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Adressen      Inhoudsopgave 
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Internet: 
 

   www.kvbolsward.nl 
 
 

Lidmaatschap: 
  Contributie senioren € 27,50 
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  Clara Houtsma 
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Advertenties: 

Bouwgroep Dijkstra Draisma 

HEMA ETOS Lunter Warenhuis 

Slagerij de Boer 

Expert  

Installatiebureau fa. Harsta 

Rijwielhandel “De Kroon“ 

Miedema’s Lunchroom en Fish & Chips 

Ristorante Pizzeria “Ponte Vecchio” 

Rentex Floron bv 

Ambachtelijke Schoenm. H. te Wierike 

Anytime Fitness Hartman 
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Lives Internet en Marketing 

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/www.kvbolsward.nl
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1  Jaarvergadering 
 
 

Het bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward nodigt u uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering. Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom. 
 

VRIJDAG 9 MAART 
 

Tijdstip : 20.00 uur 
Locatie: Kantine van KV Bolsward 

 
AGENDA: 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Notulen jaarvergadering 10 maart 2017 (zie www.kvbolsward.nl) 
 

4. Jaarverslag 2017 (zie vanaf pag. 20) 
 

5. Financieel verslag 2017 
 

6. Verslag Kascommissie 
 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
 

8. Begroting 2018 
 

9. Bestuursverkiezing 
- De dames Janneke Pagels  en José Cuperus - Siemensma zijn periodiek aftredend. 

 Beide dames zijn in ieder geval nog voor één jaar herkiesbaar.  
 

10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2018 
 

11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 15 
maart 2018 

 

12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 15 maart 2018 
 

13. Rondvraag  
 

14. Pauze 
 

15. Bingo 
 

16. Sluiting 
 

 

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 
 

Het bestuur van “Kaatsvereniging Bolsward” 
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2 Bestuurlijke informatie 
 
2.1 Bestuursleden en contactinformatie 
 

Bestuur    

Voorzitter Lammert Leeuwen 0515 - 532193 

Secretaris 
Janneke Pagels   
 

 secretaris@kvbolsward.nl  
0515 - 572014 

Penningmeester Clara Houtsma 0515 - 532193 

Ledenadministratie & 
kantinezaken 

Bertus Veldman 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 

 opgave@kvbolsward.nl 
 

Competitieleiders Senioren 
 

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

Veldconsul 
 

Jan Tiesma, tel. 0515 - 575076 

mailto:opgave@kvbolsward.nl
mailto:secretaris@kvbolsward.nl
mailto:info@kvbolsward.nl
mailto:jeugd@kvbolsward.nl
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2.2 Voorzitter aan het woord 
 

Wat een seizoen laten we achter ons. De Freule voor een jaar naar Bolsward en 
kampioen bij de meisjes pupillen. Zes medailles in de kast en allemaal eerste 
prijzen. De jongens welpen één, de meisjes pupillen twee en de jongens drie.  
 
Het zal moeilijk zijn 2017 dit jaar te evenaren, maar als je meedoet heb je altijd 
kans. En ook dit seizoen gaan we meedoen, zodat anderen ook dit jaar weer met 
Bolsward rekening moeten houden. 
 
Voor het eerst sinds jaren hebben we in 2018 weer een echte Bondswedstrijd op 
het programma. Op zaterdag 16 juni 2018 organiseert kaatsvereniging Bolsward 
met trots het Nederlands Kampioenschap voor meisjes. En daar doen we zelf 
natuurlijk ook aan mee. 
 

 
 
Vorig jaar was het Bolswarder Keatswykein een enorm succes. Prachtige partijen 
op vrijdag bij de dames hoofdklasse met een zinderend slot, een flinke deelname 
bij de Súdwest-Fryslânpartij en geweldig kaatsen bij de heren hoofdklassers op 
zondag. En dat allemaal onder het genot van lekkere temperaturen en een zon die 
hoog aan de hemel stond. We gaan er natuurlijk weer voor om het Bolswarder 
Keatswykein dit jaar minimaal even gezellig te maken als vorig jaar. 
 
Het heeft even geduurd, maar we zijn bezig om het straatkaatsen in 2018 weer op 
de agenda te krijgen. Of een en ander doorgaat hangt van meerdere zaken af. Het 
zou natuurlijk geweldig zijn om iedereen weer in actie te zien op de Bargefenne. 
Wat een promotie voor het kaatsen in Bolsward zou dit zijn. Voorlopig hebben we 
in de wedstrijdagenda hiervoor een aantal avonden opgenomen. 
   
U hebt het al in de gaten. Ook in 2018 kunt u ’t Oordje niet links laten liggen. We 
zien elkaar weer in maart bij de jaarvergadering en anders in april op ’t Oordje!  
 

Lammert Leeuwen  
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2.3 Contributie en ledenadministratie 
 
De contributie voor 2018 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 2018 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! 
 

 
 
2.4 Nieuws van de Club van 25 
 
Vorig jaar had de Club van 25 ongeveer 80 leden, wat een opbrengst betekende 
van ca. € 2.000.  
 
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. Met de 
bijdrage kunnen nieuwe zaken in gang worden gezet. De opbrengst is in 2017 
helemaal besteed aan de aanschaf van proppen, paraplu’s en het opknappen van 
de aanmerkblokjes en telegrafen. 
 
Wilt u de kaatsvereniging ook extra financieel ondersteunen? Dan kunt u zich 
aanmelden door een mailtje te sturen naar  info@kvbolsward.nl. 
 
Zij die hun bijdrage automatisch betalen moeten er rekening mee houden dat deze 
donatie in mei 2018 wordt afgeschreven. 
  

                

mailto:info@kvbolsward.nl
mailto:info@kvbolsward.nl
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3 Voor de jeugdcategorie 
 

3.1 Berichtje van de trainers 
 
We kunnen terugzien op een prachtig seizoen 2017. In 2017 zijn veel prijzen 
gewonnen niet alleen individueel, maar ook in afdelingsverband. Hoogtepunten 
voor ons, en denken wij ook voor jullie, waren natuurlijk de winst op de Freule en 
de Meisjes pupillenbond. Dat was de bedoeling een paar jaar terug dat we in 
Bolsward meer gingen trainen bij de jeugd. Prijzen pakken. Doordat jullie veel 
prijzen pakken staat kaatsvereniging Bolsward weer op de kaatskaart.  
 
Sommige jongens en meisjes zijn nu de jeugd ontgroeid en gaan verder bij de 
senioren. Maar bij de jongste jeugd die dit jaar voor het eerst weggaan te kaatsen 
(Federatie of KNKB) zitten al weer een paar talenten. We rekenen er dan op dat 
het succes in 2017 niet eenmalig was, maar dat dit in 2018 wordt doorgezet. 
 
Zoals jullie kunnen zien is dit stukje niet geschreven door Willem Jan. Willem Jan 
gaat verhuizen, heeft een vaste baan gekregen in het onderwijs en gaat zelf weer 
kaatsen. Hij heeft nu te weinig tijd om bij ons trainingen te geven. Maar we hebben 
wel voor oplossingen gezorgd.  
 
Aangezien iedereen eens senior wordt moet er aanvulling van onderaf 
plaatsvinden. Daarom hebben we op alle basisscholen een jaarlijks schoolproject. 
Dit project zorgt er voor dat er jaarlijks nieuwe talenten bij onze vereniging komen. 
 
We hopen dat jullie in 2018 ook weer vele keren voor de tent zullen staan om jullie 
kransen en prijzen in ontvangst te nemen. 
 
Marco, Dirk, Julian, Idske en Lammert 
 
 
 
 
3.2 Ouders jeugdleden van harte welkom op de ledenvergadering 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward met nadruk ook de 
ouders van onze jeugdleden uit om de ledenvergadering bij te wonen. In de regel 
zijn de ouders geen lid van onze vereniging, maar toch stelt ons bestuur hun 
aanwezigheid zeer op prijs. Graag vernemen wij namelijk ook uw mening over 
zaken die binnen onze vereniging spelen. U bent dan misschien wel geen lid, maar 
uw kind of kinderen zijn dat wel, wij vinden het daarom belangrijk dat ook u in deze 
vergadering aanwezig bent en een eigen inbreng kunt hebben. De vergadering is 
op vrijdag 9 maart en vindt plaats in onze kantine, aanvang 20.00 uur. De agenda 
treft u in dit clubblad aan (blz. 5). 
 
Het bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward  
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3.3 Competitie- en trainingsavonden 
 
Maandag 9 april beginnen de trainingen weer. Ook de competitie begint dan. De 
opzet is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Op maandag een half uur trainen en dan 
competitiekaatsen. Op donderdag vijf kwartier trainen. Nieuw is dat de jongens- 
en meisjescategorie kunnen trainen op woensdagavond. Daarna kunnen ze 
meedoen aan het competitiekaatsen bij de senioren. 
 
Mocht het op een dag zulk slecht weer zijn dat de training wordt afgelast dan zien 
jullie dit op de site www.kvbolsward.nl. De afgelasting wordt voor 17.00 uur op 
de site gezet. 
 
Alle jeugd krijgt voor de eerste training bericht hoe laat zij voor de training 
worden verwacht. Dit gebeurt uitsluitend via de email. 
 

Categorie Trainingsdagen 

Kabouters (geboortejaar 2010 en hoger) maandag en donderdag 

Welpen (geboortejaar 2009 en 2008) maandag en donderdag 

Pupillen (geboortejaar 2007 en 2006) maandag en donderdag 

Schooljeugd (geboortejaar 2005 en 2004) maandag en donderdag 

Jongens en meisjes (geboortejaar 2003, 2002 en 2001) maandag en woensdag 

 
3.3 Jeugdledenwedstrijden en activiteiten in Bolsward 
 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 4 mrt 
Spekjespartij tot 14 jaar met 
Burgwerd en Exmorra 

 12.00 uur 

ma. 9 april Start training en competitie  18.00 uur 

za. 28 april Kaatstrainingsweekend  12.00 uur 

zo. 29 april Ouder-Kind partij Detmar en Troost Notarissen 12.00 uur 

do. 24 mei 
Avondledenwedstrijd tot 14 
jr. 

Sporthuis A.P. van der Feer 17.30 uur 

za. 2 juni Federatiewedstrijd jeugd  10.00 uur 

wo. 6 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

zo. 10 juni 
Jeugdledenpartij in en met 
Burgwerd en Exmorra 

 11.00 uur 

do. 5 juli 
Feestpartij, avondwedstrijd 
voor leden tot 14 jr. 

 18.30 uur 

do. 30 aug. 
Avondledenpartij tot 14 jr. 
(Patatpartij) 

Lunchroom Miedema 16.00 uur 

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

http://www.kvbolsward.nl/
mailto:jeugd@kvbolsward.nl
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3.4 Federatiewedstrijden jeugd 2018 
 
In het komende seizoen 2018 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. 12 mei Burgwerd  13.00 uur 
za. 19 mei Exmorra  13.00 uur 
za. 26 mei Gaast  13.00 uur 
za. 2 juni Bolsward  10.00 uur 
za. 9 juni Hartwerd  10.00 uur 
za. 16 juni Schettens  10.00 uur 
za. 23 juni Workum  10.00 uur 
za. 30 juni Witmarsum  10.00 uur 
za. 7 juli Arum  10.00 uur 
za. 14 juli Lollum regiowedstrijd zie www. knkb.nl 
za. 21 juli Kimswerd  10.00 uur 
za. 28 juli Cornwerd  10.00 uur 
za. 4 aug nader te bepalen regiowedstrijd zie www. knkb.nl 
za. 18 aug Pingjum  10.00 uur 
za. 25 aug nader te bepalen slotwedstrijd  

 

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

www.KNKB.nl 
 

 

  

http://www.knkb.nl/
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4 Kledingbeheer 
 
De kledingbeheerder is Frans Boersma, tel. 06-18992315 
 
De kleding kan op het ’t Oordje’ worden afgehaald op zondagmiddag 29 april 
(tijdens Kind-ouder partij) vanaf 13.00 uur. Voor inleveren worden de kleding 
gebruikers via e-mail ingelicht wanneer dat kan. 
 
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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5 Competitie en Federatie senioren in 2018 
 
5.1  Competitiekaatsen Dames en Heren 
 
We beginnen weer op woensdag 11 april 2018 met het competitiekaatsen en de 
laatste competitie-avond is woensdag 5 september 2018. De aanvang is zoals 
gewoonlijk om 19.00 uur en na de aanmelding worden de parturen vastgesteld. 
De inleg bedraagt € 1,- per avond of € 12,-  voor de gehele competitie. Tijdens de 
Heamiel, PC en de Freule wordt er op de dinsdagavond gekaatst. 
 
Nog een oproep aan een ieder om ideeën aan te leveren om het competitiekaatsen 
nog aantrekkelijker te maken waardoor de deelname aan het competitiekaatsen 
zal toenemen. Ook in 2018 kan er tijdens het competitiekaatsen in verschillende 
kaatsvarianten worden gekaatst. 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is de kantine iedere competitie-avond open. 
Op de laatste competitie-avond (5 september 2018) worden de prijzen uitgereikt. 
In het jaarverslag, op pagina 51 in dit clubblad, staat de uitslag en het verloop van 
het seizoen 2017 beschreven. 
 

Komt allen naar ons kaatsterrein ’t Oordje. Tot 11 april 2018! 
 
De competitieleiders,  

Wopke Stienstra en Pieter Feenstra. 
 
 
 
 
5.2 Federatieprogramma senioren 

 
Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum worden er ook 
in 2018 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. 9 juni Exmorra DEL (Bruniapartij) ja A/B nee 

za. 7 juli Bolsward * VF (Súdwest-Fryslân) ja A/B/C ja 

za. 21 juli Exmorra VF ja A/B ja 

za. 8 sept Arum * 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
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6 Agenda’s 

 
 
6.1 Jeugd wedstrijden en activiteiten in Bolsward 
 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 4 mrt 
Spekjespartij tot 14 jaar met 
Burgwerd en Exmorra 

 12.00 uur 

ma. 9 april Start training en competitie  18.00 uur 

za. 28 april Kaatstrainingsweekend  12.00 uur 

zo. 29 april Ouder-Kind partij Detmar en Troost Notarissen 12.00 uur 

do. 24 mei 
Avondledenwedstrijd tot 14 
jr. 

Sporthuis A.P. van der Feer 17.30 uur 

za. 2 juni Federatiewedstrijd jeugd  10.00 uur 

wo. 6 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

zo. 10 juni 
Jeugdledenpartij in en met 
Burgwerd en Exmorra 

 11.00 uur 

do. 5 juli 
Feestpartij, avondwedstrijd 
voor leden tot 14 jr. 

 18.30 uur 

do. 30 aug. 
Avondledenpartij tot 14 jr. 
(Patatpartij) 

Lunchroom Miedema 16.00 uur 

 

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

 
6.2 Wallball jeugd wedstrijden 
 

Datum Aanvang 

woensdag 11 april 18.00 uur 

woensdag 9 mei 18.00 uur 

Woensdag 13  juni 18.00 uur 

Woensdag 18 juli 18.00 uur 

Woensdag 15 augustus 18.00 uur 

Woensdag 5 september 18.00 uur 

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

mailto:jeugd@kvbolsward.nl
mailto:jeugd@kvbolsward.nl
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6.3 Agenda senioren 
 

Ledenwedstrijden en overige activiteiten 

Datum Activiteit Soort wedstrijd/activiteit Aanvang 

woensdag 
11 april 

Competitie Start competitiekaatsen senioren 19.00 uur 

zaterdag 
28 april 

Tweekamp 
Den Haag – 
Bolsward 

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in 
Bolsward. Commissie regelt samenstelling 

parturen 
14.00 uur 

woensdag 
30 mei 

Primerapartij 
Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 

jaar) 
18.30 uur 

zaterdag 
9 juni 

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

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

zaterdag 
23 juni 

Bedrijfskaatsen 
Kaatspartij voor bedrijven 

Organisatie Bedrijfskaatscommissie 
10.00 uur 

zondag 
24 juni 

Pearkekeatsen  
Slagerij Y.de Boer 

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

11.00 uur 

donderdag 
28 juni 

Politiekaatsen 
Kaatswedstrijd voor politieambtenaren 

Organisatie Politie Bolsward 
10.00 uur 

zondag 
1 juli 

Familiekaatsen  
Installatiebedrijf 
F. van der Pol 

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

VOLLEDIGE NAMEN DOORGEVEN 
11.00 uur 

zaterdag 
7 juli 

Súdwest-
Fryslânpartij 

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de 
gemeente 

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

9.30 uur 

woensdag 
donderdag 
en vrijdag  
11-13 juli 

Straatkaatsen 
Ledenwedstrijd op straat in de binnenstad 

voor alle inwoners van Bolsward 
18.30 uur 

zondag 
22 juli 

Bloemen van Iris 
partij  

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

11.00 uur 

zondag 
5 aug. 

BoHa partij  
Ledenwedstrijd voor senioren (>14jr) met 

Hartwerd (in Bolsward) 
11.00 uur 

woensdag 
15 aug. 

