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1  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 K.N.K.B. op donderdag 16 maart 2017 

 

3. Notulen voorjaarsvergadering 24 maart 2016 (zie www.kvbolsward.nl) 
 

4. Jaarverslag 2016 (zie vanaf pag. 25) 
 

5. Financieel verslag 2016 
 

6. Verslag Kascommissie 
 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
 

8. Begroting 2017 
 

9. Bestuursverkiezing 
- Clara Houtsma en Frans Boersma zijn periodiek aftredend en herkiesbaar.  

 

10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2017 
 

11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 16 
maart 2017 

 

12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 31 maart 2017 
 

13. Rondvraag  
 

14. Pauze 
 

15. Gastspreker: Johannes Westra 
- Johannes vertelt over zijn carrière als topkaatser, zijn ervaringen als voorzitter van de  

K.N.K.B. en over de periode als voorzitter van de PC 
 

16. Sluiting 
 

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 
 
 

Het bestuur van “Kaatsvereniging Bolsward”  
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2 Bestuurlijke informatie 
 
2.1 Voorzitter aan het woord 
 

De prachtige medaillekast hoefde dit jaar niet open. Dit jaar waren er geen 
afdelingsprijzen. Maar ik weet zeker dat de medaillekast dit jaar open moet. 

Geen medailles doet misschien vermoeden dat we 
vorig jaar niet goed genoeg waren. Dat was niet 
zo. Er is uitstekend gepresteerd, maar we hadden 
ook geen geluk bij de lotingen. Ik reken zelf dit 
jaar op medailles in vier categorieën. Welke 
categorieën dat zijn? Dat laat ik even in het 
midden.  

 
Het heeft even geduurd maar nu staan er op het kaatsveld twee kaatsmuren. 
Naast een (flinke) eigen bijdrage van onze vereniging kon deze muur alleen 
maar worden gerealiseerd doordat we financieel zijn ondersteund door 
Buurtvereniging ‘De Blauwpoort’, de Rabobank, de gemeente Súdwest-Fryslân, 
de Hendrick Nannes en Catrijn Epesstichting, Het Weeshuis en het Sint Anthony 
Gasthuis en enkele particuliere giften. Kaatsvereniging Bolsward is klaar voor de 
toekomst. Aan de accommodatie zal het in elk geval niet liggen. 
 
Hadden we vorig jaar nog te maken met ledenverlies; dit jaar is het aantal leden 
licht gestegen. Een positieve ontwikkeling. Dit komt vooral door de aanwas van 
jeugdleden als gevolg van het scholenproject dat wij als kaatsvereniging al een 
vijftal jaar doen. 
 
Om uiteenlopende redenen viel de jeugdcommissie begin vorig jaar plotseling uit 
elkaar. Op zo’n korte termijn was het niet mogelijk een nieuwe jeugdcommissie in 
het leven te roepen en ook nog in te werken. Daarom hebben twee leden van het 
bestuur de taken van de jeugdcommissie het afgelopen seizoen vervult. Maar dat 
kan natuurlijk niet doorgaan. Tijdens het afgelopen seizoen zijn velen gevraagd 
om in een nieuwe jeugdcommissie plaats te nemen. En het is gelukt. Er is een 
nieuwe jeugdcommissie. Zij stellen zich elders in dit blad aan u voor. 
 
Nu de accommodatie de vergelijking 
met de meeste kaatsverenigingen 
glansrijk kan doorstaan en een en 
ander bestuurlijk weer op orde is zie 
ik de toekomst van kv Bolsward 
voor de komende jaren zonnig in. 
We zien elkaar weer. In april op ’t 
Oordje! 
 
 

Lammert Leeuwen 
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2.2 Bestuursleden en contactinformatie 
 

 Naam  Tel 

Voorzitter Lammert Leeuwen 0515 - 532193 

Secretaris 
Janneke Pagels  &  
 

 secretaris@kvbolsward.nl  
0515 - 572014 

Penningmeester & 
 

Ledenadministratie 

Clara Houtsma  &  
 

Bertus Veldman 

0515 - 532193 
 
0515 - 856663 

Jeugdafdeling José Cuperus-Siemensma 0515 - 581677 

Algemeen Roel Venema 0515 - 572180 

Algemene zaken /  
Materiaal en kleding 

Frans Boersma 06-18992351 

e-mailadres KV Bolsward  info@kvbolsward.nl  

 Jeugdcommissie 

Leden van de JC 
Idske Zijlstra, Cor Jacobsen, Julian Faber,  
José Cuperus-Siemensma, Jetse Steigenga  
en Marieke Bekema-Walsma 

e-mailadres en 
 

opgave jeugd 
 jeugd@kvbolsward.nl 

  
Ledenpartijen opgave senioren  
 

Gijsbert Knol, 06-10942568 
 

e-mailadres:  opgave@kvbolsward.nl 
 

Competitieleiders Senioren 
 

Wopke Stienstra, tel. 0515 - 574704     
Pieter Feenstra, tel. 0515 - 580669 

Veldconsul 
 

Jan Tiesma, tel. 0515 - 575076 

  

mailto:secretaris@kvbolsward.nl
mailto:info@kvbolsward.nl
mailto:jeugd@kvbolsward.nl
mailto:opgave@kvbolsward.nl
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2.3 Contributie en ledenadministratie 
 
De contributie voor 2017 blijft hetzelfde. Dat houdt in dat de contributie € 27,50 
per jaar blijft. 
 
Degenen die automatisch betalen moeten er rekening mee houden dat de 
contributie begin maart 2017 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.  
 
Om dit boekje elk jaar in de goede brievenbus te krijgen is het van groot belang 
dat adreswijzigingen worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit gaat 
niet vanzelf; u moet dit zelf doen.  
 
 
Een berichtje aan: 
 

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

         is al voldoende! 
 

 
   

                

mailto:info@kvbolsward.nl
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2.5 Nieuws van de Club van 25 
 
Vorig jaar had de Club van 25 ongeveer 65 leden, wat resulteerde in een 
opbrengst van ca. € 1.600.  
 
De Club van 25 is geen gezelligheidsvereniging, maar is er om de 
kaatsvereniging financieel te ondersteunen. De hele opbrengst komt ten goede 
aan onze vereniging. Met de bijdrage kunnen nieuwe zaken in gang worden 
gezet. Vorig jaar is de opbrengst helemaal besteed aan de bouw van de 
kaatsmuren. De opbrengst van dit jaar wordt besteed aan de aanschaf van 
proppen, het opknappen van de aanmerkblokjes en telegrafen en de aanschaf 
van een nieuwe omroepinstallatie. 
 
Wilt u de kaatsvereniging ook extra financieel ondersteunen? Dan kunt u zich 
aanmelden door een mailtje te sturen naar  info@kvbolsward.nl. 
 
Degenen die automatisch hun bijdrage voldoen moeten er rekening mee houden 
dat deze donatie in mei 2017 wordt afgeschreven. 
 
 
2.6 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:info@kvbolsward.nl
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3 Voor de jeugdcategorie 
 

3.1 Praatje van de jeugdcommissie 
 
In deze Opslag stellen we jullie voor aan de nieuwe groep mensen die de 
jeugdcommissie vormen. Met deze mensen gaan we met frisse moed het nieuwe 
seizoen tegemoet en ze hebben er zin in!! 
 

Naast de gebruikelijke, vertrouwde zaken die betrekking 
hebben op de jeugd willen we ook wat wijzigingen/ 
vernieuwingen gaan oppakken en doorvoeren. Hiervoor 
zullen we, waar nodig, een beroep doen op de ouders. 
Want zoals altijd maken vele handen licht werk! We 
hopen op de gevraagde bijdrage. 
 
Om alvast een beetje op te warmen voor een nieuw 
kaatsseizoen is op 12 februari de spekjespartij 
georganiseerd. Deze geslaagde partij geeft ons veel 
vertrouwen in het komende kaatsseizoen. 
 

We hopen er met elkaar een super geslaagd jaar van te maken voor de jeugd. 
Want het plezier van de kinderen staat voorop! Laten we ons daarvoor inzetten! 
 
Groeten, 
 
  Julian Faber, 
      Idske Zijlstra,  
         José Cuperus, 
            Cor Jacobsen, 
           Jetse Steigenga & 
                Marieke Bekema 
 
 
 
 
 
 
 

De winnaars van de Spekjespartij waren:  
schooljongens en meisjes: Auke Alkema,  

Pupillen jongens en meisjes: Hylke Bijlsma  
Welpen jongens en meisjes: Fenna Cuperus 
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3.2 Berichtje van de hoofdtrainer 
 
We kunnen terug zien op een mooi kaatsjaar, waar veel prijzen zijn gewonnen. 
Ook de nieuwe opzet van het schoolkaatsproject heeft zijn vruchten afgeworpen. 
We hebben veel nieuwe jeugdleden er bij gekregen, allemaal nieuwe 
kaatstoppers. Ook de trainingen werden goed bezocht en er werd fanatiek 
getraind. Voor komend seizoen komt er een nieuwe opzet voor de trainingen. 
Waar afgelopen jaar de groepen per categorie werd ingedeeld, worden dit jaar 
de groepen per niveau ingedeeld. Zo krijgen we een groep ledenkaatsers, 
federatiekaatsers en KNKB kaatsers. Met deze nieuwe opzet willen we de 
kinderen meer succes laten beleven. Dit succes willen we creëren doordat de 
kinderen trainen op hetzelfde niveau als de wedstrijden waaraan ze deelnemen. 
Voor ons is het ook belangrijk dat iedereen met plezier naar de trainingen gaat. 
Zonder plezier, leren de kinderen ook niet. 
 
Voor de rest hoop ik dat onze jeugdleden veel prijzen gaan pakken bij de 
verschillende wedstrijden. Om af te sluiten wil ik mee geven dat jullie altijd bij me 
kunnen komen voor vragen of opmerkingen. Wij willen als trainers het beste uit 
de kinderen halen, daar hebben we jullie hulp voor nodig. Ik hoop jullie allemaal 
weer te zien bij de trainingen en wedstrijden. 
 
Kaatsgroet, Willem Jan Postma 
 
 
3.3 Competitie en trainingsavonden 
 
Op maandag 10 april start de training en competitie voor de jeugd. Het 
competitiekaatsen start aansluitend na de trainingen. We gaan net als vorig jaar 
kaatsen op tijd, wat betekent dat de stand na het spelen van een half uur de 
uitslag bepaald. 
 
Willem Jan Postma is de trainingscoördinator. Dit betekent dat hij alles op het 
gebied van trainingen regelt. Bij afgelastingen van trainingen en het 
competitiekaatsen, wordt dit voor 17.00 uur op de site www.kvbolsward.nl 
vermeld. 
 
De jeugdleden krijgen via de email bericht in welke groep zij zijn ingedeeld, 
wie hun trainer is en wat de trainingstijden zijn. 
 

Categorie Trainingsdagen 

Kabouters (geboortejaar 2009 en hoger) maandag en donderdag 

Welpen (geboortejaar 2008 en 2007) maandag en donderdag 

Pupillen (geboortejaar 2006 en 2005) maandag en donderdag 

Schooljeugd (geboortejaar 2004 en 2003) maandag en donderdag 

Jongens en meisjes (geboortejaar 2002, 2001 en 2000) maandag en donderdag 

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

Jeugdwedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

wo. 31 mei Schoolkaatsen  13.30 uur 

do. 8 juni Avondledenwedstrijd tot 14 jr. Detmar en Troost Notarissen 18.30 uur 

za. 10 juni Federatiewedstrijd jeugd  10.00 uur 

zo. 11 juni 
Jeugdledenpartij in Bolsward 
met Burgwerd en Exmorra 

 11.00 uur 

do. 29 juni Avondledenwedstrijd tot 14 jr. Sporthuis A.P. van der Feer 18.30 uur 

do. 24 aug. 
Avondledenpartij tot 14 jr. 
(Patatpartij) 

Lunchroom Miedema 18.00 uur 

za. 2 sept. Ouder-kind partij  13.30 uur 

 
Opgave kan via jeugd@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine. 
 

