een 
dikke 800 euro. Dit moet worden gestopt! Wel 
zijn het veel ‘slapende leden’ die hun 
lidmaatschap opzeggen, maar dit zijn wel 
degenen die de vereniging ondersteunen en 
verder de vereniging geen geld kosten. De 
laatste jaren hebben we als vereniging veel 
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geïnvesteerd in de jeugd. Het scholenproject, najaarstraining in de sportzaal, 
zomaar een paar voorbeelden om de jeugd te binden.  
 
Misschien is kaatsen minder sexy dan andere sporten, misschien duurt een 
kaatsdag te lang, misschien is de muziek te oubollig en de publiciteit te negatief. 
Maar er komt een kentering in. Als alles goed gaat komt er begin 2016 een 
kaatsmuur. Dit is misschien wel sexy en uitdagend!  
 
Daarom zie ik de toekomst van kv 
Bolsward, ondanks alle bedreigingen, 
toch wel positief in. We zien elkaar weer 
in april 2016 op ’t Oordje. 
 
Lammert Leeuwen 
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1.3 Ledenadministratie 
 
Om dit boekje elke keer weer in de juiste brievenbus te krijgen is het noodzakelijk 
dat u adreswijzigingen even doorgeeft aan onze vereniging. Dit gaat niet vanzelf; 
u moet actie ondernemen. Dat kan door uw adreswijziging door te geven aan: 
 

Bertus Veldman 
Brigade Irenelaan 19 
8701 AR Bolsward 
 administratie@kvbolsward.nl  
 

1.4 Contributie 
 
Op de najaarsledenvergadering is besloten om de contributie voor zowel de 
jeugd als de senioren op hetzelfde niveau te houden. Dat houdt in dat de 
contributie € 27,50 per jaar blijft. 
 
Degenen die automatisch betalen moeten er rekening mee houden dat de 
contributie in maart 2016 van hun rekening wordt afgeschreven. 
 
Het kan natuurlijk zijn dat u een andere bank hebt genomen. Het nieuwe 
rekeningnummer geeft u dan natuurlijk even door aan onze ledenadministratie.  
 
Een berichtje aan: 

Bertus Veldman 
Brigade Irenelaan 19 
8701 AR Bolsward 
 administratie@kvbolsward.nl  

         is al voldoende! 
 
1.5 Voordelig Stroom en Gas? 
 
Al een jaar lang koopt kaatsvereniging Bolsward het gas en de stroom in bij 
Greenchoice. Dit is tot stand gekomen na bemiddeling van SportStroom. Wist u 
dat u als lid kan profiteren van voordelige energie? 
 
SportStroom biedt in samenwerking met energieleverancier Greenchoice een 
ledencollectief aan, waarbij leden van kaatsvereniging Bolsward tegen een 
aantrekkelijk tarief thuis stroom en gas geleverd krijgen. Als u gebruik maakt van 
dit ledencollectief ontvangt onze vereniging een bijdrage van € 15,00. 
SportStroom en Greenchoice hebben een aparte aanmeldsite gemaakt waarop 
leden zich online kunnen aanmelden. Met het doorlopen van een paar 
eenvoudige stappen is de switch van leverancier een feit. Na ontvangst van de 
aanmelding ontvangt u een formulier waarop u aan kunt geven aan welke 
vereniging u de premie van € 15,00 overgemaakt wil hebben. 
 
De aanmeldsite kunt u vinden op http://www.sportstroom.nl/ledencollectief. 

mailto:administratie@kvbolsward.nl
mailto:administratie@kvbolsward.nl
http://www.sportstroom.nl/ledencollectief


    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2016 9 

 

 
9 

Stap niet zomaar over op een andere energieleverancier. Vergelijk eerst de 
tarieven die Greenchoice hanteert met tarieven van andere leveranciers. Dit kan 
prima door gebruik te maken van een energievergelijker zoals Gaslicht.com. Klik 
dan echter niet door naar Greenschoice, maar maak gebruik van de speciale 
aanmeldsite. Anders geldt het aanbod niet. 
 
 
1.6 Nieuws van de Club van 25 
 
Vorig jaar had de Club van 25 ongeveer 70 leden, wat resulteerde in een 
opbrengst van ca. € 1.800. Dit geld is volledig besteed aan de renovatie van de 
kantine. 
 
De opbrengst van dit jaar wordt besteed aan de bouw 
van de kaatsmuur.  
 
De Club van 25 is geen gezelligheidsvereniging, maar 
is er om de kaatsvereniging financieel te 
ondersteunen. De gehele opbrengst komt volledig ten 
goede aan onze vereniging. Met de bijdrage kunnen 
nieuwe zaken in gang worden gezet.  
 
Wilt u de kaatsvereniging ook extra financieel ondersteunen? Dan kunt u zich 
aanmelden door een mailtje te sturen naar clubvan25@kvbolsward.nl. 
 
Degenen die automatisch hun bijdrage voldoen moeten er rekening mee houden 
dat deze donatie in mei 2016 wordt afgeschreven. 
 
 
1.7 Voordelen lidmaatschap kv Bolsward 
 
Met het lidmaatschap bent u natuurlijk lid van de oudste en gezelligste vereniging 
van Bolsward. Daarnaast kunt u meedoen aan alle activiteiten die wij 
organiseren. Voor de activiteiten bent u meestal een beperkte inleg kwijt. Zo kunt 
u meedoen aan het Familiekaatsen (om de band met de familie vanuit waar dan 
ook aan te halen) en het Pearkekeatsen met een maat die niet lid is van onze 
vereniging. 
 
U steunt met uw lidmaatschap vanzelfsprekend het werk van onze vereniging, 
zodat onze vereniging weer op de kaart in Fryslân wordt gezet. 
 
Bent u verzekerd bij De Friesland? Dan krijgt u maar liefst een korting van 6% op 
de premie en de aanvullende premie. Al snel verdient u dan zo’n 70 euro per 
jaar. 
   

mailto:clubvan25@kvbolsward.nl
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2 Agenda’s 
 

2.1 Activiteitenagenda 
 

Datum Activiteit Aanvang 

ma. 11 april Start training jeugd 18.00 uur 

ma. 11 april Start competitie jeugd 19.30 uur 

wo. 13 april Start competitie senioren 19.00 uur 

wo. 20 april Kaatsactiviteit schoolkaatsproject 15.00 uur 

za. 23 april Tweekamp Den Haag – Bolsward 13.30 uur 

zo. 8 mei Jeugdledenpartij 10.00 uur 

zo. 8 mei Ledenwedstrijd Primerapartij 11.00 uur 

di. 24 mei Avondledenpartij jeugd tot 14 jaar 18.30 uur 

di. 24 mei Avondledenpartij senioren (vanaf 14 jaar) 18.30 uur 

wo. 25 mei Avondledenpartij jeugd 2e avond 18.30 uur 

wo. 25 mei Avondledenpartij senioren 2e avond 18.30 uur 

zo. 29 mei K.N.K.B. Schoolmeisjes afdeling + opstap 10.00 uur 

wo. 1 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

vr. 3 juni Feestelijke opening kaatsmuur en kantine  

zo. 5 juni Pearkekeatsen (vanaf 14 jaar en ouder) 11.00 uur 

za. 11 juni Federatiewedstrijd jeugd d.e.l. 10.00 uur 

zo. 12 juni Familiekaatsen 11.00 uur 

za. 18 juni Bedrijfskaatsen 10.00 uur 

zo. 19 juni Jeugdledenpartij met Burgwerd en Exmorra in Exmorra 11.00 uur 

do. 23 juni Politiekaatsen 10.00 uur 

zo. 3 juli K.N.K.B. Pupillen meisjes A + B + Herkansing 10.00 uur 

vr. 8 juli K.N.K.B. Dames Hoofdklasse - uitnodiging 15.30 uur 

za. 9 juli Súdwest-Fryslânpartij 10.00 uur 

zo. 10 juli K.N.K.B. Heren Hoofdklasse - vrije-formatie 11.00 uur 

zo. 17 juli Ledenwedstrijd senioren met Hartwerd (BoHa) 11.00 uur 

zo. 24 juli K.N.K.B. Pupillen jongens A + B + Herkansing 10.00 uur 

vr. 5 aug. Nachtkaatsen 19.00 uur 

zo. 7 aug. Bloemen van Irispartij in Hartwerd (leden en niet-leden) 11.00 uur 

zo. 7 aug. K.N.K.B. Welpen jongens d.e.l. + herkansing 10.00 uur 

zo. 7 aug. K.N.K.B. Welpen meisjes d.e.l. + herkansing 10.00 uur 

zo. 21 aug. Patatpartij, ledenwedstrijd jeugd  10.00 uur 
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Datum Activiteit Aanvang 

zo. 21 aug. Diekjepartij, ledenwedstrijd senioren vrije-formatie  11.00 uur 

za. 27 aug. K.N.K.B. Heren 50+  - A + B + verliezersronde 11.00 uur 

zo. 28 aug. Afsluiting jeugdseizoen met kind-ouderkaatsen 13.00 uur 

za. 3 sept. Kampioenschap Súdwest-Fryslân (Afd. Heren Federatie) 10.00 uur 

zo. 11 sept. Afsluiting seizoen senioren (zachte bal kaatsen) 11.00 uur 

 
 
2.2 Wedstrijdagenda 
 

Officiële K.N.K.B. – wedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 29 mei 
Schoolmeisjes afdeling met 
opstapwedstrijd 

Rabobank Sneek-Zuidwest 
Friesland 

10.00 uur 

zo. 3 juli Meisjes pupillen A en B  10.00 uur 

vr. 8 juli Dames hoofdklasse uitnodiging 
Diverse kledingzaken in 
Bolsward 

14.30 uur 

zo. 10 juli Heren hoofdklasse vrije-formatie 
Familie Lunter HEMA en 
ETOS 

11.00 uur 

zo. 24 juli Pupillen jongens A en B GEO De Klokslag 10.00 uur 

zo. 7 aug 
Welpen jongens en meisjes 
door elkaar loten 

 10.00 uur 

za. 27 aug Heren 50+ A en B 
Aannemersbedrijf A. Faber 
Sondel-Bolsward 

11.00 uur 

 
 

Jeugdwedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 8 mei Jeugdledenpartij Sporthuis A.P. van der Feer 10.00 uur 

di. 24 mei Jeugdledenpartij – zachte bal  18.30 uur 

Wo 25 mei Jeugdledenpartij – zachte bal (vervolg) 18.30 uur 

wo. 1 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

za. 11 juni Federatiewedstrijd jeugd Detmar en Troost Notarissen 10.00 uur 

zo. 19 juni 
Jeugdledenpartij Burgwerd, 
Exmorra en Bolsward in Exm. 

 11.00 uur 

zo. 21 aug Jeugdledenpartij (Patatpartij) Lunchroom Miedema 10.00 uur 

zo. 28 aug Ouder-kind partij  13.00 uur 
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2.4 Ledenwedstrijden senioren 
 

Leden- en overige wedstrijden 

Datum Naam wedstrijd Soort wedstrijd Aanvang 

zaterdag 
23 april 

Tweekamp 
Den Haag – 
Bolsward 

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in Bolsward. 
Commissie regelt samenstelling parturen 

13.30 uur 

zondag  
8 mei 

Primerapartij * 
Ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met 

individuele prijzen 
11.00 uur 

Dinsdag 
woensdag 

24 + 25 mei 
Avondledenpartij 

Ledenwedstrijd voor senioren met de zachte 
bal 

18.30 uur 

zondag 
5 juni 

Pearkekeatsen * 
Slagerij Y.de Boer 

Wedstrijd voor paren, een dame en een heer, 
waarvan tenminste 1 lid van de KV 

11.00 uur 

zondag 
12 juni 

Familiekaatsen * 
Installatiebedrijf 
F. van der Pol 

Familieparturen 
Tenminste 1 kaats(t)er lid van KV Bolsward 

VOLLEDIGE NAMEN DOORGEVEN 
11.00 uur 

zaterdag 
18 juni 

Bedrijfskaatsen 
Kaatspartij voor bedrijven 

Organisatie Bedrijfskaatscommissie 
10.00 uur 

donderdag 
23 juni 

Politiekaatsen 
Kaatswedstrijd voor politieambtenaren 

Organisatie Politie Bolsward 
10.00 uur 

zaterdag 
9 juli 

Súdwest-
Fryslânpartij 

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de 
gemeente 

Opgave tot 11 juli 20.00 uur via www.swfpartij.nl 

10.00 uur 

zondag 
17 juli 

BoHa partij * Ledenwedstrijd voor senioren met Hartwerd 11.00 uur 

vrijdag 
5 aug 

Nachtkaatsen * 
Kaatspartij voor alle Bolswarders en leden 

van de kaatsvereniging 
19.00 uur 

zondag 
7 aug 

Bloemen van Iris 
partij * 

Wedstrijd met Hartwerd voor dames en heren 
in Hartwerd, zowel voor leden als niet-leden 

11.00 uur 

zondag 
21 aug 

Diekje-partij * 
Vrije formatiewedstrijd voor leden 

(de voorbest opslager van het partuur moet 
opslaan vanaf de voorbest stuit) 

11.00 uur 

zondag 11 
sept 

Afsluiting 
seizoen 

Ledenwedstrijd voor senioren met zachte bal, 
door elkaar loten 

11.00 uur 

* opgave mogelijk t/m woensdagavond 20.00 uur vóór de wedstrijd.  
 
Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.  
 
Voor alle ledenwedstrijden geldt: 

- Iedere deelnemer heeft een functie, m.a.w. een balkeerder is niet toegestaan; 
- Inleg is € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden (bij het nachtkaatsen is de 

inleg voor iedereen € 3,00). Voor het Pearkekeatsen geldt een inleg per paar van 
€ 7,50 en voor de Diekjepartij en de Familiepartij een inleg van € 10,00 per 
partuur. 

- Houders van wisselbekers worden verzocht deze tijdig in te leveren. 

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/www.swfpartij.nl
mailto:opgave@kvbolsward.nl
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Kapsalon NR.5 Chantal, Dijkstraat 5, 8701 KB Bolsward 
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3 Kleding 
 
Afdelingstenue 
De kleding voor de afdelingswedstrijden wordt beschikbaar gesteld door KV 
Bolsward. Het afdelingstenue wordt alleen gedragen tijdens officiële 
afdelingswedstrijden. De kleding wordt verstrekt via de trainers/begeleiders. 
 
Trainerstenue 
De kleding voor de trainers van KV Bolsward wordt alleen gedragen tijdens de 
trainingsuren en het competitiekaatsen van de Jeugdafdeling van KV Bolsward.. 
 
Door elkaar loten ( d.e.l.)  shirts 
Wanneer je  naar de Federatie- of KNKB wedstrijden gaat te kaatsen is het 
mogelijk om een ‘door elkaar loten shirt’ te lenen of te kopen van KV Bolsward. 
 
Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

 De d.e.l. kleding kan worden gekocht en/of gehuurd van KV Bolsward. 

 Voor het gebruik van de d.e.l. kleding (1 broekje +shirt) wordt  € 30,- betaald, 
opgebouwd uit € 20,- borg en € 10,- voor het kledingfonds.  

 D.e.l. kleding die wordt gekocht (1 broekje +1shirt) kost € 40,-. 

 Aan het einde van het seizoen wordt de borg terugbetaald mits de kleding 
schoon en in goede staat wordt ingeleverd. Dit is ter beoordeling aan de 
kledingbeheerder. 

 Denk erom dat je geld mee neemt anders wordt er geen kleding verstrekt. 

 
Kledingbeheer 
Kledingbeheerder is Frans Boersma, tel. 06-18992315 / materiaal@kvbolsward.nl 
 
 
De kleding kan op het ’t Oordje’ worden  
  afgehaald op:  zaterdagmorgen 26 maart  

van 9.00 - 10.00 uur.  
 
  ingeleverd op:  zaterdagmorgen 24 september  

van 9.00 - 11.00 uur.  
 