Barbecue-partij 
Avondledenwedstrijd voor senioren vanaf 14 

jaar, met 3 lijsten. Individuele prijzen 
18.00 uur 

zondag 
2 sept. 

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. 

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

 
6.4 Wallball senioren wedstrijden 
 

Datum Aanvang 

Donderdag 19 april 19.00 uur 

Donderdag 24 mei 19.00 uur 

Donderdag 21 juni 19.00 uur 

Donderdag 19 juli 19.00 uur 

Donderdag 30 augustus 19.00 uur 

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

Elke donderdag is een inloopavond waar je kunt kennismaken met muurkaatsen, 
met uitzondering van wanneer er een toernooi wordt gehouden. De avond begint 
om 19.00 uur. De start van de inloopavonden is op 12 april. 
 
6.3 Officiële K.N.K.B. – wedstrijden in Bolsward 
 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 6 mei 
Pupillen jongens d.e.l. + 
herkansing 

Rabobank Sneek-
Zuidwest Friesland 

10.00 uur 

zo. 27 mei 
Schoolmeisjes d.e.l. A + B + 
herkansing 

 10.00 uur 

za. 16 juni NK meisje afdeling  10.00 uur 

vr. 6 juli Dames hoofdklasse uitnodiging 
Diverse kledingzaken in 
Bolsward 

14.30 uur 

zo. 8 juli 
Heren hoofdklasse vrije-
formatie 

Familie Lunter HEMA en 
ETOS 

11.00 uur 

za. 28 juli 
Welpen jongens d.e.l. + 
herkansing 

GEA De Klokslag 10.00 uur 

za. 28 juli 
Welpen meisjes d.e.l. + 
herkansing 

 10.00 uur 

zo. 12 aug. 
Heren 50+ d.e.l. A + B + 
herkansing 

Aannemersbedrijf A. 
Faber Sondel-Bolsward 

11.00 uur 

mailto:opgave@kvbolsward.nl
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verkrijgbaar bij: VISSER MODE menswear Bolsward  
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7  Jaarverslag 2017 Kaatsvereniging Bolsward 
 
7.1 Bestuurlijk 
 

Tijdens de Jaarvergadering van 10 maart waren Clara Houtsma en Frans Boersma 
periodiek aftredend en zij werden door de leden voor een nieuwe periode 
herbenoemd. Het bestuur van KV Bolsward bestaat per 10 maart 2017 uit: 

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

 
Na de pauze van de Jaarvergadering was Johannes Westra de gastspreker en de 
titel van het praatje met een plaatje was ‘Vorming door kaatsen‘. Johannes Westra 
vertelde over zijn carrière als top kaatser, de jaren als voorzitter van de VvK, als 
voorzitter van OKK te Bitgum, zijn ervaringen als voorzitter van de K.N.K.B. en 
over de periode als voorzitter van de PC. De rode draad van zijn verhaal waren de 
personen die voor hem een voorbeeld zijn geweest en de inspiratie hebben 
gegeven voor zijn sportieve en bestuurlijke carrière. Op enthousiaste en 
indrukwekkende wijze, daarbij ondersteund door een power-point presentatie, 
vertelde Johannes Westra op welke manier hij de kaatssport heeft ervaren. Zijn 
praatje was rijkelijk voorzien met tal van anekdotes en alle aanwezigen genoten 
van deze gepassioneerde spreker. 
 

 
Johannes Westra tijdens de presentatie van ‘Vorming door kaatsen’ 
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7.2 Personalia 
 

Het bericht dat, na een lange periode van ziekte, ons erelid 
Koos van der Veen, op 26 april is overleden, heeft ons diep 
geraakt. Koos heeft heel veel voor onze vereniging betekend, 
o.a. als voorzitter van KV Bolsward en bij de opzet en 
ontwikkeling van ons clubblad ‘de Opslag’. Koos is ook één 
van de schrijvers van het jubileumboek. Hij was een man op 
wie je kon bouwen en bovendien een fijn mens om mee 
samen te werken. We betreuren het ten zeerste dat hij al op 
65-jarige leeftijd afscheid van het leven heeft moeten nemen. 
 

Koos van der Veen (1951 – 2017) 

 
7.3 Materiaal opnieuw voorzien van een laagje verf 
In de wintermaanden hebben Lammert Leeuwen en Frans Boersma al het 
materiaal geverfd in de clubkleuren rood, blauw en wit. De talloze uren die door 
deze vrijwilligers hieraan zijn besteed, heeft geleid tot een schitterend resultaat. 
 

   
 
7.4 KV Bolsward is voorbereid op de klimaatsveranderingen 
De invloed van de klimaatsveranderingen worden steeds 
meer merkbaar; hevige regenbuien of felle zonneschijn. 
KV Bolsward heeft hier op ingespeeld door halverwege 
het seizoen een aantal paraplu’s aan te schaffen 
waardoor de keurmeesters tijdens de wedstrijden hun 
taken goed kunnen blijven uitvoeren. De paraplu’s zijn in 
de kleuren en voorzien van het logo van KV Bolsward. 
Voor Frans Boersma een reden om hiervoor een 
bijpassend opbergsysteem te ontwerpen en te maken. 
Het resultaat is een prachtige plu-wein!   
 

De nieuwe paraplu’s met het logo 

 
7.5 Wintertraining 
Totaal 9 jeugdleden van KV Bolsward volgden de Federatie WBW wintertraining. 
In de Sint Maartenschool ging de zaaltraining 2016 - 2017 niet door vanwege te 
weinig belangstelling. Op zaterdag 4 november 2017 startte de zaaltraining voor 
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de jongste jeugd van KV Bolsward. Tot het begin van het veldseizoen 2018 trainen 
14 jongens en meisjes in de gymzaal van de Sint Maartenschool onder leiding van 
Julian Faber en Marco Elzinga. 
 
7.6 Jeugdafdeling 
Nadat in 2016 het bestuur de taken een jaar lang van de jeugdcommissie had 
overgenomen, is er in het winterseizoen een nieuwe jeugdcommissie 
samengesteld die bestaat uit; Julian Faber, Idske Zijlstra, José Cuperus, Cor 
Jacobsen, Jetse Steigenga en Marieke Bekema. 
 
7.7 Zaalkaatspartij voor de jeugd op zondag 12 februari 
Zondag 12 februari werd er in Sporthal de Middelzee gekaatst door de jeugdleden 
tijdens de allereerste spekjespartij. 
Er werd gekaatst met drie verschillende lijsten waardoor er in drie omlopen met 
verschillende ‘maten’ om de punten werd gestreden. Per categorie was er een 
krans te verdienen voor de winnaar met de meeste winst eersten. Voor iedere 
deelnemer was er, ter ere van de partij, een zeer toepasselijke spekjesprijs. 
De kransen waren voor: 
- Auke Alkema in de schooljongens/meisjes categorie, 
- Hylke Bijlsma in de pupillen categorie en 
- Fenna Cuperus in de welpen categorie. 
 
7.8 Piet van Zuiden winnaar spek- en bonenklassement  
Ook dit jaar werd weer een wintertraining voor senioren georganiseerd. Op 7 
zondagen in de periode van 12 februari tot en met 9 april kon van 10.00 tot 12.00 
uur in sporthal “De Middelzee” worden getraind. De deelname is wel eens hoger 
geweest, maar toch namen er gemiddeld 8 leden deel aan de training die bestond 
uit een warming-up, een opslag- en uitslagtraining en een trainingscompetitie. 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. Piet van Zuiden, al vele jaren een trouwe 
deelnemer aan deze training, slaagde er dit jaar in het 
spek- en bonenklassement te winnen dat aan de 
trainingscompetitie is verbonden (prijs: een portie bruine 
bonen, spekjes en een pot appelmoes).  
 

Roel Venema feliciteert Piet van Zuiden 

 
7.9 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 250 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 gratis vervolgtraining van drie lessen op 
’t Oordje. 

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2017/04/20170409_115228-337x600.jpg
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7.10 Spelletjesmiddag groot succes 
Onder prachtige weersomstandigheden streden woensdagmiddag 24 mei maar 
liefst 100 kinderen van de groepen 3 en 4 om de prijzen. Er waren 8 onderdelen, 
waar ze moesten gooien, vangen, rollen, opslaan en uitslaan. Nadat de kinderen 
klaar waren, kregen ze een welverdiend ijsje! 
 
Uitslag groep 3 
1. Hugo Witteveen, De Opbouw, 149 punten 
2. Hidde Bakker, Sint Maarten, 113 punten 
3. Jip Schober, De Opbouw, 110 punten 
4. Kevin Schaap, Sint Maarten, 101 punten 
5. Sybrich Ouderkerken, De Blinker, 89 punten 
 
Uitslag groep 4 
1. Allon Elzinga De Bron, 136 punten 
2. Jildou Terpstra, Sint Maarten, 121 punten 
3. Manoah Miedema, De Bron, 114 punten 
4. Rienk de Boer, De Bron, 113 punten 
5. Daan van Dijk, De Bron, 112 punten 
 

 
 

Hugo Witteveen en Allon Elzinga 

 

 

 
Overzicht van de spelletjesmiddag 

 
7.11 Start Competitiekaatsen Senioren 
Op woensdag 12 april 2017 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.  
 

https://www.facebook.com/kaatsvereniging.bolsward/photos/pcb.1402897539757123/1402896206423923/?type=3
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7.12 Tweekamp Den Haag - Bolsward 
Zaterdag 22 april stond onder onverwacht schitterende weersomstandigheden de 
jaarlijkse ‘Útdaging’ op het programma. De jaarlijkse tweekamp tussen parturen 
van KV Bolsward en De Earrebarre uit Den Haag. 
 
Julian Faber, Rutger Vallinga en Hendrik Bouwhuis wonnen hun partij voor 
Bolsward met 5-4 en 6-0 van Den Haag (Richard Beukema, Arjen Hettinga en 
Michelle Bruinsma). Gelijkertijd waren Anno Galama, Johan Bekema en Peter van 
Zuiden te sterk voor de Haagse drie (Chris Anema, Hilbrand Smit en Harm 
Jilderda). Het werd 5-3 en 6-2. Na een uurtje al 2-0 voor Bolsward. 
 
Toen een half uur later ook nog Piet van Zuiden, Pieter Feenstra en Gijsbert Knol 
sterker waren dan Den Haag twee (Melle van der Heide, Hielke Venema en Wybe 
Symen van Ommen (5-1 en 6-2) kwam Bolsward op een beslissende 3-0 
voorsprong. 
 
Helaas ging de vierde partij verloren voor Bolsward. 
Den Haag (Peter Veldman, Sjoerd Rijpkema en 
Jentje Deelstra waren de sterk voor Bauke Cuperus, 
Eugene Rosenau en Sander Bruinsma (3-5 en 2-6). 
Tot slot wisten Sander Bruinsma, Menno Galama en 
Jelle Cnossen te winnen van Den Haag (Gerben 
Bootsma, Jort Oving en Jan Rense Visser). Het werd 
5-4 en 6-4. 

               Lammert Leeuwen en Gerben Bootsma 

 
Dit resulteerde dus in een overwinning voor Bolsward. Hoewel overwinning? Den 
Haag haalde zelfs een scheidsrechter op afstand erbij om de zege van Bolsward 
te betwisten. Die oordeelde ‘elk de helft van de krans’. Wat de scheidsrechter niet 
wist was dat beide voorzitters al tot een besluit waren gekomen.  
 

De krans ging naar Hilde Bruinsma. Naast de 
krans kreeg Hilde, na een spontane inzameling 
op het kaatsveld, nog € 205,- aangeboden om te 
doneren aan de stichting Pink Ribbon. De 
stichting die zich inzet om borstkanker te 
bestrijden.   

 

 

 

 

 

 

 
 

De krans en het geldbedrag worden overhandigd aan Hilde Bruinsma 
 

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2017/04/IMG-20170423-WA0000-450x600.jpg
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7.13 PR Boalserter Keatswykein 
Zoals gebruikelijk wordt ieder jaar een persbericht over het Boalserter 
Keatswykein naar de kranten en andere media verstuurd. Nieuw dit jaar was het 
plaatsen van borden in de weilanden bij de toegangswegen naar Bolsward. De 
borden stonden bij Witmarsum, Burgwerd, Workum en Folsgare. Ook werden er 
flyers in Bolsward huis aan huis bezorgd om extra 
bekendheid te geven aan het Boalserter 
Keatswykein. 

 
Het PR-bord bij de toegangswegen naar Bolsward. 
 

Deze flyer werd huis aan huis bezorgd in Bolsward 

 
 
7.14 K.N.K.B.-wedstrijden op ’t Oordje 
 

Dit jaar stonden er 8 K.N.K.B.-wedstrijden op het programma. Hier volgt een kort 
overzicht van deze wedstrijden.  
 
K.N.K.B. Schoolmeisjes D.e.l.+ herkansing te Bolsward op 7 mei 
De eerste wedstrijd van 2017 van de schoolmeisjes in KNKB-verband werd in 
Bolsward verkaatst met 18 parturen op de lijst. De wedstrijd werd een prooi voor 
Gerde Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) en Iris Oosterbaan (Scharnegoutum). 
Zij wonnen in een finale die nooit spannend werd met 5-1 en 6-2 van Larissa Smink 
(Makkum) en Anne Galama (Tjerkwerd). De prijzen in de winnaarsronde 
bestonden uit zilveren hangertjes en in de verliezersronde uit geldprijzen. 
 

Winaarsronde   

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Gerde Lycklama à Nijeholt  
(It Heidenskip)  
Iris Oosterbaan 
(Scharnegoutum) 

Larissa Smink  
(Makkum)  
Anne Galama  
(Tjerkwerd) 

Chantal de Witte  
(Makkum)  
Anna-Dieuwke Dijkstra 
(Leeuwarden) 

Verliezersronde   

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Marlies Bonnema (Winsum) 
Esther de Vries (Berltsum) 

Ester Cuperus (Nijland) 
Judith Zuidema (Sexbierum) 

Nienke de Haan (St.-Anna)  
Senne Idsardi (Dronrijp) 
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K.N.K.B. Schooljongens d.e.l. in A- en B- klasse met herkansing op 14 mei 
Het partuur van Dietmer Kuperus en Harold de Boer werd winnaar van de 
schooljongens-wedstrijd in de B-klasse in Bolsward en de deelnemerslijst bestond 
uit 24 parturen. Zij wonnen de finale met 5-1 en 6-2 van Rein Breuker en Jari 
Visser. De A-klasse bestond uit vier paruren en werd gedomineerd door de 
uitslagen in de eerste omloop. Verry van der Meer en Jorn Lars van Beem wonnen 
hun eerste partij met 5-0 en 6-6. Hetzelfde deden Steven Koster en Justin Krottje, 
maar dan met de stand 5-1 en 6-0. De andere beide parturen waren in dit 
poulesysteem eigenlijk direct uitgeschakeld. De onderlinge confrontatie tussen 
beide parturen werd gewonnen door Koster en Krottje. 
 
A klasse: 

1e prijs:  Steven Koster (Tzum) en Justin Krottje (Dronryp) 

2e prijs:  Verry van der Meer (St.-Jacob) en Jorn Lars van Beem (Dronryp) 

B klasse: 

1e prijs:  Dietmer Kuperus (Bolsward) en Harold de Boer (Jellum) 

2e prijs:  Rein Breuker (Leeuwarden) en Jari Visser (Witmarsum) 

3e prijs:  Rink R. Sterk (Berltsum) en Klaas G. Meulenaar (Baard) 

B-klasse-verliezersronde 

1e prijs:  Gosse de Haan (Winsum) en Edgar van Wigcheren (Berltsum) 

2e prijs:  Sil van der Geest (Wijnaldum) en Jelmer Torensma (Oosternijkerk) 

3e prijs:  Kjell Dijkstra (St.-Annaparochie) en Thom Dijkstra (Bitgum) 

 

 
Dietmer Kuperus en Harold de Boer 
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KNKB meisjes pupillen in Bolsward op zondag 11 juni 
Op 10 juni stond een meisjes pupillenwedstrijd in Buitenpost gepland. De 
vereniging Buitenpost gaf deze wedstrijd echter terug. KV Bolsward nam op 11 
juni deze wedstrijd over. 
 
Op de lijst 13 afdelingsparturen. De eerste omloop bracht geen verrassingen. De 
grootmachten Bolsward, Dronryp en Stiens gingen naar de tweede omloop. 
In de tweede omloop was het Tzum die voor de eerste verrassing van de dag 
zorgde. Zij versloegen Bolsward met 5-5 en 6-6. Op die stand bracht Bolsward de 
bal net buiten het perk.  
 
Het was Dronryp 2 die voor de tweede verrassing zorgde. Zij wonnen met alles 
aan de hang van Stiens. In de halve finale was het wederom Tzum die tegen 
Dronryp 2 doorging. Ook hier was de stand 5-5 en 6-6. Dronryp 1 won in de ander 
halve finale eenvoudig van Exmorra (5-0). 
 