 
3.5 Federatiewedstrijden jeugd 2017 
 
In het komende seizoen 2017 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. 6 mei Gaast  13.00 uur 
za. 13 mei Kimswerd  13.00 uur 
za. 20 mei Makkum  13.00 uur 
za. 27 mei Hartwerd  13.00 uur 
za. 3 juni Exmorra regiowedstrijd zie www. knkb.nl 
za. 10 juni Bolsward  10.00 uur 
za. 17 juni Schettens  10.00 uur 
za. 24 juni Witmarsum afdelingswedstrijd 10.00 uur 
za. 1 juli Littenseradiel regiowedstrijd zie www. knkb.nl 
za. 8 juli Burgwerd  10.00 uur 
za. 15 juli Lollum  10.00 uur 
za. 22 juli Workum  10.00 uur 
za. 29 juli Cornwerd  10.00 uur 
za. 5 aug Pingjum  10.00 uur 
za. 26 aug ? slotwedstrijd  

 

Het opgeven voor de federatiewedstrijden moet u doen via de KNKB internetsite:  

www.KNKB.nl.   

mailto:jeugd@kvbolsward.nl
http://www.knkb.nl/
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4 VOORSTELRONDE 

 
4.1  In het jeugdbestuur 
 

Hallo, ik ben Idske Zijlstra en mag me aan jullie 
voorstellen als nieuw bestuurslid van de 
jeugdcommissie van KV Bolsward. Sinds een meisje 
van elf jaar ben ik in de zomer bijna ieder weekend te 
vinden op een kaatsveld in Friesland. Als laatste jaars 
schoolmeisje werd ik geslecteerd door de KNKB. 
Gezamenlijk trainen en een kaatskamp, ik vond het 
allemaal even leuk. In 1998 mocht ik voor het eerst de 
dames PC kaatsen. Aan het einde van dat seizoen 
werd ik officieel dames hoofdklasse als achterinse.  

 
Helaas maar niet te vermijden bleek een volledige agenda kaatsen combinerend 
met het gezinsleven als moeder van Froukje- Patricia en vriendin van Marcello, 
Rixt & Inge en een full time baan als ambulance verpleegkundige moeilijk is. Wat 
mij deed besluiten om alleen te gaan trainen en daar waar het uit komt een 
wedstrijd mee te doen. En zo van het één in het ander, werd ik gevraagd voor de 
jeugdcommissie. Aangezien ik geen verstand heb van jeugdkaatsen voelde ik mij 
niet geroepen voor deze functie, maar ben er wel in gestapt. Ik ben erg  
enthousiast en heb er zin in! Met jullie hulp en een fijn bestuur ga ik ervan uit dat 
we er een prachtig kaatsseizoen gaan organiseren voor onze jeugd! 
 
Tot ziens op het kaatsveld !!! 
 
 

Hallo, ik ben Julian Faber en neem dit jaar deel aan de 
jeugdcommissie van KV Bolsward. Ik ben 19 jaar en 
woon in Bolsward.  
 
Ik doe op dit moment de opleiding Onderwijsassistent in 
Sneek. Dit is mijn laatste jaar en wil hierna graag naar de 
PABO in Leeuwarden. Daarnaast geef ik kaatstraining 
aan de jeugd in Bolsward. Ook help ik  al 5 jaar vrijwillig 
in het zwembad in Bolsward. Hier organiseer ik de 
zwemdisco voor de jeugd.  

 
Ik help nu al 5 jaar met training geven aan de jeugd van KV Bolsward. Van de 5 
jaar doe ik dit al 3 jaar zelfstandig. Ik vind het ook erg leuk om de 
kaatsvereniging te helpen.  
 
Toen ik werd gevraagd voor de jeugdcommissie leek het me wel een uitdaging. 
Ik hoop dit dan ook goed te kunnen combineren met school.  
 
We maken er samen een leuk jaar van en ik zie jullie op het veld.  
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Mijn naam is Marieke Bekema-Walsma. Ik ben geboren in 
Tjerkwerd. Hier heb ik in mijn jeugd ook gekaatst. Sinds 
2000 woon ik in Bolsward. Ik ben getrouwd en we hebben vijf 
kinderen. Twee van onze kinderen zijn lid van KV Bolsward. 
Je ziet mij dus regelmatig op het kaatsveld. Zelf kaats ik niet 
meer. 
 

Vorig seizoen ben ik gevraagd voor de jeugdcommissie. Als jeugdcommissie 
gaan we leuke activiteiten bedenken en organiseren voor de jeugd. 
Ik hoop op een leuk, gezellig en sportief kaatsjaar. 
 
Groetjes Marieke. 
 
No goeie,  
Ik mei my ek efkes foarstelle oan jimme. Ik bin Cor Jacobsen en wenje sûnt 
augustus 2016 yn it moaie Boalsert.  
 
Yn myn jongerein ha ik altyd keatst, ik ha sels trening hân 
fan Idske! Op in jûn momint koe ik it net mear goed 
kombinearje mei it foljebal, wat ik jierren op heech nivo ha 
dien. De tiden fan it jier oerlapten elkoar tefolle en myn 
skouder moast yn de simmer rêst hawwe. Ik fûn it slim 
spitich. Sûnt in pear jier ha ik it keatsen wer in bytsje 
oppakt, mar dit beheint him oant competitiekeatsen en sa 
no en dan in ledenpartij of oare aardige partij yn de buert. 
Yn de winter bin ik no oan it rugbyen yn ‘t Fean. 
 
Ik ha it freeslik nei myn sin by keatsferiening Boalsert en sadwaande bin ik ek 
frege om plak te nimmen yn de jeugdkommisje. Mei bepaalde minsken yn it 
bestjoer sil jo begripe dat ik gjin nee koe sizze :). Wy sille der in moaie tiid fan 
meitsje, as bestjoer binne wy entûsjast, ik wit dat de jongerein entûsjast is en 
dêrom bin ik der fan oertsjûge dat it in sukses wurdt!  
 
Oant sjen op it Oordje! 
 
Goedendag, ik zal me even voorstellen. 
 
Ik ben Jetse Steigenga geboren in 1980 te Exmorra. In 2004 ben ik in Bolsward 
neergestreken, omdat mijn vrouw Tamara hier woonachtig was. 

 
Ondertussen hebben we 2 dochters, Marit van 8 en Fenna 
van 6 jaar. Onze oudste dochter zit op kaatsen. Vandaar dat 
ik gevraagd ben om in het jeugdbestuur plaats te nemen. Ik 
hoop hier mijn steentje in bij te dragen. Ik heb er in ieder 
geval veel zin in en hoop jullie te zien op het kaatsveld. 
 

Groetjes Jetse 
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5 Materiaal en kleding 
 
5.1  Van ‘materiaalbeheer’ Frans 
 
Beste lezers, toen ik circa vier jaar geleden in het bestuur aantrad had ik niet 
kunnen vermoeden wat er allemaal in de volgende jaren op mij af kwam. Ik moet 
jullie eerlijk bekennen dat ik van het kaatsen op zich niet veel af wist. Ook 
daarmee heb ik nu de nodige ervaring opgedaan met dank aan velen van jullie. 
 
In het eerste jaar werd het al snel duidelijk dat er een privatisering voor de deur 
stond. Ik heb samen met het bestuur de schouders er onder gezet om van onze 
accommodatie iets moois te maken. Het werd een veel grotere uitdaging dan ik 
had kunnen vermoeden, maar het is, ook dankzij de financiële inbreng van 
buurtvereniging de Blauwpoort, een ‘plaatje’ geworden waar je U tegen zegt! 
 
Ook zal het jullie niet zijn ontgaan dat er twee  kaatsmuren op het kaatsveld zijn 
geplaatst wat ook de nodige kopzorgen met zich meebracht. In de loop van de 
komende jaren zal hier hoop ik veelvuldig gebruik van worden gemaakt. 
 
Het bleef niet alleen bij de verbouwing van de accommodatie, maar ook het 
materiaal was nodig aan een opknapbeurt toe. Gelukkig hebben we in het 
bestuur een schilder (Lammert) die afgelopen winter, soms met koude handen, 
de klus op zich nam. Momenteel zijn we bezig om de schilderfase af te ronden.  
 
Ook het materialenhok is opgeruimd en opnieuw ingedeeld. Al het materiaal 
heeft een eigen plek gekregen, waarbij overal ‘naambordjes’ zijn bevestigd zodat 
iedereen precies kan zien waar wat hoort! Van de  gebruikers na een kaatspartij/ 
training wordt verwacht dat het materiaal op de vaste plek wordt teruggezet en 
op deze manier zorgen we er samen voor dat het materialenhok overzichtelijk en 
opgeruimd blijft. 
 
Ook zijn alle lijnen weer 
gewassen en gesorteerd 
door Jan Tiesma.  
 
Binnenkort ligt in de 
kantine een fotoboek 
met een overzicht van 
alle werkzaamheden. 
 
Groet  ‘materiaalbeheer’  
 
Frans   
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5.2  Kledingbeheer 
 
Kledingbeheerder is Frans Boersma, tel. 06-18992315 
 
De kleding kan op het ’t Oordje’ worden  
  afgehaald op:  zaterdagmiddag 22 april (tijdens Tweekamp Den Haag) 

van 15.00 - 16.00 uur.  
 
  ingeleverd op:  zaterdagmiddag 2 september (tijdens Kind-ouderpartij) 

van 15.00 - 16.00 uur.  
 
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, 
wanneer de afdelingsparturen zijn samengesteld. 
 
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. 

 
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. 
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Kapsalon NR.5 Chantal, Dijkstraat 5, 8701 KB Bolsward 
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6 Competitie en Federatie senioren in 2017 
 
6.1  Competitiekaatsen Dames en Heren 
 
We beginnen op woensdag 12 april 2017 weer met het competitiekaatsen en de 
laatste competitie-avond is woensdag 6 september 2017. 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.  
 
Ook in 2017 kan tijdens het competitiekaatsen 
verschillende spelvarianten worden toegepast: 
2-tallen, kaatsen met de zaalregels, alles door 
elkaar en op sterkte. Zoals de jaren 
gebruikelijk 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 12 april 2017! 
 
De competitieleiders,  

Wopke Stienstra en Pieter Feenstra. 
 
 
 
6.2 Federatieprogramma senioren 

 
Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum worden er 
ook in 2017 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. 28 mei Makkum VF ja A/B ja 

za. 10 juni Exmorra DEL (Bruniapartij) ja A/B nee 

za. 24 juni Pingjum VF ja A/B ja 

za. 8 juli Bolsward * VF (Súdwest-Fryslân) ja A/B/C ja 

za. 22 juli Exmorra VF ja A/B ja 

za. 9 sept Cornwerd * DEL (Kaderdei) ja ja 
Aanvang 11.00 uur  (* = 9.30 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


    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2017 21 

 

 
21 

7 Agenda’s 
 

7.1 Activiteitenagenda seizoen 2017 
 

Datum Activiteit Aanvang 

ma. 10 april Start training jeugd 18.00 uur 

ma. 10 april Start competitie jeugd 19.30 uur 

wo. 12 april Start competitie senioren 19.00 uur 

za. 22 april Tweekamp Den Haag – Bolsward 13.30 uur 

zo. 7 mei K.N.K.B. Schoolmeisjes d.e.l. + herkansing 10.00 uur 

zo. 14 mei K.N.K.B. Schooljongens d.e.l. A + B + herkansing 10.00 uur 

wo. 24 mei Kaatsspelletjes middag groep 3 en 4 basisscholen 13.30 uur 

wo. 24 mei Primera avondledenpartij senioren (vanaf 14 jaar) 18.30 uur 

wo. 31 mei Schoolkaatsen  13.30 uur 

do. 8 juni Avondledenwedstrijd jeugd tot 14 jaar 18.30 uur 

za. 10 juni Federatiewedstrijd jeugd d.e.l. 10.00 uur 

za. 10 juni Brunia-partij in Exmorra 10.00 uur 

zo. 11 juni Jeugdledenpartij in Bolsward met Burgwerd en Exmorra 11.00 uur 

za. 17 juni Bedrijfskaatsen 10.00 uur 

do. 22 juni Politiekaatsen 10.00 uur 

zo. 25 juni Familiekaatsen 11.00 uur 

do. 29 juni Avondledenwedstrijd jeugd tot 14 jaar 18.30 uur 

zo. 2 juli Pearkekeatsen (vanaf 14 jaar en ouder) 11.00 uur 

vr. 7 juli K.N.K.B. Dames Hoofdklasse - uitnodiging 15.30 uur 

za. 8 juli Súdwest-Fryslânpartij   9.30 uur 

zo. 9 juli K.N.K.B. Heren Hoofdklasse - vrije-formatie 11.00 uur 

zo. 23 juli K.N.K.B. Pupillen jongens d.e.l. A + B + Herkansing 10.00 uur 

zo. 30 juli Bloemen van Irispartij in Bolsward (leden en niet-leden) 11.00 uur 

zo. 6 aug. Ledenwedstrijd senioren met en in Hartwerd (HaBo) 11.00 uur 

wo. 16 aug. Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 jaar) 18.30 uur 

za. 19 aug. K.N.K.B. Welpen meisjes d.e.l. + herkansing 10.00 uur 

zo. 20 aug. Diekjepartij, ledenwedstrijd vrije-formatie senioren >14jr  11.00 uur 

do. 24 aug. Patatpartij, avondledenwedstrijd jeugd  18.00 uur 

za. 26 aug. K.N.K.B. Heren 50+  - A + B + verliezersronde 11.00 uur 

za. 2 sept. Afsluiting jeugdseizoen met kind-ouderkaatsen 13.30 uur 

wo. 6 sept. Laatste competitie-avond senioren 19.00 uur 
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7.2 Wedstrijdagenda 
 