Onderhoud/wasvoorschriften kleding 
Om de opdruk en de kleuren van je tenue lekker fris en mooi van kleur te houden 
geven we je het volgende advies : 

 Wassen op maximaal 40°C.  

 Gebruik alleen wasmiddelen zónder bleek of wasverzachter. 

 Shirt binnenste buiten wassen.  

 Na het wassen niet in de wasdroger.  

 Bij snelle handwas niet wrijven, wel knijpen.  

 Bedrukking niet strijken. 

 Niet chemisch reinigen.  
  

mailto:materiaal@kvbolsward.nl
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4 VOORSTELRONDE 

 
4.1  In het bestuur 
 
Mijn naam is Roel Venema, geboren 27 april 1957, opgegroeid in Achlum, 
daarna doorgegroeid in Workum en sinds 1984 gesetteld in Bolsward. Ik ben 
getrouwd met Ineke en samen hebben wij 3 kinderen. Sinds de gemeentelijke 
herindeling in deze hoek van Fryslân een feit is (per 1 januari 2011) ben ik 
werkzaam bij de Gemeente Súdwest-Fryslân. Daarvoor was ik vele jaren 
werkzaam bij de Gemeente Bolsward. Het werk dat ik sinds meer dan 30 jaren 
doe kan ik maar het beste omschrijven als “personeelswerk” en dan gaat het om 
alle werkzaamheden die met personeel hebben te maken, vanaf het moment dat 
zij binnen komen bij de gemeente tot het moment waarop zij met pensioen gaan.  
 
Zolang ik me kan herinneren ben ik al “besmet” met het kaatsvirus. Ik ben 
begonnen met kaatsen toen ik 5 was. Een jaar later won ik mijn allereerste 
kaatsprijs ooit. Dit was een 3e prijs op een ledenwedstrijd, prijs: een groenachtig 
gekleurde medaille die nog steeds in mijn bezit is. Daarna heb ik elk jaar 
gekaatst en prijzen gewonnen. In april hoop ik te beginnen aan mijn 54e 
kaatsseizoen.  
 
Ook als bestuurslid ben ik vele jaren in de kaatssport actief geweest. Van 1985 
tot 1995 was ik actief als voorzitter en secretaris van het jeugdbestuur van de KV 
Bolsward. Van 1995 tot 2011 zat ik in het “grote” bestuur van de KV Bolsward en 
vervulde daarin de functie van secretaris. Daarnaast was ik van 1989 tot 1999 
ook secretaris van het bestuur van de Federatie waarvan Bolsward deel uit 
maakt. Na mijn afscheid als bestuurslid in 2011 heb ik een jaar of 5 weinig tot 
niets gedaan voor de kaatssport in Bolsward, afgezien van de organisatie van de 
wintertraining voor senioren die ik sinds de start in 2001 voor mijn rekening 
neem.  
 
Nadat Lammert Leeuwen bij mij eens een balletje had 
opgegooid over de behoefte aan meer bestuursleden, 
heb ik dat een tijdje in me om laten gaan. Daarbij heb 
ik bij mezelf vastgesteld dat ik wel zin heb om weer 
wat voor de KV Bolsward te doen en heb ik besloten 
om dat dan ook maar weer te doen als lid van het 
bestuur. Ik weet nu (tijdens het schrijven van dit 
stukje) nog niet welke taken en/of taakjes ik voor mijn 
rekening zal gaan nemen, maar dat wordt de komende 
tijd wel duidelijk.                  
 
Ik eindig met de klassieker: tot ziens op ’t Oordje! 
 
Roel Venema  
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4.2  Hoofdtrainer jeugd 
 

Dit jaar is er een nieuwe hoofdtrainer voor de jeugd. Ik ben 
Willem Jan Postma, 23 jaar oud en sinds een jaar woon 
ik samen met mijn vriendin Douwina in Bolsward.  
 
Op dit moment ben ik nog bezig met het afstuderen op de 
academie lichamelijke opvoeding in Groningen. Wanneer 
ik mijn diploma heb wil ik graag gymdocent zijn in het 
voortgezet onderwijs. Naast het kaatsen voetbal ik bij SC 
Bolsward.  

 
 
Ik vind het fantastisch om met kinderen te werken en om ze 
te helpen in hun ontwikkeling. Mijn doelstelling voor komend 
seizoen is dat ieder kind plezier heeft in het kaatsen, ook vind 
ik het belangrijk dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan 
ontwikkelen. Ik hou van duidelijke communicatie naar elkaar 
maar wel op een vriendelijke manier.  
 
 

Als hoofdtrainer hoop ik dat er veel prijzen 
worden gewonnen, zowel bij de leden, 
federatie als KNKB wedstrijden. Met de 
nieuwe kaatsmuur hebben we meer variatie 
in de trainingen en kunnen de kinderen 
kennis maken met muurkaatsen. 
 
Ik sta altijd open voor vragen of voor een 
leuk gesprekje. Ik zie er naar uit wanneer 
het kaatsseizoen begint. We gaan er met z’n 
allen een knallend seizoen van maken!  
 
Sportieve groet, 
 
Willem Jan Postma 
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5  Voorjaarsvergadering 
 

 
 
 

Het bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward nodigt u uit tot het bijwonen van 
de voorjaarsvergadering. Deze is op: 
 

 

Tijdstip : 20.00 uur 
Locatie: Kantine van KV Bolsward 

 

AGENDA: 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
- Uitnodiging Algemene Vergadering Federatie WBW op woensdag 23 maart 2016 
- Uitnodiging Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 31 maart 2016 
- Aanpassing van de trainersvergoeding 

 

3. Notulen najaarsvergadering 12 november 2015 (zie www.kvbolsward.nl) 
 

4. Jaarverslag 2015 (zie vanaf pag. 20) 
 

5. Financieel verslag 2015 
 

6. Verslag Kascommissie 
 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
 

8. Bestuursverkiezing 
- De heer Lammert Leeuwen is periodiek aftredend en is herkiesbaar.  
- Mevrouw Trijntje Groenhout is tussentijds afgetreden als bestuurslid. 
- Voor de functie algemene zaken heeft zich verkiesbaar gesteld de heer Roel Venema. 

    

9. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 31 
maart 2016 

 

10. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 31 maart 2016 
 

11. Rondvraag  
 

12. Pauze 
 

13. Bingo 
 
14. Sluiting 
 

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 
 
 

Het bestuur van “Kaatsvereniging Bolsward”  
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6  Jaarverslag 2015 Kaatsvereniging Bolsward 
 
6.1 Bestuurlijk 
 

Tijdens de voorjaarsvergadering had José Siemensma zich beschikbaar gesteld 
voor de functie van duo secretaris. Janneke Pagels was periodiek aftredend en  
herkiesbaar. Beide dames werden door de vergadering benoemd. 
Het bestuur van KV Bolsward bestaat vanaf 25 maart 2015 uit: 

 
Lammert Leeuwen  voorzitter  
Janneke Pagels                   secretariaat 
José Siemensma   secretariaat 
Clara Houtsma    penningmeester 
Bertus Veldman   kantine & ledenadministratie 
Frans Boersma    algemene zaken en materiaalbeheer 
Trijntje Groenhout   wedstrijdcommissie 

 
6.2 In memoriam 
 

Rein Oostenveld 
Rein Oostenveld overleed 28 augustus op 66 jarige leeftijd. Hij was van 1989 – 
1993 bestuurslid van KV Bolsward. 
 
6.3 Renovatie accommodatie 
 

Het hele jaar stond in het teken van de unieke samenwerkingsovereenkomst 
tussen buurtvereniging ‘De Blauwpoort’ en KV Bolsward. In grote lijnen komt de 
samenwerking er op neer dat de buurtvereniging in de wintermaanden gebruik 
maakt van de kantine van de kaatsvereniging. 
Het afgelopen jaar is de kantine van de kaatsvereniging ‘buurthuisklaar’ 
gemaakt. 

      
‘Het dak der af!’ 

 
Zo is er een nieuw dak geplaatst op de kantine en de berging, is cv aangelegd,  
is een nieuwe vloer gelegd, is dubbele beglazing geplaatst, is de kantine volledig 
geïsoleerd, zijn verbeteringen in de keuken aangebracht, zijn op het dak 
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zonnepanelen geplaatst en tussen de kleedruimte en de kantine is een inpandige 
invalidentoilet gerealiseerd. Ook is in de vernieuwde pui, een wens van velen, 
openslaande deuren geplaatst, waardoor de kantine meer betrokken raakt bij het 
‘terraspubliek’. 
Met het plaatsen van de zonnepanelen is kaatsvereniging Bolsward de eerste 
sportvereniging in Bolsward die duurzaam is op het gebied van het 
energieverbruik.     
Tot slot is al het houtwerk aan de buitenkant geverfd; de groene kleuren zijn 
verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor de frisse blauwe (verenigings)kleur 
van KV Bolsward. 

 
 
Deze  werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de 
Gemeente Súdwest-Fryslân, Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, Fonds 
Bolsward-Dronrijp en Hendrick-Nannes en Catrijn Epes- Stichting.  
Ontzettend veel werk is verzet door een aantal vrijwilligers van de 
buurtvereniging en de kaatsvereniging. Met name de geweldige  inzet en de 
ontelbare uren vrije tijd van Clara Houtsma, Jan Rijpma , Bauke Cuperus, Simon 
Brattinga, Piet van Zuiden, Frans Boersma en Lammert Leeuwen hebben er voor 
gezorgd dat KV Bolsward momenteel beschikt over een schitterende 
accommodatie waar we zeer trots op mogen zijn. 
Op vrijdag 25 september tekenden de voorzitters van buurtvereniging De 
Blauwpoort en kaatsvereniging Bolsward de overeenkomst tot samenwerking 
tussen beide verenigingen. 
 

 
De beide voorzitters van buurtvereniging De Blauwpoort (Gerben Keuvelaar) en KV Bolsward 
(Lammert Leeuwen) tekenen de overeenkomst tot samenwerking tussen beide verenigingen 
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De nieuwe medaillekast in de gerenoveerde kantine 

 
6.4 Zaalkaatswedstrijd voor de jeugd op zondag 1 maart 

 

In  sporthal ‘de Middelzee’ organiseerde de Jeugdcommissie een 
zaalkaatswedstrijd voor de jeugd. Bij de welpen waren er 4 tweetallen met als 
wedstrijdvorm poulekaatsen. De pupillengroep bestond uit 8 deelnemers en bij 
de schooljeugd waren er 6 deelnemers. Bij deze beide categorieën werd er met 
verschillende lijsten gekaatst.  Het werd een geslaagde dag met veel 
spelvreugde bij de jeugdige kaatsers. Uitslag: 
 

Welpen Pupillen Schooljeugd 
1e prijs: Noa Elzinga en Inge Blanke 1e prijs: Mirna Feenstra 1e prijs: Anna Wiersma 

2e prijs: Emiel Feenstra en Femke Folkerts 2e prijs: Auke Alkena 2e prijs: Lucas Bangma 

3e prijs: Quinten Eppinga en Rogier Feenstra 3e prijs: Jessie Rekker 3e prijs: Yoram Elzinga 

 
 

6.5 Hendrik Bouwhuis winnaar Spek & Bonenklassement 
 

Evenals in de voorgaande jaren werd weer een wintertraining voor senioren 
georganiseerd. Op 8 zondagen in de periode van begin februari tot en met eind 
maart kon van 10.00 tot 12.00 uur in sporthal “De Middelzee” worden getraind. De 
deelname is wel eens groter geweest dan dit jaar, maar toch namen er gemiddeld 
zo’n 12 leden deel aan de training die bestond uit een warming-up, een opslag- en 
uitslagtraining en een competitie. In totaal kwamen 17 leden één of meerdere 
keren langs. Met de sfeer zat het, zoals gebruikelijk, wel goed tijdens deze zeer 
gezellige uurtjes in de sporthal. Wat dat betreft zijn dit niet alleen qua beweging, 
maar ook zeker qua ontspanning hele aangename uurtjes voor de deelnemers.  
 
Hendrik Bouwhuis, één van onze meest talentvolle kaatsers op dit moment slaagde 
er dit jaar in het spek- en bonenklassement  te winnen dat aan de competitie is 
verbonden (prijs: een portie bruine bonen, spekjes en een pot appelmoes).  
Ook in 2016 wordt weer een op dezelfde leest geschoeide wintertraining voor 
senioren georganiseerd. 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2016 23 

 

 
23 

 
Hendrik Bouwhuis winnaar Spek & Bonenklassement 

 
6.6 Wintertraining voor de jongste jeugd in de zaal 
 

Op zaterdag 25 oktober 2014 startte de zaaltraining voor de jongste jeugd van KV 
Bolsward. Tot het begin van het veldseizoen 2015 trainden 26 jongens en meisjes 
in de gymzaal van de Sint Maartenschool onder leiding van Rinze Steneker en 
Julian Faber. Vanaf januari bezochten 15 jeugdleden de WBW Federatietraining. 
De kinderen leerden bij deze trainingen spelenderwijs de beginselen van het 
Muurkaatsen en het Friese spel als voorbereiding op het kaatsseizoen. 
 
6.7 Schoolkaatsproject i.s.m. alle basisscholen van Bolsward 

Het schoolkaatsproject is ook dit jaar gegeven op alle vier basisscholen van 
Bolsward. De gymkaatslessen werden gegeven door Rinze Steneker, Anneke 
Tuinenga, Willem Jan Postma en Janny IJntema. In drie achtereenvolgende 
weken leerden 238 kinderen uit de groepen 3 en 4 spelenderwijs de beginselen 
van het kaatsen. Aan het einde van de derde les is een kaatscertificaat uitgereikt 
waarop alle onderdelen staan die tijdens de kaatslessen door de kinderen waren 
beoefend. Voor de leerkrachten waren er leskaarten met eenvoudige 
kaatsspelen die in de gymlessen kunnen worden ingepast. Ook is er een lesbrief 
samengesteld voor de leerlingen met informatie over de specifieke kenmerken 
van de kaatssport. Tot slot was er voor iedereen een uitnodiging voor een gratis 
vervolgtraining van drie lessen op ’t Oordje. 
 