De finale ging dus tussen Dronryp 1 en Tzum. Tzum kwam er in de finale niet aan 
te pas. Dronryp 1 won gemakkelijk met 5-1 en 6-4. 
 
Afdeling 

1e prijs: Dronryp 1,  Lisanne Scharringa, Femke Alberda en Ilse Marije van Beem 

2e prijs: Tzum,        Gerbrich Koster, Marrit Wielinga en Yannah Palma 

3e prijs: Exmorra,    Anna Tolsma, Hilde Stremler en Marit Feenstra 

3e prijs: Dronryp 2,  Fardou Krottje, Emma Kumbangsila en Jeanette Kramer 

 
De verliezers van de 
eerste omloop van de 
afdeling konden nog een 
keer kaatsen in de door 
elkander lotenwedstrijd. 
Daarnaast deden in deze 
wedstrijd nog de losse 
opgevers mee. Ook hier 
stonden 13 parturen op de 
lijst. De finale werd beslist 
op de stand 5-2 en 6-4. 
 

 
 

Gouden kaatsballen als eerste prijs bij de meisjes pupillen afdelingswedstrijd 

 
Door elkaar loten 

1e prijs:   Elina van Dijkhuizen (Nijland) en Liset Sijbesma (Easterein) 

2e prijs:   Dido Iedema (St.-Annaparochie) en Judith Cuperus (Nijland) 

3e prijs:   Nadya R. Moufakkir (Reduzum) en Marije Zijlstra (Easterein) 

3e prijs:   Suzanne Allema (N. M-Oosternijkerk) en Janneke Poshumus (Ried) 
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Dames Hoofdklasse D.e.l. op vrijdag 7 juli 
Vrijdag was het Ladies Day in Bolsward. Zij openden het Boalserter Keatswykein 
met de dames hoofdklasse door elkaar loten wedstrijd op vrijdagmiddag. Onder 
prachtige weersomstandigheden en 
onder leiding van de heer Eric J. Seerden 
betraden in totaal 8 formaties de 
prachtige groene arena van t Oordje. 
Kransensponsor was snackbar ‘de 
Tramhalte’ en de modewaardebonnen 
waren beschikbaar gesteld door de 
gezamenlijke damesmodezaken uit 
Bolsward. 
De dames maakten er met zijn allen een 
mooie kaatsmiddag van. Veel eersten 
werden pas op de 6-6 beslist. De 
uiteindelijke winnaressen werden Joukje 
Kuperus, Sandra Hofstra en Manon 
Scheepstra, maar de overwinning hing 
aan een zijden draadje. 
De finale werd een spannende en 
prachtige strijd. Uiteindelijk viel de 
beslissing pas  in het 11de  eerst. Het was 
Manon Scheepstra die de kransen veilig 
stelde op de stand 5-5 6-2 door een fraaie 
zitbal te plaatsen. 
 
 

v.l.n.r. Sandra Hofstra, Joukje Kuperus en Manon Scheepstra 

 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Joukje Kuperus 
(Oentsjerk) 
Sandra Hofstra (Wjelsrijp) 
Manon Scheepstra 
(Huizum) 

Nicole Hempenius 
(Franeker) 
Marte Altenburg (Grou) 
Sjanet Wijnia 
(Wommels) 

Louise Krol (Ee) 
Martine Tiemersma 
(Easterein)  
Jeske de Boer (Leeuwarden) 

 
 

HEMA-partij Heren Hoofdklasse Vrije Formatie zondag 9 juli 
Op 9 juli stond de jaarlijkse hoofdklasse heren vrije-formatie in Bolsward op het 
programma. Helaas met maar één `Bolswarder΄ op de lijst: Peter van Zuiden. 
Het partuur van Van Zuiden (met Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma) 
deed het in het geheel niet slecht. In de eerste omloop wonnen zij afgetekend van 
de op papier sterkere formatie van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans 
Wassenaar. Ook in de tweede omloop ging de formatie Van Zuiden goed van start. 
Vlot pakten zij een 2-0 voorsprong tegen Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en 
Erwin Zijlstra. Toen begon de motor te haperen. Van Zuiden c.s. verloor de partij 
met 3-5 en 6-6. 
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De latere winnaars, toen nog met Taeke Triemstra, wonnen hun eerste partij met 
5-2 en 6-6 van Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra. Na deze partij 
trok Taeke Triemstra zich met een voetblessure terug uit de wedstrijd en werd 
Dylan Drent gevraagd als vervanger. Deze deed zijn taak meer dan voortreffelijk. 
Via een 5-3 en 6-2 zege op de formatie van Jelte Pieter Dijkstra (met Pier Piersma 
en Jan Schurer) werd via een staand nummer de finale bereikt, waar de 
tegenstanders Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra waren. Op 5-
4 en 6-4 was het Dylan Drent die de partij beëindigde met een bovenslag. 
Na afloop van de partij werd Tjisse Steenstra tot koning van de partij gekroond. Hij 
kreeg van de koningscommissie één puntje meer dan Gert-Anne van der Bos. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Gert-Anne van der Bos 
(Mantgum) 
Dylan Drent (Harlingen) 
Tjisse Steenstra 
(Bitgummole) 

Menno van Zwieten 
(Heerenveen) 
Hijlke Bruinsma 
(Minnertsga)  
Erwin Zijlstra (Easterlittens) 

Bauke Triemstra (St. 
Jacobiparochie) 
Alle-Jan Anema (Grou) 
Hendrik Kootstra 
(Minnertsga) 

 

 
De finalisten met de kaatsaanmerkers en telegrafisten 

 

KNKB pupillen jongens op zondag 23 juli 
Op zondag 23 juli waren de KNKB-jongens pupillen te gast in Bolsward. De eerste 
prijs in zowel de A-, als de B-klasse waren gouden ballen; echte kaatsballen met 
de tekst ‘winnaar 1ste prijs Bolsward 2017’. En daar werd flink om gestreden. 
 
De A-klasse bestond uit een poule met vier parturen. Het partuur van Sjouke 
Beimers (Bitgummole) en Stijn Vincken (Spannum) won drie keer en kwam zo op 
21 punten. Het partuur van Redmer Wiersma (Easterein) en Harmen Zuidema 
(Minnertsga) won twee keer en verloor met 5-3 en 6-6 van Sjouke en Stijn. De 
tweede prijs ging dus naar Minnertsga en Easterein. 
 
A klasse: 

1e prijs:  Sjouke Beimers (Bitgummole) en Stijn Vincken (Spannum) 

2e prijs:  Redmer Wiersma (Easterein) en Harmen Zuidema (Minnertsga) 
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In de B-klasse bleven na een tweetal afmelding nog 17 tweetallen over. In deze 
klasse was er naast een winnaarsronde nog een verliezersronde. De finale van de 
winnaarsronde werd beslist op de stand 5-5 en 6-0. In de halve finale wonnen de 
latere prijswinnaars met 5-1 en 6-0. De finale van de verliezersronde werd beslist 
op 5-2 en 6-6. 
 
B klasse: 

1e prijs:  Sybrand Veldhuis (Reard) en Jaimy Koel (Harlingen) 

2e prijs: Marten Alkemade en Milan Krottje (beiden Dronryp) 

3e prijs: Rick Holwerda (Minnertsga) en Sido Harkema (Spannum) 

Verliezersronde 

1e prijs: Otte Algra (Leeuwarden) en Stijn Scheffer (Sexbierum) 

2e prijs: Iwan Hiddinga (St.-Annaparochie) en Tjitte Reitsma (Baard) 

3e prijs: Bjorn Idsardi (Dronryp) en Jelte Meesters (Bitgummole) 

3e prijs: Jelvin Kaper (St-Annaparochie) en Stefan Greidanus (Winsum) 

 
K.N.K.B. Pupillen meisjes d.e.l. in een A + B klasse op zaterdag 19 augustus 
Op 19 augustus organiseerde K.V. Bolsward voor de tweede keer dit seizoen een 
KNKB-wedstrijd voor meisjes pupillen. Dit keer was het een d.e.l.-wedstrijd 
verdeeld in een A- en B-klasse. De A-klasse, met vier parturen, was voornamelijk 
voor de tweede prijs een spannende aangelegenheid. De eerste prijs was voor 
Marsha Boersma (Stiens) en Ilse Marije van Beem (Dronryp). Zij wonnen al hun 
drie partijen. De tweede prijs ging naar Noa Elzinga (Bolsward) en Gerbrich Koster 
(Tzum). Zij wonnen één partij, verloren er één met 5-5 en 6-2 en verloren er één 
met 5-4 en 6-2. Zij behaalden 16 punten voor en 14 tegen. Femke Alberda en 
Lisanne Scharringa kwamen tot 16 punten voor en 17 tegen. 
 
In de B-klasse waren er 8 parturen. Dus een winnaarsronde en een 
verliezersronde. In de winnaarsronde ging de prijs naar Monique Postma 
(Winsum) en Dido Iedema (Winsum). Zij wonnen in de finale van de winnaarsronde 
met 5-4 en 6-2 van Jelly Hiemstra (Menaam) en Judith Cuperus (Nijland). De derde 
prijs was voor Marrit de Groot (Raerd) en Elbrich Kooistra (Loënga). Zij verloren in 
de halve finale van latere premiewinnaar met 5-2 en 6-2. 
 
De prijs in de verliezersronde ging naar Ilse Kooistra (Raerd) en Selma van der 
Wal (Menaam). 
 
A-klasse:   

1e prijs: Marsha Boersma (Stiens) en Ilse Marije van Beem (Dronryp) 

2e prijs: Noa Elzinga (Bolsward) en Gerbrich Koster (Tzum) 

B-klasse:    

1e prijs: Monique Postma (Winsum) en Dido Iedema (Winsum) 

2e prijs: Jelly Hiemstra (Menaam) en Judith Cuperus (Nijland) 

3e prijs: Marrit de Groot (Raerd) en Elbrich Kooistra (Loënga) 

Verliezersronde 

1e prijs: Ilse Kooistra (Raerd) en Selma van der Wal (Menaam) 
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Ilse Marije van Beem (Dronryp) en Marsha Boersma (Stiens) met de gouden ballen 

 
KNKB-50+ D.E.L. in Bolsward op zaterdag 26 augustus 
Net als vorig jaar won Piet Zondervan bij de KNKB 50+ de eerste prijs in de A-
klasse in Bolsward. Zondervan was geloot bij Jorrit Jorritsma en Eddy Sjollema. In 
de poule waren zij al oppermachtig. Met drie gewonnen partijen gingen ze naar de 
finale waar het partuur van Dirk Machiela, Roel Sijbesma en Lieuwe Althof 
wachtte. Ook zij hadden weinig in te brengen en verloren de finalepartij met 5-2 
en 6-6. De derde prijs ging naar Bennie Hof, Johan Hiemstra en Klaas Kramer. 
 
In de B-groep ging de prijs naar Age van der Goot, Maikal Versnel en Anne 
Siderius. Zij wonnen de finale met 5-3 en 6-6 van  Anne de Groot, Ype Tiemersma 
en Jan Houwer. De derde prijs was voor Joop Bootsma, Johannes Hinrichs en 
Oeds Broersma. In de halve finale tegen de latere winnaars bleven zij op één eerst 
staan. 
 
De prijs in de verliezersronde was voor Douwe Broersma, Anne Brouwer en Sikke 
Koster. Zij wonnen in een spannende finale van Evert Heeg, Jan Tuinier en Gerrie 
Otter met 5-4 en 6-4. 
 
A klasse: 

1e prijs:  Jorrit Jorritsma (Poppenwier), Piet Zondervan (Jorwert) en Eddy  
  Sjollema (Harlingen) 

2e prijs:  Dirk Machiela (St.-Jacobiparochie), Roel Sijbesma (Easterein) en  
  Lieuwe Althof (Stiens) 

3e prijs:  Bennie Hof (Franeker), Johan Hiemstra (St.-Annaparochie) en Klaas 
  Kramer (Dronryp) 

B klasse: 

1e prijs:  Age van der Goot (Goënga), Maikel Versnel (St.-Annaparochie) en Ane 
  Siderius (Boazum); 

2e prijs:  Anne de Groot (Veenwouden), Ype Tiemersma (Easterein) en Jan 
  Houwer (Bolsward) 

3e prijs:  Joop Bootsma (Reahûs), Johannes Hinrichs (Harlingen) en Oeds  
  Broersma (Witmarsum) 
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Verliezersronde: 

1e prijs:  Douwe Broersma (Midlum), Anne Brouwer (Wommels) en Sikke Koster 
  (Dokkum) 

2e prijs:  Evert Heeg (Easterlittens), Jan Tuinier (Makkum) en Gerrie Otter  
  (Goutum) 

 

 
De prijswinnaars van de 50+ KNKB 

 
 
 

7.15 Leden- en overige wedstrijden 
 

Schoolkaatsen voormalige gemeente Bolsward op woensdag 31 mei 
Alle 4 basisscholen waren vertegenwoordigd en er verschenen totaal 14 parturen 
op ‘t Oordje. De Sint Maartenschool leverde met 7 parturen de grootste 
afvaardiging. 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 1  werd gewonnen 
door De Bron 1 op de stand 5-0 en 6-6. Hiermee werd het meisjespartuur Femke 
Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke de schoolkaatskampioen van Bolsward. 
 
De finale in verliezersronde tussen Sint Maarten 2  en Sint Maarten 5  werd 
gewonnen door Sint Maarten 2 op de stand 5-1 en 6-2. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs:       De Bron 1; Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke 

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

3e prijs: De Bron 2; Silvan Elzinga, Edwin Yska en Remco Yska 

3e prijs: De Opbouw; Marije Kuperus, Luke Prinsen en Emy Draaisma   

Verliezersronde: 

1e prijs: Sint Maarten 2; Jurjen van Dalfsen en Joran Bouwknecht 

2e prijs: Sint Maarten 5; Mariska Galema, Laas van Dalfsen en Ilona Palsma 
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Staande v.l.n.r.  Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke van basisschool De Bron. 
Zittend v.l.n.r. Tymen Bijlsma, Hylke Bijlsma en Jolle Ouderkerken van OBS De Blinker 

 
 
Primera ledenpartij voor senioren op woensdagavond 31 mei 
Op de lijst stonden 18 kaatsers en de sponsor van deze wedstrijd was Primera 
Bolsward. Wij zijn de heer Engelmoer dan ook veel dank verschuldigd dat hij deze 
wedstrijd financieel wilde ondersteunen.  
De 18 kaatsers waren verdeeld in 6 A-, 6 B- en 6 C-maten. Er werd gekaatst met 
drie verschillende lijsten. In elke categorie waren er twee individuele prijzen te 
winnen. De prijzen waren waardebonnen die besteed kunnen worden bij de 
Primera en er werd fel doch  zoals we in Bolsward gewend zijn sportief gekaatst. 
In de A-klasse ging de krans naar Sander Bruinsma met totaal 21 punten. Julian 
Faber werd tweede met twee gewonnen partijen en een verliespartij (tegen 
Sander). De B-klasse bracht de meeste spanning, vooral wie de tweede prijs zou 
krijgen. Er waren twee die op 15 punten kwamen. De tegen-eersten moesten dus 
de beslissing brengen. Pieter Feenstra had 11 eersten tegen en Bauke Cuperus 
had net eentje minder tegen. Zo zie je maar weer dat je in dit systeem, ondanks 
een 5-1 nederlaag toch in de prijzen kunt vallen. 
Tot slot de matadoren van de C-klasse. Ook hier was er ééntje met 3 winstpartijen: 
Johan Bekema. Tweede in deze klasse werd Bertus Veldman met 18 punten. 
 
A klasse: B klasse: C klasse: 

1e  Sander Bruinsma 1e  Tsjerk Okkema 1e  Johan Bekema 

2e  Julian Faber 2e  Bauke Cuperus 2e  Bertus Veldman 

 
‘De Bron’ uit Bolsward wint schoolkaatsen de Lytse PC te Franeker op 7 juni 
Het schoolkaatskampioenschap op het Sjûkelân voor de meisjes in Franeker is 
een zege geworden voor basisschool ‘ de Bron’ uit Bolsward. Noa Elzinga, Femke 
Folkerts en Inge Blanke toonden zich woensdag het sterkste drietal. De eerst twee 
omlopen werden vrij gemakkelijk gewonnen. In de derde omloop moest ‘de Bron’ 
tegen het sterke partuur van Dronryp. Een sterke start zorgde ervoor dat de 
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voorsprong behouden kon worden en de partij gewonnen werd. Hiermee was een 
finaleplaats bereikt. Hierin moesten ze het opnemen tegen Hommerts. Ook een 
goed partuur op voorhand. Opnieuw een sterk begin waardoor de zege nooit in 
gevaar is gekomen. Voor het eerst in de schoolhistorie is een partuur van ‘de Bron’ 
schoolkaatskampioen van Fryslân geworden! 
 