Officiële K.N.K.B. – wedstrijden in Bolsward 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 7 mei 
Schoolmeisjes d.e.l. + 
herkansing 

Rabobank Sneek-Zuidwest 
Friesland 

10.00 uur 

zo. 14 mei 
Schooljongens d.e.l. A + B + 
herkansing 

 10.00 uur 

vr. 7 juli Dames hoofdklasse uitnodiging 
Diverse kledingzaken in 
Bolsward 

14.30 uur 

zo. 9 juli Heren hoofdklasse vrije-formatie 
Familie Lunter HEMA en 
ETOS 

11.00 uur 

zo. 23 juli 
Pupillen jongens d.e.l. A + B + 
herkansing 

GEA De Klokslag 10.00 uur 

za. 19 aug. 
Welpen meisjes d.e.l. + 
herkansing 

 10.00 uur 

za. 26 aug. 
Heren 50+ d.e.l. A + B + 
herkansing 

Aannemersbedrijf A. Faber 
Sondel-Bolsward 

11.00 uur 

 

 
 
 

Jeugd ledenpartijen in Bolsward 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

wo. 31 mei Schoolkaatsen  13.30 uur 

do. 8 juni Avondledenwedstrijd tot 14 jr. Detmar en Troost Notarissen 18.30 uur 

za. 10 juni Federatiewedstrijd jeugd  10.00 uur 

zo. 11 juni 
Jeugdledenpartij in Bolsward 
met Burgwerd en Exmorra 

 11.00 uur 

do. 29 juni Avondledenwedstrijd tot 14 jr. Sporthuis A.P. van der Feer 18.30 uur 

do. 24 aug. 
Avondledenpartij tot 14 jr. 
(Patatpartij) 

Lunchroom Miedema 18.00 uur 

za. 2 sept. Ouder-kind partij  13.30 uur 

 
Opgave kan via jeugd@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.  
  

mailto:jeugd@kvbolsward.nl
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7.4 Ledenwedstrijden senioren 
 

Leden- en overige wedstrijden 

Datum Naam wedstrijd Soort wedstrijd Aanvang 

zaterdag 
22 april 

Tweekamp 
Den Haag – 
Bolsward 

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in Bolsward. 
Commissie regelt samenstelling parturen 

13.30 uur 

woensdag 
24 mei 

Primerapartij Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 jaar) 18.30 uur 

zaterdag 
10 juni 

Bruniapartij 
Senioren d.e.l. wedstrijd (federatie) 

(opgave via website K.N.K.B.) 
10.00 uur 

zaterdag 
17 juni 

Bedrijfskaatsen 
Kaatspartij voor bedrijven 

Organisatie Bedrijfskaatscommissie 
10.00 uur 

donderdag 
22 juni 

Politiekaatsen 
Kaatswedstrijd voor politieambtenaren 

Organisatie Politie Bolsward 
10.00 uur 

zondag 
25 juni 

Familiekaatsen  
Installatiebedrijf 
F. van der Pol 

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

VOLLEDIGE NAMEN DOORGEVEN 
11.00 uur 

zondag 
2 juli 

Pearkekeatsen  
Slagerij Y.de Boer 

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

11.00 uur 

zaterdag 
8 juli 

Súdwest-
Fryslânpartij 

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de 
gemeente 

Opgave tot 6 juli 20.00 uur via www.swfpartij.nl 

9.30 uur 

zondag 
30 juli 

Bloemen van Iris 
partij  

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

11.00 uur 

zondag 
6 aug. 

HaBo partij  
Ledenwedstrijd voor senioren (>14jr) in en 

met Hartwerd 
11.00 uur 

woensdag 
16 aug. 

Barbecue-partij 
Avondledenwedstrijd voor senioren vanaf 14 

jaar, met 3 lijsten. Individuele prijzen 
18.00 uur 

zondag 
20 aug. 

Diekje-partij  
Vrije formatiewedstrijd voor leden en niet 

leden (vanaf 14 jaar) 
(de voorbest opslager slaat vanaf voorbest stuit) 

11.00 uur 

* opgave mogelijk t/m twee dagen voorafgaande wedstrijddag i.v.m. kransen en prijzen.  
 

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. 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.  

http://www.swfpartij.nl/
mailto:opgave@kvbolsward.nl


    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2017 24 

 

 
24 

 
 

 

 

verkrijgbaar bij: VISSER MODE menswear Bolsward 
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8  Jaarverslag 2016 Kaatsvereniging Bolsward 
 
8.1 Bestuurlijk 
 

Tijdens de Voorjaarsvergadering van 30 maart was Lammert Leeuwen periodiek 
aftredend en had zich herkiesbaar gesteld. Mevrouw Trijntje Groenhout was 
tussentijds afgetreden als bestuurslid. Voor de functie algemene zaken stelde 
Roel Venema zich verkiesbaar. De heren Lammert Leeuwen en Roel Venema 
werden door de vergadering (her)benoemd. Het bestuur van KV Bolsward 
bestaat per 30 maart 2016 uit: 

 
Lammert Leeuwen  voorzitter  
Janneke Pagels   secretariaat 
José Siemensma   jeugdafdeling 
Clara Houtsma    penningmeester 
Bertus Veldman   ledenadministratie 
Frans Boersma    algemene zaken en materiaalbeheer 
Roel Venema   algemene zaken 

 
Geen Najaarsvergadering in 2016 
Sinds mensenheugenis was het gewoonte dat KV Bolsward, zowel in het voor-  
als najaar, een algemene ledenvergadering organiseerde. De KNKB is dit jaar 
overgestapt naar één ledenvergadering en in navolging hiervan is besloten om 
geen Najaarsvergadering te organiseren. De eerstvolgende ledenvergadering is 
op 10 maart 2017. 
 
8.2 Start van de bouw van de kaatsmuur 
 

In februari is gestart met de bouw  van de dubbele kaatsmuur. Samen met de 
geheel gerenoveerde accommodatie heeft KV Bolsward binnenkort 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. 
KV Bolsward is er trots op haar leden in het komende seizoen deze nieuwe 
kaatsvariant aan te kunnen bieden.      
 

 
 

De bouw  van de dubbele kaatsmuur 
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8.3 Wintertraining 
Totaal 17 jeugdleden volgden de Federatie WBW wintertraining. In de Sint 
Maartenschool trainden onder leiding van Julian Faber 10 kinderen tot half april 
ter voorbereiding van het veldseizoen. 
 
8.4 Poiesz Jeugdsponsoractie 
De Poiesz Jeugdsponsoractie heeft een bedrag van € 929,- opgebracht. Een 
fantastisch resultaat door de inzet van de Jeugdcommissie en alle leden die deze 
actie hebben gesteund. Ook de naamsbekendheid van KV Bolsward is tijdens 
deze actie op een zeer positieve manier uitgedragen. 
 
De zeven uitverkoren 
jeugdleden die naar het 
Poiesz-Gala zijn geweest, 
waar de cheques werden 
uitgereikt van de Poiesz 
Jeugd Sponsor Actie, 
waren Evelien, Rixt, Noa, 
Jessie, Famke, Fleur, en 
Sita. 
 

 
 
8.5 Gooitsen Eijer winnaar spek- en bonenklassement  
Ook dit jaar werd weer een wintertraining voor senioren georganiseerd. Op 9 
zondagen in de periode van 7 februari tot en met 10 april kon van 10.00 tot 12.00 
uur in sporthal “De Middelzee” worden getraind. De deelname is wel eens hoger 
geweest dan dit jaar, maar toch namen er gemiddeld zo’n 10 leden deel aan de 
training die bestond uit een warming-up, een op- en uitslagtraining en een 
trainings-competitie. In totaal kwamen 16 leden één of meerdere keren langs.  
 
Met de sfeer zat het, zoals 
gebruikelijk, wel weer 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. 
Gooitsen Eijer, terug van weg 
geweest bij deze training, slaagde 
er dit jaar in het spek- en bonen-
klassement te winnen dat aan de 
trainingscompetitie is verbonden 
(prijs: een portie bruine bonen, 
spekjes en een pot appelmoes).  

Gooitsen Eijer wordt gefeliciteerd door Cor Knol 
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8.6 Jeugdafdeling 
Door een aantal oorzaken is de Jeugdcommissie dit jaar flink in omvang 
teruggelopen en vlak voor de start van het veldseizoen was de complete 
jeugdcommissie zonder commissieleden. Het bestuur heeft de taken van de 
Jeugdcommissie overgenomen voor de rest van het seizoen. De jeugd werd 
ingelicht door middel van een informatiebrief en uitgenodigd voor de 
veldtrainingen.  
 
8.7 Schoolkaatsproject 
Het schoolkaatsproject is ook dit jaar gegeven op alle vier basisscholen van 
Bolsward. De gymkaatslessen werden gegeven door Willem Jan Postma. In drie 
achtereenvolgende weken leerden 261 kinderen uit de groepen 3 en 4 
spelenderwijs de beginselen van het kaatsen. Aan het einde van de derde les 
was er voor iedereen een uitnodiging voor een spelletjesmiddag en een gratis 
vervolgtraining van drie lessen op ’t Oordje. 
 
Woensdag 20 april 
Woensdag 20 april was er een spelletjesmiddag 
voor alle kinderen die deelnamen aan het 
schoolkaatsproject. Er hadden zich maar liefst 80 
kinderen opgegeven. Onder prima weers 
omstandigheden hebben de kinderen een leuke 
middag gehad.  
 
Er waren in totaal 10 onderdelen en per 
onderdeel hadden de kinderen 5 pogingen om 
zoveel mogelijk punten te scoren. Zo waren er 
verschillende kaatsvaardigheden: opslaan, 
uitslaan, keren, etc. Uiteindelijk gingen de 
kransen naar Morris van Bavel (groep 3) en Bert 
Bekema (groep 4). 
 

 
Morris van Bavel en Bert Bekema 

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2016/04/20160420_154240-338x600.jpg
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8.8 Start Competitiekaatsen Senioren 
Op woensdag 13 april 2016 was de start van het  competitiekaatsen voor 
senioren onder leiding van Pieter Feenstra en Wopke Stienstra. De aanvang was 
zoals gewoonlijk om 19.00 uur en na aanmelding werden de parturen 
vastgesteld.  
 
8.9 Tweekamp Den Haag - Bolsward 
Het kaatsseizoen in Bolsward werd zaterdag 23 april traditioneel geopend door 
de strijd aan te gaan met ‘De Earrebarre’ uit Den Haag. Er werden 5 partijen 
verkaatst om te bepalen welke kaatsvereniging zich dit jaar tot winnaar mocht 
kronen. 
Na het openingswoord van Johan Bruinsma en Gerben Bootsma konden de 
‘Golden Oldies’ van Bolsward en Gert-Jan Abma het strijdtoneel betreden tegen 
de Hagenezen. Ondanks dat zelfs Mark Rutte in het partuur van Den Haag zat, 
wisten de Bolswarders beide partijen met gemak te winnen. 
 
Door deze 2-0 voorsprong leek de strijd tussen de verenigingen snel beslist. De 
derde en vierde partij werd echter gewonnen door de Hagenezen. Er werd goed 
gekaatst en er waren veel spannende momenten op 6 gelijk. Echter de 
Hagenezen wisten tijdens de opslag beter om te gaan met de sterke zijwind. 
Door deze 2-2 stand werd de laatste partij de beslissende partij. Voor ‘De 
Earrebarre’ kwamen Jan Rense Visser, Marcus Frietema en Michel Nesse op het 
veld om te strijden tegen onze talenten Hendrik Bouwhuis, Cor Jacobsen en 
Rutger Vallinga. Deze finalepartij verliep helaas heel anders dan de Hagenezen 
gehoopt hadden. Door veel fouten aan de Haagse opslag kwamen de 
Bolswarders in rap tempo op grote voorsprong. Wanneer de ballen wel tussen 
lijnen van het perk werden geplaatst, wisten Rutger en Hendrik daar wel raad 
mee. Ze lieten zich niet van de wijs brengen door de vanaf de zijlijn bluffende 
Richard. Met een 5-0 overwinning werd het Haagse mondje gesnoerd. 
 
Voor de 3-2 overwinning kreeg KV Bolsward het typerende beeldje ‘Haagse 
Harry’ voor in de kantine. De ‘Earrebarre’ kreeg van Johan Bruinsma een netje 
uien om uit te huilen. Na een paar Haagse spreekwoorden en felicitaties van 
voorzitter Gerben Bootsma kon de overwinning worden gevierd in de kantine.  

 
Emma en Bertus zorgen voor 
een drankje en er werd lekker 
gegeten van de catering van 
Happy China. 
Wederom was het een gezellige 
en geslaagde dag als begin van 
het kaatsseizoen.  