6.8 Start competitiekaatsen senioren 
Woensdag 15 april was er een grote opkomst tijdens de eerste competitieavond. 
Nieuw dit seizoen was dat voorafgaande aan het competitiekaatsen de dames 
een training konden volgen. Géjanna Dijkstra-Buma gaf deze training aan de 
groep dames van 18.30 – 19.00 uur. De opslag en uitslag kwamen bij iedere 
training aan bod. 
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De start van het competitiekaatsen onder leiding van Pieter Feenstra en Wopke Stienstra 

 
 
6.9 Start kaatsseizoen tweestrijd Den Haag en Bolsward 
De opening van het kaatsseizoen in Bolsward was traditioneel met de wedstrijd 
tegen Den Haag. Dit keer op 25 april 2015. De vereniging daar heeft als naam 
‘De Earrebarre’. Dit keer waren onze gasten uit Den Haag de sterkste afdeling. 
Maar zat aan deze overwinning niet een klein smetje? Natuurlijk! De mannen uit 
Den Haag zijn verbaal veel sterker dan onze kaatsers. Laten we het maar 
Haagse Bluf noemen. En we werden voor de wedstrijd al deels uitgeschakeld 
door de ‘Haagse kakkers’, een taartje met een slaapmiddel?   
De mannen uit Bolsward (Hendrik Bouwhuis, Leon Bekema en Sander 
Bruinsma) lieten zich in de eerste partij van hun goede kant zien door de 
‘Hagenezen om útens’ (Chris Anema, Gert-Jan Meekma en Harm Jilderda)  met 
5-5 en 6-2 te verslaan. De volgende partij werd een prooi voor ‘De Earrebarre’  
Arjen Staphorsius, Marcus Frietema en Jan-Rinze Visser waren met 5-5 en 6-2 
te sterk voor Werner Draaisma, Feikje Bouwhuis en Arno Eisma.  Anneke van 
Popta, Cor Knol en Johan Bekema gingen tegen Gerben Bootsma, Peter 
Veldman en Simon van der Gaast met 5-2 en 6-4 het schip in. De tussenstand: 
2-1 voor de Bluffers. 
Gelukkig wisten Piet van Zuiden, Joop Damsma en Gerard Ypma met 5-3 en 6-6 
te winnen van Hielke Venema, Wybe van Ommen en Jentsje Deelstra, waardoor 
de stand weer gelijk werd. Alles kwam dus aan op de laatste partij. 
Den Haag met de verbaal sterke Richard Beukema gesteund door Arjen Hettinga 
en Michelle Bruinsma wist nipt te winnen van Anneke Tuinenga, Sander 
Bruinsma en Johan Bruinsma (5-5 en 6-2). De Hagenezen kwamen hierdoor op 
een 3-2 voorsprong en aangezien dit de laatste partij was van de dag ging de 
overwinning naar Den Haag. 
Ondanks alles willen we de heren en dames uit de Hofstad met hun overwinning 
feliciteren en zien al uit naar de confrontatie in 2016. Revanche! 
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v.l.n.r.  Anneke Tuinenga, Johan en Sander Bruinsma en Gerben Bootsma 

 
6.10 Televisieopnames programma Geloof en een Hoop Liefde 
Op 17 mei werden er TV opnames gemaakt over KV Bolsward voor het 
televisieprogramma Geloof en een Hoop Liefde. De interesse van presentatrice 
Hella van der Wijst ging voornamelijk uit naar de verzameling kaatsballen en een 
schilderij over het kaatsen van Janneke Pagels. Op ’t Oordje kreeg Hella van der 
Wijst een kaatstraining van Rinze Steneker met als sparringpartners Anneke 
Tuinenga, Joop Damsma, Julian Faber en Johan Bruinsma (op sokken). Een 
oefenpartijtje was het slot van de 
training. ’s Middags kwam Hella 
van der Wijst tijdens de 
ledenpartij haar personal trainer 
Rinze aanmoedigen en niet 
zonder resultaat want….. Hella 
kon de kransen uitdelen aan het 
partuur van Anneke Tuinenga, 
Rinze Steneker en Joop 
Damsma. Op maandag 21 
september werden de opnames 
over het kaatsen op NPO 2 
uitgezonden en presteerde KV 
Bolsward het toch maar om op de 
landelijke televisie te komen; iets 
wat de K.N.K.B. de laatste jaren 
niet is gelukt! 
 

 
Presentatrice Hella van der Wijst en Janneke Pagels tijdens de TV opnames 
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6.11 K.N.K.B.-wedstrijden op ’t Oordje 
 

Dit jaar stonden er 7 K.N.K.B.-wedstrijden op het programma. Hier volgt een kort 
overzicht van deze wedstrijden. 
 
Dames eerste klas vrije formatie op zondag 10 mei 
Onder ideale weersomstandigheden werd deze partij met 14 parturen verkaatst. 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 3e prijs: 
Marije Hiemstra  
(Easterein) 

Marije van der Meer 
(Groningen) 

Evelien Westra 
(Bitgummermole) 

Nienke Wateler 
(Minnertsga) 

Martine Tiermersma 
(Easterein) 

Klasina Huistra  
(Reduzum) 

Judy Bergsma 
(Wommels) 

Mariska Hoogland  
(Bitgummermole) 

Sjanet Wijnia 
(Wommels) 

Louise Krol 
(Ee) 

Sandra Hofstra 
(Wjelsryp) 

Nynke Sinnema  
(Grou) 

 
Jongens pupillen op zaterdag 6 juni 
Voor deze eerste uitnodigingswedstrijd door-elkaar-loten van de KNKB hadden 
20 jongens een uitnodiging gekregen om mee te doen en ze waren ook allemaal 
aanwezig. De parturen bestonden uit tweetallen, zodat er met 10 parturen werd 
gekaatst. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Jurrit Osinga (Ingelum) Jari Visser (Witmarsum) Harold de Boer (Jellum) 

Haye Tseard van der Hem 
(Dronryp) 

Thomas Dijkstra (Berltsum) Alwin Boschma 
(Sexbierum) 

 
Dames Hoofdklasse vrije formatie op vrijdag 10 juli 
De Dames Hoofdklasse KNKB openden het Boalserter Keatswykein. Onder 
prachtige weersomstandigheden betraden in totaal 8 vrije formaties de prachtige 
mooie groene kaatsmat. De wedstrijd stond vanaf 14:30 onder leiding van de 
heer H. Sweering. Kransensponsor was snackbar ‘de Tramhalte’. De koffie- en 
theepakketten voor alle deelneemsters waren beschikbaar gesteld door UCC 
Coffee. De waardebonnen die door de gezamenlijke dames-modezaken van 
Bolsward zijn aangeboden werden uitgereikt aan: 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Nicole Hempenius 
(Franeker) 

Marije Hiemstra 
(Easterein) 

Elly Hofman 
(Dronrijp) 

Nynke Sybrandy 
(Dearsum) 

Martine Tiemersma 
(Easterein) 

Anke Winkel 
(Hijum) 

Wiljo Sybrandy 
(Dearsum) 

Sjanet Wijnia  
(Wommels) 

Geke de Boer 
(Wergea) 

 
 

v.l.n.r. Nynke Sijbrandij, Nicole Hempenius en Wiljo Sijbrandij 
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HEMA-partij Heren Hoofdklasse Vrije Formatie zondag 12 juli 
Om precies 12.30 uur kon met de wedstrijd onder leiding van Hendrik Sweering 
uit Folsgare worden begonnen. Het partuur van Johan van der Meulen was 
oppermachtig; over de gehele dag hadden ze slechts drie eersten tegen. 
Opslager Johan van der Meulen was de degelijkheid zelve en in het perk lieten 
Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra maar heel weinig steken vallen. Johan van 
der Meulen werd tot koning uitgeroepen en kreeg de Familie Lunter wisselprijs 
voor een jaar mee naar huis. 
 

1e prijs:  2e prijs:  
Johan van der Meulen (k) (Bitgummole) Tjisse Steenstra (Bitgummermole) 

Hijlke Bruinsma (Minnertsga) Herman Sprik (Witmarsum) 

Hendrik Kootstra (Minnertsga) Marten Feenstra (Feinsum) 

 

 
v.l.n.r. Hendrik Kootstra, Johan van der Meulen en Hijlke Bruinsma 
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Heren 1e klas vrije formatie op zondag 19 juli 
De partij in Bolsward begon onder ongunstige omstandigheden. Pluvius had 
bedacht dat Bolsward wel een paar millimeter regen kon gebruiken en wel om 
11.30 uur. Tot het begintijdstip van 12.30 uur kwam de regen met bakken uit de 
hemel en zorgde voor een valse start van de partij. Immers pas om 12.30 uur 
kon het veld worden omgelegd (de wind was gedraaid), de vlaggen uitgestoken 
en de omroepinstallatie geïnstalleerd. Voor de finale moesten de perken nog 
eens worden omgelegd, omdat de wind opnieuw uit een andere hoek kwam.  
De partij stond onder leiding van de prima leidende scheidsrechter Jan Heida uit 
Akkrum.  
 
In Bolsward draaide alles om de punten. Geen bonuspunten, dubbele punten, 
contactpunten, geschilpunten, hoogtepunten, dieptepunten, procentpunten, 
aanvangspunten, ankerpunten, speldenpunten, agendapunten, aandachts-
punten, maar rankingpunten om zich te plaatsen voor de PC. Toen de 
kruitdampen waren opgetrokken bleek dat van de acht parturen die in Bolsward 
op de lijst stonden het partuur van Marten Bergsma (Minnertsga), Jan Sipke 
Tuinman (Dronryp) en Lennart Adema (Makkum) was verwezen naar de keats-
off in Franeker.  
 
De partij in Bolsward werd een prooi voor Olijnsma c.s. Olijnsma sloeg 
meesterlijk op, Anema was in het perk geen bal vertrouwd en Sjoerd de Jong 
leek zijn vorm van vorig jaar terug te hebben. 
 

1e prijs: 2e prijs: 
Martijn Olijnsma (Grou) Enno Kingma (Westhoek) 

Ale Jan Anema (Grou) Pieter-Jan Plat (Leeuwarden) 

Sjoerd de Jong (St.-Jacobiparochie) Jouke Bosje (Leeuwarden) 

 
Schooljongens vrije formatie op zondag 9 augustus 
Onder ideale weersomstandigheden werd de KNKB schooljongens vrije-
formatiewedstrijd onder leiding van scheidsrechters Henk van der Zee en Pieter 
Feenstra verkaatst. Er stonden 22 parturen op de lijst. De kransen gingen naar 
het partuur Allard van Wigcheren (Berltsum), Dennis Strikwerda en Pieter Jan 
Leijenaar (beiden Exmorra).In de vijf partijen die partuur van Wigcheren moest 
kaatsen kregen zij slechts 9 eersten tegen. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Allard v. Wigcheren (Berltsum) Erik Minne Cats (Menaam) Jasper Jager (Dronryp) 

Dennis Strikwerda (Exmorra) Jelle Cnossen (Bolsward) Gerrit Dijkstra (Anjum) 

Pieter Jan Leijenaar (Exmorra) Youri de Groot (Menaam) Mark Polstra  (Menaam) 

 
Schoolmeisjes door-elkaar-loten op zaterdag 15 augustus  
Er stonden 19 parturen op de lijst. Om 10.00 uur werd de eerste bal opgeslagen  
en om 16.15 uur viel de laatste slag. De parturen bestonden uit twee kaatsers. 
De scheidsrechters waren Lammert Leeuwen en Wopke Stienstra. 
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1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Roelie Kroondijk (Easterein) Rixt Wijnia (Wommels) Laudy Bouma (Buitenpost) 

Fiera de Vries (Sexbierum) Machtelt Veldman 
(Easterein) 

Jildou de Groot (Menaam) 

 
 
6.12 Leden- en overige wedstrijden 
 

AP van der Feer Jeugdledenpartij op zondag 17 mei  
Zondag 17 mei werd de eerste jeugdledenpartij van KV Bolsward gehouden. Er 
waren weer veel enthousiaste kaatsertjes met vele winnaars op de A.P. van der 
Feer partij. 
 
Welpen: 

1e prijs:  Remco Yska en Silvan Elzinga 

2e prijs:  Emiel Feenstra en Laura Poelmans 

3e prijs:  Hylke Bijlsma en Inge Blanke 

Pupillen: 

1e prijs:  Christiaan Wijnia en Evelien Boonstra 

2e prijs:  Mirna Feenstra en Lisanne Leijenaar 

Verliezersronde: 

1e prijs:   Auke Alkena en Ingeborg Brattinga 

2e prijs:   Stefan Yska en Fleur Bosma 

 

 
De winnaars van de A.P. van der Feer Jeugdledenpartij 

 
Ledenkaatsen Senioren op zondag 17 mei 
Op ’t Oordje kwamen 7 parturen in actie. Er werd gekaatst in twee poules van 3 
en 4 parturen. De finale werd gewonnen door Ane-Jan Knol, Roeland Damsma 
en Grietje Yska met de stand 5-1 en 6-6. De prijzen bestonden uit opbergboxen 
gevuld met levensmiddelen. 

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2015/05/17-mei-2015-jeugd.jpg
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Uitslag: 

1e prijs:  Ane-Jan Knol, Roeland Damsma en Grietje Yska 

2e prijs:  Gijsbert Kol, Johan Bekema en Rutger Vallinga 

3e prijs: Willem Jan Postma, Gert-Jan Jorna en Jantje Huitema 

 

 
v.l.n.r. Ane-Jan Knol, Grietje Yska en Roeland Damsma 

 
Detmar & Troost Jeugdledenpartij op zondag 31 mei 
Er deden totaal 20 jeugdleden mee onder wisselende weersomstandigheden. De 
wedstrijdvorm was poulekaatsen. 
 
Welpen: 

1e prijs: Hylke Bijlsma en Edwin Yska 

2e prijs: Laura Poelmans en Lisanne Leyenaar 

Pupillen: 

1e prijs:  Ester Boonstra en Thomas Wiersma 

2e prijs:  Mirna Feenstra en Paticia Palsma 

 

 
Staand v.l.n.r. Thomas Wiersma, Ester Boonstra, Paticia Palsma en Mirna Feenstra. 

Zittend v.l.n.r. Laura Poelmans, Lisanne Leyenaar, Edwin Yska en Hylke Bijlsma. 
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Primera Partij Senioren op zondag 31 mei   
Op een druilig kaatsveld werd door 6 partuur om de prijzen gekaatst. In de 
ochtend ging het nog redelijk met het weer maar later op de dag werd het een 
natte boel.  Veel publiek was er om begrijpelijke redenen dus niet. Onze 
hoofdsponsor van de Primera Niels was echter wel aanwezig. In de verbouwde 
nog naar verf ruikende kantine mocht Niels de prijzen uitreiken die door hem 
beschikbaar waren  gesteld.   
 
Uitslag: 

1e prijs:  Ane-Jan Knol, Gooitzen Eijer en Johan Bruinsma 

2e prijs:  Christiaan Eijer, Rutger Vallinga en Trijntje Groenhout 

3e prijs: Leon Bekema, Arno Eisma en Rudy Huitema 

 
Schoolkaatsen voormalige gemeente Bolsward op woensdag 3 juni 
Alle 4 basisscholen waren vertegenwoordigd en er verschenen totaal 12 parturen 
op ‘t Oordje. De Bron leverde met 8 parturen de grootste afvaardiging. De finale 
in de verliezersronde werd een overwinning voor de drie broers Bijlsma van De 
Blinker door een zitbal op de stand 5 – 3 en 6 – 0. In de winnaarsronde was het 
meisjespartuur van De Bron oppermachtig. Zij kregen in vier partijen slechts 2 
eersten tegen. Met dit resultaat werden ze de terechte schoolkaatskampioenen 
van Bolsward. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs:       De Bron; Noa Elzinga, Rixt Blanke en Evelien Boonstra 

2e prijs:      De Bron; Christiaan Wijnia, Fleur Bosma en Auke Alkema 

3e prijs: De Bron; Emiel Feenstra, Quinten Eppinga en Tim Bierma 

Verliezersronde: 

1e prijs: De Blinker; Tymen Bijlsma, Hielke Bijlsma en Sander Bijlsma 

2e prijs: De Bron; Mirte Vrieswijk, Sieta Wiersma en Sanne-Marije Tiesma 
 
 

 
v.l.n.r.: Rixt Blanke, Noa Elzinga en Evelien Boonstra van basisschool De Bron 
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Federatie WBW Partij op zaterdag 13 juni 
Aan de Federatiepartij door elkaar loten met verliezersronde namen in totaal 62 
kinderen deel. Alle parturen bestonden uit tweetallen en die waren verdeeld over 
4 categorieën. 
 