Uitslag: 

1e prijs: ‘De Bron’ Bolsward; Noa Elzinga, Femke Folkerts en Inge Blanke 

2e prijs: ‘Van Haersma Bumaschool’ Hommerts; Jetske de Boer, Frieda Hofman 
  en Sascha van Vught. 

3e prijs: ‘It Tredde Sté’ Jirnsum; Janna Posthumus, Rixt de Jong en Fardau Terra 

 
 

 
v.l.n.r. Noa Elzinga, Femke Folkerts, Inge Blanke en begeleider Janneke Pagels 

 
 
Detmar en Troost Notarissen Avondledenpartij jeugd op donderdagavond 8 juni 
Donderdagavond 8 juni werd de Detmar en Troost Notarissen Avond 
Jeugdledenpartij georganiseerd. Tijdens deze zeer gezellige avond werd er 
sportief gestreden om de prijzen. Voor de kabouters was er een circuit met allerlei 
kaatsspelletjes waar bij de verschillende onderdelen punten konden worden 
gescoord. 
 
Welpen: Schooljeugd: 

1e  Sylvan Elzinga   1e  Yoram Elzinga 

2e  Iris Haga 2e  Evelyn Boonstra 

3e  Jolle Ouderkerken 3e  Marije Kuperus 
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Deelnemers in de categorie Schooljongens en Schoolmeisjes 

 

Deelnemers in de categorie Welpen jongens en Welpen meisjes 

 
Winnaars kabouters A Klasse  

v.l.n.r. Lenthe Spoelstra, Yde Wijnia, Sylvan Helfrich, 
Elsa Sybrandi en Joyce Brattinga. 

 

 
Winnaars kabouters B Klasse  

v.l.n.r. Rianne Cuperus, Froukje Patricia Blanke, Petra Bekema en zittend Thys de Boer 
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Federatie WBW- Jeugdpartij op zaterdag 10 juni 
Zaterdag 10 juni was het Federatiedag in Bolsward. Er werd gekaatst in zes 
categorieën. De welpen meisjes kaatsten in een poule, omdat er slechts vier 
parturen meededen. Slechts één van de vier parturen wist al hun drie wedstrijden 
te winnen. Dat waren Brecht Renema en Marit Steigenga. Zij gingen dan ook met 
de kransen naar huis. Tweede werden Maud van der Veen en Fenna Cuperus die 
18 punten behaalden. In de finale van de jongens pupillen wonnen Douwe en Joop 
met een 5-5 6-6 stand. De finale schoolmeisjes werd met 5-2 en 6-4 beslist. 
Vermeldenswaard is nog dat Frieda werd bijgeloot. Zij verloren de eerste partij nog 
na een 5-0 voorsprong (samen met Emma Lok). 
 

Welpen meisjes (4 parturen)  

1e prijs: Brecht Renema (Heeg) en Marit Steigenga (Bolsward) 

2e prijs: Maud van der Veen (Arum) en Fenna Cuperus (Bolsward) 

Welpen jongens (8 parturen)   

1e prijs:  Tymen Bijlsma (Bolsward) en Kyano van Swinden Koopmans (Exmorra) 

2e prijs: Silvan Elzinga (Bolsward) en Jurre Bosch (Arum) 

Verliezersronde 

1e prijs:  Edwin Arjen Yska (Bolsward) en Sander Kuipers (Arum) 
Pupillen jongens (6 parturen) 

1e prijs:  Douwe de Jager (Workum) en Joop Groenveld (Bolsward) 

2e prijs: Marc Okkema (Witmarsum) en Marc Jorna (Arum) 

Pupillen meisjes (7 parturen) 

1e prijs:  Ellen de Jong en Nynke Kuipers (beiden Workum) 

2e prijs: Hilde Stremler (Exmorra) en Jellie van Abbema (Schettens) 

Verliezersronde 

1e prijs: Judith Cuperus (Nijland) en Mare Michelle Galema (Workum) 

Schoolmeisjes (8 parturen) 

1e prijs: Femke Folkerts (Bolsward) en Frieda Hofman (Hommerts) 

2e prijs: Noa Elzinga (Bolsward) en Lieke Steigenga (Exmorra) 

Verliezersronde 

1e prijs: Rixt Blanke (Bolsward) en Lynette Ypeij (Witmarsum) 

Schooljongens (11 parturen) 

1e prijs: Dietmer Kuperus (Bolsward) en Michel Hendriks (Balk) 

2e prijs: Sil Nota (Workum) en Stefan Yska (Bolsward) 

3e prijs:  Pieter Breeuwsma (Nijland) en Julian Kuipers (Workum) 

Verliezersronde 

1e prijs: Jari Visser (Witmarsum) en Xander van Berkum (Makkum) 

2e prijs: Jurjen Fokkema (Harlingen) en Christiaan Wijnia (Bolsward) 

 
Van der Pol Familiekaatsen op zondag 25 juni 
De jaarlijkse Van der Pol-Familiepartij werd dit jaar een prooi voor de familie 
Bouwhuis. De partij trok dit jaar 16 families naar ’t Oordje. 
De wedstrijd werd mogelijk gemaakt door technisch installatiebedrijf van der Pol. 
Hendrik, Feikje en Marten Faber lieten in de finale geen spaan heel van de familie 
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Houtsma (Clara Houtsma, Albert Leeuwen en Cor Jacobsen) door met 5-0 en 6-0 
te winnen. 
 
In de eerste omloop werd bepaald wie in de winnaarsronde en wie in de 
verliezersronde zou kaatsen. De familie Bouwhuis kwam in de finale door 
achtereenvolgens te winnen van de familie Blanke (Idske Zijlstra, Inge Blanke en 
Rixt Blanke), de familie Faber (Julian Faber, Theo van der Veen en Daniël 
Bruinsma) en in de halve finale van de familie Kuperus (Dietmer Kuperus, Marten 
Leijenaar en Pieter Jan Leijenaar). 
De familie Houtsma won in de eerste omloop van de familie Bekema (Frans 
Bekema, Anna IJdema en Johan Bekema), in de tweede omloop van de familie 
Knol (Cor, Ane-Jan en Gijsbert) en in de halve finale van de familie Bekema (Johan 
Bekema, Leo Bekema en Leon Bekema). 
De verliezersronde werd een prooi Willem Jan Postma, Douwina Zuidema en 
Jasper Zuidema. Ook zij wonnen de finale gemakkelijk. In deze partij werd het 5-
0 en 6-2 van Frans Bekema, Anna IJdema en Johan Bekema. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs  fam. Bouwhuis; Hendrik Bouwhuis, Feikje Bouwhuis en Marten Faber 

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

3e prijs  fam. Bekema; Johan Bekema, Leo Bekema en Leon Bekema 

3e prijs  fam. Kuperus; Dietmer Kuperus, Marten Leijenaar en Pieter Jan Leijenaar 

Verliezersronde: 

1e prijs  fam. Postma; Willem Jan Postma, Douwina Zuidema en Jasper Zuidema 

2e prijs fam. Bekema;  Frans Bekema, Anna IJdema en Johan Bekema 

3e prijs  fam. Blanke; Idske Zijlstra, Inge Blanke en Rixt Blanke 

3e prijs  fam. Bruinsma; Johan Bruinsma, Michelle en Monique Bruinsma 

 
De prijswinnaars van de Van der Pol- familiepartij 
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A.P van der Feer  Jeugdledenpartij op donderdag 29 juni 
Op donderdag 29 juni werd de A.P. van der Feer partij gekaatst. Zo’n 60 
jeugdleden van alle categorieën waren deze dag actief op ’t Oordje. De kabouters 
hebben een kaatsspelletjescircuit afgelegd en de welpen, pupillen en schooljeugd 
kaatsten drie verschillende lijsten. 
De kabouters moesten onder andere kaatsballetjes rollen, opslaan en uitslaan. In 
5 verschillende spelletjes konden zij punten verdienen.  
Maar liefst 24 welpen streden met elkaar om 5 verschillende prijzen. Hier was de 
uitslag behoorlijk spannend. De nummers 1, 2 en 3 hadden 21 punten en de 
nummer 4 en 5 hadden 19 ieder punten. Dit ging dus allemaal om de tegen 
eersten. Na veel rekenwerk, controles en een laatste check waren de 
prijswinnaars bekend. 
Het was aanmerkelijk rustiger op het veld van de pupillen. Hier vochten 9 
jeugdigen om 3 prijzen. De winnares was oppermachtig, maar daaronder was het 
nog heel spannend.  
De schooljeugd had een mooi bezette lijst met 12 toppers. Zij bleven in de lijn van 
wat ook de welpen en pupillen hadden gedaan, want ook hier was het niet zomaar 
beslist. Bij de nummers 1 en 2 hing het weer van de tegen eersten af, Evelien 
Boonstra en Dietmer Kuperus hadden beide aan het eind van de rit 21 punten. De 
nummer 1 had maar 7 tegen eersten, de nummer 2 had er ééntje meer. Ze 
kaatsten de laatste wedstrijd echter samen, dus voor de tijd wisten ze zelf al, dat 
wanneer ze wonnen, wie de krans mee naar huis zou nemen.  
Al met al een hele spannende leuke kaatsdag, waarbij elke deelnemer naar huis 
ging met een muurkaatsbal! 
 
Kabouters: Pupillen: (9 deelnemers) 

1e  Silvan Helfrich   1e  Inge Blanke 

2e  Jesse Velting 2e  Joop Groenveld 

3e  Jurre Beintema 3e  Nanne Hooghiemstra 

Welpen:  (24 deelnemers) Schooljeugd: (12 deelnemers) 

1e  Tijmen Bijlsma  1e  Evelien Boonstra 

2e  Hedzer Prinsen 2e  Dietmer Kuperus 

3e  Bente Kooistra 3e  Christiaan Wijnia 

4e  Ilona Palsma  

5e  Jildou Terpstra  

 

 
De deelnemers van de kabouters B-klasse   De deelnemers van de kabouters A-klasse 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward,februari  2018 39 

 

 
39 

 
v.l.n.r. Bent Kooistra, Hedzer Prinsen, Tymen Bijlsma,     v.l.n.r. Joop Groenveld, Inge Blanke 

Ilona Palsma en Jildou Terpstra.    en Nanne Hooghiemstra 
 

 
v.l.n.r  Dietmer Kuperus, Evelien Boonstra en Christiaan Wijnia 

 
Slagerij Yde de Boer Pearkekeatsen op zondag 2 juli 
Zondag 2 juli stonden er 13 pearkes op de lijst voor de jaarlijkse Slagerij de Boer 
partij. In de eerste omloop werd er gelijk flink gestreden. Alleen de partij van Rika 
en Hendrik was het machtsverschil duidelijk merkbaar getuige de met een 5-0 
overwinning tegen Akkelys Hiemstra met Hendry Steigenga. Een opvallende 
overwinning van 5-1 was door Ryanne Reinsma met Gijsbert Knol op Michelle 
Bruinsma met Leon Bekema.  
In de winnaarsronde was de tweede omloop weinig spannend. In de halve finale 
troffen Tessa Booms met Sander Bruinsma het pearke Idske Zijlstra en good-old 
Johan Bekema. Met een staande nummer in de tweede omloop hadden Tessa en 
Sander een partij minder in de benen. Idske en Johan konden het met een 5-5 
eindstand net niet staande houden tegen de jongelui en bleef het voor hen bij een 
derde prijs. 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward,februari  2018 40 

 

 
40 

De andere halve finale werd verkaatst tussen Feikje Bouwhuis met Rutger Vallinga 
en Rika van Dijkhuizen met Hendrik Bouwhuis. In deze partij werd de broer-zus 
liefde even opzij gezet en flink fanatiek gekaatst. Rika en Hendrik bleken 
uiteindelijk de sterksten en belanden in de finale met een 5-3 overwinning. Feikje 
en Rutger verlieten het speelveld met een verdiende derde prijs. 
De finale werd gespeeld tussen Tessa Booms met Sander Bruinsma en zij wisten 
in deze partij helaas niet genoeg punten binnen te halen om er een spannende 
partij van te maken. Rika van Dijkhuizen en Hendrik Bouwhuis wisten ook dit jaar 
met degelijk kaatsen afgewisseld met vele sterke op- en uitslag ballen de eerste 
prijs te behalen. 
 
Onze dank voor deze geweldige partij gaat uit naar de sponsor Slagerij de Boer. 
Yde de Boer kwam persoonlijk nog langs op het inmiddels zonnige kaatsveld om 
het publiek en de kaatsers te voorzien van een heerlijk stukje worst. 
 

Uitslag: 

1e prijs  Rika van Dijkhuizen en Hendrik Bouwhuis 

2e prijs  Tessa Booms & Sander Bruinsma 

3e prijs  Idske Zijlstra & Johan Bekema 

3e prijs  Feikje Bouwhuis & Rutger Vallinga 

Verliezersronde 

1e prijs  Gejanne Hiemstra & Willem Jan Postma 

2e prijs  Jennifer Haga & Pieter Feenstra 

 

 
De prijswinnaars van het Pearkekeatsen 

 
Súdwest- Fryslân Partij op zaterdag 8 juli 
Zaterdag 8 juli werd voor de 8e keer de SWF-partij georganiseerd. Met 11 partuur 
bij de dames, 14 partuur in de C-klasse, 16 partuur bij de B-klasse en 8 partuur bij 
de A-klasse was er weer een partuur meer dan vorig jaar. Een prachtige lijst van 
totaal 49 parturen.  
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Voordat er werd gekaatst, kwamen alle parturen op de foto met op de achtergrond 
het sponsorbord. Later op de dag kregen alle kaatsers hun foto in een lijstje, ter 
herinnering aan deze dag. Naast het kaatsen was er ook een verloting, met als 
hoofdprijs een ballonvaart (met Mark Brouwer als winnaar). Ook het 
trommelbûtsen was weer een succes. Een kaatsbal opslaan en proberen in de 
wasmachine te slaan leverde 6 biertjes op. Onder begeleiding van zanger Jeen 
Waterlander werd er na de prijsuitreiking ook hier gestreden voor een ballonvaart 
en die werd uiteindelijk gewonnen door Willem Jan Postma.  
 
Tijdens het kaatsen waren er diverse premies te winnen met zitballen, 
bovenslagen, kaats voorbij of zelfs met kwaad slaan. Nieuw dit jaar waren de 
hoepels met een net op een paal achter de boven (2 bij elk veld). Wie hier een bal 
in sloeg kon op het eind van de dag ook een ballonvaart winnen. Uiteindelijk waren 
er 4 personen die de bal in het net sloegen. Het lot bepaalde uiteindelijk dat Idske 
Zijlstra deze prijs in ontvangst mocht nemen. Zij had dan ook de kwaliteit om dit 
zelfs twee keer te doen. 
 
De superhoofdprijs, een ballonvaart, werd verloot onder de vier krans winnende 
parturen. Ook dit jaar greep Judy weer mis en ging deze prijs uiteindelijk naar de 
winnaars van de A-klasse. Even voor  9 uur ’s avonds ging de ballon vanaf het 
kaatsveld omhoog. Thomas, René, Chris, Idske, Willem Jan en Mark stapten in en 
gingen bijna recht omhoog, doordat er nauwelijks wind stond. Uiteindelijk stegen 
zij tot grote hoogte (ca. 1.000 meter) en hadden zij een waanzinnig en uitzonderlijk 
goed uitzicht (ze konden Duitsland zelf zien). Na een prachtige reis en bijzondere 
ervaring zijn ze zeer rustig geland bij Heeg om daarna de dag nog met een hapje 
en een drankje in Bolsward af te sluiten. 
 
 
Heren A: 

1e prijs: Thomas van Zuiden (koning) , René Anema  en Chris Anema 

2e prijs: Sybren Poelsma, Hendrik Sweering en Meindert Bonnema 

Verliezersronde 

1e prijs:   Danny Roos, Stefan van der Weg en Bauke Dijkstra 

2e prijs:   Ane Jan Knol, Jan Geert Dijkstra en Melvin Tolsma 

Heren B klasse: 

1e prijs:   Durk Kuipers, Gabe-Jan van Popta (koning) en Dirk-Henk Kuipers 

2e prijs:   Theo van der Veen, Daniël Bruinsma en Juliana Faber 

3e prijs:   Peter van Dalfsen, Hendrik Galema en Sjoerd T. Kooistra 

3e prijs:   Ids de Boer, Wytse Hofstee en Jan Flapper 

Verliezersronde 

1e prijs:   Thys Strikwerda,  Johan Bloemhof en René Nieuwenhuis 

2e prijs:   Hans van Swinden, Douwe Postma en Robert van Swinden 

Heren C klasse: 

1e prijs:   Ate Speerstra, Harry Bonnema en Germ Wijnia (koning) 

2e prijs:   Tjitte Verbeek, Feite Kleinstra en Moniek Bruinsma 

3e prijs:   Klaas Foeke Wynia, Eddie Stoelwinder en Klaas Boersma 

3e prijs:   Tjeerd Wesselius, Ronald Veenstra en Christiaan Eijer 
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Verliezersronde 

1e prijs:   Lolke Bosch,  Jorrit Tolsma en Sake Bosch 

2e prijs:   Teake Kooistra, Johan Lenz en Sjaak Bekema 

Dames-klasse: 

1e prijs:  Michelle Bruinsma, Judy Bergsma en Idske Zijlstra (koningin) 

2e prijs:  Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Bianca van der Veen 

3e prijs:  Jikke Bergsma, Geeske Hibma en Iris Bouwhuis 

Verliezersronde 

1e prijs:  Jannie Visser,  Sandra Wagenaar en Esther Hofstra-de Vries 

2e prijs:  Tryntsje Bouma, Jildou Jorritsma en Jitske Plantinga 

 
 

  
De prijswinnaars van de Súdwest-Fryslânpartij 

 
 

BEB-jeugdpartij op vrijdagavond 14 juli 
De wedstrijdlijst bestond bij de welpen uit 6 parturen en er werd gekaatst in 2 
poules van drie parturen. Bij de pupillen streden ook twee poules met ieder drie 
parturen om een finaleplaats. Bij de schooljeugd waren er acht parturen en er werd 
gekaatst volgens het afvalsysteem met een verliezersronde. 
 