 
 
 

 
Gerben Bootsma en Johan Bruinsma 
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8.10 Opening kantine/buurthuis en kaatsmuren vrijdag 3 juni 
Op vrijdag 3 juni werden de kaatsmuren gedoopt en de kantine/buurthuis officieel 
geopend. De beide gebeurtenissen is de bekroning van een jarenlange 
voorbereiding en ontelbare uren die besteed zijn aan de diverse 
werkzaamheden. Het resultaat is dat Bolsward op dit moment beschikt over een 
schitterende kaatsaccommodatie. Zeer vooruitstrevend en uniek is de 
samenwerking met buurtvereniging de Blauwpoort.  
Was het de hele dag mooi weer op het moment suprême hoosde het. Ondanks 
dat gingen de feestelijkheden gewoon door. 
 

 
 
8.11 Kantine/Buurthuis 
Het begint natuurlijk heel voorzichtig. ‘mogen wij de kantine wel een keer 
gebruiken’. ‘Ja dat is goed, maar mogen wij dan de speeltuin tijdens wedstrijden 
gebruiken?’ ‘Ja dat is goed’. De Blauwpoort had regelmatig gesprekken met de 
gemeente. Een onderkomen zoals dat van de kaatsvereniging; dat was toch 
geen buurthuis waardig. Geen inpandige wc. Geen wc voor invaliden. Geen cv. 
Geen dubbele ramen. Vooruit zet hem op en maak van die kantine een 
onderkomen dat buurthuisproof is. In 2012 werd er asbest in het dak van de 
kantine geconstateerd. Er moest wat gebeuren. Het dak moest er af. Alles kwam 
in een stroomversnelling. Er kwam een bouwcommissie. De bouwcommissie 
ging voortvarend aan de slag. Nadat het dak was vervangen werd de hele 
kantine van binnen gestript. Het gebouw werd geïsoleerd, er kwam cv, een 
inpandig toilet dat ook voor invaliden toegankelijk is, de bar werd verplaatst, een 
compleet nieuwe verlichting werd geplaatst en de pui werd voorzien van 
openslaande deuren en dubbel glas. Ook aan de energievoorziening werd 
gedacht. Er kwamen zonnepanelen. 
 
Deze compleet nieuwe inrichting kon alleen maar tot stand komen met behulp 
van bijdragen van derden en deze waren bereid bijdragen te geven uit potjes 
waar je als kaatsvereniging geen gebruik van kunt maken, maar als 
buurtvereniging wel. Dit waren de gemeente Súdwest-Fryslân, de Rabobank, het 
Fonds Bolsward-Dronrijp, de HNCE-stichting, Het Weeshuis, het Sint-Anthony 
Gasthuis en enkele particulieren. Met nog een bijdrage van de Blauwpoort en 
van de kaatsvereniging konden de materialen worden bekostigd. Het werk is 
grotendeels uitgevoerd door de bouwcommissie.. Zij hebben samen duizenden 
uren gestoken in de verbouwing. Het gaat om Simon Brattinga, Piet van Zuiden, 
Frans Boersma, Bauke Cuperus, Jan Rijpma en Clara Houtsma. 
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Op vrijdag 3 juni werd de vernieuwde kantine annex buurthuis feestelijk geopend 
door een onthulling van een bord bij de ingang. De samenwerking tussen De 
Blauwpoort en KV Bolsward is een feit. De officiële opening werd verricht door 
Koos van der Veen namens KV Bolsward en Mevrouw Sikkes, het oudste lid van 
buurtvereniging de Blauwpoort, door samen het nieuwe bord te onthullen. 
 

 
Onthulling bord vernieuwde kantine annex buurthuis 

 

 
 

Showband Hollandia gaf tijdens de opening op het kaatsterrein een muzikale show. 
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8.12 Kaatsmuur 
Sport is aan verandering onderhevig. Niet alleen de behoefte, maar ook de eisen 
die je eraan stelt. Dit gaat langzaam, maar is niet te keren. Was het vroeger 
gewoon dat je een perk maakte van een aantal overalls of jassen, tegenwoordig 
moet er al een veld liggen voordat je gaat kaatsen. Kaatsten we vroeger nog met 
een balletje gemaakt van een oude fietsband en een propje papier; tegenwoordig 
kaats je met echte ballen. 
Het nadeel van kaatsen is dat het perkenleggen veel tijd kost. Een kaatsmuur 
kan daarin verandering brengen. Je gaat naar de baan, neemt je balletje mee, 
wat slechts € 2,50 kost, en je kunt aan de slag. 

 
Wel is een kaatsmuur duur. Maar toch is het KV Bolsward gelukt op ’t Oordje 
twee kaatsmuren te realiseren. Dit kon alleen met bijdragen van derden. Dit 
waren de gemeente Súdwest-Fryslân, de Rabobank, de HNCE-stichting, Het 
Weeshuis, het Sint-Anthony Gasthuis. Ook dit project lukte alleen maar, omdat 
de Blauwpoort een beroep kon doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds 
van de gemeente. 
 
De kaatsmuren werden op vrijdag 3 
juni gedoopt door een aantal 
jeugdleden van de kaatsvereniging 
door waterballonnen stuk te gooien 
op de kaatsmuur. Na de doop kregen 
de muren de naam: Janneke Pagels 
Muorren. Zij was de drijvende kracht 
achter de realisatie van de 
kaatsmuren in Bolsward. Vervolgens 
verzorgden de topkaatsters Marike 
Beckers, Nelie Steenstra, Geke de 
Boer en Bianca van de Veen een 
Wallball demonstratie. 
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8.13 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.  
 
K.N.K.B. Schoolmeisjes Afdeling + D.e.l. te Bolsward op 29 mei. 
Er stonden 12 parturen op de afdelingslijst. In de halve finale tussen Sexbierum 
en Raerd trok het prima ingespeelde Sexbierum met 5-1 aan het langste einde. 
De Sexbierummers konden zich opmaken voor de finale tegen Dronryp die een 
staand nummer hadden. Met 5-3 en 6-2 gingen de kransen naar Sexbierum. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Sexbierum-Pietersbierum Dronryp Raerd 
Sigrid Post Inge Jansma Tara Brit van der Meulen 
Berber Bruinsma Julia Marthine Rienks Jildou Ekema 
Fiera de Vries 

 
De verliezers van de eerste omloop van de afdeling konden meedoen in de door-
elkander-lotenwedstrijd. Voor het eerst dit jaar werd op het veld de d.e.l.-
wedstrijd geloot. Jammer, dit kostte zomaar drie kwartier. Veertien parturen 
werden geloot. Het partuur van Jessie Rekker en Anna Rob trok in finale aan het 
langste einde. Zij wonnen met 5-3 en 6-4 van Larissa Smink en Baukje Heeringa. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 3e prijs: 
Jessie Rekker 
(Bolsward) 

Larissa Smink 
(Makkum) 

Anouk Smink 
(Makkum) 

Marije Bodde (Grou) 

Anna Rob (Winsum) Baukje Heeringa 
(Reduzum) 

Maureen Noordhuis 
(Bolsward) 

Nienke Zijlstra 
(Berltsum) 

 
KNKB-meisjes pupillen A en B klasse op zondag 3 juli 
In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst. Zij kaatsten een halve competitie. 
De behaalde punten (eersten voor) gaven de doorslag. Het partuur van Sanne 
Idzardi (Dronryp) en Gerda Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) kon om ongeveer 
drie uur ’s-middags in de kransen worden gezet. Met een totaal van 21 punten 
waren zij de sterksten.  
 

1e prijs: 2e prijs: 
Sanne Idzardi (Dronryp) Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden) 
Gerda Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) 

 
Op de lijst voor de B-klasse stonden 15 parturen. Zij kaatsten volgens het alom 
bekende afvalsysteem met een verliezersronde. In de halve finale viel Eline van 
Dijkhuizen (Nijland) geblesseerd uit en werd vervangen door Mayke Boonstra. 
Volgens de regels gaan dan de punten naar Eline en kreeg Mayke de prijs. 
Toen de kruiddampen van de ‘slag om Bolsward’ om de (houten) telegraafjes, 
vooral de finalepartij was het aanzien meer dan waard, waren opgetrokken 
konden de prijzen worden uitgereikt aan: 
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1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 3e prijs: 
Rixt Blanke 
(Bolsward) 

Moniek Lootsma 
(Goënga) 

Mayke Boonstra 
(Stiens) 

Janna Posthumus 
(Jirnsum) 

Inez de Jong 
(Lytsewierrum) 

Ilse Marije van 
Beem (Dronryp) 

Femke Folkerts 
(Bolsward) 

Femke Alberda 
(Dronryp) 

Verliezersronde: 

1e prijs:   Romy Postma (Winsum) en Hilde Stremler (Exmorra) 

2e prijs:   Sacha van Vugt (Hommerts) en Marsha Broersma (Stiens) 

 
Dames Hoofdklasse D.e.l. op vrijdag 8 juli 
Het begin van de wedstrijd begon regenachtig maar naar mate de middag 
vorderde verbeterde het weer. Ondanks dat er een stevige wind over ‘t Oordje 
waaide, werden er zeer spannende wedstrijden verkaatst. In totaal betraden 8 
parturen de prachtige groene arena. De leiding was in handen van de heer J. 
Bergsma. Kransensponsor was snackbar ‘de Tramhalte’ en de 
modewaardebonnen waren beschikbaar gesteld door de gezamenlijke dames-
modezaken van Bolsward. Marije Hiemstra, Sjoukje Visser en Martzen Deinum 
werden de winnaressen. Martzen Deinum wist met een fraaie zitbal op 5-5 en 6-6 
de kransen veilig te stellen in deze spannende partij en zo kwam er een einde 
aan een prachtige kaatsmiddag in Bolsward op ’t Oordje. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Marije Hiemstra (Easterein) Tineke Dijkstra (Easterein) Nicole Hempenius 

(Franeker) 
Sjoukje Visser (Damwâld) Anouk Tolsma (Dronrijp) Marte Altenburg (Grou) 
Martzen Deinum 
(Wommels) 

Sjanet Wijnia (Wommels) Manon Scheepstra 
(Franeker) 

 

 
V.l.n.r. Marije Hiemstra, Martzen Deinum en Sjoukje Visser met de kaatsaanmerkers  

Edwin Yska, Rixt Blanke en Rogier Feenstra (foto H. Bootsma) 
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HEMA-partij Heren Hoofdklasse Vrije Formatie zondag 10 juli 
Het partuur van Johan van der Meulen, Alle-Jan Anema en Hylke Bruinsma won 
zondag 10 juli de HEMA- K.N.K.B. Hoofdklasse vrije-formatiewedstrijd in 
Bolsward. Johan van der Meulen werd met algemene stemmen tot koning 
gekozen. Hiermee won hij in Bolsward zijn tweede koningstitel op rij. 
De partij werd in sneltreinvaart afgewerkt. Van de negen gekaatste partijen 
eindigden er maar liefst zes in een 5-1 stand. 
Van onze Bolswarder favorieten kwam Hendrik-Jan van der Velde nog het verst. 
Met zijn maten Jelte-Pieter Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma, boog hij in de tweede 
omloop, met 5-1, het hoofd tegen het partuur van Tjisse Steenstra. Peter van 
Zuiden verloor met zijn maten al in de eerste omloop van de latere 
premiewinnaars. 
De partij in Bolsward werd goed bezocht. Door de gratis entree werd ook de 
lotenverkoop een succes. Op een zonovergoten Oordje was het een drukte van 
belang. Vele bezoekers bewonderden de kaatsmuren en sommigen gingen ook 
even een balletje op de muur slaan. 
Na afloop van de partij zorgde zanger Rein, die moest worden gebeld om toch 
maar eerder te komen, nog voor een vrolijke noot. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Johan van der Meulen (k) 
(Bitgummole) 

Gert-Anne van der Bos 
(Mantgum) 

Tjisse Steenstra 
(Bitgummole) 

Alle-Jan Anema  
(Grou) 

Taeke Triemstra (St. 
Jacobiparochie) 

Jacob Wassenaar 
(Minnertsga) 

Hijlke Bruinsma 
(Minnertsga) 

Daniël Iseger 
(Leeuwarden) 

Cornelis Terpstra 
(Bitgummole) 

 

 
 

V.l.n.r. Hijlke Bruinsma, Johan van der Meulen, Alle-Jan Anema (foto H. Bootsma) 
 

KNKB pupillen jongens op zondag 24 juli 
Onder ideale weersomstandigheden kaatsten de KNKB jongens pupillen hun 
wedstrijd op ‘t Oordje. Misschien kwam het door het weer, misschien door de 
organisatie, misschien door de prachtige prijzen en kransen, maar misschien lag 
het ook aan de jongens zelf, maar over de gehele dag werd geen wanklank 
gehoord. Er werd zeer sportief gestreden, zowel in A- als in de B-klasse. In de B-
klasse stonden dertien parturen op de lijst. De A-klasse bestond uit 6 parturen 
die via het poulesysteem om de prijzen streden. 
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A klasse: 

1e prijs:  Jorrit Nanninga (Dronryp) en Johan Sipma (Lioessens) 

2e prijs:  Pieter den Breejen (Arum) en Matthijs Renema (Heeg) 

B klasse: 

1e prijs:  Stijn Vincken (Spannum) en Durk Bootsma (Tirns) 

2e prijs:  Wesley van der Vaart (St. Jacob) en Edgar van Wigcheren (Berltsum) 

3e prijs:   Siebo Boersma (Easterein) en Harmen Zuidema (Minnertsga) 

3e prijs:   Emiel Feenstra (Bolsward) en André de Vries (Bitgummole) 

 
KNKB Welpen in Bolsward op zondag 
7 augustus 
Op zondag 7 augustus waren zowel de 
jongens als de meisjes welpen te gast 
in Bolsward. Hoewel de voorspellingen 
anders waren werd toch bijna de 
gehele wedstrijd in een motregenbuitje 
afgewikkeld. Pas nadat de prijzen 
waren verdeeld brak de zon door. Wel 
brachten de prachtige kransen bij de 
deelnemers veel gelukkige gezichten. 
Deze wedstrijd kon alleen maar 
doorgaan door de inzet van vele 
vrijwilligers. We zijn dan ook de keurmeesters, de veldleggers, het 
kantinepersoneel, de scheidsrechters, de ouders en de deelnemers veel dank 
verschuldigd. 
Bij de meisjes gaven zich 17 op. Dat betekende 9 parturen op de lijst. Het gevolg 
was dat er 10 meisjes  waren die met een prijs naar huis gingen. Het kon niet op. 
Bij de jongens stonden vijftien parturen op de lijst. 
 