Welpen    

1e prijs: Nynke Kuipers (Exmorra) en Petra Brouwer (Arum) 

2e prijs: Astrid K vd Coppelo  (Nijland) en Laura Poelmans (Bolsward) 

Verliezersronde 

1e prijs:  Femke Folkerts (Bolsward) en Ivanna Bonnema (Nijland) 
Jongens Pupillen:    

1e prijs:  Sil Nota (Workum) en Thomas Wiersma (Bolsward) 

2e prijs: Thom Stellingwerf (Gaast) en Jelle Jon Bouwman (Bolsward) 

3e prijs: Auke Alkema  (Bolsward) en Gosse P. Reitsma (Pingjum) 

Verliezersronde 

1e prijs:  Colin Baarda  (Witmarsum) en Jelmar Gerritsma (Pingjum) 

2e prijs: Marten Algra  (Lollum) en Iwan Boersma (Workum) 

Schooljongens 

1e prijs: Jelmer Dijkstra (Exmorra) en Thymo Bloemsma (Arum) 

2e prijs: Lucas Bangma (Bolsward) en Wiebren Posthuma (Folsgare) 

Verliezersronde 

1e prijs: Sietze Bouma (Lollum) en Elbert Cnossen (Balk) 

2e prijs: Germ Pyt v. Popta (Lollum) en Jorn Hofstra (Witmarsum) 

Schoolmeisjes 

1e prijs: Iris Cuperus (Nijland) en Nynke Groenveld (Bolsward) 

2e prijs: Maureen Noordhuis (Bolsward) en Nynke Cnossen (Balk) 

Verliezersronde 

1e prijs: Anna Wiersma (Bolsward) en Kristia Dotinga (Sybrandaburen) 

2e prijs: Naomi Wiersma (Workum) en Patricia Palsma (Bolsward) 

 

Slagerij Yde de Boer Pearkekeatsen op zondag 14 juni 
Er stonden 12 pearkes op de lijst om onderling te strijden voor de begeerde 
waardebonnen van sponsor Slagerij de Boer. In de finale van de winnaarsronde 
wisten Anneke Tuinenga en Jan de Boer tegenstand te bieden tegen de grote 
favorieten van de dag Feikje Bouwhuis en Johan Bekema. Bij een grote 
voorsprong dachten Johan Bekema en Feikje Bouwhuis de droge worst en 
kransen al binnen te hebben, maar Anneke en Jan kwamen terug en verkleinden 
de achterstand met 3 eersten. Anneke pakte punten met haar opslag en Jan 
door een aantal bovenslagen. Uiteindelijk haalden Feikje en Johan de buit 
binnen op een 5-3 en 6-6 stand. 
 
De finale van de verliezersronde was niet echt spannend. Jessie Rekker en 
Dietmer Kuperus waren duidelijk sterker dan José Siemensma en Bauke 
Cuperus. Een 5-1 en 6-4 uitslag hing aan de telegraaf. 
Al met al een geslaagde kaatspartij en het zou toch mogelijk moeten zijn dat er 
volgend jaar meer pearkes op de lijst kunnen worden genoteerd. 
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Winnaarsronde: 

1e prijs  Feikje Bouwhuis en Johan Bekema 

2e prijs  Anneke Tuinenga en Jan de Boer 

3e prijs  Lieke van As en René Tiesma 

Verliezersronde: 

1e prijs  Jessie Rekker en Dietmer Kuperus 

2e prijs  José Siemensma en Bauke Cuperus 

 
 

Winst voor Feikje Bouwhuis en Johan Bekema 
bij het Pearkekeatsen 

 
BEB Jeugdledenpartij op zondag 21 juni 
Op zondag 21 juni werd de Bolsward-Exmorra- Burgwerd-partij gehouden op ’t 
Oordje. Na een regenachtige start werd het droog en werd het vervolgens een 
prachtige kaatsdag. Toen de kruitdampen waren opgetrokken waren dit de 
prijswinnaars: 
 

Welpen (9 parturen)   

1e prijs: Quinten Eppinga (Bolsward) en Doutsen Feenstra (Exmorra) 

2e prijs: Hylke Bijlsma (Bolsward) en Marije Kuiper (Exmorra) 

3e prijs: Hilde Stremler (Exmorra) en Keano van Swinden (Exmorra) 
Verliezersronde   

1e prijs:  Emiel Feenstra (Bolsward) en Hidde Dijkstra (Exmorra) 

2e prijs: Jurre Reitsma (Exmorra) en Jacob Ynze Jaspers (Exmorra) 

Pupillen (9 parturen) 

1e prijs:  Gerda Lycklama, Femke Kuiper (Exmorra) en Kees Bekema (Bolsward) 

2e prijs: Calvin Sinnema (Bolsward) en Sigrid Strikwerda (Exmorra) 

3e prijs: Sander Bijlsma (Bolsward) en Niels Steigenga (Exmorra) 

Verliezersronde 

1e prijs: Evelien Boonstra (Burgwerd) en Jeljer Abma (Exmorra) 

2e prijs: Mirna Feenstra (Bolsward) en Youri Drost (Exmorra) 

Schooljeugd 

1e prijs: Jelle Cnossen (Bolsward) en Maaike de Boer (Burgwerd) 

2e prijs: Jelmer Dijkstra (Exmorra) en Anna Wiersma (Bolsward) 

Verliezersronde 

1e prijs: Christiaan Stremler (Exmorra) en Nynke Kuiper (Exmorra) 

2e prijs: Femke Eisma (Bolsward) en Trynke Feenstra (Exmorra) 

 
 
Van der Pol Familiekaatsen op zondag 28 juni 
Vooral de regen was deze dag een spelbreker. Leek het ’s morgens vroeg nog 
een mooie dag te worden met in de middag een buitje. Dat buitje kwam er, maar 
duurde wel de gehele middag. Voor de kaatsers, met totaal 18 parturen, maakte 
het niet zoveel uit maar veel publiek was er niet. In de 1e omloop was er gelijk al 
een partij van formaat. De familie Cuperus versus de familie van Zuiden. Het 
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werd een spannende partij waarbij familie Cuperus met alles aan de hang 
(enigste partij waarbij dit gebeurde) het onderspit dolf. De Van Zuidens verloren 
in de 2de omloop de partij tegen de familie Tuinenga. In de verliezers ronde werd 
ook stevig gestreden om de prijzen. Opvallend was dat uiteindelijk het winnende 
partuur in zowel de winnaarsronde als de verliezersronde uit een tweetal 
bestond. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs  fam. Steigenga (Hendry en Sierdjan Steigenga) 

2e prijs  fam. Dooper (Frans, Remco en Jaring Dooper) 

3e prijs  fam. Tuinenga (Marianne Tuinenga, Anneke Tuinenga en René Tiesma) 

Verliezersronde: 

1e prijs  fam. Postma (Douwina Zuidema en Willem Jan Postma) 

2e prijs  fam. Houtsma (Clara Houtsma, Cor Jacobsen en Albert Leeuwen) 

 

   
  Hendry en Sierdjan Steigenga 

 
Súdwest- Fryslân Partij op zaterdag 11 juli 
In 2010 begonnen 4 vrijwilligers met het organiseren van deze partij. Doelstelling 
was om de KV Bolsward weer nieuw leven in te blazen en een partij te 
organiseren voor de omgeving, die moet uitgroeien tot een grote Federatie partij. 
Nu 5 jaar later, werd deze SWF-partij alweer voor de 6e keer georganiseerd door 
9 vrijwilligers. De start in 2010 was met 14 parturen en dit jaar staan er verdeeld 
over in 4 klassen in totaal 44 partuur op de lijst. Gedurende de dag werden er 
nog diverse prijzen uitgedeeld door het uitroepen van premies voor bijvoorbeeld 
de eerste de beste bovenslag. Ook kon men nog een prijs winnen voor het raken 
van de Sonnema koe die op de boven stond. Dit jaar was er een nieuw 
fenomeen: het NK Trommelboetsen! De bedoeling was simpel: vanaf een 
bepaalde afstand (ca 15 meter) mocht men proberen een kaatsbal in de trommel 
van een wasmachine te slaan. 2 ballen voor 1 euro, en bij succes kon je een prijs 
winnen. De uiteindelijk hoofdprijs van deze partij, een ballonvaart later op de 
avond vanaf het kaatsveld, werd verloot onder de 4 winnende parturen. Deze 
werd gewonnen door het Dames partuur en de gunstige weersomstandigheden 
zorgden ervoor dat ’s avonds de ballon vanaf ‘t Oordje kon opstijgen. Een 
prachtig slot van een zeer geslaagde dag. 
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Heren A: 

1e prijs: Noflik Easterein:  Hendrik Sweering, Gerrit Jan Duiven en  
     Sybren Poelsma (koning) 

2e prijs: De Garaazje: Yde Miedema, Leon Bekema en Pieter Bakker 

Heren B klasse: 

1e prijs: H&M groente en fruit: Bart Gietema, Redmer Strikwerda (koning) en  
           Wouter Vervoorn 

2e prijs: Kootje bij de Brug: Albert Reinsma, Age Gietema en Steven van Gorsel 

Heren C klasse: 

1e prijs:  Poeisz: Roel Hekkema, Sven Bijlsma (koning) en Klaasjan Haytema 

2e prijs:  Drogisterij DA: Tjeerd Wesselius, Ronald Feenstra en Cristiaan Eijer 

Dames-klasse: 

1e prijs:  Wout Zijlstra: Grietje Yska (koningin), Lieke van As en Anneke Tuinenga 

2e prijs:  Jats: Cilia Witteveen, Judy Bergsma en Jetske Sieperda 

 

 
De prijswinnaars van de Súdwest-Fryslânpartij 

 
Bloemen van Iris partij op zondag 2 augustus 
Het ene jaar wordt deze partij georganiseerd door kv ‘Spui in ‘e want’ uit 
Hartwerd, het andere jaar door KV Bolsward. Dit jaar was het de beurt aan 
Bolsward. om de ‘Bloemen van Iris’ partij op de agenda te zetten. Onder 
prachtige weersomstandigheden werd er deze dag door 11 parturen om de 
prijzen gestreden. De gehele dag werd er sportief en fanatiek gekaatst.  
Bij het partuur bestaande uit Tjerck Karsten, Rudy Huitema en Lianne de Boer 
kon deze middag niets verkeerd gaan; als een ware tornado leidde Tjerck zijn 
maten naar de finale. Mocht men denken dat in de finale de storm ging liggen die 
kwam bedrogen uit…Met 5-0 en 6-4 walsten ze over het partuur van Sybren 
Poelsma heen.  
In de verliezers ronde streed moeder Clara tegen zoon Cor tegen elkaar in de 
finale. De bordjes werden in het begin eerlijk verdeeld, maar uiteindelijk won 
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Clara c.s. met 5-3 en 6-4. Na deze schitterende dag werden de prijzen, 
aangeboden door Bloemen van Iris, door José Siemensma uitgereikt. Vooral de 
kransen waren een lust voor het oog…….. Daar was iedereen het wel over eens. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs:  Tjerck Karsten, Rudy Huitema en Lianne de Boer 

2e prijs:  Sybren Poelsma, Bauke Cuperus en Peter Siemensma 

3e prijs: Ane-Jan Knol, Geart Karsten en Ingrid de Boer 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Willem Jan Postma, Jaring Rypma en Clara Houtsma 

2e prijs:  Cor Jacobsen, Cor van Zuiden en Sybrich Wiersma 

 

 
De winnaars van de Bloemen van Iris Partij 

 
Diekje ledenpartij op zondag 23 augustus 
Deze jaarlijks terugkerende vrije formatie ledenpartij ging dit jaar met 17 parturen 
van start. Onder een strak blauwe hemel en met een flinke bries werd er fanatiek 
maar zeer sportief gekaatst. 
In de finale van de verliezersronde kaatsten Michelle Bruinsma, Judy Bergsma 
en Idske Zijlstra tegen Eric Westra, Folkert Boermans en Tjalle Reitsma. Het 
werd een leuke partij met vele bovenslagen en prachtige zitballen. Het partuur 
van Eric Westra nam de leiding maar de dames gaven zich niet snel gewonnen! 
Helaas kwam, voor het partuur van Michelle Bruinsma, DE ommekeer in de 
wedstrijd niet en won het partuur van Eric Westra. In het perk ernaast werd 
gekaatst om de eerste plaats en de kransen van de Diekje-partij. Er werd 
gestreden door het partuur van Hendrik Bouwhuis, Rutger Vallinga en Margreta 
Terpstra tegen Grietje Yska, Anneke Tuinenga en Rinze Steneker. Een super 
spannende finale werd het niet, ondanks dat er een aantal keer 6-6 aan de 
telegraaf hing. Met 5-1 en 6-0 was het partuur van Hendrik Bouwhuis een maatje 
te groot en zij wonnen overtuigend de Diekje-partij 2015. De eer van het 
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omhangen van de kransen viel natuurlijk te beurt aan Ruud Stevens die als 
eigenaar van Café - Biljart - Bar 't Diekje deze partij mogelijk maakte. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs: Hendrik Bouwhuis, Rutger Vallinga en Margreta Terpstra 

2e prijs: Grietje Yska, Anneke Tuinenga en Rinze Steneker 

3e prijs: Eric IJpma, Gijsbert Knol en Rudy Huitema 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Eric Westra, Folkert Boermans en Tjalle Reitsma 

2e prijs: Michelle Bruinsma, Judy Bergsma en Idske Zijlstra 

 

 
B.v.l.n.r.: Gijsbert Knol, Hendrik Bouwhuis, Margreta Terpstra, Rutger Vallinga en Folkert 

Boermans. 
 

O.v.l.n.r.: Eric IJpma, Grietje Yska, Ruud Stevens (sponsor), Anneke Tuinenga, Rinze Steneker, 
Rudy Huitema, Eric Westra, Tjalle Reitsma, Michelle Bruinsma en Ydske Zijlstra. 

 
 
Lunchroom Miedema Patat Partij op zondag 23 augustus 
Tot grote teleurstelling van de Jeugdcommissie konden de Welpen en de 
Schooljeugd vandaag niet in actie komen, omdat er onvoldoende deelname was.  
Bij de pupillen stonden slechts zes tweetallen op de lijst. Er werd gekaatst in 
twee poules van drie parturen. De beide poulewinnaars stonden tegenover 
elkaar in de finale. Het werd een eenzijdig finale die eindigde op de stand 5-2 en 
6-2. Op deze zonnige dag werd er door de pupillen sportief en goed gekaatst. 
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Uitslag patatpartij: 

1e prijs: Lisanne Leijenaar en 
  Christiaan Wijnia 

2e prijs: Emma Lok en  
  Kees Bekema 

 
 

 
 

 
Lisanne Leijenaar en Christiaan Wijnia  

Ouder-Kind partij op zondag 30 augustus 
Op een zonovergoten ’t Oordje stonden maar liefst 36 ouder-kind combinaties op 
de lijst. Er was dit jaar een nieuwe spelregel: De kinderen sloegen zowel voor 
best, als voor minst op. De kinderen hadden het vandaag dus erg druk, maar 
door de nieuwe spelregel werd er sportief gekaatst. 
 
Kabouters: 

1e prijs:  Tijmen Bijlsma en Koos van der Veen 

2e prijs:  Edwin Yska en Arnold Yska 

3e prijs: Morris van Bavel en Lars van Bavel 

3e prijs: Fenna Cuperus en José Cuperus 

Welpen: 

1e prijs:  Hylke Bijlsma en Peter Bakker 

2e prijs:  Remco Yska en Peter Reitsma 

Pupillen:  

1e prijs:  Celvin Sinnema en Hendrik Bouwhuis 

2e prijs:  Evelien Boonstra en Cees Boonstra 

3e prijs: Fleur Bosma en Thijs Galema 

3e prijs: Marije Kuperus en Dirk Kuperus 

Schooljeugd: 

1e prijs:  Lucas Bangma en Age Bangma 

2e prijs:  Hidzer Bogaard en Foppe Bogaard 

 

 
De winnaars van de Kind-Ouderpartij 

 
Nachtkaatsen op vrijdag 4 september 
Deze partij werd in verband met de barre weersomstandigheden. 

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2015/08/DSC_3062-e1441006684406.jpg


    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2016 39 

 

 
39 

6.13 Successen leden KV Bolsward op K.N.K.B.wedstrijden 
 
Het absolute sportieve hoogtepunt van seizoen 2015 voor KV Bolsward was de 
winst van het junioren afdelingspartuur op de Jong-Nederlandpartij (NK 
Junioren). In Holwerd won Bolsward (Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en 
Julian Faber) na 81 jaar voor de tweede keer in de historie de Jong Nederland. 
Een geweldige prestatie. Verderop in dit jaarverslag staat een uitgebreide 
terugblik op deze partij. Naast de Jong Nederland werd ook de Jong-Feinte-partij 
te  Easterein een prooi voor Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en Julian Faber 
voor  KV Bolsward. In de voorgaande 10 edities van deze partij was Bolsward 
nog nooit in de prijzen was gevallen. 
 