Welpen: Schooljeugd: 

1e  Timo Poelmans en Lieke Ettema 1e  Jacco Tolsma en Mirna Feenstra 

2e  Fenna Cuperus en Ilona Palsma 2e  Dietmer Kuperus en Ingeborg Brattinga 

Pupillen: Verliezersronde 

1e  Sydo Dijkstra en Stijn Feenstra  1e  Marije Kuperus en Niels Steiginga 

2e  Tijmen Bijlsma en Mathijs Fontein 2e  Jessie Rekker en Lynette Ypeij 

 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward,februari  2018 43 

 

 
43 

Bloemen van Irispartij op zondag 30 juli 
Onder prachtige weersomstandigheden werd er door 10 parturen gestreden om 
de prijzen in de Bloemen van Irispartij. Door deze bloemisterij waren prachtige 
bloemen alsmede bloemenbonnen ter beschikking gesteld. Ook de schitterende 
kransen waren door Bloemen van Iris verzorgd en bleken zo zwaar van de 
bloemen dat de latere prijswinnaars bij het fotomoment door de knieën moesten 
zakken. 
Na de eerste omloop, waarin 2 partijen op 5-5 werden beslist en de andere ook 
een spannend verloop lieten zien, werd de partij voortgezet in een winnaars- en 
verliezersronde. 
In de winnaarsronde trokken Julian Faber, Johan Bruinsma en Berry de Jong aan 
het langste eind met 5-1 6-2 tegen Sjoerd Teake Kooistra, Pieter Feenstra en Cor 
Knol. 
Sander Bruinsma, Ferdinand van der Zee en Willeke van der Belt waren te sterk 
met 5-2 6-2 voor Gijsbert Knol, Ids de Boer en Jeanne Galema. Sander en 
consorten kregen een staand nummer terwijl Leon Bekema, Tjebbe Galema en 
Shirley Beets probeerden om partuur Julian Faber te verschalken. Met 5-4 6-4 
lukte dit net niet waardoor zij tevreden moesten zijn met de 3e prijs. De finale 
tussen vader en zoon Bruinsma met hun maten gaf een verbale strijd te zien. 
Uiteindelijk trok vader Bruinsma met zijn partuurgenoten aan het langste eind door 
met 5-3 6-2 te winnen. 
 
De verliezersronde gaf wat minder spannende partijen te zien. Het partuur Anne 
Jan Knol, Bauke Cuperus en Arlies van der Brug troffen in de finale Idske Zijlstra, 
Frans Bekema en Peter Siemensma. Na een gelijk opgaande strijd tot 5-4 kwamen 
Ane-Jan c.s. op 6-4. Door Peter Siemensma werd schoonzoon Bauke Cuperus op 
een opgooier getrakteerd die Bauke in stijl over de boven sloeg en de partij 
daarmee besliste. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs:  Julian Faber, Johan Bruinsma en Berry de Jong 

2e prijs:  Sander Bruinsma, Ferdinand van der Zee en Willeke van der Belt 

3e prijs: Leon Bekema, Tjebbe Galema en Shirley Beets 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Ane-Jan Knol, Bauke Cuperus en Arlies van der Brug 

2e prijs:  Idske Zijlstra, Frans Bekema en Peter Siemensma 
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De prijswinnaars van de Iris-partij 

 
 

 
v.l.n.r. Julian Faber, Johan Bruinsma en Berry de Jong 

 
Avondledenpartij voor senioren op woensdag 16 augustus 
Op woensdag 16 augustus stond een Avondledenpartij op het programma. 
Ondanks de vakantietijd waren er nog 16 liefhebbers die zich hadden aangemeld. 
Er werd gekaatst met drie verschillende lijsten. Van de negen verkaatste partijen 
eindigden er drie in 5-5, twee in 5-4, drie in 5-3 en ééntje in 5-0. 
Er was slechts één persoon die al de drie partijen verloor. Dat was Steven Nesse. 
Als beloning won hij de poedelprijs die bestond uit een zakje snoep. 
Er waren drie personen die al hun drie partijen wonnen. Dat waren Thijs Galema, 
Brian Zeilmaker en Johan Bekema, zodat de tegen-eersten de beslissing moesten 
brengen. 
 
Uitslag: 

1e prijs:  Thijs Galema  21 punten  (8 tegen) 

2e prijs:  Brian Zeilmaker 21 punten (11 tegen) 

3e prijs: Johan Bekema 21 punten (15 tegen) 

4e prijs:  Gijsbert Knol  19 punten (14 tegen) 

5e prijs: Hendrik Bouwhuis 18 punten (15 tegen) 

 
 

Thijs Galema     

http://siemensma.info/images/kaatsen/irispartij2017/_A006621.JPG
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Diekje ledenpartij op zondag 20 augustus 
Totaal 7 parturen hadden zich aangemeld voor deze senioren vrije formatiepartij. 
Er werd gekaatst in twee poules met 4 en 3 parturen. De poulewinnaar plaatste 
zich voor de finale. René Nieuwenhuis, Marco Nieuwenhuis en  Ane-Jan Knol 
werden met 18 punten ( tweemaal winst en één keer verlies) winnaar van Poule 
A.  In poule B was de winst met 14 punten ( twee gewonnen partijen) voor Grietje 
Yska, Anneke Tuinenga en Willem Jan Postma. De finale werd een overwinning 
voor Grietje Yska met haar maten op de stand 5-5 en 6-4.   
 
Uitslag: 

1e prijs: Grietje Yska, Anneke Tuinenga en Willem Jan Postma 

2e prijs: René Nieuwenhuis, Marco Nieuwenhuis en  Ane-Jan Knol 

 
Lunchroom Miedema Patat Jeugdledenpartij op donderdag 31 augustus 
Donderdag 31 augustus 2017 was de Miedema patat partij. De 
weersvoorspellingen waren niet echt denderend, maar gelukkig viel dit reuze mee! 
De enige echte bui die er was, kwam keurig rond etenstijd, dus toen hebben we 
met zijn allen genoten van een heerlijk patatje. Daarnaast werd er natuurlijk 
fanatiek gekaatst. In elke categorie, schooljeugd, pupillen en welpen, werd er in 
een poulesysteem gekaatst. Het was een prachtige dag met veel leuke wedstrijden 
en heerlijke patat! Miedema en kaatsers, bedankt! 
 
Welpen: 

1e prijs:  Fenna Cuperus en Ilona Palsma 

2e prijs: Iris Haga en Arne Pieksma 

Pupillen: 

1e prijs:  Inge Blanke en Rogier Feenstra 

Schooljeugd: 

1e prijs:  Dietmer Kuperus en Kees Bekema 

2e prijs: Noa Elzinga, Jelle Jon Bouwman en Lisanne Leijenaar 

 

 
Alle prijswinnaars van de Miedema's Lunchroom patatpartij 
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Kind-Ouderpartij op zaterdag 2 september 
Op zaterdag 2 september mocht de jeugd eindelijk met hun ouders (of tantes, 
oudere vrienden, Johan Bekema, enz) kaatsen. Zo’n partij is altijd weer speciaal. 
Ouders staan plotseling met een andere instelling in het veld en de jeugd is alleen 
maar feller en gebrand om te winnen! 
Er werd gekaatst in drie categorieën; kabouters, welpen en schooljeugd. Bij de 
kabouters en de schooljeugd werd er in een poule gekaatst, bij de welpen werd 
een lijst afgewerkt. 
 
Kabouters: (4 parturen) 

1e prijs:  Steyn Wijbenga en Anja Terpstra 

2e prijs:  Elbrich Ouderkerken en Hielke Ouderkerken 

Welpen: (9 parturen) 

1e prijs:  Tymen Bijlsma en Diny van der Veen 

2e prijs:  Fenna Cuperus en Bauke Cuperus 

1e prijs verl: Jildou Terpstra en Douwe Jan Terpstra 

Schooljeugd: (4 parturen) 

1e prijs:  Rutger Altenburg en Ridsert Altenburg 

2e prijs:  Emma Lok en Hans Lok 
 

 
Steijn Wijbenga en Anja Terpstra 

 

  
Jildou Terpstra en Douwe-Jan Terpstra 

  
Diny van der Veen en Tymen Bijlsma 

 
Ridsert Altenburg en Rutger Altenburg  
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Alle prijswinnaars van de Ouder-Kind Partij 

 
 

7.16 Successen leden KV Bolsward op K.N.K.B.wedstrijden 
 
Voor KV Bolsward was het seizoen 2017 een buitengewoon succesvol kaatsjaar. 
De absolute hoogtepunten waren de overwinningen op de Freule en het NK 
Pupillen Meisjes. Daarnaast  wisten de pupillen meisjes (Inge Blanke, Femke 
Folkerts en Noa Elzinga) het afdelingsklassement K.N.K.B. te winnen. De jongens 
(Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard) behaalden een eervolle 
tweede plaats achter Exmorra bij het afdelingsklassement K.N.K.B. Om het succes 
compleet te maken wisten de schoolmeisjes (Jessie Rekker, Rixt Blanke en Famke 
Zijlstra) beslag te leggen op de derde plaats in het afdelingsklassement K.N.K.B. 
 
De successen van de afdelingsparturen van KV Bolsward 
De jongens (Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard) behaalden in: 

 Wier   1e prijs 

 Witmarsum  2e prijs 

 Wommels Freule  1e prijs 

 Jellum- Bears 3e prijs 

 Pingjum  1e prijs 
 

 
 
 
 
 

v.l.n.r. na de prijsuitreiking op de Freule Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard 
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De pupillenmeisjes (Inge Blanke, Femke Folkerts en Noa Elzinga) waren 
succesvol in: 

 Mantgum   1e prijs 

 Heerenveen NK  1e prijs 
 

 
v.l.n.r. Inge Blanke, Femke Folkerts en Noa Elzinga 

 
De schoolmeisjes 1 (Jessie Rekker, Rixt Blanke en Famke Zijlstra) wonnen in: 

 Stiens   3e prijs 

 Raerd  2e prijs 
 
De schoolmeisjes 2  (Lisanne 
Lijenaar, Anne Galama en Marije 
Kuperus) wonnen in: 

 Stiens  3e prijs 
 
De schooljongens  (Dietmer 
Kuperus, Yoram Elzinga en Jelle 
Jon Bouwman) veroverden een 
prijs in: 

 Dronrijp  3e prijs 
 
De welpenjongens  (Edwin Arjen 
Yska, Silvan Elzinga en Tijmen 
Bijlsma) wonnen de enige 
afdelingswedstrijd in: 

 Jirnsum  1e prijs 
 

 
v.l.n.r. Edwin Yska, Silvan Elzinga en Tijmen Bijlsma met begeleider Gert-Jan Abma 

 
Persoonlijke successen 
Individueel hebben totaal 29 leden van KV Bolsward één of meerdere keren een 
prijs behaald op een K.N.K.B.-wedstrijd; namelijk 8 senioren (2016 ook 8) en 21 
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jeugdleden (2016 – 17). De 8 senioren wonnen gezamenlijk 33 prijzen (2016 – 31) 
en de 21 jeugdleden keerden maar liefst 116 (2016 – 85) met een prijs terug naar 
Bolsward! Een uitstekende prestatie en bovenal de beloning voor de inzet en heel 
veel trainen. 
 
Tevens een prachtig succes voor de trainers en de coaches en tot grote 
voldoening van de ouders die ieder weekend de jeugdige kaatsers naar de 
kaatsvelden in Fryslân brengen. Al met al prachtige sportieve prestaties waar KV 
Bolsward trots op mag zijn! 
 
Noa Elzinga was het meest succesvol en veroverde 14 keer een prijs wat goed 
was voor 34 punten en ze werd hiermee de winnaar van het individueel 
jaarklassement van de K.N.K.B. bij de pupillen meisjes. Voor Femke Folkerts was 
er in deze categorie een prachtige tweede plaats. 
 

 
Noa Elzinga 

 
Femke Folkerts 

 
 
 
Jelle Cnossen bezette bij het individueel jaarklassement van de 
K.N.K. B. bij de jongenscategorie een fraaie derde plaats. 

 
 

 

Jelle Cnossen 

 
Hoge klasseringen waren er bij de 
schoolmeisjes voor Lisanne Lijenaar met 
een vierde plaats en voor Jessie Rekker 
met een vijfde plaats bij het individueel 
jaarklassement van de K.N.K. B. 
 

 
. 

 
 
Bij de welpen jongens in het individueel jaarklassement van de 
K.N.K. B. behaalde Edwin Arjen Yska een keurige vijfde plaats. 
 

 

Edwin Arjen Yska 

 
Lisanne Lijenaar 

  
Jessie Rekker 
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7.17 Andere activiteiten 
 

Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote 2017 te Oosterlittens   
Bolsward verloor in Easterlittens na een spannende wedstrijd in de voorronde van 
Mantgum met 7-6. Het Jeu de Pelote team van KV Bolsward was samengesteld 
uit Peter van Zuiden, Ane-Jan Knol, Gijsbert Knol, Hendrik Jan van der Velde en 
Sander Bruinsma. 
 
Bedrijfskaatsen en Politiekaatsen 
De 70e bedrijfskaatspartij vond plaats op zaterdag 17 juni met 20 parturen op de 
lijst. Het partuur Politie Bolsward heeft in 2017 de titel geprolongeerd. 
Het politiekaatsen werd gehouden op 22 juni, traditioneel op de donderdag van de 
Heamieldagen. Het Politiekaatsen werd dit jaar voor de 30ste keer verkaatst. 
 
Einduitslag competitiekaatsen jeugd 2017 
Ook in 2017 is de jeugd weer volop bezig geweest met het competitiekaatsen. Net 
als vorig jaar was het competitiekaatsen na de training op maandagavond. 
Competitieleider Dirk Kuperus hield iedere week zeer nauwkeurig alle standen bij. 
Totaal hebben 64 meisjes en jongens deelgenomen aan de jeugdcompetitie die 
was ingedeeld in zes verschillende categorieën.  
 
De wisselbekers en de herinneringsmedailles werden op zondag 4 september 
uitgereikt na de Kind-Ouderpartij.  
 
Welpen jongens: Welpen meisjes: 

1e  Timo Poelmans  39 punten 1e  Liset Feenstra  21 punten 

2e  Arne-Yme Pieksma 33 punten 2e  Iris Haga   18 punten (13x) 

3e  Tymen Bijlsma  30 punten 3e  Minke Tjalsma  18 punten (16x) 

Pupillen jongens: Pupillen meisjes: 

1e  Chris Deelen  33 punten 1e  Femke Folkerts  30 punten (11x) 

2e  Maurice Eppinga 21 punten 2e  Noa Elzinga  30 punten (14x) 

3e  Rutger Altenburg 18 punten 3e  Inge Blanke  18 punten 

Schooljongens: Schoolmeisjes: 

1e  Kees Bekema  21 punten 1e  Mirna Feenstra  30 punten 

2e  Jelle Jon Bouwman 18 punten 2e  Marije Kuperus  27 punten 

3e  Dietmer Kuperus 15 punten 3e  Lisanne Leijenaar 24 punten 

 
 
Klaas Kingmatrofee voor Jelle Cnossen 
Jelle Cnossen 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 kaatsvereniging Bolsward om jaarlijks een 
jeugdlid van de vereniging te eren die de kaatsvereniging op een positieve manier 
uitdraagt. Dit betekent dat de prijs niet altijd hoeft te gaan naar de beste kaatser 
van de vereniging. De jury heeft na lang beraad besloten deze prijs aan Jelle 
Cnossen toe te kennen. 
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Voorzitter Lammert Leeuwen overhandigt Jelle Cnossen de Klaas Kingma trofee 

 
Uitslag competitiekaatsen heren en dames 2017 
Op de slotavond woensdag 6 september werd er voor de laatste keer in 2017 
gekaatst om de punten in competitieverband.    
Er hebben dit jaar 47 (6 dames en 41 heren) deelgenomen aan de competitie. In 
2016 waren er totaal 52 deelnemers (11 dames en 41 heren). 
De top vier van de deelnemers lagen qua aantal punten zo dicht bij elkaar, dat de 
laatste avond de beslissing moest geven wie de eerste prijs zou winnen. 
Uiteindelijk sleepte Johan Bekema de meeste punten naar binnen en mocht als 
winnaar de beker mee naar huis nemen. 
 