Welpen Meisjes:   

1e prijs: Elske van Straten (pakezegger van onze maaier Laas van Straten) uit  
  Feinsum en Rianne  Poelstra (Winsum) 

2e prijs: Inge Blanke (Bolsward) en Selma van der Wal (Menaam) 

3e prijs:  Marije Tineke Bokma (Stiens) en Elbrich Kooistra (Loënga) 

Verliezersronde 

1e prijs:  Monique Postma (Winsum) en Berber Rob (Winsum) 
2e prijs: Marit Feenstra (Exmorra) en Marije Kuiper (Allingawier) 

Welpen Jongens:    

1e prijs:  Jurre Reitsma (Exmorra) en Jurjen van Dalfsen (Nijland) 

2e prijs: Jelvin Kaper (St.-Annaparochie) en Arjen Bauke Hofstra (Dronryp) 

3e prijs: Brent Jesse van Beem (Dronryp) en Sjoerd van der Schaar (Oudebildtzijl) 

3e prijs:  Remco Post (Sexbierum) en Jelmer Postma (St.-Annaparochie) 

Verliezersronde 

1e prijs:  Douwe Faber (Pingjum) en Milan van der Weg (Wommels) 

2e prijs: Laas van Dalfsen (Nijland) en Jaimy Koel (Harlingen) 

 
De prijswinnaars van de KNKB Pupillen 

Jongens partij 
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KNKB-50+ in Bolsward op zaterdag 27 augustus 
Op de lijst stonden 50 personen. Op de wedstrijddag zelf meldde zich nog ééntje 
af zodat er 49 overbleven. De heren werden verdeeld in een A-klasse met acht 
parturen die in 2-poules kaatsten en een B-klasse die een gewone lijst kaatsten 
met daarbij een verliezersronde. 
 
In de A-klasse stonden twee Bolswarders op de lijst, nl. Jan de Boer en Roel 
Venema. Roel verloor twee partijen, waarvan eentje met 5-5 en 6-4 en kwam met 
zijn partuur in zijn poule op 13 punten en werd daarmee derde. Jan verloor met 
zijn maten al zijn drie partijen. Zodoende vielen beide mannen niet in de prijzen. 
 
Het partuur in de B-klasse met de enige deelnemer uit Bolsward, Jan Houwer, 
wist de eerste omloop in no-time te winnen (5-0 en 6-4) en begon toen aan een 
lange wachttijd van meer dan drie uur. Dat kwam door de bijloterij en een staand 
nummer. Toen zij opnieuw in het veld kwamen verloren zij in een half uurtje tijd 
met 5-2 en 6-4.  
 
A klasse: 

1e prijs:  Roel Sijbesma (Easterein), Thijs Houtsma (Westhoek) en Piet Zondervan 
  (Jorwert) 

2e prijs:  Tjeerd Dijkstra (Easterein), Piet Andringa (Grou) en Ludwig Seerden  
  (Franeker) 

3e prijs:  Lieuwe Althof (Stiens), Jan Sipma (Franeker) en Ieme de Haan (Makkum) 

B klasse: 

1e prijs:  Wibe Hoitinga (Boazum), Anno Miedema (Stiens) en Ype Tiemersma  
  (Easterein) 

2e prijs:  Jan Bosch (Dokkum), Ferdinant van der Werf (Joure) en Bouwe van der  
  Veer (Winsum) 

3e prijs:  Anne Brouwer (Wommels), Jan Houwer (Bolsward) en Piet de Groot  
  (Midlum) 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Catrinus Kooistra (Goënga), Henk Hellinga (Makkum) en Henk   
  Bloemsma (IJsselmuiden) 

2e prijs:  Jan Brandsma (Grijpskerk), Harmen van Gelderen (Gauw) en Douwe  
  Broersma (Midlum) 

 

 
De prijswinnaars van de 50+ KNKB 
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8.14 Leden- en overige wedstrijden 
 

Avond Ledenpartij op woensdag 25 mei 
Op woensdagavond 25 mei organiseerde de KV 
Bolsward de Avond Ledenpartij. Met 8 parturen 
op de lijst werd gekaatst om de kransen en de 
waardebonnen. De laatste slag viel tijdens de 
invallende duisternis. Het was een geslaagde 
avond en de Avond Ledenpartij is zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
 

Ane-Jan Knol, Jan Houwer en Rutger Vallinga 

 
Uitslag: 

1e prijs:  Ane Jan Knol, Rutger Vallinga en Jan Houwer 

2e prijs:  Tjerck Floris Karsten, Piet van Zuiden en Cor Knol 

Verliezersronde: 

1e prijs:   Cor Jacobsen, Age Gietema en Jeroen Wijnja 

2e prijs:   Tjerk Okkema, René Nieuwenhuis en Arno Eisma 

 
 
Schoolkaatsen voormalige gemeente Bolsward op woensdag 1 juni 
Alle 4 basisscholen waren vertegenwoordigd en er verschenen totaal 12 parturen 
op ‘t Oordje. De Bron was met 8 parturen de hofleverancier. Er werd sportief 
gekaatst en met behulp van de ouders als telegrafisten werd het een prachtige 
kaatsmiddag.  
 
De finale in de winnaarsronde tussen De Blinker en De Bron 8 werd een 
schitterende strijd en uiteindelijk ging de overwinning naar De Bron 8 op de stand 
5-3 en 6-4 en werd hiermee de schoolkaatskampioen van Bolsward. 
De finale in verliezersronde tussen Sint Maarten 1 en De Bron 3 werd gewonnen 
door De Bron 3 op de stand 5-1 en 6-0. 
 
Winnaarsronde: 

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

2e prijs:      De Blinker; Hielke Bijlsma, Tymen Bijlsma en Jolle Ouderkerken 

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

Verliezersronde: 

1e prijs: De Bron; Remco Yska, Edwin Yska en Silvan Elzinga 

2e prijs: Sint Maarten; Kees Bekema, Saskia Breeuwsma en Ingeborg Brattinga 

3e prijs: De Opbouw; Marije Kuperus, Sanne Jolink en Luke Prinsen 
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V.l.n.r.  Rixt Blanke en  Evelien Boonstra van basisschool de Bron 
 
 
 

 
 

Alle  prijswinnaars van het schoolkaatsen 
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Slagerij Yde de Boer Pearkekeatsen op zondag 5 juni 
Er stonden 8 pearkes op de lijst om onderling te strijden om de 
vleeswaardebonnen die beschikbaar waren gesteld door sponsor Slagerij Yde de 
Boer. De wedstrijdleiding was in goede handen van Leon Bekema en onder 
ideale weersomstandigheden streden de pearkes in de beide poules om een 
finaleplaats. Het partuur Rina Nota en Rinze Steneker won met 21 punten in 
poule A en met ook 21 punten waren Rika van Dijkhuizen en Hendrik Bouwhuis 
de winnaars van poule B. De spannende finale tussen deze beide pearkes werd 
beslist op de stand 5-4 en 6-6 in het voordeel van Rika van Dijkhuizen en 
Hendrik Bouwhuis. 
 

Uitslag: 

1e prijs  Rika van Dijkhuizen en Hendrik Bouwhuis 

2e prijs  Rina Nota en Rinze Steneker 

3e prijs  Eline van Dijkhuizen en Rutger Vallinga 

3e prijs:  Renske Bekema en Johan Bekema 

 
Federatie WBW- Partij op zaterdag 11 juni 
Aan de Federatiepartij door elkaar loten met verliezersronde namen in totaal 80 
kinderen deel. Alle parturen bestonden uit tweetallen en die waren verdeeld over 
5 categorieën.  
Over het algemeen werd er leuk en sportief gekaatst. Echter de jeugdige 
deelnemers wisten zich niet als gast te gedragen. Als dank voor de inzet van de 
vele vrijwilligers die deze kaatsdag mogelijk hebben gemaakt, werden de 
kleedkamers veranderd in een soort vuilstortplaats; de schoenen waren tegen de 
muren uitgeklopt, de prullenbakken met water gevuld en de meegenomen 
broodjes in de goot achter gelaten. Een schandalige ontwikkeling en een taak 
voor de begeleiders en kaatsverenigingen om dit gedrag van de jeugd een halt 
toe te roepen. 
 

Welpen jongens en meisjes (10 parturen)  

1e prijs: Remco Yska (Bolsward) en Luuk Zwaagstra (Makkum) 

2e prijs: Douwe de Jager (Makkum) en Laura Poelmans (Bolsward) 

3e prijs: Mirthe Joustra (Lollum) en Hidde Reitsma (Exmorra) 
Verliezersronde   

1e prijs:  Douwe Faber (Pingjum) en Menno Deelen (Nijland) 

2e prijs: Rogier Feenstra (Bolsward) en Ymke van der Brug (Schettens) 

Pupillen jongens (7 parturen) 

1e prijs:  Johannes Bouma (Lollum) en Kees Bekema (Bolsward) 

2e prijs: Jetse Hofstra (Nijland) en Ditmer Deinum (Workum) 

Verliezersronde 

1e prijs: Jari van Malsen (Makkum) en Christiaan Wijnia (Bolsward) 

2e prijs: Stefan Yska (Bolsward) en Rutger Veenstra (Nijland) 

Pupillen meisjes (7 parturen) 

1e prijs:  Alberdina Groen (Makkum) en Jellie van Abbema (Schettens) 

2e prijs: Bente Miedema (Workum) en Yrsa Dijkstra (Makkum) 
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Verliezersronde 

1e prijs: Judith Bosch (Arum) en Elke de Witte (Makkum) 

2e prijs: Anna Brouwer (Arum) en Magriet van der Brug (Schettens) 

Schoolmeisjes (8 parturen) 

1e prijs: Iris Cuperus (Nijland) en Lisanne Leijenaar (Bolsward) 

2e prijs: Trynke Feenstra (Exmorra) en Mirna Feenstra (Bolsward) 

Verliezersronde 

1e prijs: Evelien Boonstra (Hichtum) en Esther Cuperus (Nijland) 

2e prijs: Anna Brouwer (Arum) en Magriet van der Brug (Schettens) 

Schooljongens (9 parturen) 

1e prijs: Jari Visser (Witmarsum) en Jelle Jon Bouwma (Bolsward) 

2e prijs: Yoram Elzinga (Bolsward) en Klaas Hibma (Witmarsum) 

3e prijs:  Tjipke van Goslinga (Schettens) en Jorn Hofstra (Witmarsum) 

Verliezersronde 

1e prijs: Keimpe Dijkstra (Pingjum) en Geale Veenje Lollum) 

2e prijs: Dietmer Kuperus (Bolsward) en Jacco Tolsma (Exmorra) 

 
Van der Pol Familiekaatsen op zondag 12 juni 
Zondag 12 juni was het weer zover. Familiebanden werden aangehaald en 
vanuit het land werden familieleden aangerukt om maar mee te kunnen doen met 
het familiekaatsen. De topper kwam helemaal uit Arnhem! Dit resulteerde in een 
lijst van 15 parturen. De eerste wedstrijd die werd gespeeld was die tussen Ra 
en Pluvius. Hoewel er het er even op leek dat Pluvius zou winnen was het Ra die 
aanzette en de strijd won. Het bleef bij een enkel spatje. Verder werd er, onder 
het oog van sponsor Van der Pol, leuk, spannend en sportief gekaatst. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs  fam. Karsten (Tjerck Floris, Geert Jan en Marije) 

2e prijs  fam. Nota (Rinze, Rina en Theo) 

3e prijs  fam. Bouwhuis (Klaske, Feikje en Hendrik) 

3e prijs  fam. Dooper  (Jaring, Johan en Frans) 

Verliezersronde: 

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

2e prijs  fam. Bekema (Leon, Johan en Johan) 

 

 
Familie Karsten (Tjerck Floris, Marije en Geert Jan) 
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A.P van der Feer  Jeugdledenpartij op zondag 30 juni 
De eerste jeugdledenpartij werd afgelast wegens te weinig deelname. De tweede 
geplande partij moest ook worden afgelast, omdat gelijktijdig de 
avondvierdaagse werd georganiseerd. Tijd voor een herkansing op 30 juni. 
Nu leek deze partij eerst ook niet door te gaan. Niet om de deelname, maar door 
het weer. De hele dag regen, maar gelukkig werd het om 17.00 uur droog. Vlug 
de laatste voorbereidingen en om half 6 konden de kabouters los. Een half uur 
later de overige categorieën. 
 