Een derde prijs was er tijdens het NK Pupillen Meisjes voor KV Bolsward; een 
prachtig resultaat behaald door Rixt Blanke, Famke Zijlstra en Jessie Rekker. 
Door de geweldige prestaties in de Junioren categorie werden Julian Faber en 
Peter van Zuiden winnaars van het individuele KNKB-juniorenklassement en 
Bolsward winnaar van het afdelingsklassement in deze categorie met 8 punten. 
Hendrik Bouwhuis eindigde in het individuele KNKB-juniorenklassement op de 
derde plaats.  
 
Een uitstekend seizoen was het ook voor Hendrik Jan van der Velde; hij werd de 
klassementswinnaar bij de KNKB 1e klas Heren. Bij het individuele klassement 
van KNKB pupillenmeisjes was er een verdienstelijk 2e plaats voor Jessie 
Rekker. Bij het individuele KNKB Welpenmeisjesklassement  waren er twee 
meisjes van KV Bolsward die de hoofdprijzen in de wacht sleepten: een fraaie 
eerste plaats voor Noa Elzinga en een prachtige derde plaats voor Femke 
Folkerts.  
 
Bij acht van de tien Bondswedstrijden (NK) had KV Bolsward een partuur 
afgevaardigd. Individueel hebben in totaal 29 leden van KV Bolsward  één of 
meerdere keren een prijs behaald op een K.N.K.B.-wedstrijd; namelijk 9 senioren 
en 20 jeugdleden. Prachtige sportieve prestaties waar KV Bolsward trots op mag 
zijn. 

 
v.l.n.r. Lammert Leeuwen, Peter van Zuiden, Julian Faber en Hendrik Bouwhuis 
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Bolsward wint op 1e klas in Grou 
Bolsward (Peter van Zuiden, Hendrik Jan van der Velde en Thomas van Zuiden) 
won op zondag 10 mei de afdelingswedstrijd  heren 1e klas te Grou. Er stonden 
21 parturen op de lijst. 
 

 
v.l.n.r  Peter van Zuiden, Hendrik Jan van der Velde en Thomas van Zuiden 

 
 
Afdeling jongens te Pingjum 
Op zondag 31 mei in Pingjum bij de KNKB afdelingswedstrijd voor Jongens wist 
Bolsward een 4e prijs te winnen. Er stonden 40 paruren op de lijst. Het partuur 
van Bolsward bestond uit Menno Galama, Sander Bruinsma en Thomas 
Miltenburg. 
 
Pupillen meisjes afdeling te Menaam 
Het partuur Jessie Rekker, Rixt Blanke en Famke Zijlstra behaalde op zondag 31 
mei de 2e prijs bij de KNKB pupillen meisjes afdelingswedstrijd te Menaam. 
 
Afdeling Jongens te Huizum 
Het partuur van Bolsward won op 7 juni te Huizum de 4e prijs bij de KNKB 
afdelingswedstrijd voor Jongens. Het partuur van Bolsward bestond uit Menno 
Galama, Sander Bruinsma en Thomas Miltenburg. 
  
Welpen-meisjes winnen in Jirnsum 
Zondag 14 juni stond de eerste en enige afdelingspartij voor welpen-meisjes op 
het programma. De spannende finale ging tussen Bolsward en Stiens. Bolsward 
(Inge Blanke, Noa Elzinga en Femke Folkerts) trok uiteindelijk op de stand van 5-
5 en 6-6 met een geweldige zitbal aan het langste eind. 
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v.l.n.r. Inge Blanke, Noa Elzinga en Femke Folkerts met begeleider Marco Elzinga 

 
 

NK Pupillen meisjes te Wommels KV Bolsward wint 3e prijs 
Tijdens het NK voor pupillenmeisjes te Wommels wist het afdelingspartuur van 
KV Bolsward (Rixt Blanke, Famke Zijlstra, Jessie Rekker) een fraaie 3de plaats 
in de wacht te slepen. De prijs was voor de meisjes van KV Berltsum, de premie 
werd behaald door Reahus- Turns en er was nog een kleine premie voor 
Jirnsum. 
 

  
v.l.n.r. Karen van der Wei (begeleider), Famke Zijlstra, Rixt Blanke en Jessie Rekker 
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Bolsward wint na 81 jaar weer Jong Nederland 
Op een regenachtige dag wist KV 
Bolsward in 1934 voor de eerste 
keer in het bestaan de eerste prijs 
te winnen. Uit een lijst van 20 
parturen wonnen Klaas Falkena, 
Marten Bijlsma en Willem Bosma 
met 5-2 en 6-4 van Arum. De 
wedstrijd werd toen gehouden in 
Raard. 
In Holwerd stond zaterdag 4 juli 
de Jong Nederland-editie van 
2015 op het programma. De lijst 
in Holwerd telde 23 parturen en 
Julian Faber, Peter van Zuiden en 
Hendrik Bouwhuis moesten de 
kleuren van Bolsward verdedigen. 
 
 
In de eerste omloop pakte Bolsward tegen Tzummarum de zege  met 5-1 en 6-2. 
Sexbierum-Pietersbierum was de tegenstander in de tweede omloop. Dit partuur 
werd gerekend tot de favorieten en Bolsward moest aan de bak. Bolsward 
behaalde, vlot op een 4-1 voorsprong maar daarna kwamen de Sexbierumers 
langzaam weer bij. Het werd nog 4-3 en 6-6 maar Bolsward won de partij met 5-4 
en 6-4. 
 
In de partij om de premie of niets tegen Peins werd het 5-5 en 6-6 gelijk en op 
die stand sloeg Hendrik Bouwhuis met een geweldige bovenslag de kaats 
voorbij. Het had er overigens eerst alle schijn van dat Bolsward deze partij 
gemakkelijk zou winnen. Door wat opslagfouten aan de kant van Bolsward bleef 
de partij tot het laatst toe spannend.  
 
Met een staand nummer werd de finale behaald waar de absolute favoriet voor 
de Jong Nederland-titel St.-Jacobiparochie (Enno Kingma, Rick Poortstra en 

Sjoerd de Jong) de tegenstander 
was. 
Het eerste eerst ging met een 
schoon bordje naar St-
Jacobiparochie. Met dezelfde 
cijfers ging het tweede bordje 
naar Bolsward. De beide 
volgende eersten werd met 
dezelfde cijfers broederlijk 
verdeeld: 2-2. In het volgende 
eerst was de kaats Hendrik 
Bouwhuis te machtig (3-2 voor 
St.-Jacobiparochie. Kingma en 

 
 

Peter van Zuiden in actie tijdens de Jong Nederland 

 
Hendrik Bouwhuis tijdens de Jong Nederland 
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zijn maten kwamen in het eerst daarop op een 6-6 en een kaats op de boven. 
Bouwhuis kreeg de bal, maar het was Rick Poortstra die de bal nog net voor de 
bovenlijn tegen kon houden. Bolsward met 4-2 achter? Nee. Het moment van 
Julian Faber kwam op die slag. Toen Poortstra de bal keerde had iedereen 
Julian over het hoofd gezien. Faber was er als de kippen bij en bracht alsnog 
redding voor Bolsward door de bal over de bovenlijn te slaan. In plaats van 4-2 
voor St.-Jacobiparochie werd het 3-3.Het werd nog 4 eersten gelijk, maar 
Bolsward was door de slag van Faber aan de winnende hand. Vooral toen de 
opslag van St.-Jacobiparochie ook nog begon te haperen. Bolsward pakte de 
zege door met een 2-0 voorsprong beide kaatsen te pakken (6-0). De laatste 
twee punten werden door Kingma cadeau gedaan met een buitenslag. Al met al 
een verdiende nooit verwachte overwinning voor de Bolswarders. 
 

 
Lammert Leeuwen krijgt de zilveren Jan Bogstra Wandelbal omgehangen 

 
 

Jong-Feintepartij te Easterein op woensdag 22 juli 
Op de vierde woensdag van juli wordt de Jong-Feintepartij verkaatst in Easterein. 
Een kaatswedstrijd voor junioren afdelingsparturen met een prijzenpot van € 
2.000. Er stonden 28 parturen op lijst. 
 
Bolsward kwam in de finale door achtereenvolgens te winnen van Witmarsum, 
Jelsum-Cornjum-Britsum, Franeker en Dronryp (pas op 5-5 en 6-6 viel de 
beslissende slag).  In de finale werd de plaatselijke favoriet Easterein met Doede 
Rients Okkema, Rémon Tie Bouma en Jan Schurer met 5-3 en 6-6 verslagen. 
Na de Jong Nederland was ook de Jong-Feintepartij een prooi voor Bolsward. 
 
Een geweldige dubbelslag voor het junioren partuur van KV Bolsward; een 
prestatie van formaat! 
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v.l.n.r. Lammert Leeuwen, Peter van Zuiden, Julian Faber en Hendrik Bouwhuis na de winst van 

de Jong-Feintepartij 

 
 
PC Franeker 29 juli 
Thomas van Zuiden behaalde met Hendrik Tolsma en Allard Hoekstra een fraaie 
3e prijs. 
Het was de zesde PC voor Thomas van Zuiden. Vorig jaar was Thomas 
herstellende van een knieblessure; dit jaar was de oud-PC koning weer helemaal 
terug op niveau. 
 
Jongens afdeling 1 augustus 
Zaterdag 1 augustus namens maar liefst 51 partuur deel aan de Pier Elgersma 
partij te Witmarsum. De weersomstandigheden waren ideaal en de jongens 
streden met veel inzet om de fraaie herenhorloges; beschikbaar gesteld door een 
legaat van de heer Pier Elgersma. Om bijna zeven uur viel de laatste slag. 
Makkum bleek de sterkste. Bolsward behaalde een 4e prijs met de kaatsers 
Menno Galama, Sander Bruinsma en Fabian Noordhuis. 
 

 
Femke Folkerts 

3e plaats in het individuele klassement K.N.K.B. Welpenmeisjes 
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6.14 Andere activiteiten 
 

Keurmeestercursus 
In het kader om ieder jaar het Boalserter Keatswykein organisatorisch te 
perfectioneren, werd op woensdagavond 8 juli een keurmeestercursus gegeven 
door Gerard Groothoff  van de Begeleidingscommissie Scheidsrechters van de 
K.N.K.B. Voor onze groep keurmeesters was het een uitgelezen mogelijkheid om 
de kennis te testen of weer op peil te brengen; al met al een zinvolle avond. 
 

    
 
Bolsward succesvol op Provinciale Schoolkaatswedstrijd 
Op woensdag 24 juni vond de Provinciale Schoolkaatswedstrijd om het 
Kampioenschap van Fryslân plaats op kaatsterrein Sonnenborgh in Leeuwarden. 
Bij de jongens stonden er 18 parturen op de lijst.  
Voor basisschool ‘de Bron’ met Yoram Elzinga, Lucas Bangma en Niels Vrieswijk 
was er een zeer verdienstelijke 3de prijs. De eerste prijs was voor De Romte van 
Dronrijp en de premie was voor It Bynt van Winsum. 

 
v.l.n.r. Niels Vrieswijk, Lucas Bangma en Yoram Elzinga 

 
Het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote in Easterlittens  
Bolsward was in de voorronde veel te sterk voor Reduzum getuige de 8-0 zege. 
Voor het Jeu de Pelote team van Bolsward kaatsten Gijsbert Knol, Hendrik 
Bouwhuis, Hendrik Jan van der Velde, Peter van Zuiden en Ane- Jan Knol. 
Leeuwarden was in de volgende ronde met de eindstand 8-2 te sterk voor 
Bolsward. 
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v.l.n.r. Gijsbert Knol, Hendrik Bouwhuis, Hendrik Jan 

van der Velde,  
Peter van Zuiden en Ane- Jan Knol 

 
Jan Houwer houdt de telegraaf bij 

tijdens het Jeu de Pelote te Easterlittens 

 
 
Bolsward in de FB Oranjewoudcup 
In de eerste ronde van de FB Oranjewoudcup won Bolsward op 30 juni in Hijum 
van het partuur van Hijum-Finkum (met Laas-Pieter van Straten en Marten 
Feenstra) met 5-1 en 6-2. 
 
Dinsdagavond 14 juli, werd de zgn. tussenronde gekaatst in de FB 
Oranjewoudcup. De wedstrijd was in Minnertsga waar onze jongens, Peter van 
Zuiden, Hendrik-Jan van der Velde en Thomas van Zuiden, moesten aantreden 
tegen de plaatselijke trots met Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik 
Kootstra. Een spannende partij die werd beslist op 5-4 en 6-6 in het voordeel van 
Bolsward. Een verdiende zege voor de Bolswarder afvaardiging. 
 
In de laatste voorronde op 11 augustus verloor Bolsward in Grou van Witmarsum 
met 0-5 en 4-6. 
 
Bedrijfskaatsen en Politiekaatsen 
Op zaterdag 20 juni werd de 68ste  Bedrijfskaatspartij gehouden met 21 parturen 
op de lijst. Het Politiekaatsen vond traditioneel plaats op de Heamieldonderdag 
28 juni. 
 
Federatie Jeugdwedstrijden 
Regelmatig doen de jeugdkaatsers van Bolsward mee aan de 
Federatiewedstrijden en slagen erin een prijs te winnen. Uitzonderlijk is het 
wanneer twee broertjes samen de overwinning behalen in dezelfde categorie. Dit 
feit gebeurde op zaterdag 8 augustus in Pingjum door de gebroeders Hylke en 
Tymen Bijlsma bij de Welpen Jongens. 
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Federatiepartij te  Pingjum 

gebroeders Hylke en Tymen Bijlsma winnen bij de Welpen Jongens 

 
Jubileumwedstrijd Wûnseradiel-Bolsward-Workum 
De jubileumwedstrijd van de Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum was zo’n 
groot succes, dat er voor een deel uitgeweken moest worden naar Bolsward. De 
wedstrijd zou gehouden worden in Kimswerd, maar de opgave was te groot met 
totaal 120 kinderen. Omdat Kimswerd die niet allemaal kon bergen, kaatsten de 
welpen en pupillen (95 kinderen) in Bolsward. Er werd met drie lijsten gekaatst 
zodat alle kaatsers ongeveer gelijk uit waren en na afloop was er voor iedere 
deelnemer een vaantje en een zak spekjes en uiteraard een beker voor de 
winnaars. 
 
Uitslag competitiekaatsen heren en dames 2015 
De eerste competitieavond was op 15 april en de laatste op 2 september.  Er zijn 
21 competitie-avonden geweest en er werd dit jaar met verschillende 
wedstrijdvormen gekaatst, zoals in 2-tallen, kaatsen met de zaalkaatsregels, op 
niveau en alles door elkaar. De reacties hierop waren zeer positief. Er werd 
gestreden om de punten binnen te halen en dit had als gevolg dat de competitie 
pas op de laatste avond werd beslist. Er hebben dit jaar 65 kaats(t)ers (19 
dames/49 heren) deel genomen aan de competitie. De prijsuitreiking aan de 
winnaars bij de heren en dames vond plaats na afloop van de laatste 
competitieavond. 
 
Heren Dames 

1e  Joop Damsma  104 punten (18) 1e  Ryanne Reinsma  66 punten 

2e  Jan de Boer  104 punten (20) 2e  Géjanna Dijkstra 57 punten 

3e  Gert-Jan Jorna  103 punten  

4e  Gijsbert Knol  97   punten  

5e  Piet van Zuiden   96   punten  

6e  Cor Knol   93   punten  

 
Tussen haakjes staat het aantal keren dat is deelgenomen aan de competitie. 
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Uitslag competitiekaatsen Jeugd 2015 
Ook dit seizoen was er op maandagavond aansluitend aan de training voor de 
jeugd een half uur competitiekaatsen. De puntenverdeling was als volgt: 3 
punten voor de winst en 1 punt voor een gelijk aantal eersten. Er werd zoveel 
mogelijk in tweetallen gekaatst en de deelnemers hielden zelf de telegraaf bij. 
 