Het kaatsseizoen werd in de kantine gezellig afgesloten met een hapje en een 
drankje. De heren Holly de Jong en Klaas Zijlstra kregen namens de kaatsers nog 
een bloemetje aangeboden als dank voor het veldleggen gedurende het gehele 
seizoen. Ook was er namens de kaatsers een woord van dank aan de 
competitieleiders Pieter Feenstra en Wopke Stienstra. 
 
Senioren competitiekaatsen 

1e  Johan Bekema  77 punten 

2e  Rutger Vallinga  74 punten (in 13x) 

3e  Cor Knol   74 punten (in 14x) 

4e  Gijsbert Knol  72 punten 

5e  Julian Faber  71 punten 

6e  Piet van Zuiden  60 punten 

7e  Jan Houwer  59 punten 

8e  Bauke Cuperus  58 punten 

9e  Gert-Jan Abma  54 punten 

10e Ane-Jan Knol:  51 punten 
 

v.l.n.r. Pieter Feenstra, Johan Bekema en Wopke Stienstra 
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Freulewinnaars gehuldigd in Bolsward 
Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen en Menno Galama zijn vrijdagavond 11 augustus 
tijdens de koopavond gehuldigd in het centrum van Bolsward door de 
ondernemers van Bolsward. 
 

Het winnende partuur voer 
samen met hun coach en 
familie in de rondvaartboot door 
de grachten van Bolsward en 
werden toegejuicht door het 
winkelend publiek. 
 

 

 
 

 
Huldiging van de Freulewinnaars en van het NK meisjes pupillen 
Het was een avond vol hoogtepunten, vrijdag 22 september, in de kaatskantine 
van KV Bolsward. Tijdens de officiële receptie werden de Freulewinnaars en het 
meisjespartuur dat het Nederlands kampioenschap meisjes pupillen won, nog 
eens in het zonnetje gezet. 
 
De verrassing was groot, toen Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard 
op 9 augustus de Freule wonnen. Immers, Exmorra was de grote favoriet en 
Bolsward behoorde hoogstens tot de outsiders. Niets was minder waar. Aan het 
eind van die bewuste augustusdag stonden de Bolswarders met de kransen in 
Wommels na een overwinning op in de finale op datzelfde Exmorra. 
 
De heren kregen uit handen van Peter van Zuiden en Willem Hilverda, eerdere 
freulewinnaars namens KV Bolsward, een fraaie fotocollage op hout uitgereikt. 
 

 
v. l. n. r. Jelle Cnossen, Hidzer Bogaard en Menno Galema. 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward,februari  2018 53 

 

 
53 

Ook het succesvolle meisjes pupillen partuur kreeg waardering voor hun 
prestaties. Inge Blanke, Noa Elzinga en Femke Folkerts wonnen veel en van alles 
afgelopen seizoen, met als hoogtepunt winst op het Nederlands kampioenschap. 
Nooit eerder won een partuur van KV Bolsward deze prestigieuze partij. Zij werden 
niet alleen Nederlands kampioen maar wonnen ook het afdelingsklassement bij de 
meisjes pupillen. Ook zij ontvingen een foto op hout van hun optreden tijdens het 
NK. 
 
Durk Stoker, wethouder van sport, kwam naar Bolsward om de winnende parturen 
namens de gemeente Súdwest-Fryslân te feliciteren. Ook reikte hij een cheque uit 
aan de kaatsvereniging. 
 

 
v. l. n. r. Inge Blanke, Noa Elzinga en Femke Folkerts 

 
 
Wallball 
Voor deze kaatsvariant was de allereerste activiteit in 2017 het samenstellen van 
een Wallball-commissie: Willem Jan Postma, Marike Beckers, Diny van der Veen, 
Gert-Jan Abma, Idske Zijlstra en Janneke Pagels. 
In de loop van het seizoen werden er op verschillende middagen en avonden 
clinics georganiseerd.  
In de Fryske-wike van het Marne College zijn er muurkaatsclinics gegeven door 
Willem Jan Postma aan totaal 36 leerlingen, die verdeeld waren in drie groepen. 
 
Idske Zijlstra en Gert-Jan Abma hebben de muurkaatsclinics verzorgd voor 
buurtvereniging De Blauwpoort en ook voor de inwoners van Bolsward. Diny van 
der Veen en Marike Beckers hebben op maandag- en donderdagavond  de ouders 
van de jeugdleden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met het 
muurkaatsen. 
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Muurkaatsclinic voor buurtvereniging De Blauwpoort 

 
Muurkaatstoernooi op zaterdag 23 september 
Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde KV Bolsward op zaterdag 
23 september het eerste muurkaatstoernooi. Er kon worden deelgenomen aan 
twee verschillende spelvormen. De zeer ervaren muurkaatser Bianca van der 
Veen uit Leeuwarden fungeerde bij de eerste groep als scheidsrechter en was bij 
de tweede groep zelf een van de deelnemers.  
 
In de eerste groep waren er vijf teams die in poulevorm allemaal een keer tegen 
elkaar streden. Een speelronde bestond uit twee sets van 11 punten en bij gelijke 
stand werd er een beslissende derde set gespeeld van 7 punten. De eerste prijs 
was voor het duo Dietmer Kuperus en Yoram Elzinga die alle vier rondes 
overtuigend wisten te winnen. De tweede prijs behaalden Tijmen Bijlsma en Julian 
Faber met totaal 6 gewonnen sets. De derde prijs ging met 5 gewonnen sets naar 
Marije Kuperus en Dirk Kuperus. 
De tweede groep bestond uit vier deelnemers die in een wisselende samenstelling 
het dubbelspel speelden over drie speelrondes. Een speelronde bestond uit twee 
sets van 15 punten en bij gelijke stand werd er een beslissende derde set gespeeld 
van 7 punten. 
 
De eerste prijs ging met vijf 
gewonnen sets naar Julian 
Faber. Bianca van der Veen 
mocht de tweede prijs in 
ontvangst nemen. De 
kransen waren voor Dietmer 
Kuperus, Yoram Elzinga en 
Julian Faber en hiermee zijn 
ze de allereerste winnaars 
van een muurkaatstoernooi 
van KV Bolsward. 
 

 

De prijswinnaars van het eerste Wallball-toernooi  
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Successen leden KV Bolsward bij kampioenschappen Wallball 
Zondag 5 maart werd te Franeker het NK Wallball voor tweetallen in de categorie 
11- georganiseerd. 
De meisjes werkten een volledige competitie af. Na een spannende strijd ging de 
1e prijs naar Ilse Marije van Beem (Dronryp) en Noa Elzinga (Bolsward). 
 

 
Noa, derde van links, in actie tijdens het NK Wallball 

 
 
7.18 Tenslotte 
Het ledental van KV Bolsward bedroeg per 31 december 2017 precies 271 leden, 
waarvan er 84 jeugdleden zijn. De ‘Club van 25’ bestaat uit 80 leden. Een aantal 
zijn zowel lid van KV Bolsward als lid van de ‘Club van 25’. 

 
Tenslotte mag worden geconcludeerd dat KV Bolsward mag terugkijken op een 
zeer succesvol jaar.  
 
Uiteraard kan KV Bolsward niet zonder de vrijwilligers en sponsors die de 
kaatssport een warm hart toedragen. Onze kaatsvereniging verkeert in de 
gelukkige omstandigheid dat veel sponsors en vrijwilligers KV Bolsward financieel 
of op andere wijze ondersteunen om de kaatssport in Bolsward te stimuleren:  

 
Iedereen: daarvoor heel hartelijk dank! 

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



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward,februari  2018 56 

 

 
56 

8  Muurkaatsen – Wallball seizoen 2018  
 
Wallball is een kaatsvariant voor iedereen: meisjes en jongens, 
jong of oud. Iedereen kan op zijn/haar niveau plezier en succes 
beleven aan dit spel. Het is een erg intensieve sport waarbij je 
vrijwel al je spieren gebruikt (en dat zul je de eerste keren merken 
ook!) Dus behalve een flitsend, competitief spel, is het ook nog 
prima geschikt als fitnesstraining.  
 
Nog nooit gedaan? Geen probleem! Het wallball is snel te leren 
en heeft simpele spelregels. 
 
Voor seizoen 2018 is er voor de jeugd en de senioren een trainings- en 
wedstrijdprogramma samengesteld: 

 Op maandagavond is er een muurkaatstraining voor de jeugd, per avond krijgt 

één categorie training. 

 Eén keer per maand wordt voor de jeugd op woensdagavond een toernooi 

georganiseerd. 

 Op donderdagavond is er vanaf 19.00 uur een vaste inloopavond voor de 

senioren, waarbij  iedere keer een trainer aanwezig is om de spelregels uit te 

leggen. Marike Beckers en Gert-Jan Abma fungeren als trainer, eventueel 

aangevuld met een gasttrainer. 

 Eén keer per maand wordt er op donderdagavond een toernooi georganiseerd 

voor de senioren.  

 
Het minimaal aantal deelnemers voor een toernooi is vier. Met vier kaatsers kan 
een compleet toernooi worden georganiseerd met zowel een enkel- als 
dubbelspel. Met wisselende partners kan een halve competitie worden gespeeld. 
Iedereen speelt dan met en tegen elkaar. Wanneer bij de deelnemers nog genoeg 
energie over is, kan er ook nog een halve competitie enkelspel  worden gespeeld. 
De volledige Wallball-wedstrijdagenda  voor de jeugd en senioren staat 
vermeld in dit clubblad ‘de Opslag’ op pagina’s 16 en 18. 
De datums en tijden van de diverse activiteiten staan ook op de website van KV 
Bolsward. De inleg voor een toernooi bedraagt voor de jeugd € 1.50 en voor 
senioren € 3,-. 
 
Naast de georganiseerde activiteiten is het ook mogelijk om wekelijks een uurtje 
een balletje te slaan. Het grote voordeel van muurkaatsen is dat het beoefend kan 
worden op een zelf gekozen tijdstip. Alles wat je nodig hebt om wallball te spelen 
is een flinke dosis enthousiasme, een paar vrienden die dat met je delen en een 
bal. Het speelveld ligt immers al klaar, maar je moet wel in het bezit te zijn van een 
sleutel (verkrijgbaar tegen betaling van een borgsom van  € 7,50) van de deur 
naast de kaatsmuur op ‘t Oordje.  

 
Alle kaatsliefhebbers veel spelplezier toegewenst bij het beoefenen van wallball! 
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9  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. We hebben een aanzienlijk aantal leden 
schriftelijk of via de mail benaderd om ons bestuur bij de 
organisatie van deze wedstrijden te helpen. Omdat de 
K.N.K.B.-wedstrijdagenda 2018 pas heel laat definitief 
werd vastgesteld (inclusief nog 2 wijzigingen voor onze 
vereniging) is deze leden niet veel tijd gegeven om te 
reageren. Dit is waarschijnlijk de reden dat een groot 
aantal van hen niet voor 1 februari een berichtje heeft 
gestuurd of de antwoordstrook heeft ingeleverd. 
 
Onderstaand een overzicht van het aantal reacties wat ons bestuur tot 1 februari 
wel mocht ontvangen. Voor alle wedstrijden moeten er meer keurmeesters komen 
dan hier op papier staan. Het zou mooi zijn als zich nu na lezing van dit artikeltje 
spontaan nog een groot aantal leden meldt met het bericht dat zij zich alsnog als 
keurmeester voor onze vereniging in willen zetten, want met het aantal wat er nu 
op papier staat wordt het organisatorisch moeilijk om K.N.K.B.-wedstrijden te 
organiseren.  
 
Voor de eerste 2 wedstrijden in mei heeft zich wel een 
hoofdkeurmeester/scheidsrechter aangemeld (in de persoon van Pieter Feenstra), 
voor de overige wedstrijden zoeken wij nog hoofdkeurmeesters en 
scheidsrechters. Schroomt niet om u te melden! U kunt zich melden bij bestuurslid 
Roel Venema of een ander bestuurslid. 
 
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. 
 

 

Zaterdag 27 mei  10.00 uur Schoolmeisjes d.e.l. A- en B-klasse 

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra Hiervoor worden keurmeesters benaderd. 

 

Zondag 6 mei   10.00 uur Pupillen Jongens d.e.l. met herkansing 

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra 

Marike Beckers  
Rob Soolsma 

Géjanna Dijkstra 
Klaas Zijlstra 

Cor Jacobsen  
Gosse Reitsma 

Gijsbert Knol 
 

Moet nog aangevuld worden met keurmeesters. 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward,februari  2018 59 

 

 
59 

 

Vrijdag 6 juli    14.30 uur Dames Hoofdklasse d.e.l. 

Hoofdkeurmeester: nog niet bekend  

Jan de Boer 
Jan Houwer 
Jaap van der Wal 

Jappie de Boer 
Holly de Jong 
Berend Ziengs 

Johan Bruinsma 
Cor Knol 
 

Joop Damsma 
Koop Toering 

Moet nog aangevuld worden met 10 keurmeesters. 

 

Zondag 8 juli   11.00 uur Heren Hoofdklasse vrije formatie 

Hoofdkeurmeester: nog niet bekend   

Jappie de Boer 
Anno Galama 
Gijsbert Knol 
Berend Ziengs 

Johan Bruinsma 
Jan Houwer 
Luutzen Nadema 
 

Joop Damsma 
Holly de Jong 
Koop Toering 

Pieter Feenstra 
Cor Knol 
Jaap van der Wal 
 

Moet nog aangevuld worden met 7 keurmeesters. 

 

Zaterdag 28 juli    10.00 uur 
Welpen Jongens en Welpen Meisjes 
d.e.l. 

Hoofdkeurmeester: niet bekend Hiervoor worden keurmeesters benaderd. 

 

 

Zaterdag 16 juni 10.00 uur Meisjes afdeling Nederlands Kampioenschap 

Hoofdkeurmeester: nog niet bekend 

Géjanna Dijkstra 
Cor Jacobsen 

Jappie de Boer 
 

Berend Ziengs 
 

Klaas Zijlstra 
 

Moet nog aangevuld worden met 11 keurmeesters. 

Zaterdag 12 augustus  11.00 uur Heren 50+ d.e.l. A- en B-klasse 

Hoofdkeurmeester: niet bekend Hiervoor worden keurmeesters benaderd. 
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10 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 

  

Bentacera 

Pickwick’s Steaks & Tapas  

 

 

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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Rosenau Stuc 

Jos Kienstra  

Steenhandel en Bestratingen 

 

 

 

Secr Haitsmalaan 49 

8701 AW Bolsward 

Tel: 06-50 62 34 45 

 
 
 
 

Alle sponsoren hartelijk dank 
voor het steunen van de club! 
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11 Interviews met onze talenten 
 
11.1 KEES BEKEMA: jeugdlid met inzet voor de vereniging! 
 
Interview door Cor Jacobsen 
Ik kaats nu een paar jaar in Bolsward en heb het erg naar mijn zin. Het is een 
prachtige vereniging met een gouden locatie, een mooi aantal leden, leuke partijen 
en heel veel gezelligheid. Ik heb de meisjes het NK zien winnen en de jongens de 
Freule. Al een paar super hoofdklasseweekenden meegemaakt en ondertussen 
maak ik deel uit van de jeugdcommissie. In de tijd dat ik hier over het kaatsveld 
loop, viel mij vanaf het begin aan al een jongen op. Wat langer, smal postuur, 
behulpzaam, vriendelijk, erg lief voor kinderen. Hij heeft zelfs een keer geholpen 
met veldleggen naar aanleiding van een oproep op Facebook, ondanks dat het 
goot van de regen. 
 
Toen het jeugdbestuur gevraagd werd of we een interview wilden doen met een 
jeugdlid, was ik er snel uit! Kees Bekema, nu al iemand waarvan je weet dat hij 
K.V. Bolsward altijd een warm hart toe zal dragen, wil ik wel een paar vragen 
stellen. Broer van een roedel jeugdigen, bescheiden en veel op de achtergrond te 
vinden. De moeite waard om hem eens in de spotlights te zetten en te 
onderwerpen aan een paar vragen! 
 
Kees, hoe is het met je?  Goed! 
Vertel eens wat over jezelf? 
Nou, ik ben Kees en ik heb twee broertjes en twee zusjes. Ik zit in de tweede klas 
van Havo op het Marne College. Ik ben 13 jaar en ik woon in Bolsward! Ik heb nog 
geen werk. Ik luister ook niet echt naar muziek. Het liefst kijk ik naar Flikken 
Maastricht. Ik moet ook veel huiswerk maken en leren voor toetsen. Ik vind patat, 
pizza en lasagne erg lekker. Ik kaats niet in de winter, alleen in de zomer. 
 