Deze ledenwedstrijd wordt gesponsord door Sporthuis A.P van der Feer. 
Sporthuis A.P van der Feer had werkelijk voor prachtige prijzen gezorgd en ook 
waren er prachtige kransen voor de eerste prijswinnaars. 
 
De kabouters hadden een spelletjescircuit onder leiding van Willem Jan Postma 
en Julian Faber. De spelletjes hadden natuurlijk allemaal met kaatsen te maken. 
Bij elk spel konden punten worden verdiend. 
 
De welpen, pupillen en schooljeugd kaatsten drie lijsten met de zachte bal. 
Jongens en meisjes kaatsten met en tegen elkaar. Na de drie lijsten werd voor 
de jongens en meisjes een apart klassement opgemaakt. 
 
Kabouters A klasse: Kabouters B klasse: 

1e  Bert Bekema   1e  Bent Kooistra 

2e  Jildou Terpstra 2e  Jurre Kroese 

3e  Liset Feenstra 3e  Aron Elzinga 

Welpen jongens: Welpen meisjes: 

1e  Edwin Yska   1e  Inge Blanke 

2e  Joop Groenveld 2e  Laura Poelmans 

3e  Maurice Eppinga  

Pupillen jongens: Pupillen meisjes: 

1e  Kees Bekema   1e  Rixt Blanke 

2e  Christiaan Wijnia 2e  Laura Ypma 

Schooljongens: Schoolmeisjes: 

1e  Dietmer Kuperus   1e  Famke Zijlstra 

2e  Jelle Jon Bouwman 2e  Lisanne Leijenaar 

 3e  Jessie Rekker 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvbolsward.nl/a-p-van-der-feer-jeugdledenpartij-2016/dsc_4300/
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Súdwest- Fryslân Partij op zaterdag 9 juli 
Er stonden zaterdag 47 parturen, verdeeld over 4 klassen, op de lijst voor de 
zevende editie van de Súdwest-Fryslânpartij. Er werd in een A-, B- en C-klasse 
gestreden voor de kransen en ook de damesklasse had met tien parturen een 
goede bezetting. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een gezamenlijk 
fotomoment in de shirts die alle deelnemers uitgereikt kregen bij inschrijving. 
 
Om tien uur werden de eerste ballen geslagen. Eén van de charmes van de 
Súdwest-Fryslânpartij is dat er niet alleen voor de kransen gekaatst wordt, maar 
dat er ook zogenaamde ‘tussenprijzen’ te winnen zijn. Zoals voor de eerste 
kwaadslag, bijvoorbeeld. De omroeper had de woorden nog niet uitgesproken, of 
de bal ging al over de zijlijn, tot hilariteit van spelers en publiek. Het is typerend 
voor de toegankelijkheid van het toernooi: er wordt gekaatst om te winnen, maar 
het plezier onderling is minstens zo belangrijk. 
 
Na het kaatsprogramma volgde live-muziek en de verloting. Bij die verloting 
waren, als het publiek omroeper Marcel de Vries moest geloven, prachtige 
prijzen te winnen. Zo was een ‘Ikea-tafel zonder schroeven’ zijn omschrijving 
voor een zak met brandhout en was een relatief eenvoudig prijzenpakket al snel 
honderden euro’s waard. Na de verloting speelde troubadour Frerik de Swetser 
nog een aantal nummers om de dag af te sluiten. 
 
 
Heren A: 

1e prijs: De Stolp:  Jurre Rinia, Allard Visser (K) en Sytse Hibma 

2e prijs: De Morra Zeilschool: Paulus Yde Walda, Siebe Greijdanes en Tjibbe  
  Hansma 

Heren B klasse: 

1e prijs: Gebroeders Feenstra: Anno Galema, Pieter Jan Leijenaar en Menno  
  Galema (K) 

2e prijs: Tramhalte: Daniel Bruinsma, Julian Faber en Theo van de Veen 

3e prijs: Rijwielhandel Kroon: Ype Tiemersma, Anco Elgersma en Danny Roos 

Heren C klasse: 

1e prijs:  Autobedrijf Stoebo: Bjorn Jager, Age Anne Posthumus en Robert van 
 Dijk 

2e prijs:  Herberg van Nylan: Douwe de Vries, Marco Kruger en Wibe Hoitinga 

3e prijs:  Zonklaar: Gert-Jan Abma, Geart Jan Karsten en Rients de Boer 

Dames-klasse: 

1e prijs:  Oom Lammert en Tante Klaartje: Cilia Witteveen, Judy Bergsma en 
  Idske Zijlstra 

2e prijs:  Sporza: Iris Bouwhuis en Geeske Hibma 

3e prijs:  De Kuilart: Sieuwke v.d. Velde, Joukje Haitsma en Annelies Wijnalda 
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De prijswinnaars van de Súdwest-Fryslânpartij 
 

BoHa – Automobielbedrijf Jaarsma partij op zondag 17 juli 
Onder prachtige kaatsweer omstandigheden  werd de BoHa-partij gespeeld door 
leden van de kaatsverenigingen van Hartwerd en Bolsward. Door 
Automobielbedrijf Jaarsma uit Hartwerd waren de prijzen beschikbaar gesteld 
waar 10 parturen om streden. Om 11 uur werd iedereen welkom geheten en kon 
de strijd losbarsten. De finale in de verliezersronde was snel gebeurd. Met 5-0 6-
4 wonnen Leon, Bauke en Sijbrich van Arno, Johan en Arlies. De finale bij de 
winnaars duurde iets langer maar op 5-2 6-6 sloeg Johan Bekema de kaats 
voorbij en won hij met Sjoerd en José toch eenvoudig van Sander, Pieter en 
Tessa. Door dhr. Jaarsma van Automobielbedrijf Jaarsma werden de prijzen 
uitgereikt die bestonden uit een autopoetspakket voor de 1e prijs winnaars en 
waardebonnen. Volgend jaar zijn we weer van de partij in Hartwerd. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs:  Sjoerd Kooistra, Johan Bekema (Hartwerd) en José Cuperus 

2e prijs:  Sander Bruinsma, Pieter Feenstra en Tessa Booms 

3e prijs: Hendrik Bouwhuis en Gert Jan Abma 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Leon Bekema, Bauke Cuperus en Sijbrich Wiersma 

2e prijs:  Arno Eisma, Johan Bruinsma en Arlies van der Brug 
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De prijswinnaars van de BoHa-partij 

 
Primera Partij Senioren op woensdagavond 17 augustus  
Woensdagavond 17 augustus stond de Primerapartij op het programma. Een 
kaatswedstrijd die werd gesponsord door Primera Bolsward. De prijzen 
bestonden uit Primera waardebonnen. 
Maar liefst 24 enthousiastelingen hadden zich opgegeven, ondanks dat de 
aanvangstijd 18.00 uur was. Besloten was dat er met drie verschillende lijsten 
zou worden gekaatst. De kaatsers waren allen naar sterkte ingedeeld, wat 
resulteerde in drie klassen. In iedere klasse kon individueel een krans en twee 
andere prijzen worden behaald. Om te voorkomen dat iemand te vaak bij 
dezelfde maat was waren de drie klassen wel door elkander geloot. 
 
Dat een en ander een succes werd blijkt wel uit het feit dat in elk van de drie 
klassen, maar één persoon was die al zijn/haar drie partijen wist te winnen en dat 
er maar één deelnemer was die uitkwam op minder dan 10 voorpunten. 
Van de gekaatste 12 partijen eindigden er vier op 5-5 (waarvan twee met alles 
aan de hang), 3 met 5-4 en één op 5-3. Het was al ruim 22.00 uur toen de 
kransen konden worden uitgereikt. Een succesvolle formule die wel weer eens 
kan worden gekaatst. We zullen Nyx (god van de nacht) dan vragen om wat later 
actief te worden, want in Bolsward wordt spannend en daardoor lang gekaatst. 
 
C klasse: 

1e prijs:  Eugene Rosenau  21 punten 

2e prijs:  Yeroen Wijnja  18 punten (13 tegen) 

3e prijs: Ryanne Reinsma  18 punten (16 tegen) 

B klasse: 

1e prijs:  Roel Venema  21 punten 

2e prijs:  Gert-Jan Jorna  19 punten 

3e prijs: Feikje Bouwhuis  18 punten 

A klasse: 

1e prijs:  Leon Bekema  21 punten 

2e prijs:  Gijsbert Knol   19 punten (11 tegen) 

3e prijs: Peter van Zuiden  19 punten (13 tegen) 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2017 45 

 

 
45 

Lunchroom Miedema Patatpartij op donderdag 25 augustus 
Dit is een ledenwedstrijd voor de jeugd die wordt gesponsord door Lunchroom 
Miedema. We begonnen om 18.00 uur. Iedereen moest een half uur van tevoren 
aanwezig zijn, om nog rustig zijn patat en kroket op te kunnen eten. 
Poeh… wat was het tijdens de eerste partij nog warm. Maar we hebben ons er 
met zijn allen goed doorheen geslagen. Een hoop spannende partijen had tot 
gevolg dat het toch alweer flink donker was voordat de laatste bal was geslagen. 
Iedereen kaatste drie keer met verschillende maten. 
 
Jongste jeugd 
De jongste jeugd (kabouters) deed een spelletjescircuit. Hier werd met veel inzet 
gestreden om de kransen en de medailles. Zowel bij de A als bij de B bleef het 
tot het laatst toe spannend wie met de kransen naar huis gingen. 
Ten slotte kon Willem Jan Postma de prachtige kransen uitreiken aan Allon 
Elzinga en Arne Pieksma. 
 

 
  

De krans in de B-klasse voor Arne Pieksma  
 

De krans in de A-klasse voor Allon Elzinga 

 
Welpen jongens en meisjes 
De welpen meisjes en jongens kaatsten door elkander. Jammer was alleen dat 
er een foutje in de lijst gemaakt was. Remco Yska loste dit op door nog snel van 
huis te komen zodat we toch konden kaatsen. 
Een partij in deze klasse eindigde op 5-5 en 6-6. Dit was Remco Yska met Silvan 
Elzinga tegen Joop Groenveld en Inge Blanke. De laatst genoemden wisten dit 
spannende potje te winnen. De prijzen waren dit keer houten telegraafjes. 
Omstreeks 20.15 uur konden de prijzen worden uitgereikt. 
 
Welpen meisjes: 

1e prijs:  Inge Blanke    21 punten voor en 9 tegen 

Welpen jongens: 

1e prijs:  Remco Yska   19 punten voor en 9 tegen 

2e prijs:  Tymen Bijlsma   17 punten voor; 12 tegen 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2017 46 

 

 
46 

Meisjes pupillen 
Na twee partijen waren er nog twee speelsters die beide partijen hadden 
gewonnen. Dit waren Noa Elzinga en Ingeborg Brattinga. Beiden verloren hun 
laatste wedstrijden. Voor Noa had dit grote gevolgen, want ze viel nu buiten de 
prijzen. De winnaar werd nu iemand die niet al haar partijen had gewonnen en de 
gelukkige was Rixt Blanke. Zij won twee keer en verloor eentje op 5-5 en 6-6. De 
prijzen waren zilveren hangertjes. 
 