Welpen jongens: Welpen meisjes: 

1e  Tijmen Bijlsma  30 punten 1e  Noa Elzinga   20 punten 

2e  Nanne Hooghiemstra 16 punten  
2e  Emiel Feenstra  16 punten 

2e  Laura Poelman  15 punten 

3e  Femke Folkerts  12 punten 
 3e  Sieta Wiersma  12 punten 

Pupillen jongens: Pupillen meisjes: 

1e  Kees Bekema  25 punten 1e  Ingeborg Brattinga 22 punten 

2e  Auke Alkema  22 punten 2e  Emma Lok  21 punten 

3e  Christiaan Wijnia 17 punten 3e  Rixt Blanke  20 punten 

Schooljongens: Schoolmeisjes: 

geen deelname dit seizoen 1e  Patricia Palsma  16 punten 

 
Klaas Kingma Trofee  
De Klaas Kingmatrofee wordt jaarlijks toegekend aan het jeugdlid dat in het 
afgelopen seizoen op kaatsgebied een voorbeeld is voor iedereen. Dit jaar ging 
de trofee naar Menno Galama. Menno is een enthousiaste kaatser, die de naam 
van KV Bolsward op een positieve manier uitdraagt. Ieder weekend is Menno 
een van de deelnemers van de K.N.K.B.-wedstrijden en dat doet hij met veel 
plezier en is hierbij zeer succesvol. Menno Galama is in de Klaas Kingma Galerij 
een waardig opvolger van Sander Bruinsma. 
 

 
Menno Galama 

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2015/08/menno.jpg


    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2016 49 

 

 
49 

Huldiging partuur Jong Nederland 25 september 
De huldiging van de Jong Nederlandwinnaars, Julian Faber, Peter van Zuiden en 
Hendrik Bouwhuis vond plaats op vrijdag 25 september. Het werd een gezellige 
avond, waarbij de winnaars door verschillende personen diverse keren in het 
zonnetje werden gezet. 
De kantine was voor deze gelegenheid uitgebreid. De muzikale omlijsting was in 
vertrouwde handen bij ‘ons huisorkest’ Jan en Johan. 
De moeder van Julian opende de avond en bood de jongens een cadeautje aan. 
Daarna was het de beurt aan voorzitter Wigle Sinnema van de K.N.K.B. In zijn 
toespraakje prees hij de prestaties van de jongens en wees erop dat KV 
Bolsward het toch maar had ‘geflikt’ om op de landelijke televisie te komen in het 
programma ‘Geloof en een hoop liefde’. Iets wat de K.N.K.B. de laatste tijd niet 
lukt. 
 
Daarna hield de ingevlogen reporter van K.N.K.B. Richard Miedema een 
interview met oud derde prijswinnaars van de Jong Nederland Gerrit Walstra en 
Dirk (Dicky) Soolsma. Het werd een interview waarbij oude herinneringen boven 
kwamen. De beide heren wezen erop dat zij in de halve finale van 1977 verloren 
van Sexbierum met o.a. Johannes Brandsma. Aansluitend haalde Richard 
Miedema met oud-Jong Nederland-winnaar Rudolf Botma herinneringen op aan 
zijn winst voor St.-Jacobiparochie in 1982. St. Jacobiparochie was dit jaar de 
verliezend finalist vandaar dat Botma was uitgenodigd. 
Lammert Leeuwen schetste daarna de prestaties van de Bolswarders op de 
warme 4de  juli 2015. Ook betrok hij de winnaars van de tweede prijs hier in. 
Zowel de Bolswarders als de Sintjabuurtsters kregen een passend cadeau van 
de kaatsvereniging overhandigd. 
Voorzitter Wiebe de Jong van de Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum had 
ook alleen maar lovende woorden voor de prijswinnaars. 
Het was bijna 22.00 uur toen de laatste spreker aan het woord kwam. Wethouder 
Stoker van Sportzaken. Stoker schetste een kort beeld van het sportbeleid van 
de gemeente. Namens de gemeente overhandigde hij de kaatsvereniging een 
tegoedbon van € 125. 
 
Tot slot bedankten Peter, 
Hendrik en Julian de 
aanwezigen voor hun 
komst en bleef het nog 
lang gezellig. 
Door een misverstand was 
het bestuur van kaats-
vereniging ‘Het Noorden’ 
niet aanwezig op deze 
huldiging. Zij hebben later 
hun cadeau aan de 
jongens van Bolsward 
gegeven. 
 

  
De oud derde prijs winnaars Gerrit Walstra en Dick Soolsma 

worden door Clara Houtsma bedankt voor hun inbreng 
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Najaarsvergadering 12 november 
Er waren 28 leden aanwezig tijdens de 
Najaarsvergadering van KV Bolsward. Afscheid werd 
genomen van Allard Bootsma en Arno Eisma als 
Jeugdcommissielid. Ook nam Jan Miedema afscheid als 
Jeugdcompetitieleider. 
 
Nieuwe vloer voor sporthal de Middelzee. 
Sporthal De Middelzee heeft na 38 jaar een nieuwe 
vloer gekregen. Wat de vloer bijzonder maakt, is dat er 
een belijning is gemaakt voor het muurkaatsen (Wall 
Ball). Dat is een opkomende sport en KV Bolsward heeft 
er speciaal om gevraagd om speelvelden aan te leggen 
voor deze kaatsvariant. 
 
Wall Ball 
In het weekend van 21 en  22 februari werd te Valanciennes in Frankrijk het 
eerste French Open One Wall Ball georganiseerd. Marike Beckers eindigde in 
het enkelspel op de vierde plaats. In het dubbelspel was er voor Marike Beckers 
en Miranda Scheffer een derde plaats. 
 
Sporthal De Trije in Franeker vormde zondag 13 december het strijdtoneel voor 
het Nederlands kampioenschappen Wall Ball, voorheen One Wall Ball en ook 
wel muurkaatsen genoemd. Bij de dames won het duo Marike Beckers en 
Miranda Scheffer. 
 
Het eerste Internationaal Jeugd Wallball Toernooi vond plaats op 19 en 20 
december in sporthal  De Trije te Franeker. In de jongste categorie was er bij de 
singles een tweede prijs voor Jessie Rekker en bij de dubbels won Yoram 
Elzinga samen met Jan Tymen Eisma (Tzum) de eerste prijs. 
 
6.15 Tenslotte 
Het ledental van KV Bolsward bedroeg per 31 december 2015 precies 271 leden, 
waarvan er 75 jeugdleden zijn. Het afgelopen jaar heeft KV Bolsward weer flinke 
stappen gemaakt. Naast de reguliere werkzaamheden is met name de geheel 
gerenoveerde accommodatie een reuzenstap voorwaarts. Er zijn echter ook een 
paar passen op de plaats gemaakt; een te geringe deelname aan de senioren- 
en jeugdledenpartijen en een teruglopend ledenbestand. Een zorgelijke 
ontwikkeling want deze twee laatst genoemde aspecten zijn wel de kurk waarop 
een gezonde vereniging drijft. Aan de andere kant hebben in het afgelopen jaar 
opnieuw vele vrijwilligers en sponsors een belangrijke bijdrage geleverd aan 
allerlei activiteiten van KV Bolsward: daarvoor heel hartelijk dank. 
 

Janneke Pagels 
 
De foto’s bij het jaarverslag zijn gemaakt door Henk Bootsma, Allard Bootsma, 
Henk Hempenius, Klaas Hylkema en Peter Siemensma. 

  
Tijdens de vergadering 
werden Jan Miedema 

(afwezig), Allard Bootsma 
en Arno Eisma  

bedankt voor hun inzet bij 
de jeugd 
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7 Voor de jeugdcategorie 
 

7.1 Praatje van de jeugdcommissie 
 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en daar zien we met z’n allen naar 
uit. De Jeugdcommissie is de afgelopen periode druk bezig geweest met de 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Als commissie hebben we het vorige 
seizoen afscheid genomen van Lieke van As, Klaske Bouwhuis, Allard Bootsma 
en Arno Eisma. Wij willen hen heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet en 
enthousiasme voor de jeugdafdeling. 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen is Willem-Jan Postma de nieuwe 
hoofdtrainer. In hoofdstuk 4 van dit blad heeft hij zich aan jullie voorgesteld. Wij 
willen Rinze Steneker bedanken voor zijn enorme inzet voor de kaatsvereniging 
de afgelopen jaren en wensen hem veel succes met zijn verdere trainerscarrière. 
 
Vorig jaar zijn we geëindigd met het Ouder-Kind toernooi. Een fijne en gezellige 
afsluiting van het seizoen met de kinderen en hun ouders en supporters als grote 
winnaars. Er werden diploma’s uitgereikt en de prijzen van de competitie. Ook 
zijn er weer veel prijzen gewonnen door de jeugd op alle niveaus waar wij trots 
op mogen zijn. 
 
In de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat met 
name de Jeugdafdeling niet zonder vrijwilligers kan. 
De hulp en ondersteuning van eenieder hebben wij 
bijzonder gewaardeerd. Toch hopen en verwachten 
wij dat de ouders van de kinderen een grotere rol 
gaan spelen tijdens de competitie en de wedstrijden 
van onze jeugd. Op dit moment zijn wij in het 
bestuur onderbezet en naarstig op zoek naar 
versterking. Het is van groot belang dat deze 
functies worden opgevuld, waardoor we met elkaar er voor kunnen zorgen dat 
het complete aanbod van activiteiten voor de jeugd kan worden uitgevoerd.  
 
Zoals jullie gewend zijn gaan we ook dit jaar weer van start met de zaalwedstrijd 
in sporthal de Middelzee. Deze wedstrijd is op zondag 13 maart 2016. De 
uitnodiging hebben de jeugdleden ontvangen via de mail. 
 
Namens ons beiden wensen wij jullie een sportief, leerzaam, gezellig en gezond 
seizoen. 
 
 
Een hartelijke groet,  
 

Anneke Tuinenga en Tsjamme Wiersma 
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7.2 Competitie en trainingsavonden 
 
Op maandag 11 april start de training en competitie voor de jeugd. Het 
competitiekaatsen start na de trainingen om 19.30 uur. We gaan net als vorig 
jaar kaatsen op tijd, wat betekent dat de stand na het spelen van een half uur de 
uitslag bepaald. 

 
 
Er is helaas een hele grote maar, we hebben tot op heden nog geen 
competitieleider(s) kunnen vinden. Aangezien wij als Jeugdcommissie deze rol 
niet op ons kunnen nemen, zou het fijn zijn dat een of meerdere personen  deze 
taak op zich willen nemen.  Heeft U belangstelling dan kunt U voor vragen 
contact opnemen met een van de Jeugdcommissieleden. Willem Jan Postma is 
de trainingscoördinator. Dit betekent dat hij alles op het gebied van trainingen 
regelt. Bij afgelastingen van trainingen en het competitiekaatsen, vermelden wij 
dit voor 17.00 uur op de site www.kvbolsward.nl. 
 
 
7.3 Trainingsschema 
 
Categorie Dag Tijd 

Kabouters (geboortejaar 2008 en hoger) 
Maandag 
donderdag 

17:30 – 18:30 

Welpen groep A (geboortejaar 2007 en 2006) 
Maandag 
donderdag 

18:30 – 19:30 

Welpen groep B (geboortejaar 2007 en 2006) 
Maandag 
donderdag 

18:30 – 19:30 

Pupillen groep A (geboortejaar 2005 en 2004) 
Maandag 
donderdag 

18:30 – 19:30 

Pupillen groep B (geboortejaar 2005 en 2004) 
Maandag 
donderdag 

18:30 – 19:30 

Schooljeugd groep A (geboortejaar 2003 en 2002) 
Maandag 
donderdag 

18:30 – 19:30 
18:00 – 19:00 

Schooljeugd groep B (geboortejaar 2003 en 2002) 
Maandag 
donderdag 

18:30 – 19:30 

Jongens en meisjes (geboortejaar 2001, 2000 en 1999) 
Maandag 
Donderdag 

19:30 – 20:30 
19:00 – 20:00 

 
De jeugdleden krijgen via de email bericht in welke groep zij zijn ingedeeld en 
wie hun trainer is.  

http://www.kvbolsward.nl/
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7.3 Jeugdledenwedstrijden in Bolsward 
 
De volgende ledenwedstrijden worden georganiseerd voor de jeugdcategorie: 
 

Jeugdwedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 8 mei Jeugdledenpartij Sporthuis A.P. van der Feer 10.00 uur 

di. 24 mei Jeugdledenpartij – zachte bal  18.30 uur 

Wo 25 mei Jeugdledenpartij – zachte bal (vervolg) 18.30 uur 

wo. 1 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

za. 11 juni Federatiewedstrijd jeugd Detmar en Troost Notarissen 10.00 uur 

zo. 19 juni 
Jeugdledenpartij Burgwerd, 
Exmorra en Bolsward in Exm. 

 11.00 uur 

zo. 21 aug Jeugdledenpartij (Patatpartij) Lunchroom Miedema 10.00 uur 

zo. 28 aug Ouder-kind partij  13.00 uur 

 
7.4 Federatiewedstrijden jeugd 2016 
 
In het komende seizoen 2016 zijn er binnen de Federatie weer een groot aantal 
wedstrijden voor welpen, pupillen en schooljeugd. Meer informatie over de 
Federatiewedstrijden staat in het speciale informatieblad dat ieder jeugdlid in 
april krijgt. 
 
Datum Vereniging Soort Tijd 

za. 7 mei Burgwerd  13.00 uur 
za. 14 mei Exmorra  13.00 uur 
za. 21 mei Makkum  13.00 uur 
za. 28 mei Gaast  13.00 uur 
za. 4 juni Littenseradiel regiowedstrijd zie www. knkb.nl 
za. 11 juni Bolsward  10.00 uur 
wo. 15 juni Arum schoolkaatsen 13.30 uur 
za. 18 juni Schettens  10.00 uur 
za. 25 juni Lollum  10.00 uur 
za. 2 juli Workum  10.00 uur 
za. 9 juli Kimswerd  10.00 uur 
za. 18 juli Hartwerd regiowedstrijd zie www. knkb.nl 
za. 23 juli Witmarsum  10.00 uur 
za. 30 juli Cornwerd  10.00 uur 
za. 13 aug Pingjum  10.00 uur 
za. 20 aug Scharnegoutum regiowedstrijd zie www. knkb.nl 

 

Het opgeven voor de federatiewedstrijden kan ook rechtstreeks via de KNKB 
internetsite: www.KNKB.nl. Er zullen tijdens de trainings- en competitieavonden 
lijstjes in de kantine liggen waarop jullie je kunnen opgeven.  

http://www.knkb.nl/
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8 Kennismaken met Jessie Rekker 
 

 Een nadere kennismaking met een 
jeugdlid uit de categorie Pupillen Meisjes: 
Jessie Rekker.  
 
Voor Jessie was het seizoen 2015 een 
geweldig kaatsjaar. Dat hield in; veel 
trainen en aan veel wedstrijden 
deelnemen met als resultaat een tweede 
plaats in het individueel klassement van 
de categorie K.N.K.B. Pupillen Meisjes. 
Daarnaast won ze samen met Rixt Blanke 
en Famke Zijlstra een fraaie derde prijs 
tijdens het NK Pupillen Meisjes te 
Wommels.  
 
 
Naam:   Jessie Rekker 
Leeftijd:   12 jaar 
Ouders:  Stephan Rekker/ Hannie van der Feer  
Broer / zus van:  Annika 
School:   Marnecollege Bolsward 
Hobby’s:   sporten en afspreken met vrienden 
 
Wat doe je in je vrije tijd: huiswerk maken, voetballen, kaatsen en afspreken met  

 vrienden  
 
Wat vind je lekker:  spaghetti 
Wat eet je beslist niet:  witlof 
 
TV programma:   Moordvrouw 
Favoriete muziek:  Martin Garix  Bouncybob 
 
Sport: kaatsen, voetbal en one wall handball 
 
Welke sport staat op nummer 1: dat weet ik niet ik vind alle 3 sporten heel leuk  

   maar als ik echt moet kiezen denk ik voetbal. 
 