Wat wil je later worden? Ik wil graag bij de politie werken en dan als rechercheur. 
 
Hoeveel uur per week ben je op het kaatsveld te vinden? 
Door de week ben ik 4 uur aan het trainen, 2 keer in Bolsward en 1 keer in 
Tjerkwerd. Dan kaats ik ook eigenlijk alle ledenpartijen en federatiepartijen. Ik mag 
ook erg graag bij andere partijen op het kaatsveld zijn, ik vind het wel leuk om te 
zien. 
 
Hoe lang ben je al aan het kaatsen?  Vanaf 2013, dus dit wordt mijn 5e seizoen. 
 
Wat is je sterkste punt? 
Opslaan, ik kan prima de afstand halen wat bij de federatie moet. 
 
Wat wil je komend seizoen zeker verbeteren? 
Ik wil graag beter platte ballen kunnen geven en beter uitslaan. Ik wil de ballen 
graag strak over het lijntje kunnen geven! 
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Je hebt al behoorlijk wat kransen gescoord! Hoeveel kransen heb je al gewonnen? 
Van allemaal? Dat weet ik niet. 
Hoeveel kransen heb je afgelopen jaar gepakt?  
Twee, een ledenpartij en de competitie! 
 
Wat was je mooiste overwinning? 
Vorig jaar of twee jaar geleden heb ik een federatiepartij gewonnen met Johannes 
Bouma. Dat was wel de mooiste krans! 
Dit kan je je natuurlijk wel goed herinneren. Kan je je ook nog de grootste blunder 
herinneren? 
Ja zeker, dat was op een federatiepartij in Cornwerd. Ik moest opslaan en in plaats 
van dat ik de bal naar voren sloeg, hield ik hem iets te lang vast en ging hij recht 
omhoog en de bal kwam achter mij op de grond. 
 
Volgens mij kan elke kaatser zich wel zo'n bal van zichzelf herinneren. Wat wil je 
later bereiken bij het kaatsen? 
Ik wil heel graag op de PC kaatsen en deze ook het liefst winnen, maar alleen het 
meedoen zou al prachtig zijn. Ik wil wel graag hoofdklassekaatser worden. Ik ga 
daar hard voor trainen. 
Wat vind je minder leuk aan kaatsen? 
Verliezen, ik vind dat niet leuk. Ik kan wel tegen mijn verlies, dan zijn de anderen 
gewoon beter. 
 
Heb je wel eens vals gespeeld? 
Uh, jawel... Als de bal dan net uit was een beetje praten dat hij toch in was. Ik heb 
ook wel eens overgelopen met competitie, maar dat was dan per ongeluk. Ik ben 
wel iemand die eerlijk is en ik speel eigenlijk nooit vals. 
Ben je wel eens geblesseerd geraakt door het kaatsen? Nee, nog nooit. 
 
Wie is je grote voorbeeld binnen of buiten het kaatsen? 
Ik heb niet echt een voorbeeld. De winnaar van de PC, maar dat is elk jaar een 
ander. 
 
Komend seizoen staan er twee nieuwe dingen op het programma voor de jeugd, 
namelijk een trainingsweekend en een feestpartij voor het hoofdklasseweekend. 
Wat vind je hier van? Wel leuk! 
Het trainingsweekend bestaat uit drie trainingen, een bootcamp door 
hoofdklassekaatser en PC-koning Thomas van Zuiden, afgesloten met de ouder-
kind partij. Zie je dit zitten? 
Ja, ik heb er erg veel zin in om hieraan mee te doen. Ik denk dat het heel gezellig 
is en leuk trainen. Ik zou het ook wel erg leuk vinden om dan op het kaatsveld te 
blijven slapen met zijn allen. 
 
De feestpartij wordt een kleine versie van de Sudwest-Fryslân partij, alleen dan 
voor de jeugd. Wat vind je er van dat er nu in het hoofdklasseweekend ook een 
partij voor de jeugd is? 
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Heel leuk, want er was altijd alleen iets voor de groten en nu is er ook iets voor 
ons. Dan zijn wij ook onderdeel van het hoofdklasseweekend. 
 
Wat zou je binnen de kaatsvereniging willen doen in de toekomst? 
Ik wil graag helpen. Later zou ik ook wel trainen willen geven of scheidsrechter 
willen zijn. Het bestuur zou ik ook wel leuk vinden. Ik wil ook competitiekaatsen bij 
de senioren. 
Wat vind je het mooist aan onze kaatsvereniging? Dat weet ik niet. 
Maar je bent er heel veel en je geniet er ook altijd van! Het is altijd erg gezellig! 
 
Als je iets mocht veranderen binnen onze eigen kaatsvereniging, wat zou je dan 
anders willen zien? 
Weet ik niet, ik vind alles wel goed gaan nu. Ik zou het wel mooi vinden als het 
niveau wat omhoog gaat op trainen, ik wil graag beter worden. Het zou ook wel 
leuk zijn als je een beetje hetzelfde niveau hebt als je trainingsmaatjes, want als 
je bij iemand zit die alleen maar fouten maakt is niet leuk en als je zelf bij mensen 
kaatst die beter zijn, dan verlies je altijd en dat is ook niet leuk. 
 
Heb je ook nog een tip voor de jeugdcommissie, iets wat je graag extra wil zien? 
Ik zou het wel leuk vinden als er een keer een gasttrainer zou zijn, die vertellen 
net eens even wat anders en daar kan je dan ook weer van leren. Ik zou het ook 
wel leuk vinden als er een training zou komen voor het muurkaatsen. Ik zou nog 
wel een avond naar het kaatsveld willen hiervoor. 
 
Wat zou je bij de KNKB willen doen? 
Ik wil natuurlijk de KNKB-partijen willen kaatsen en ik 
zou misschien ook wel hoofdklassescheidsrechter 
willen zijn. 
 
Zijn er nog partijen die je graag wil kaatsen? 
Alle KNKB-partijen en afdeling voor Bolsward zou ik 
ook wel leuk vinden. De freule wil ik ook graag 
kaatsen. 
 
Zie je dat zitten? Zo voor 5000 man kaatsen? 
Jawel, ik denk niet dat ik echt zenuwachtig zou zijn. 
Ik denk niet dat je echt op het publiek let. Het zou 
misschien wel wat anders zijn om daar op 6-6 op te 
moeten slaan. 
 
Doe je ook andere sporten naast het kaatsen? 
Ik mag graag zo nu en dan wel even fietsen en als er 
ijs ligt, vind ik schaatsen ook erg leuk. Met de 
ijsvereniging Tjerkwerd gaan we binnenkort nog twee 
keer in Thialf schaatsen, omdat er geen natuurijs is. 
 
Kees, bedankt en tot op het Kaatsveld!   
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11.2  NOA, FEMKE & INGE: de winnaressen van het NK! 
 
Door Cor Jacobsen 
24 juni 2017, Heerenveen, uurtje of 2 in de middag. Ogenschijnlijk relaxed zitten 
Noa Elzinga, Femke Folkerts en Inge Blanke aan de kant te kijken wie de 
tegenstander zal worden in de finale. Ze kletsen wat, gaan een balletje tikken, 
lachen een beetje, maar de spanning is toch wel op hun gezicht af te lezen. Stiens 
wordt de tegenstander. Het eerste eerst gaat verloren. De bekjes worden wat 
strakker, maar de spanning gooien ze van zich af. Weinig fouten, sterk kaatsen 
leidt tot een prachtige 5-1 winst! Nederlands kampioen pupillen meisjes, daar hoort 
veel leuks bij. De MacDonalds, feestje op het Oordje, gehuldigd worden op de 
Bargefenne tussen allemaal sterke mannen, pizza eten en als toppunt op de 
VIPtribune nog even in het zonnetje gezet worden en het optreden van Miss 
Montreal zien. Wat een prachtige dag moet dat geweest zijn. Zo gespannen ze 
waren voor de finale, zo giechelend en druk zaten ze op een vrijdagmiddag bij mij 
aan de keukentafel om te praten over die bewuste 24 juni. 
 
Dames, hoe is het met jullie?  In koor:' Goed!' 
Vertel eens wat over jullie zelf? 
Inge: 'Ik ben Inge Blanke en ik ben 11. Ik woon in Bolsward. Ik zit op kaatsen en 
volleybal. Ik vind wel heel veel muziek leuk en ook wel alles op televisie. Als Rixt 
een film op zet, vind ik dat vaak wel leuk. 'Dagboek van een muts' vind ik een leuk 
boek. Ik zit in groep 7 op De Bron, maar ik vind school wel saai.' 
Noa: 'Ik ben Noa, ik ben 12 jaar. Ik zit op kaatsen en muurkaatsen. Ik zit op het 
Marne College in Bolsward. Ik vind alles op tv wel leuk, maar niet Star Wars, daar 
vind ik echt niks aan.' 
Femke: 'Ik ben Femke en ik ben 12 jaar. Ik zit op volleybal en kaatsen. Ik zit ook 
op het Marne College. De leukste films vind ik films met komedie en actie. 
 
Wat vind je het leukst aan kaatsen? 
Noa: 'nou, dat je het samen doet vind ik wel leuk.' Inge: 'ja, en je leert ook 
makkelijker vrienden maken.' Noa: 'en je bent ook niet alleen hier in Bolsward, 
maar je gaat ook ergens anders heen!' Femke: 'Wat Inge zei met vrienden en je 
kan het met zijn tweeën doen, maar je doet het eigenlijk ook voor jezelf.' 
 
Kunnen jullie wel een beetje opschieten met de tegenstanders of zijn het de 
vijanden? 
Noa: 'ik mag de meeste mensen wel van het kaatsen, maar soms dan ken ik ze 
niet en dan wil ik ze wel dik inmaken. Als ik ze ken, is het wel anders, maar wil ik 
ook winnen.' Femke: 'als ik ze ken, dan geef ik ze soms wel een klapje, maar als 
het 5-5 6-6 is, dan moet ik hem pakken! Inge: 'nou, als ik ze ken, dan doe het wel 
net zo goed als wanneer ik ze niet ken.' Noa: 'Als de wedstrijd is afgelopen, dan 
gaan we wel weer normaal met elkaar om, dat is ook zo leuk aan kaatsen.' Femke: 
'Soms is het ook wel zo dat sommigen wat tijd nodig hebben om te balen, dan 
moet je ze ook wel even alleen laten.' Noa: 'Ja, als ik verlies dan vind ik dat ook 
niet leuk. Ik ben dan niet echt boos, maar ik baal wel even van mezelf.' 
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Hebben jullie ook iemand die jullie echt 
niet leuk vinden? 
In koor: 'Nee!' Femke: 'Nou, Ilse Marije 
van Dronrijp is wel een vriendin van mij, 
maar ze schreeuwt wel heel veel, ze zei 
ook tegen Inge dat ze maar stil moest zijn, 
omdat ze maar op het hoekje stond. Dan 
wil ik liever van haar winnen, dan dat ik 
terug praat.' 
 
Wat vinden jullie het minst leuk aan kaatsen? 
Inge: 'Verliezen!' Femke: 'Nou, soms moet je wel eens iets aan een ander geven, 
terwijl je dat zelf wel graag wilt doen. Ik zit ook wel elke donderdag voor internet 
om te kijken wat de loting is voor het weekend en dan baal ik soms wel eens van 
bij wie ik zit.' Noa: 'Ja, dat heb ik ook wel. Dan kijk ik en dat zit ik weer bij haar en 
die week daarna zat ik weer bij haar en die week later weer. Toen dacht ik, nou wil 
ik ook wel eens bij iemand anders. Soms kaats je ook wel met zijn drieën en dan 
wil je wat, maar dat kan niet altijd, want iedereen moet wat doen en dan krijg ik 
niet altijd mijn zin. Je moet dan natuurlijk nog wel je best doen.' 
 
Hebben jullie ook veel met elkaar gekaatst? 
Femke: 'ik heb nooit met Noa gekaatst, alleen afdeling.' Noa: 'ik wel met Inge een 
keer in Berlikum.' Inge: 'Ja! Toen dacht ik 'Yes, ik zit bij Noa' en toen hadden we 
verloren.' 
 
Wie is jullie grote voorbeeld? Waarom? 
Femke: 'Tjisse Steenstra, ik vind dat hij heel erg goed op kan slaan.' Noa: 'Manon 
Scheepstra en Ilse Tuinenga, want Ilse slaat heel goed op en Manon kan beide 
wel goed. Bij de heren vind ik ook Tjisse zeg maar.' Inge: 'Ik vind Manon en Tjisse 
ook de beste. Manon die gaat er altijd voor en Tjisse is gewoon heel goed.' 
-Beide hebben de PC niet gewonnen. 
Inge: 'misschien waren ze wel uitgeput.' Noa: 'Ja, maar bij de PC zat Tjisse bij 
Gert-Anne en Gert-Anne sloeg gewoon niet goed op! Tjisse was wel heel erg goed, 
hij heeft de wedstrijd gewonnen tegen Menno van Zwieten.' 
 
Als jullie niet kaatsen, wat doen jullie dan het liefst in je vrije tijd? 
Door elkaar... Inge: 'Volleybal!' Noa: 'Muurkaatsen!' Femke: 'Volleybal.' Inge: 'Als 
ik niet sport, dan vind ik het leuk om af te spreken met vriendinnen.' Noa en Femke: 
'Huiswerk maken en leren of Netflix.' 
Wat verwachten jullie van het komende seizoen? 
Noa: 'Nu zijn die anderen er weer bij, maar ik wil wel een paar kransen pakken.' 
Femke: 'Ik vind het voor mezelf weer echt een leerseizoen.' Noa: 'Ja, ik ook. Die 
andere meisjes zijn allemaal heel erg goed, dus dan kan je je aan het niveau 
optrekken.' Inge: 'Best wel veel winnen en kransen pakken!' 
 
Hoeveel kransen hebben jullie gewonnen dit jaar? 
Femke: '11.' Noa: '16 of 17!' Inge: 'Volgens mij had ik er 8.' 
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Wat willen jullie echt verbeteren aan jullie zelf binnen het kaatsen? 
Femke: 'Opslaan.' Noa: 'Uitslaan. Beetje van beide eigenlijk.' Inge: 'Opslaan, ik 
gooi niet echt goed op, dat wil ik wel beter doen.' Noa: 'Bij de uitslag wil ik nog wel 
eens te wild doen, dat wil ik afleren. Ik moet dan meer op techniek.' Femke: 'Ik wil 
ook sneller in het perk zijn en beter voetenwerk hebben.' 
 
Als je 1 ding mocht doen, wat is dan het leukste van het kaatsen? 
Noa: 'Achterin staan.' Femke: 'Opslaan.' Inge: 'Voorin staan.' 
 
Wat wil je binnen het kaatsen bereiken? 
Noa: 'pc kaatsen en winnen.' Inge: 'Ik wil sowieso de PC kaatsen. Ik wil hem ook 
wel winnen, maar eerst maar even kijken of ik hem kan kaatsen.' Femke: 
'Hetzelfde, maar ik weet niet of ik wel een topkaatser kan worden, omdat ik best 
wel onzeker van mezelf ben.' 
Nu over het NK! Was je zenuwachtig voor de dag? 
Noa: 'Ja!' Inge: 'Ik vooral voor de finale.' Femke: 'Ik niet echt, je moet gewoon rustig 
blijven, anders sla je toch alles uit.' Noa: 'Ik was niet echt zenuwachtig, ik kon ook 
wel goed slapen, maar toen in de finale dacht ik wel dat het wel moest gebeuren.' 
Inge: 'Ik was wel heel zenuwachtig voor de finale.  
Maar dit was allemaal voor de finale, waren jullie ook zenuwachtig voor de dag? 
In koor: 'Nee.'  
 
Hoe hebben jullie je voorbereid op deze dag, hebben jullie samen als partuur ook 
getraind? 
Inge: 'We hebben wel een paar keer met elkaar getraind. Noa: 'we trainden dan 
wie waar ging staan, daar hebben we wel goed op getraind. Ik ben ook wel op tijd 
op bed gegaan.' Inge en Femke: 'Ja, ik ook!' Femke: 'Ik ging ook op mijn kamer 
oefenen op mijn voetenwerk. Dat heb ik de vorige keer ook gedaan en dat hielp 
me toen heel erg.' 
Welke tegenstander was je voordat de partij begon het meest bang voor? 
Noa: 'Dronrijp was wel echt onze grootste concurrent, maar ik was niet echt bang. 
Ik dacht wel dat ik daar echt mijn best moest doen!' Inge: 'Ja, ik vond het vooral 
spanend, omdat Dronrijp wel een heel sterk partuur heeft.' 
 
Denk je dat zij hetzelfde over jullie dachten? 
Noa: 'Denk het wel.' Femke: 'Het engst vond ik wel dat toen we tegen Dronrijp 
moesten, we in 1 keer even weg waren. We stonden iets van 5-0 voor en toen 
werd het 5-3 en toen gingen we even anders staan.' Noa: 'Toen dacht ik ook wel, 
wat gebeurt er nou.' Femke: 'Toen ging Lammert ook wisselen.' Noa: 'Dat is ook 
wel slim, want zij zitten helemaal in de wedstrijd en als Lammert ons dan naar de 
kant haalt, haalt hun dat er ook een beetje uit.' 
 