Uitslag: 

1e prijs:    Rixt Blanke   19 punten voor en 15 tegen 

2e prijs:    Ingeborg Brattinga  18 punten voor en 13 tegen 

3e prijs:    Marije Kuperus  18 punten voor en 14 tegen 

 
Jongens pupillen 
Ook hier spannende partijen, maar aan het eind van de rit kan er maar eentje 
met de krans naar huis gaan. Dit was dit keer Christiaan Wijnia. Hij won al zijn 
drie partijen. Quinten Eppinga verloor een partij en 5-4 en won de beide andere 
partijen. Quinten had zo de tweede prijs. Ook hier bestonden de prijzen uit 
zilveren hangertjes. 
 
Uitslag: 

1e prijs:    Christiaan Wijnia 

2e prijs:    Quinten Eppinga  

 
Schooljongens 
Ook bij de schooljongens werd iemand winnaar die niet al zijn drie partijen won. 
Dit was Dietmer Kuperus. Hij won twee partijen en verloor er eentje op 5-5. 
Yoram Elzinga ging met de tweede prijs naar huis. Hij verloor twee partijen met 
5-4 en won eentje met 5-2. Zo zie je maar dat als je niet te gek verliest in dit 
systeem nog in de prijzen kunt vallen. Ook hier waren de prijzen zilveren 
hangertjes. 
 
Uitslag: 

1e prijs:    Dietmer Kuperus 

2e prijs:    Yoram Elzinga  

 
Schoolmeisjes 
Dit is de grootste groep van de jeugd van KV Bolsward. En het koste degene die 
de standen bijhield nog heel wat rekenwerk om te bepalen wie nu tweede en 
derde waren geworden. Er eindigden drie kaatsters met 19 eersten voor. Degene 
met de vierde prijs had 18 punten voor. Het was al nacht toen de laatste bal op 
5-5 en 6-6 door Evelien werd buitengeslagen.  
Om te bepalen wie tweede en derde waren geworden moesten de tegenpunten 
in de laatste drie eersten worden geteld. Maureen had in de laatste drie eersten 
14 punten tegen en Mirna 16. De eerste drie prijzen waren zilveren hangertjes. 
De vierde prijs was een houten telegraafje. 
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Uitslag: 

1e prijs:    Emma Lok    19 punten voor en 13 tegen 

2e prijs:   Maureen Noordhuis 19 punten voor en 15 tegen  

3e prijs:  Mirna Feenstra    19 punten voor en 15 tegen 

4e prijs:   Famke Zijlstra   18 punten voor en 12 tegen 

 
 
Diekje ledenpartij op zondag 28 augustus 
Zondag 28 augustus was het weer tijd voor de Diekjepartij. Een wedstrijd die 
wordt gesponsord door Café-Biljard ’t Diekje in Bolsward. Helaas kon de sponsor 
zelf door omstandigheden niet aanwezig zijn om de prijzen uit te reiken. 
Om 11.00 uur begon de partij met 12 parturen onder ideale weers-
omstandigheden op ’t Oordje. De finale in de verliezersronde werd nooit 
spannend. Bouwhuis c.s. regeerde met straffe hand, wat resulteerde in een 5-1 
en 6-0 overwinning. 
In de winnaarsronde maakte iedereen zich op voor een spannende partij, maar 
dat viel enigszins tegen. Tuinenga stond als een wilde te slaan, Van Zuiden was 
geen bal vertrouwd en Yska was zo safe als de bank (voor zover een bank safe 
kan zijn). Partuur Yska, het braceteam, kwam dan ook in de kransen met een 5-2 
en 6-4 overwinning.   
 
Winnaarsronde: 

1e prijs: Grietje Yska, Anneke Tuinenga en Thomas van Zuiden 

2e prijs: Rinze Steneker en Rina en Theo Nota 

3e prijs: Peter Falkena, Folkert Boermans en Erik Westra 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Rutger Vallinga en Hendrik en Klaske Bouwhuis 

2e prijs: Tjitte Verbeek en Johan en Michelle Bruinsma 

 

 
V.l.n.r. Anneke Tuinenga, Thomas van Zuiden en Grietje Yska 
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Kind-Ouderpartij op zondag 4 september 
Zondag 4 september werd de traditionele Kind-Ouderpartij gehouden. Een grote 
opkomst met maar liefst 33 kind-ouder combinaties. De kinderen sloegen zowel 
voor best als voor minst op. De kinderen hadden het dus erg druk en door deze 
spelregel werd er sportief gekaatst. Het was een fantastisch gezicht om jong en 
oud samen in actie te zien op ’t Oordje’.  Een prachtige kaatsmiddag als 
afsluiting van het seizoen. 
 
Kabouters: (14 parturen) 

1e prijs:  Fenna Cuperus en José Siemensma 

2e prijs:  Marit Steigenga en Jetze Steigenga 

3e prijs: Rouke Hooghiemstra en Schelte Hooghiemstra 

3e prijs: Timo Poelmans en Bas Poelmans 

Verliezersronde 

1e prijs:  Jip René Bos en Joris Bos 

2e prijs:  Jolle Ouderkerken en Hendrik de Jong 

Welpen: (6 parturen) 

1e prijs:  Tymen Bijlsma en Tjacco Bijlsma 

2e prijs:  Edwin Yska en Arnold  Yska 

3e prijs: Rogier Feenstra en Karin van der Woude 

Pupillen: (7 parturen) 

1e prijs:  Christiaan Wijnia en  Jelle Geert Wijnia 

2e prijs:  Marije Kuperus en Dirk Kuperus 

3e prijs: Stefan Yska en Marja Yska 

Schooljeugd: (6 parturen) 

1e prijs:  Evelien Boonstra en Cees Boonstra 

2e prijs:  Laura Ypma en Eric Ypma 

3e prijs: Emma Lok en Hans Lok 
 

 
Alle prijswinnaars van de Kind-Ouderpartij 
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Overzicht van de  Kind-Ouderpartij 

 

8.15 Successen leden KV Bolsward op K.N.K.B.wedstrijden 
 
Bij zeven van de tien Bondswedstrijden (NK) had Bolsward een partuur 
afgevaardigd. Dit jaar slaagde geen Bolswarder partuur erin om een hoofdprijs in 
de wacht te slepen. Individueel hebben in totaal 25 leden van KV Bolsward één 
of meerdere keren een prijs behaald op een K.N.K.B.-wedstrijd; namelijk 8 
senioren en 17 jeugdleden. De 8 senioren wonnen gezamenlijk 31 prijzen en de 
17 jeugdleden keerden maar liefst 85 keer met een prijs terug naar Bolsward. 
Al met al prachtige sportieve prestaties waar KV Bolsward trots op mag zijn. 
 
Aan de 163e PC te Franeker hebben 
Hendrik Jan van der Velde en Peter 
van Zuiden deelgenomen. Zij 
sneuvelden op het Sjûkelân in de 
eerste en respectievelijk de tweede 
omloop. 
 
Pupillen meisjes afdeling te Hartwerd 
Het partuur Noa Elzinga, Rixt Blanke 
en Femke Folkerts behaalde op 
zondag 22 mei de 3e prijs bij de 
K.N.K.B. pupillen meisjes 
afdelingswedstrijd te Hartwerd. Een 
tweede prijs was er voor Irnsum en 
de kransen waren voor de meisjes uit 
Makkum. 

 
 
 
 

Een derde prijs voor Noa Elzinga, Rixt Blanke en Femke Folkerts in Hartwerd 

 
Afdelingswedstrijd  Pupillen Meisjes  een 2e prijs voor Bolsward in Hommerts 
Bolsward (Femke Folkerts, Noa Elzinga en Rixt Blanke) zijn zaterdag 18 juni 
tweede geworden van de afdelingswedstrijd voor pupillenmeisjes. In de finale 
werd met 5-1 en 6-4 verloren van Makkum. 
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Wier afdeling Jongens een 4e prijs voor Bolsward 
Zondag 3 juli was er in Wier bij de afdelingswedstrijd voor jongens uit een lijst 
van 43 parturen een 4e prijs voor Bolsward met de kaatsers Menno Galama, 
Jelle Cnossen en Thomas Miltenburg. 
 
Afdelingspartuur jongens wint derde prijs te Franeker 
Bolsward (Thomas Jarno Miltenburg, Jelle Cnossen en Menno Galama) won op 
zondag 7 augustus in Franeker de kleine premie van de afdelingswedstrijd voor 
jongens. 
 
 
8.16 Andere activiteiten 
 

Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote te Oosterlittens   
In de voorronde was er winst voor Bolsward op Scharnegoutum op de stand 8-2. 
De tweede wedstrijd was een overwinning op Makkum. De strijd tegen 
Easterlittens ging verloren met 8-3. Het Jeu de Peloteteam bestond uit Ane-Jan 
Knol, Hendrik Jan van der Velde, Hendrik Bouwhuis, Peter van Zuiden en Rutger 
Vallinga. 
 
Bedrijfskaatsen en Politiekaatsen 
Op zaterdag 18 juni werd de 69ste  Bedrijfskaatspartij gehouden en het 
Politiekaatsen vond traditioneel plaats op de Heamieldonderdag 23 juni. 
 
Einduitslag competitiekaatsen jeugd 2016 
Ook in 2016 is de jeugd weer volop bezig geweest met het competitiekaatsen. 
Net als vorig jaar was het competitiekaatsen op maandag en duurde een halfuur. 
Voor een overwinning konden 3 punten worden gescoord en een gelijkspel 
leverde één punt op.  
 
De wisselbekers en de herinneringsmedailles werden op zondag 4 september 
uitgereikt na de Kind-Ouderpartij. Het groepje van de welpen meisjes dat 
competitie kaatste was dit jaar klein, maar voor volgend jaar zit er een grote 
groep aan te komen.  
 
Welpen jongens: Welpen meisjes: 

1e  Remco Yska        36 punten 1e  Laura Poelmans   28 punten 

2e  Silvan Elzinga  25 punten  
2e  Tymen Bijlsma  25 punten 

 

 

Pupillen jongens: Pupillen meisjes: 

1e  Kees Bekema  28 punten 1e  Marije Kuperus  18 punten 

2e  Bouw Enne Feenstra 23 punten 2e  Noa Elzinga  17 punten 

Schooljongens: Schoolmeisjes: 

1e  Dietmer Kuperus 18 punten 1e  Emma Lok  24 punten 

2e  Jelle Jon Bouwman 12 punten 
2e  Yoram Elzinga  12 punten 

2e  Lisanne Leijenaar 15 punten 

3e  Evelien Boonstra 14 punten 

 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2017 51 

 

 
51 

 
Remco Yska    Laura Poelmans   Kees Bekema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dietmer Kuperus   Marije Kuperus 

 
Klaas Kingmatrofee voor Emma Lok 
Emma Lok is voor een jaar in het bezit 
gekomen van de Klaas Kingmatrofee. De 
Klaas Kingmatrofee  is destijds beschikbaar 
gesteld door wijlen Klaas Kingma. Klaas 
Kingma liet een legaat na aan KV Bolsward 
om jaarlijks een jeugdlid van de vereniging te 
eren die de kaatsvereniging op een positieve 
manier uitdraagt. 
 
De jury heeft na lang beraad besloten deze 
prijs aan Emma Lok toe te kennen. Emma 
heeft een geweldige inzet voor het kaatsen. 
Ze is dan ook altijd aanwezig op de 
trainingen en doet mee aan alle activiteiten 
van de vereniging. Ook is Emma zeer 
regelmatig present op wedstrijden van de 
Federatie WBW. Ze is het sportieve 
voorbeeld op de kaatsvelden.           Emma Lok 
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Uitslag competitiekaatsen heren en dames 2016 
De eerste competitieavond was op 13 april en de laatste op 7 september.  Er zijn 
19 competitie-avonden geweest en er werd ook dit jaar met verschillende 
wedstrijdvormen gekaatst. Er werd fel gestreden om de punten binnen te halen 
en dit had als gevolg dat de competitie op de laatste avond werd beslist.  
Er hebben dit jaar 52 (11 dames en 41 heren) deel 
genomen aan de competitie. In 2015 waren er nog 
68 deelnemers (19 dames en 49 heren). Ook dit 
jaar vond de prijsuitreiking plaats na afloop van de 
laatste competitieavond. 
 
Senioren competitiekaatsen 

1e  Joop Damsma  86 punten 

2e  Johan Bekema  84 punten 

3e  Cor Jacobsen  81 punten 

4e  Gijsbert Knol  79 punten 

5e  Pieter Feenstra  76 punten 

6e  Piet van Zuiden  75 punten 
 

Joop Damsma winnaar Competitie 2016 

 
Wall Ball 
Zondagmiddag 17 januari werd het Jeugd NK Wallball dubbel georganiseerd in 
sporthal 'De Trije' te Franeker. Voor de eerste keer organiseerde de KNKB het 
NK Wallball dubbel voor de jeugdcategorieën. In de klasse jongens tot 15 jaar 
won Jelle Cnossen samen met Jasper Jager de tweede prijs.  
In sporthal de Trije te Franeker tijdens de Dutch Open op zondag 13 november 
won Marike Beckers samen met Miranda Scheffer in het dubbeltoernooi de 
tweede prijs. In de finale waren de beide dames kansloos tegen het Amerikaanse 
duo. Aan deze zogeheten Dutch Open deden deelnemers uit acht landen mee. 
 