Kaats je Federatie of KNKB:    KNKB 
Zijn er in de familie ook kaatsers:   Nee 
Functie die je het liefst doet bij kaatsen:  Opslaan 
 
Bovenslag of zitbal:     Zitbal 
 
5-5 en 6-6:       Dan zou ik hem hoog achterin doen 
 

 
v.l.n.r. Famke Zijlstra, Jessie Rekker, Rixt 
Blanke en Karen van der Wei (begeleider) 
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Mooiste prijs die je hebt gewonnen:   tweede prijs in het klassement 
Pupillen Meisjes 

 
En met wie:      alleen, dat was over het hele seizoen 
 
Hoeveel kransen heb je al gewonnen: ik weet het niet zeker maar volgens mij 15  

  ongeveer 
 
Wil je ook op hoog niveau kaatsen: het zou wel een mooi doel zijn om te  

        bereiken 
 
Wie is je voorbeeld:  dat weet ik niet want ik kijk haast nooit bij ander kaatsen 
 
Hoe vind je de trainingen van KV Bolsward: leuk en je bent steeds bezig 
 
Train je ook in de winter: ja bij stichting score 
 
Zou je ook wel iets willen veranderen aan het kaatsspel: nee, hoe het nu is vind  

  ik het leuk om te spelen 
 
Wat doe je met de prijzen: ik bewaar mijn prijzen en zet ze neer 
 
Heb je ook een doel voor kaatsseizoen 2016: ja, om een afdelingsprijs te winnen 
 
 

 
Jessie Rekker slaat op 
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9  Muurkaatsen - Wallball 
 
Met de dubbele kaatsmuur en de geheel gerenoveerde accommodatie heeft KV 
Bolsward een top kaatslocatie gerealiseerd. Muurkaatsen is internationaal 
bekend als One Wall Handball en sinds kort wordt de naam Wallball gebruikt om 
verwarring met andere balsporten te voorkomen.  
 
Wallball wordt rondom op de wereld gespeeld, zowel in- als outdoor. Dat is niet 
zo vreemd. Het enige wat je nodig hebt om dit flitsende spelletje te spelen is een 
muur en een bal. Sinds eind 2005 staat het Wallball bij de KNKB op de agenda. 
In Europa wordt Wallball in een 8-tal landen in georganiseerd verband beoefend: 
België, Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland, Italië en Spanje hebben net als 
Nederland het Wallball omarmd als 2e kaatstak. Wallball is op zijn simpelst 
gezegd squash op een baan met alleen een frontmuur, waarbij de bal in plaats 
van met een racket met de hand of de vuist wordt geslagen. Het kan één-tegen-
één of twee-tegen-twee worden gespeeld. Het is de bedoeling de bal met de 
hand of vuist vanuit de opslagzone via de muur in ontvangstzone te brengen. De 
tegenpartij moet dan proberen de bal voor de tweede stuit opnieuw via de muur 
in het speelveld te slaan. Als één van de beide partijen er niet in slaagt de bal 
geldig te retourneren, dan heeft de andere partij de rally gewonnen. 
 
Er is duidelijk verschil tussen de  techniek van het Wallball spelen en het Friese 
spel. Het Friese spel kenmerkt zich door het mooi instappen onder de bal.  Bij 
Wallball is het van belang om zo snel mogelijk te reageren en de bal tegen de 
muur te krijgen; het gaat niet om het technisch correct slaan van de bal, maar om 
de effectiviteit van de slag. Het spel wordt snel en tactisch gespeeld en is goed 
voor de reactiesnelheid en het voetenwerk. Dit komt het Friese kaatsen weer ten 
goede; vooral het gebruik maken van het slaan met de mindere hand. Veel 
regels bij Wallball zijn gemaakt voor de veiligheid van de spelers om te 
voorkomen dat je elkaar raakt tijdens een rally.  
 
KV Bolsward is er trots op haar leden deze nieuwe kaatsvariant te kunnen 
aanbieden. Voor degenen die de uitdaging aangaan om kennis te maken met 
deze kaatsvariant volgen hieronder de spelregels. 
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De basisregels van het Wallball 
 

- Het spel wordt één-tegen-één of twee-tegen-twee gespeeld. 
- Er wordt een rubberbal gebruikt. De big ball (Big Blue of Skybouncer) of de 

challenger 1 (voor de jeugd).  

- Er wordt of zonder handbedekking gespeeld of met speciale dunne 
handschoenen. 

- De serveerder slaat achter de shortline vandaan (in de serving zone, 
afbeelding 1) de bal na een stuit in één keer tegen de muur. Dus niet met 
een opgooi zoals in het Friese spel. De opslag mag zowel onderhands als 
bovenhands worden uitgevoerd. De opgeslagen bal moet vanaf de muur 
voorbij de short line terecht komen (in de receiving zone, afbeelding 2).  

 
Bij een te kort (voor of op de short line) of een te ver gespeelde opslag bal (in 
een keer over de long line) wordt een tweede service gegeven. Als de bal naast 
het speelveld stuit is er geen tweede service. Ook bij een complete mis-hit of 
wanneer de bal de muur niet raakt, is er geen tweede service. 
 
Rally: De ontvangende partij moet zich bij de service opstellen achter de serving 
zone (de beste plaats is ongeveer een meter achter de long line). Vervolgens 
moet deze de bal na maximaal 1 stuit weer tegen de muur slaan. De bal moet 
dan vanaf de muur weer in het speelveld (playing zone, afbeelding 3) terecht 
komen etc. De rally eindigt op het moment dat het één van de partijen niet lukt de 
bal geldig te retourneren. 
- In de rally 'vervalt' de short line en is het hele speelveld (playing zone, 

afbeelding 3) 'in'. 

- Bij twee-tegen-twee staat de medespeler van de opslager op het moment 
van de opslag buiten het veld met één voet voor en één voet achter de 
service marker (lijntjes waarmee de achterzijde van de serving zone is 
aangegeven). De medespeler mag pas in het veld komen, als de opgeslagen 
bal hem/haar is gepasseerd. De opslag gaat over naar de tegenpartij als 
beide opslagers aan de beurt zijn geweest. Uitzondering: bij het begin van 
een wedstrijd/set gaat de opslag na één beurt naar de tegenstander.  

- De ontvangende speler(s) mogen bij de opslag niet voor de servicemarkers 
komen voordat de bal de short line is gepasseerd. 

- De bal moet altijd met één hand worden gespeeld. 
- De bal mag zowel met de vlakke hand als met de vuist worden gespeeld. 
 
Puntentelling 

- Alleen de serverende partij kan punten scoren. 
- De duur van de wedstrijd hangt af van de vorm waarvoor wordt gekozen. Op 

officiële toernooien worden 2 sets van 21 punten gespeeld en wanneer beide 
partijen daarvan één winnen, een 3e beslissende set van 11 punten. In 
kleinere toernooien of in de voorrondes van grote toernooien, worden 
wedstrijden van 11 of 15 punten gespeeld. Bij clinics of jeugdtoernooitjes 
voor beginners, kan ook op tijd worden gespeeld (bijvoorbeeld 10 minuten 
per wedstrijdje). 
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Regels 

- Lijn is in (uitzondering: bij de service moet de bal de short line passeren). 
- De bal, die terugkomt van de muur, mag direct (volley) of na één stuit worden 

geslagen. 

- Spelers mogen buiten de lijnen van het speelveld komen. 
 
 
Voorrang- en hinder regels 
- One Wall Handball is een non-contact sport! (duwen en trekken = verlies van 

de rally). 
 

- De partij die aan slag is, heeft voorrang op de tegenstander. Bij dubbelspel 
mogen beide spelers (die aan slag zijn) niet worden gehinderd bij het 
bewegen naar een voor hen gunstige(r) positie. (dus: ongeacht of ze de 
intentie tonen om de bal te spelen of niet!) Het overtreden van deze regel 
betekent verlies van de rally. Voorbeelden: 
o een tegenstander te passeren terwijl deze de bal speelt.  
o de baan van de bal passeren als de tegenstander aan slag is.  
o praten, roepen of op welke manier dan ook afleiden van de tegenstander. 
o geen ruimte geven aan een achteruit lopende speler.  

 

- Legal hinder of legaal hinderen is een essentiële regel in One Wall Handball. 
Het komt er op neer dat de speler die het dichtst bij de muur staat (mits deze 
speler compleet stil staat) géén ruimte hoeft te geven aan de tegenstander 
om een bal te slaan. Wanneer deze speler toch beweegt om een bal te 
ontwijken én daarbij het zicht van de tegenstander op de bal hindert, dan is 
er sprake van blokkeren (van het zicht op de bal) en wordt de rally opnieuw 
gespeeld. 

 

- Opslag hinder: Wanneer de 
serveerder of partner een bal (die 
vanaf de muur komt) moet 
ontwijken om te voorkomen dat 
deze tegen het lichaam komt 
(screen), dan is er sprake van 
opslag hinder. Ook wanneer een 
opgeslagen bal tussen de benen 
van de serveerder of partner door 
gaat is er sprake van opslag hinder.  

 

- Na een opslag hinder wordt er éénmalig opnieuw een 1e of 2e opslag 
gespeeld. Een tweede, achtereenvolgende opslag hinder levert verlies van 
de 1e of 2e opslag op. 
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10 Competitie en Federatie Senioren in 2016 
 
10.1  Competitiekaatsen Dames en Heren 
 
We beginnen op woensdag 13 april 2016 (ijs en weder dienende) weer met het 
competitiekaatsen en de laatste competitie-avond is woensdag 31 augustus 
2016. De aanvang is zoals gewoonlijk om 19.00 uur en na de aanmelding 
worden de parturen vastgesteld. De inleg bedraagt € 1,- per competitie-avond of 
€ 12 voor het gehele seizoen. Tijdens de PC en de Freule wordt er op de 
dinsdagavond gekaatst. 
 
Mochten er nog ideeën zijn om het competitiekaatsen aantrekkelijker te maken 
laat het ons weten. Ook in 2016 worden tijdens het competitiekaatsen 
verschillende spelvarianten toegepast: 2-tallen, kaatsen met de zaalregels, alles 
door elkaar en op sterkte. Zoals de jaren gebruikelijke is, is de kantine iedere 
competitie-avond open. Op de laatste competitie-avond worden de prijzen 
worden uitgereikt. 
 

Komt allen naar ons kaatsterrein ’t Oordje. Tot 13 april 2016! 
 
De competitieleiders, Wopke Stienstra en Pieter Feenstra. 
 
10.2 Federatieprogramma senioren 

 
Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum worden er 
ook in 2016 weer een aantal wedstrijden georganiseerd. Voor de senioren (en 
ook jongens en meisjes) gaat het om de volgende wedstrijden: 
 
Senioren Heren/Jongens en Dames/ Meisjes wedstrijden: 

Datum Vereniging Soort wedstrijd 
VF of AFD of DEL 

Heren 
ja of nee 

Dames 
ja of nee 

za. 14 mei Cornwerd VF ja A/B nee 
za. 21 mei Pingjum VF ja A/B ja 
za. 28 mei Kimswerd VF ja A/B ja 
za. 4 juni Exmorra DEL (Bruniapartij) ja A/B nee 

za. 18 juni Makkum VF ja A/B ja 

za. 25 juni Witmarsum VF ja A/B ja 
za. 2 juli Arum VF ja A/B nee 
za. 9 juli Bolsward * VF (Súdwest-Fryslân) ja A/B/C ja 
za. 23 juli Exmorra VF ja A/B ja 
za. 3 sept Bolsward AFD (1 partuur per AFD) ja nee 
za. 10 sept Exmorra * DEL (Kaderdei) ja ja 
Aanvang 11.00 uur  (* = 10.00 uur) 

 
De deelname aan deze wedstrijden staat open voor alle seniorenleden van de 
aangesloten verenigingen. Leden die aan deze wedstrijden mee willen doen 
kunnen zich opgeven via de internetsite van de K.N.K.B.: www.KNKB.nl.  

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/www.KNKB.nl
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11  Keurmeesterlijst voor K.N.K.B.-wedstrijden 
 
Evenals in de voorgaande jaren wordt er van uit gegaan dat u dit jaar een aantal 
keren als keurmeester optreedt tijdens de door onze vereniging te organiseren 
K.N.K.B.-wedstrijden. Onderstaande keurmeesterlijst is opgemaakt op basis van 
de aanmeldingen, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met uw 
voorkeuren. U wordt verzocht uiterlijk een half uur voor aanvang van de 
wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. Met de hoofdkeurmeester of 
scheidsrechter spreekt u af op welke plaats binnen of buiten de lijnen u die dag 
actief bent. 
 
 

 
 

Zondag 3 juli    10.00 uur  Meisjes pupillen d.e.l. A- en B-klasse 

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra   

Gert-Jan Abma 
René Nieuwenhuis 
Jan Visser 

Leon Bekema 
Anneke van Popta  
Erik Westra 

Werner Draaisma 
Marije van Popta 
 

Tjerck Karsten 
Eugene Rosenau 
 

 
 

Vrijdag 8 juli    14.30 uur Dames Hoofdklasse d.e.l. 

Hoofdkeurmeester: Gosse Reitsma  

Johan Bekema 
Jurgen Buren 
Tjerck Karsten 
Koop Toering 
Jaap van der Wal 

Jan de Boer 
Jan Houwer  
Jeroen Kloosterman 
Johan Sjoers 
Koos van der Veen 

Jappie de Boer 
Rudy Huitema 
Cor Knol 
Wopke Stienstra 
 

Johan Bruinsma 
Hollie de Jong 
Peter Terpstra 
Berend Ziengs 

 
 

Zondag 10 juli   11.00 uur Heren Hoofdklasse vrije formatie 

Hoofdkeurmeester: Gosse Reitsma   

Jappie de Boer 
Pieter Feenstra 
Jeroen Kloosterman 
Luutzen Nadema 
Koos van der Veen 

Anno Galama 
Ane-Jan Knol 
Johan Sjoers 
Jaap van der Wal 
Willem Nieuwenhuis 

Johan Bruinsma 
Rudy Huitema 
Cor Knol 
René Tiesma 
Cor van Zuiden 

Christiaan Eijer 
Hollie de Jong 
Koop Toering 
Piet van Zuiden 
André Bons 

Zondag 29 mei   10.00 uur Schoolmeisjes afdeling + d.e.l. 