Hoe zag de dag er uit voor jullie? 
Inge: 'Nou, ik stond op en toen ging ik eten. Ik werd toen opgehaald door Lammert 
en toen haalden we Noa en Femke op en gingen we naar Heerenveen. We keken 
daar op de lijst en toen zagen we dat we best een mooie loting hadden. De eerste 
partij ging best wel goed, toen moesten we tegen Dronrijp en dat ging ook best wel 
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goed. de finale tegen Stiens dat ging ook best goed. We gingen toen daar wat 
drinken. We gingen daarna met Cor in de Fiat via de Macdonalds naar Bolsward. 
Toen we bij Bolsward kwamen, gingen we in de cabrio op de bank staan met onze 
kransen om. Daar reden we naar het Oordje en daar kregen we allemaal bloemen. 
We gingen toen met de auto naar de 'Sterkste man' en reden daarna met de auto 
dwars door de stad en langs de terrassen. We gingen toen met zijn allen naar 
Baba om pizza te eten. We gingen daarna op de fiets met Cor, Femke achterop, 
Noa op de stang en ik op het stuur. Dat was echt heel erg leuk We fietsten toen 
naar het Heamielfestival en daar mochten we op het prive-podium. Een man 
kondigde ons toen aan dat we het NK hadden gewonnen en toen ging iedereen 
klappen. We moesten eigenlijk weg daarna, maar we zijn gewoon gebleven en zo 
stonden we vooraan bij Miss Montreal.' 
 
Wat was de zwaarste wedstrijd? 
In koor: 'Dronrijp.' Noa: 'Nou, je weet wel dat je 5-0 voor stond, dus dan moet je 
eigenlijk wel winnen, maar als het dan 5-3 wordt, is het wel spannend. Inge: 'Ja, ik 
dacht wel van 'wat doen we nou,' want we brachten hun alleen maar dichterbij 
ons.' Femke: 'Ik schrok toen eigenlijk wel, want ik moest toen voor het best op. Ik 
werd niet echt onzeker, maar ik vond het wel spannend, want je doet het voor het 
partuur.’ 
 
Heb je ook een moment gehad dat je dacht dat je er uit zou vliegen 
zonder krans om de nek? 
Noa: 'Ik niet.' Inge: 'Ik wel even bij Dronrijp en ook een moment bij 
Stiens, want die zijn best goed.' Femke: 'We hebben wel 5-1 
gewonnen van Stiens, maar bijna elk eerst was wel 6-6. Het was 
dan wel 5-1, maar het was niet zo makkelijk als je zou denken.' Noa: 
'Ik wist niet zeker dat we zouden winnen, maar ik had er wel 
vertrouwen in, want bij de andere afdelingswedstrijden ging het ook 
wel goed. Femke: 'Ik dacht niet dat we zouden verliezen toen het 5-
3 werd tegen Dronrijp, want ook al zou het 5-5- 6-6 worden, dan 
word ik daar niet echt anders van. Ik doe gewoon alsof het 0-0 staat. 
Noa: 'Je moet ook niet denken dat het een NK is, je moet gewoon 
denken dat het een wedstrijd is en gewoon je best doen hoe je het 
anders ook doet.’ 
 
Inge, jouw rol was in die spannende wedstrijden natuurlijk wat kleiner, ben je wel 
een boos op je maten geweest? 
Inge: 'Nou, ik schrok wel even toen Noa tegen Dronrijp al die ballen buiten gooide. 
Toen dacht ik wel: 'Noa, wat doe je nou en toen was ik wel even bang dat we 
zouden verliezen’. Noa: 'Ik was er toen niet helemaal bij, maar ik had er wel 
vertrouwen in dat Femke het wel goed zou doen.’ 
 
Heb je deze dag ook een blunder gehad, dat je door de grond kon zakken? 
Noa: 'Ja, toen ik heel veel buiten gooide, toen dacht ik wel: 'Wat doe ik nou, ik heb 
er eigenlijk nog nooit zoveel buiten gegooid’. Femke: 'Ja, ik weet het nog wel als 
de dag van gister. Ik stond op de boven en er kwam een bal vanuit het perk op me 
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af. Ik zag de bal en toen liep ik er gewoon onderdoor en ging hij toch boven. Inge: 
'Nou niet echt tijdens het kaatsen, maar voor de finale deden we een dansje en 
toen keek iedereen naar ons en toen wilde ik eigenlijk wel weg.’ 
 

Was je zenuwachtig voor de finale? 
Noa en Femke: 'Nee, niet echt.' Inge: 'Ik had wel veel vertrouwen in 
Noa en Femke dat ze het wel goed zouden doen. Dat doen ze altijd. 
Noa: 'Ik had er wel vertrouwen in dat we het zouden winnen.' Femke: 
'Ja, ik ook wel. Toen die reactie van Ilse Marije kwam naar Inge toen 
heb ik daar wel over nagedacht. Inge stond er wel de hele tijd bij en 
heeft wel belangrijke ballen gekeerd. Soms had ze een tijdje niet veel 
te doen, maar ze stond er wel de hele tijd. Ze lette wel de hele tijd op, 
ik zou dat wel moeilijk vinden. Zij zat er de hele tijd bij en ze pakte 
alles wat ze pakken kon.’ 
 

Jullie verloren wel het eerste eerst in de finale. 
Femke: 'Ik dacht toen wel van: 'Wat gebeurt er nou!'. Noa: 'Shit! Maar ik zei toen 
wel dat het maar een eerst was en dat we de kop er even bij moesten hebben’. 
Inge: 'Ik dacht: 'Shit, wat doen we nou?'' Femke: 'We gingen toen wel even met 
zijn drieën praten hoe we het gingen doen.’ 
 
Wat was je mooiste punt? 
In koor: 'Het laatste punt!' Inge: 'Nou, Mascha sloeg uit, zij 
moesten een kleine kaats voorbij slaan. De bal was bijna boven 
en daar stond Noa en die sloeg de bal terug het perk in.' Noa: 
'Ze lag op de lijn, maar de bal ging er net langs. Het was niet 
zo slim van me, want ik sloeg de bal in de hoek waar ze stond. 
Ik had de bal beter in de andere hoek kunnen slaan. Femke: 
'Dit was wel het mooiste punt, maar een opluchting voor mij was 
het wel toen we 5-3 tegen Dronrijp stonden en ik de voor het 
best overnam, dat ik drie zitballen sloeg. Dan sta je 6-0 voor.' 
Inge: 'Ik heb wel een paar belangrijke ballen gekeerd tegen 
Dronrijp waar ik wel blij mee was.' Noa: 'Nou, ik ben normaal 
wel iets beter met opslaan dan uitslaan, maar ik kreeg toen een bal van Ilse Marije 
en die sloeg ik toen boven en daar was ik wel heel blij mee.’ 
 

 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward,februari  2018 71 

 

 
71 

Wat was voor jezelf het hoogtepunt van de dag? 
Noa: 'Nou, ik vond in de auto ook wel heel erg leuk. Het dak open en op de bank 
staan met de krans om de nek door Bolsward.' Inge: 'Ik vond bij Cor op de fiets 
heel erg leuk. Femke: 'Ik vond bij het Heamiel op het podium heel leuk.' Inge: 'Was 
ook best wel ongemakkelijk, want iedereen kijkt je aan!' Noa: 'Iedereen kijkt naar 
boven!' Inge: 'Ik vond eigenlijk alles wat met Cor was heel erg leuk.'  
 
Wat was het mooiste moment op het NK? 
Inge: 'Toen we het NK wonnen!' Noa: 'Ja, maar ook wel toen we van Dronrijp 
wonnen, want dat was wel onze grootste concurrent. Femke: 'Er waren wel heel 
veel dingen die goed gingen met ons partuur. Ik vond het ook wel een hoogtepunt 
dat we altijd goed met elkaar om blijven gaan en niet op elkaar schelden. Dat vond 
ik wel heel mooi van die dag.' 
 
Wat was het minst leuk aan de dag? 
Noa: 'Niks.' Inge: 'Nou, ik vond het niet zo leuk dat Ilse Marije dat tegen mij zei, 
maar ik snap het ook wel.' Noa: 'Dat was ook niet zo leuk.' 
 
Wat vonden jullie van het hele gebeuren na de kaatserij? 
Inge: 'Leuk.' Noa: 'Ja, ook met zijn allen bij Baba eten.' Femke: 'Zelf denk ik wel 
dat als we volgend jaar weer het NK winnen, het niet zo mooi zal zijn zoals nu.' 
 
Jullie hebben een prachtige 
fotocollage op hout gekregen 
als herinnering, heeft die een 
mooi plekje gekregen? 
Noa: ' Ja, die staat op mijn 
kamer.' Femke: 'Die staat in 
de kamer op de piano.' Inge: 
Die staat op mijn bureau!' 
 
 
Dames, bedankt voor het 
gezellige uurtje kletsen! 
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11.3 Winnen Freule 2017 een blijvend hoogtepunt in het leven 
 
Op een stille avond na een stormachtige dag in januari vindt in Huize Bogaard een 
interview plaats met de winnaars van de Freule van vorig jaar. Hidzer Bogaard, 
Jelle Cnossen en Menno Galama zorgden er voor dat de Villa van de Freule naar 
Bolsward ging. Bij het interview zijn ook de 2 vaste begeleiders Anno Galama, 
vader van Menno, en Foppe Bogaard, vader van Hidzer, aanwezig. Het worden 
enkele gezellige uurtjes waarin het voor de reporter van dienst moeilijk is om de 
rode lijn vast te houden vanwege de vele zijpaden die deze avond zo nu en dan 
(ook) worden ingeslagen (met 5 mensen een interview houden is toch heel wat 
anders dan met maar 1).   
 

Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen en 
Menno Galama wonen vorig jaar de 
Freule door in de finale het vooraf 
favoriet geachte partuur van 
Exmorra te verslaan. De laatste slag 
viel op 5-3 en 6-6 met een zitbal, 
geplaatst door Jelle Cnossen. Er 
bestonden her en der twijfels over 
deze zitbal (wel voor/niet voor), 
maar de keurmeester gaf de bal 
uiteindelijk in en de scheidsrechter 
nam deze beslissing over en 

daarmee was de overwinning een feit. De verslaggever van het Bolswards 
Nieuwsblad spreekt van een sneu einde van een mooie partij, maar merkt wel op 
dat het gezien het verloop van de partij wel een verdiende zege voor Bolsward 
was. Bolsward bereikte de finale na zware en spannende partijen tegen eerst 
Lollum-Waaksens (winst op 5-5 en 6-4 na een 5-1 achterstand) en Baard (ook pas 
winst op 5-5 en 6-0). Op deze avond wordt duidelijk dat het geluksgevoel over het 
winnen van de Freule en de huldigingen daarna zowel bij de kaatsers als de 
begeleiders nog steeds leeft alsof het pas gisteren is gebeurd. Er worden 
moeiteloos slagen en situaties uit de partijen van die dag beschreven en ook het 
verloop van de diverse huldigingen na de winst wordt met name door de jongens 
nog tot in soms kleine details naar boven gehaald.  
 
Hidzer Bogaard (van 2 december 2001), Jelle Cnossen (van 12 januari 2001) en 
Menno Galama (van 6 februari 2000) zijn allen op ongeveer 6-jarige leeftijd 
begonnen met kaatsen. Hidzer in Bolsward, Jelle in Tzum en Menno in Tjerkwerd. 
Hidzer kon eerst niet wachten om op kaatsen te gaan, maar heeft later ook een 
tijdje op het punt gestaan om te stoppen. Een leuke kaatservaring met Jan Houwer 
heeft hem uiteindelijk echter weer enthousiast gemaakt voor het kaatsen en terug 
gebracht op het kaatsveld. Hidzer stamt uit een bekend kaatsgeslacht. In de jaren 
’30 van de vorige eeuw was er al een Bogaard uit Harlingen actief op het hoogste 
niveau en daar is hij familie van.  
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Menno was al vroeg een topper in de diverse 
jeugdcategorieën van de K.N.K.B. Zo slaagde hij 
er o.a. in het jaarklassement bij de jongens 
pupillen en de schooljongens te winnen. Hij heeft 
zijn talent van de Galama- en Jornakant van de 
familie. Jelle denkt dat hij zijn talent heeft te 
danken aan de Cnossen-kant van de familie. Met 
de komst van Jelle kreeg Bolsward er, naast 

Menno, nog een topper bij en dus ook een zeer sterk en geducht afdelingspartuur 
bij de jeugd. Dit vertaalde zich uiteindelijk dus in het winnen van de Freule, maar 
daarvoor hadden de jongens al heel veel prijzen voor Bolsward en zichzelf 
gewonnen. De jongens hebben in Bolsward getraind onder leiding van Rinze 
Steneker. Jelle en Menno trainden de laatste jaren  in Arum. Zij kregen daar onder 
meer training van de vroegere topkaatser en veelvoudige PC-koning Tunno 
Schurer en hebben daar veel van geleerd.  
 
Naast het kaatsen doen de jongens ook aan andere sporten (voetbal en/of 
sportschool). Daarnaast moet er natuurlijk ook nog gestudeerd worden. Hidzer en 
Jelle zitten op het Marne College in klas 4 van de HAVO. Hidzer weet al wat hij 
later wil worden, namelijk luchtverkeersleider. Jelle weet zo nog niet wat hij later 
wil worden. Menno volgt in Leeuwarden aan de NHL de HBO-opleiding voor 
Docent Scheikunde. Dat gaat hem wel goed af, maar toch twijfelt hij over het 
vervolg van deze opleiding. Hij overweegt een overstap naar de opleiding voor 
fysiotherapeut in Groningen. De tijd zal leren welke beroepen deze jonge mannen 
later gaan bekleden. 
 
In de toekomst willen enkele van deze mannen wel iets betekenen voor het 
kaatsen in Bolsward, misschien als trainer van de jeugd of als lid van de 
jeugdcommissie. Eerst blijven ze zelf echter actief als kaatser. Hidzer en Jelle dit 
jaar nog bij de jongens, Menno bij de junioren/senioren, alwaar hij het komende 
seizoen in de vrije formatie start met een partuur dat verder bestaat uit Lennart 
Adema uit Makkum en André van Dellen uit Berlikum. Misschien zal hij ook al 
onderdeel uit mogen maken van het afdelingspartuur van Bolsward (samen met 
de Van Zuidens?), maar dat is afwachten. Bovendien kampt Menno met een 
schouderblessure en dat moet eerst maar eens worden opgelost voordat het 
kaatsseizoen begint.  
 
Over de toekomst van het kaatsen 
zelf zitten deze mannen niet zo in. Zij 
denken dat de nap in de want wel zal 
blijven en dat het gesjoemel met het 
materiaal ook iets van alle tijden is. 
Het is nodig om veel en vaak 
wantenkeuringen te doen, dit is wel 
vervelend maar wel een noodzakelijk 
kwaad om het gesjoemeld zo veel 
mogelijk te voorkomen.  
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Het interview wordt besloten met het kijken naar beelden van de vorig jaar 
gewonnen Freule en dat laat de aanwezigen zeker niet onberoerd. Alle 5 zijn ze 
het er over eens: het winnen van de Freule is een hoogtepunt in hun leven waar 
zij allen (terecht) trots op zijn. Het was ook de mooie bekroning van een qua sfeer 
toch al heel gezellig en leuk kaatsseizoen.   
 
Hidzer, Jelle en Menno veel succes gewenst in het komende seizoen. De toekomst 
zal ons leren welk vervolg jullie aan de Freulewinst kunnen geven.   
 
Roel Venema 
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12 Sponsoren 
 

 

Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

  
Familie Lunter  
 HEMA ETOS 

Hoofdsponsor Hfdkl. heren 

 
Brandsma koffie  Cosponsor Hfdkl. weekend 

  
E.S.B. Catering & Verhuur 

Tentsponsor 
Hoofdklasseweekend 

  
Cafetaria De Tramhalte 

Kransensponsor 
Hoofdklasseweekend 

  
 Agricola Makelaardij Cosponsor 

  
Aannemersbedrijf A. Faber  
Sondel-Bolsward 

K.N.K.B. Heren 50+ 

  
 GEA De Klokslag  
 Enginering 

K.N.K.B. jeugd 

  
 Rabobank Sneek - Zuidwest-
Friesland  

K.N.K.B. jeugd 

  
 Primera Bolsward Ledenwedstrijd senioren 

  
 Bar ‘t Diekje Ledenwedstrijd senioren 
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Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

  
 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 HaBo-partij 

 

Al deze sponsoren maken het mogelijk om van 2018 weer een top  
kaatsseizoen te maken! Tot ziens op het kaatsveld. 

 
 

 



 

 

 

  



 

 