8.17 Tenslotte 
Het ledental van KV Bolsward bedroeg per 31 december 2016 precies 276 leden, 
waarvan er 79 jeugdleden zijn. De ‘Club van 25’ bestaat uit 75 leden. In totaal 
zijn er dus 351 betalende leden, waarvan een aantal zowel lid van KV Bolsward 
als lid van de ‘Club van 25’ zijn. 
Tenslotte mag geconcludeerd worden dat KV Bolsward mag terugkijken op een 
goed jaar met als absoluut hoogtepunt de opening van de gerenoveerde 
accommodatie en het realiseren van de dubbele kaatsmuur, mede dankzij de 
vrijwilligers en sponsors die hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd. 
Hartelijk dank aan een ieder die zich ook dit jaar weer heeft ingezet voor KV 
Bolsward. 
 
Janneke Pagels 
 
De foto’s bij het jaarverslag zijn gemaakt door Henk Bootsma, Henk Hempenius, 
en Peter Siemensma.  
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9  Muurkaatsen - Wallball 
 
Omdat er afgelopen jaar een mooie dubbele kaatsmuur is gerealiseerd, wordt 
ook in deze uitgave van het clubblad nogmaals het muurkaatsen uitgelicht. 
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. 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.  

 

- Legaal hinder of 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  Keurmeesterlijst voor K.N.K.B.-wedstrijden 
 
Evenals in de voorgaande jaren wordt er vanuit gegaan dat u dit jaar een aantal 
keren als keurmeester optreedt tijdens de door onze vereniging te organiseren 
K.N.K.B.-wedstrijden. Wij gaan het dit jaar iets anders aanpakken dan in 
voorgaande jaren. We hebben momenteel alleen voor de hoofdklassewedstrijden 
in het Boalserter Keatswykein keurmeesters benaderd en ingedeeld, voor de 
overige K.N.K.B.-wedstrijden gaan wij dat dit jaar per wedstrijd doen. Ingeval u 
als keurmeester op gaat treden bij een K.N.K.B.-wedstrijd wordt u verzocht om 
uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te 
zijn. Met de hoofdkeurmeester en scheidsrechter spreekt u af op welke plaats 
binnen of buiten de lijnen u die dag actief bent. 
 

 

Vrijdag 7 juli    14.30 uur Dames Hoofdklasse d.e.l. 

Hoofdkeurmeester: Gosse Reitsma  

Marike Beckers  
Joop Damsma 
Johan Sjoers 

Jan de Boer  
Jan Houwer 
Koop Toering 

Jappie de Boer 
Hollie de Jong 
Jaap van der Wal 

Johan Bruinsma  
Cor Knol 
Gerard Ypma 

Moet nog aangevuld worden met 8 keurmeesters. 

 

Zondag 9 juli   11.00 uur Heren Hoofdklasse vrije formatie 

Hoofdkeurmeester: Gosse Reitsma   

Jappie de Boer 
Pieter Feenstra 
Cor Knol 
Koop Toering 
Piet van Zuiden 

Johan Bruinsma 
Anno Galama 
Gijsbert Knol 
Jaap van der Wal 

Joop Damsma 
Hollie de Jong 
Luutzen Nadema 
Gerard Ypma 

Géjanna Dijkstra 
Ane Jan Knol 
Johan Sjoers 
Cor van Zuiden 

Moet nog aangevuld worden met 3 keurmeesters. 

 

Zondag 23 juli    10.00 uur Pupillen Jongens d.e.l. A- en B-klasse 

Zaterdag 19 augustus    10.00 uur Welpen Meisjes d.e.l. met herkansing 

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra Hiervoor worden keurmeesters benaderd. 

 

Zondag 7 mei   10.00 uur Schoolmeisjes afdeling + d.e.l. 

Zondag 14 mei   10.00 uur Schooljongens d.e.l. A- en B-klasse 

Hoofdkeurmeester: Jan Rijpma Hiervoor worden keurmeesters benaderd. 

Zaterdag 26 augustus   11.00 uur Heren 50+ d.e.l. A- en B-klasse 

Hoofdkeurmeester: Jan Rijpma Hiervoor worden keurmeesters benaderd. 
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11 De sponsoren op de reclamewand 

  

Robotarium.nl 

 

Vloerenleggersbedrijf Kroezen 

 

Optiek Peter/Es-ster 

 

Max mannenmode 

 

Lido 2D/3D 

 

De Groenvoorziener 

 

Hotel De Wijnberg 

 

Hoveniersbedrijf Joh. Walinga 

 

Machinefabriek Bolsward 

 

Metaalhandel Lemstra BV 

 

Okkinga Communicatie 

 

P.F. van Zuiden Aannemingsbedrijf 

 

Ristorante Pizzeria "Ponte Vecchio" 

 

Sporthuis A.P. v.d. Feer 

 

Tegelhandel Julius van der Werf 

 

Timme schilders 
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Transportbedrijf A. Lootsma 

 

 

Vakgarage W. v.d. Werff 

 

Verfstunt 

 

Restant Shop 

 

Burggraaff Bolsward 

 

Pickwick’s Steaks & Tapas  

  

Bentacera 

 

Vakzaak van der Pol 

 

Timmer- en onderhoudsbedrijf Boskma 

 

Technisch Aannemingsbedrijf  

Bloemhof BV 

 

Visser Constructie en Reparatie 

 

Modehuis Aggie 

 

ITS-Reizen 

 

De Lastoorts 

  

Nynke Lootsma Grafisch ontwerp 

 

Bouwgroep Dijkstra-Draisma 
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12 JULIAN FABER: met hart en ziel bezig met kaatsen! 
 
Op een winterse avond in januari schuif ik op zijn thuisadres even aan bij ons 
juniorenlid Julian Faber om hem een interview af te nemen voor ons clubblad. 
Julian is een bekende verschijning op de kaatsvelden in Bolsward, niet alleen als 
kaatser, maar ook als trainer van onze jeugdleden.  
 
Julian Faber is 19 jaar en geboren en getogen in Bolsward. Hij volgt momenteel 
de opleiding voor Onderwijsassistent en kan deze dit schooljaar afronden. 
Daarna wil hij graag naar de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs 
(PABO) om te worden opgeleid tot Leraar in het Basisonderwijs. Voor de PABO 
gelden pittige toelatingseisen, de komende maanden krijgt hij  het dus niet alleen 
druk met het afronden van de huidige studie, maar ook met de voorbereiding 
voor het halen van de toelatingseisen voor de volgende studie.  
 
Met het kaatsen is Julian al heel vroeg begonnen, toen hij 5 of 6 jaar was. De 
kaatsgenen zitten hoogstwaarschijnlijk aan de moederskant van de familie, zij is 
een Van der Veen, bekende kaatsende familieleden zijn de ooms André en Theo 
van der Veen, mannen die in Bolsward en Exmorra (waar de “roots” liggen) 
talrijke successen op het kaatsveld hebben geboekt. Julian denkt dat hij vooral 
dankzij oom André in het kaatsen is gerold. Naast Julian zijn ook zijn jongere 
broers Werner en Joran binnen onze vereniging actief geweest, maar Julian is de 
enige die echt is doorgegaan met kaatsen. 
 
Van de trainers die Julian in Bolsward heeft meegemaakt, noemt hij met name 
Rinze Steneker. Van Rinze (in het dagelijks leven sportleraar) heeft hij als 
kaatser, maar ook als aankomend trainer, veel opgestoken door zijn manier van 
training geven, maar ook waar het gaat om het bedenken van uit te voeren 
oefeningen. Als kaatser heeft Julian in de praktijk 
ook veel opgestoken van de tactische aanwijzingen 
die hij van Peter van Zuiden kreeg tijdens partijen. 
Over Rinze Steneker nog even het volgende. Rinze 
heeft Julian min of meer op het spoor gezet van de 
opleiding die momenteel wordt gevolgd, omdat 
Julian als assistent van Rinze zelf door kreeg dat 
training en leiding geven aan jeugd hem wel lag. 
Julian spreekt in dit verband van een klik met de 
kinderen. Deze ervaring heeft hem geïnspireerd tot 
het volgen van zijn huidige studie en de wens om 
verder te gaan op de PABO. Ook het behalen van 
de nodige trainersdiploma’s voor het kaatsen is 
daarvan een logisch gevolg. Julian bezit inmiddels 
het hoogste trainersdiploma van de K.N.K.B. en is 
actief als trainer van de jeugd uit de federatie 
Wûnseradiel-Bolsward-Workum en van onze eigen 
jeugd.        In het midden Julian Faber, links  

        Daniël Bruinsma, rechts Theo van der Veen. 
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Naar eigen zeggen is hij pas echt serieus met kaatsen bezig sinds het tweede 
jaar in de categorie jongens. Hij kreeg toen echt door hoe leuk het spelletje 
eigenlijk is en toen ook werd de eerste echte, nieuwe kaatswant aangeschaft. 
Sindsdien is hij met hart en ziel bezig met het kaatsen. Bij de jongens heeft 
Julian 2 keer aan de Freule meegedaan en 1 keer aan het NK Jongens, helaas 
zonder succes, maar hij had de smaak van het kaatsen ondertussen wel te 
pakken gekregen. 
 
Het winnen van prijzen is in de kaatssport natuurlijk een grote stimulans om te 
kaatsen of om er mee door te gaan. Nou, over successen heeft Julian niet te 
klagen. Vele kransen zijn de laatste jaren meegenomen naar Huize Faber. De 
eerste krans die hij ooit won, werd binnen gehaald  tijdens een ledenwedstrijd 
voor de jeugd in Bolsward. Samen met Melvin Koning en Wietske Bos stond hij 
aan het einde van die wedstrijd in de kransen. 
 

 
Julian Faber, Wietske Bos en Melvin Koning 

 
Hoogtepunt is tot nu toe het jaar 2015 geweest. In dat jaar werden maar liefst 11 
kransen gewonnen, waaronder die gedurende de Jong Nederland-wedstrijd in 
een tropisch Holwerd en de Jong Feinte-wedstrijd in de warmte van Easterein. 
Beide keren werd gekaatst met Hendrik Bouwhuis en Peter van Zuiden en sloeg 
Julian het grootste deel van de dag voorminst op. Het weekend waarin hij samen 
met Peter en Hendrik de Jong Nederland won, was wel heel bijzonder, omdat hij 
dat weekend 3 kransen in 1 weekend won, te weten: vrijdag in Scharnegoutum 
(een federatiewedstrijd), zaterdag in Holwerd de Jong Nederland en zondag in 
Hartwerd de HABO-partij. Dat hij na dit weekend even aan rust toe was, is 
natuurlijk zacht uitgedrukt.    
 
Kaatsen is voor Julian de enige sport die hij actief beoefent. Hij vindt het een 
mooie sport om te doen. Bovendien hangt er altijd een fijne sfeer in en om het 
veld en dat vindt hij ook belangrijk. Hij heeft  het dan over ledenwedstrijden en 
federatiewedstrijden in Bolsward en omgeving, want dit is toch wel de regio 
waarin hij meestal deelnemer aan wedstrijden is.  
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Over het huidige topkaatsen heeft Julian niet veel op te merken. De nieuwste 
reglementering met betrekking tot de kaatswant vindt hij een goed zaak, omdat 
dit er voor zorgt dat iedereen met hetzelfde goedgekeurde materiaal in het veld 
kan verschijnen.    
 
Voor de komende tijd heeft Julian een aantal doelen gesteld. Hij wil zijn huidige 
studie met succes afronden en worden toegelaten tot de PABO. Als kaatser wil 
hij proberen de 1e klas te halen (er moeten nog wel maten worden gevonden om 
daarvoor een partuur te vormen) en heeft hij als doel om het Familiekaatsen in 
Bolsward te winnen. Verder gaat hij door als kaatstrainer voor de jeugd en neemt 
hij daarnaast ook zitting in de nieuwe jeugdcommissie. 
 
Wij wensen deze rustige en sympathieke jongeman dit jaar veel succes toe, 
zowel binnen als buiten de lijnen van het kaatsveld. 
 
 

Roel Venema 
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13 Sponsors 
 

 

Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

  
Familie Lunter  
 HEMA ETOS 

Hoofdsponsor Hfdkl. heren 

Brandsma koffie 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 
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Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

  
 Bar ‘t Diekje Ledenwedstrijd senioren 

  
 Detmar & Troost Notarissen Ledenwedstrijd jeugd 

 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 

  
 Sporthuis A.P. van der Feer Sponsor jeugdledenpartij 

  
 Autobedrijf Jaarsma Sponsor BoHa-partij 

 

 



 

 

  



 

 