Hoofdkeurmeester: Jan Rijpma  

Gert-Jan Abma 
Anno Galama 
Erik Westra 

Johan Bekema 
René Nieuwenhuis 
Klaas Zijlstra 

Leon Bekema 
Eugene Rosenau 
 

Géjanna Dijkstra 
René Tiesma 
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Zondag 24 juli    10.00 uur Pupillen Jongens d.e.l. A- en B-klasse 

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra   

André Bons 
Arno Eisma 
Derrek Veenstra 

Allard Bootsma 
Jan Houwer 
Jan Visser 

Werner Draaisma  
Gert -Jan Jorna 
 

Christiaan Eijer 
Willem Jan Postma 
 

 
 

Zondag 7 augustus    10.00 uur Pupillen Jongens d.e.l. A- en B-klasse 

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra   

Joop Damsma 
Pieter Miedema 
Erik Ypma 

Gert-Jan Jorna 
Yde Miedema 
Gerard Ypma 

Ane-Jan Knol 
Ryanne Reinsma 
 

Gijsbert Knol 
Rob Soolsma 
 

 
 

 
 
 

 
 

Zaterdag 27 augustus   11.00 uur Heren 50+ d.e.l. A- en B-klasse 

Hoofdkeurmeester: Jan Rijpma  

Henk Boonstra 
Wopke Stienstra 
Piet van Zuiden 

Rudy Huitema 
Koos van der Veen 
Klaas Zijlstra 

Luutzen Nadema 
Berend Ziengs 
 

Peter Terpstra 
Cor van Zuiden 
 

Zaterdag 3 september   10.00 uur Kampioenschap SWF 

Hoofdkeurmeester: nog niet bekend  

Jan de Boer 
Jurgen Buren 
Pieter Miedema 
Jacobien Postma 

Jappie de Boer 
Joop Damsma 
Yde Miedema 
Willem Jan Postma 

Henk Boonstra 
Géjanna Dijkstra 
Anneke van Popta 
Rob Soolsma 

Allard Bootsma 
Arno Eisma  
Marije van Popta 
Derrek Veenstra 
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De sponsoren op de reclamewand 

 

 

Autobedrijf Bijlsma 

Vloerenleggersbedrijf 

Kroezen 

 

Bouwgroep Dijkstra-Draisma 

 

Burggraaff Bolsward 

 

De Groenvoorziener 

 

De Lastoorts 

 

Hotel De Wijnberg 

 

Hoveniersbedrijf Joh. Walinga 

 

ITS-Reizen 

 

Machinefabriek Bolsward 

 

Metaalhandel Lemstra BV 

 

Modehuis Aggie 

 

Okkinga Communicatie 

 

P.F. van Zuiden 

Aannemingsbedrijf 

 

Visser Constructie en 

Reparatie 

 

Ristorante Pizzeria "Ponte 

Vecchio" 

 

Sporthuis A.P. v.d. Feer 

 

Technisch Aannemings-

bedrijf Bloemhof BV 

 

Tegelhandel Julius van der Werf 

 

Timme schilders 

 

Timmer- en 

onderhoudsbedrijf Boskma 

 

Transportbedrijf A. Lootsma 

 

 

Vakgarage W. v.d. Werff 

 

Vakzaak van der Pol 

 

Verfstunt 

 

Restant Shop 

 

Bentacera 

 

Pickwick’s 

Steaks & Tapas 
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12 In de schijnwerper: Jan Houwer “Still going strong” 
 
Al vele jaren is Jan Houwer een bekende verschijning op ’t Oordje, het meer dan 
100 jaar oude kaatsveld van de Kaatsvereniging Bolsward. Vorig jaar slaagde 
Jan er als eerste Bolswarder in om het 55+ klassement te winnen, waarbij hij nipt 
onze eigen Bertus Veldman voor bleef. Voor de 55+ kaatsers binnen de K.N.K.B. 
worden het hele jaar door wedstrijden georganiseerd, zowel op het veld als in de 
zaal. De kaatser die de meeste punten scoort aan het einde van het jaar is de 
winnaar van het 55+ klassement. Je kunt ook spreken van de Nederlands 
Kampioen 55+ kaatsen. Prijs: een imposant ereteken. Jan won in de loop van de 
tijd ook 2 keer het competitiekaatsen en ook 2 keer het fameuze spek- en 
bonenklassement, behorend bij de wintertraining voor senioren. Aanleiding 
genoeg om eens even aandacht te wijden aan een man die al bijna 50 jaar lid is 
van onze vereniging, maar zeker nog niet denkt aan stoppen met kaatsen en 
andere sporten.  
 

Jan is begin dit jaar 69 geworden en is al zijn hele 
leven woonachtig in Bolsward. Hij heeft een 
dochter en is (terecht) trots op zijn 2 pakesizzers, 
waarvan de foto’s een prominente plaats hebben 
gekregen in de woonkamer. In zijn werkzame 
leven is Jan ooit begonnen met werken in de 
Kledingzaak van S.E. Lunter (op de plaats waar 
nu de apotheek is gevestigd), waarna hij 
werkzaam was bij Woninginrichtingsbedrijf Zwabo 
(zie hierna). Waar de meesten van ons hem 
echter vooral van zullen kennen is als beheerder 
van de kantine in sporthal De Middelzee. Dit heeft 
hij zo’n 35 jaar gedaan. Jan is hier ooit in gerold 
nadat hij samen met broer Koos het horeca-
diploma had behaald en Gerry van Dillen stopte 

met de kantine in de sporthal. Jan zag de exploitatie wel zitten, toonde zijn 
belangstelling bij de gemeente (in de persoon van toenmalig wethouder Wim la 
Roi) en kon daarna vrijwel meteen in de kantine beginnen. Vele prachtige 
activiteiten heeft Jan in de loop der jaren daar meegemaakt en ook mee helpen 
organiseren. Het was een prachtige tijd! 
 
Jan doet veel aan sport en dan gaat het tegenwoordig om tennis, schaatsen, 
wielrennen en kaatsen. In vroegere tijden speelde Jan ook hockey en nam hij 
bovendien deel aan triatlons en marathons (o.a. die van New York) die hij dan 
ook uitliep. Zelfs heeft hij wel eens een uitstapje naar de golfsport gemaakt. 
Kortom: een sportman in hart en nieren! Als kaatser kan Jan zowel aan de 
opslag als aan de uitslag zijn paadje schoonvegen, al heeft de opslag wel zijn 
voorkeur. Een goede opslag is immers de basis van het spel. 
 
Kaatsen zei Jan tot rond zijn twintigste niet echt veel, maar toen ging hij aan de 
slag bij Zwabo, een woninginrichtingsbedrijf. Gerben Zwaagstra, de eigenaar van 
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Zwabo en o.a. voorzitter van de Bedrijfskaatscommissie, was een fervent 
kaatsliefhebber en heeft Jan gestimuleerd te gaan kaatsen. Jan leerde kaatsen 
op straat en op het veld. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat Zwabo met een 
partuur mee deed aan het bedrijfskaatsen. Het partuur van Zwabo bestond uit 
Jan en 2 dames en slaagde er verrassend in de tweede omloop te bereiken door 
een overwinning op het hoger ingeschatte partuur van Schildersbedrijf Ettema. 
Deze kennismaking met de kaatssport smaakte naar meer en had tot gevolg dat 
Jan lid werd van de KV Bolsward en deel ging nemen aan de ledenpartijen. Jan 
kan zich de allereerste ledenpartij waar hij ooit aan deelnam nog goed 
herinneren, want die leverde direct een 1e prijs op. Hij kreeg deze prijs overigens 
pas later, omdat hij het laatste deel van de kaatsdag moest missen door 
muzikale verplichtingen elders (over de muziek straks meer). De maten destijds 
waren Chris de Jong en Gerard Frijling. Andere namen uit de begintijd zijn die 
van Rein Visser, Sietse Vijver, Simon van der Woude en Jopie Langhout, maar 
ook prominente kaatsers als Sjouke de Boer en Freerk Haanstra waren vaak op 
’t Oordje aanwezig om een balletje te slaan. Niet alleen in Bolsward was Jan lid 
van de kaatsvereniging, ook was hij lid van diverse verenigingen in de omgeving 
(o.a. in Cornwerd en Ysbrechtum).   
  
 Naast deelname aan ledenpartijen werd door Jan ook zo nu en dan deel 
genomen aan afdelingswedstrijden (maat onder meer Rein Visser), alsmede 
d.e.l.-wedstrijden van de K.N.K.B., waarbij met name op de d.e.l.-wedstrijden 
regelmatig een succesje kon worden geboekt. Er werd op deze wedstrijden o.a. 
met maten als Tjalling van der Berg en Wilko Kolthof een prijs gewonnen. 
Kaatsers waar Jan graag naar mocht kijken en van kon genieten waren mannen 
als Johan Halbesma, Hotze Schuil, Reitze Mienstra en de Van Wierens. En 
uiteraard was hij fan van Sjouke de Boer, omdat die ook lid was van de KV 
Bolsward. Jan kan zich nog de eerste keer herinneren dat hij Hotze Schuil in 
actie zag, dat heeft toen wel indruk op hem gemaakt. Even later verscheen 
Johannes Brandsma als ster aan het kaats-firmament en die heeft ook veel 
indruk op Jan gemaakt, vooral omdat hij zo’n ongelofelijk getalenteerde 
alleskunner was en daarnaast ook nog eens een verdienstelijk feestvierder. Van 
de Bolswarder kaatsers noemt Jan de naam van Gerrit Walstra, dat vond hij een 
zeer stijlvolle kaatser. Jan vindt het moeilijk een favoriet te noemen onder de 
topkaatsers van nu. 
 
Wie Jan Houwer kent, al is het maar 
een beetje, die kan niet om de muziek 
heen, want muziek vormt, naast de 
sport en de kantine van De Middelzee, 
1 van de rode draden in zijn leven. Al in 
1962 (hij was toen 15) maakte hij deel 
uit van een band, te weten de Blue 
Jeans. Andere leden van deze band 
waren van het begin af aan Henk 
Bosma, Theo Schuurman en Willem de 
Wit, terwijl iets later Hans Jansen zich  

 
Jan Houwer met Johan Bekema in de tent 

tijdens het hoofdklasse weekend 
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aansloot en als zanger ging fungeren. In de meer dan 50 jaren die sindsdien zijn 
verstreken is Jan altijd actief gebleven in de muziek, soms op bijna professionele  
 basis, soms als onderdeel van een ploegje muzikanten die gewoon lekker en 
gezellig met elkaar willen spelen.  
 
Ooit maakte Jan met enkele andere Friese muzikanten de eerste Friestalige 
plaat. Vooral bekend, om maar niet te zeggen beroemd, is hij geworden als lid 
van het befaamde Sunset Trio dat in de zeventiger en tachtiger jaren van de 
vorige eeuw in vele Friese dorpen de “merke” of andere feesten opluisterde met 
hun op-treden. Tegenwoordig speelt Jan nog met veel plezier in de “JayJay’s”, 
een muzikale samenwerking met boezemvriend Johan Bekema. Muziek heeft het 
leven van Jan verrijkt en zolang hij nog lekker kan musiceren gaat hij daar mee 
door! 
 
Nog even terug naar het kaatsen. Het gedoe van tegenwoordig met de want 
vindt Jan een slechte zaak. Hij vindt dat iedere kaatser sowieso over hetzelfde 
materiaal moet kunnen beschikken. Hij vraagt zich ook af waarom kaatsers die 
van huis uit al zeer getalenteerd zijn een nap nodig denken te hebben om beter 
te kunnen presteren. Zelf bekent hij overigens dat hij kaatsen met de nap leuk 
vindt, omdat het daardoor ook voor hem nog steeds mogelijk is om een bal 
boven te slaan en dat is, als het lukt, toch altijd weer een heerlijk gevoel. Dat de 
nap op het hoogste niveau leidt tot veel buitenslagen is volgens hem logisch. De 
opslagers moeten tenslotte iets proberen om niet al te veel bovenslagen tegen te 
krijgen.  

 
Jan en Johan met hun gitaren op het kaatsveld 

 
Jan is een man die prachtige verhalen en anekdotes kan vertellen waarmee 
misschien wel een boek kan worden gevuld. Maar dat is misschien iets voor een 
andere schrijver of een ander blad. Voor nu sluit ik af met de wens dat Jan nog 
heel lang veel genoegen mag beleven aan de kaatssport en natuurlijk ook aan al 
die andere activiteiten waar hij zich zo graag mee bezig houdt. 
 
Roel Venema 
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13 Prijspuzzel 
 
Deze kruiswoordpuzzel is gemaakt door Géjanna Dijkstra-Buma.  
 

 
 
Horizontaal 
2.  Kleur van de tweede kaats 

5.  Wanneer de opslager de opslaglijn overschrijdt 

6.  Naam van het kaatsveld 

9.  Partij met het meest aantal parturen van afgelopen seizoen 

12.  Wanneer een bal aan de zijkant het veld uitgeslagen wordt 

14.  Hendrik Bouwhuis, Julian Faber en Peter van Zuiden wonnen deze 

wedstrijd op 4 juli 2015 

16.  Benaming van een volle telegraaf 

18.  Naam van het klassement waarvoor in de wintermaanden door de 

senioren wordt gestreden 

19.  Achternaam van de voorzitter 

 
Verticaal 
1.  Vindt voor de jeugd plaats op maandagavond 

3.  Koning van de PC in 2012 

4.  Hierop wordt de stand bijgehouden 

7.  Wanneer de bal over de achterste lijn bij de opslag wordt geslagen 

8.  Dit draagt een perkspeler 

10.  Kleur van het partuur dat in het perk start 

11.  Benaming van 2 eersten 

13.  Winnaar van de Klaas Kingma Trofee in 2015 

14.  Bolswardse dame die de eerste Froulju's PC won in 1977 

15.  Prijs voor de eerste prijswinnaars 

17.  Naam van het clubblad 

 
Neem de letters uit de puzzel over in de hokjes. Dit woord is de oplossing van de 
puzzel. Geef deze juiste oplossing voor 30 april door via info@kvbolsward.nl of 
gooi de oplossing door de brievenbus van José op de 3e Hollandiastraat 5.  
 
 

 

mailto:info@kvbolsward.nl
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14 Een kaatsbal als tatoeage voor Johan Bruinsma 
 
 
Tijdens de Súdwest-Fryslânpartij 
2016 won Johan Bruinsma bij het NK 
- Trommelboetsen een tatoeage als 
prijs. Johan koos voor een afbeelding 
van een kaatsbal. Hieruit blijkt wel 
hoe groot Johan zijn liefde is voor de 
kaatssport.  
 
 
Van andere sporten zoals voetbal, 
motorsport en basketbal is bekend 
dat het plaatsen van een tatoeage 
van de favoriete sport of het clublogo 
vaker voorkomt. 
 
 
Waarschijnlijk is Johan Bruinsma de 
allereerste ter wereld die een 
afbeelding van een kaatsbal heeft als 
tatoeage.  
 
 
Voor Janneke Pagels was het een geweldige kans om haar verzameling 
kaatsballen uit te breiden met wel een heel bijzonder exemplaar. Deze collectie 
bestaat uit zo’n 70 verschillende kaatsballen afkomstig vanuit de hele wereld. 
Daarnaast wordt alles verzameld wat met het onderwerp kaatsbal te maken heeft 
en dat kan variëren van verhalen, gedichten, anekdotes, afbeeldingen van een 
kaatsbal e.d.  
 

 
 
 
De unieke tatoeage van Johan 
Bruinsma is een prachtige aanvulling op 
deze kaatsballen verzameling. Een 
leuke bijkomstigheid is dat dit hele 
gebeuren zich afspeelde binnen KV 
Bolsward. 
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15 Sponsors 
 

 

Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

  
Familie Lunter  
 HEMA ETOS 

Hoofdsponsor Hfdkl. heren 

  
 United Coffee Benelux bv Cosponsor Hfdkl. weekend 

  
 Hochwald Foods Nederland bv Cosponsor Hfdkl. weekend 

  
E.S.B. Catering & Verhuur 

Tentsponsor 
Hoofdklasseweekend 

  
 Cafetaria De Tramhalte 

Kransensponsor 
Hoofdklasseweekend 

  
 Agricola Makelaardij Cosponsor 

  
Aannemersbedrijf A. Faber  
Sondel-Bolsward 

K.N.K.B. Heren 50+ 

  
 GEA De Klokslag  
 Enginering 

K.N.K.B. jeugd 

  
 Rabobank Sneek - Zuidwest-Friesland  K.N.K.B. jeugd 

  
 Primera Bolsward Ledenwedstrijd senioren 

  
 Bar ‘t Diekje Ledenwedstrijd senioren 

  
 Detmar & Troost Notarissen Ledenwedstrijd jeugd 
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Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

Bouwgroep Dijkstra 
Draisma Shirtsponsor senioren 

  
Schildersbedrijf Ettema Shirtsponsor d.e.l.-shirts 

  
Slagerij Y. de Boer Sponsor Pearkekeatsen 

Installatiebedrijf  
Van der Pol 

Sponsor Familiekaatsen 

  
Bloemen van Irispartij 

Sponsor Bloemen van 
Irispartij 

 
Bar ‘t Diekje Sponsor Diekjepartij 

  
Sporthuis A.P. van der Feer Sponsor jeugdledenpartij 

  
Autobedrijf Jaarsma Sponsor BoHa-partij 

 
 
 
 
 

 



 

 

  



 

 


