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UW ADVERTENTIE HIER? 
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN 

EN STEUN KV BOLSWARD
�����������������������������������������

 
Skilwyk 8 • Achter de Smeden 14 • 8701 KN  Bolsward

0515-572404 • info@rijwielhandeldekroon.nl

www.rijwielhandeldekroon.nl
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Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u alvast uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering die als gevolg van 
de corona crisis in 2021 ergens in het najaar plaats zal vinden. Gehoopt wordt dat wij dit in september of oktober kunnen 
doen. De precieze datum wordt bekend gemaakt door gebruikmaking van onze website en (indien van toepassing) op het 
prikbord in de kantine. 

AGENDA
1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Voorjaarsvergadering  2020  (de notulen zijn te lezen op de website van KV Bolsward)

4. Jaarverslag 2020 (zie vanaf pagina 17) 

5. Financieel verslag 2020

6. Verslag kascommissie    

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Begroting 2021

9. Bestuursverkiezing  -    Clara Houtsma en Gert Jan Abma zijn periodiek aftredend en herkiesbaar

10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2021 

11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. 

12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. 

13. Rondvraag

14. Pauze

15. Spreker:  nog niet bekend

16. Sluiting                                                              

 
Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Graag willen we de ouders van onze jeugd leden ook van harte  
uitnodigen om onze jaarvergadering bij te wonen. Wees welkom!

1. Jaarvergadering
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Contact informatie

Bestuursleden en contactinformatie

Bestuur:

Voorzitter: Lammert Leeuwen 0515 - 532193

Secretaris: Roel Venema 0515 - 572180 secretaris@kvbolsward.nl 

Penningmeester: Clara Houtsma 0515 - 532193

Ledenadministratie & kanti-
nezaken:

Bertus Veldman 0515 - 856663

Jeugdafdeling: José Cuperus-Siemensma 06 - 27015186 jeugd@kvbolsward.nl

Algemeen & Wall-Ball: Gert Jan Abma 06 - 25271212

Algemene zaken /  
Materiaal en kleding:

Frans Boersma 06 - 18992351

e-mailadres  
KV Bolsward

info@kvbolsward.nl 

Jeugdcommissie:

Leden van de JC
Julian Faber, José Cuperus-Siemensma, Ferdinand van der Zee, Idske Zijlstra en  
Kees Bekema

e-mail Jeugdcommissie & 
opgave jeugdpartijen:

jeugd@kvbolsward.nl

Vereningsinformatie:

Opgave ledenpartijen senioren: Gijsbert Knol  06-10942568 opgave@kvbolsward.nl

Competitieleiders Senioren:

Pieter Feenstra  tel. 0515 – 580669

Veldconsul:

Jan Tiesma  tel. 0515 – 575076



Gas • Water • Elektro • Sanitair • Verwarming • Riolering
Zink- en loodwerk • Dakbedekking • Gebouwen-beheer

www.v-d-pol.nl   

VAN BUREN BOLSWARD B.V.
+31 (0) 515 572461
info@vanburenbolsward.nl

https://www.vanburenbolsward.nl
Workumertrekweg 5, 8701WB Bolsward

Huiden & vachten

Woondecoratie

Modeaccessoires

Comfort / gezondheid &
warmte
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Had ik vorig jaar een flinke opsomming gemaakt van een 
aantal crisissen die er waren of er aan zaten te komen. 
Nee ik was niet één vergeten. Eind januari/begin februari 
2020, zo’n drie maanden nadat het stukje was geschreven, 
doken er berichten op van een mysterieus virus dat in Chi-
na voor opschudding en doden zorgde. Eerst was het nog 
een ver-van-mijn-bed-gebeuren, maar langzaam kwam 
het virus ook in Nederland en zelfs in Fryslân.

Het gevolg was een lock-down en een kaatsseizoen dat 
niet door leek te gaan. Gelukkig mochten er vanaf 1 mei 
trainingen worden georganiseerd, vanaf 1 juni kon het 
competitiekaatsen weer beginnen en vanaf 1 juli mochten 
er onder voorwaarden weer activiteiten worden georgani-
seerd. Zo viel er van het kaatsseizoen nog wat te maken.

De afdelingswedstrijden zijn voor de meeste categorieën 
niet doorgegaan. De dames junioren konden één wed-
strijd spelen (Jong Famme) en de jongens hadden toch 
nog zeven afdelingswedstrijden. De jongens zorgen er nog 
voor dat de prijzenkast in kantine nog wat verder gevuld 
kon worden. Een eerste prijs op de afdelingswedstrijd in 
Dronryp en een vierde prijs op de Freule leverde twee 
medailles voor de prijzenkast op.

Wat me het afgelopen seizoen wel opviel was de gemoe-
delijke sfeer op en rond de kaatsvelden. Iedereen was 
positief dat er (eindelijk) weer kon worden gekaatst.

Financieel hebben we het afgelopen seizoen wel een 
flinke veer moeten laten. Mede op advies van de KNKB 
hebben wij dit jaar geen rekeningen gestuurd naar onze 
sponsoren. Dit kostte ons zo’n € 8.000. Gelukkig konden 
we gebruik maken van de TOGS-regeling waaruit we een 
bijdrage kregen van € 4.000. Netto hadden we dus een 
verliespost van zo’n € 4.000. Aangezien de wedstrijden tot 
1 juli waren afgelast konden we deze verliespost het afge-
lopen seizoen dragen.

Het zal niet iedereen zijn opgevallen, maar op de kleedka-
mers is begin 2020 een nieuw dak gelegd. Dit was alleen 
maar mogelijk met financiële ondersteuning van de HN-

CE-stichting, Het Weeshuis, het Sint Anthony Gasthuis en 
het Fonds Bolsward – Dronrijp. Langs deze weg wil ik de 
genoemde instellingen (nogmaals) bedanken. 

Wat nu nog resteert is de beplating van de  
voormalige bestuurstent.

Hoe komt het nu? Op het moment van schrijven van dit 
voorwoord heb ik daar geen enkel idee over. Een en ander 
hangt af van de ontwikkeling van virus en de vaccinatie. 
In elk geval hoop ik er op dat we in 2021 een `gewoon´ 
seizoen krijgen. Intussen hebben we als bestuur voor 2021 
weer een mooie wedstrijdagenda opgemaakt. Het is af-
wachten hoe een en ander zich ontwikkeld.

Tot slot nog dit. Zoals in het jaarverslag is te lezen is ons 
oud-lid Sjerp Vormeer, voor het laatst wonend in Dieren, 
in december 2020 overleden. Begin januari 2021 kregen 
we het bericht dat in het testament van Vormeer onze 
vereniging werd vereerd met een legaat van bruto € 
10.000 euro. Hoeveel daar netto van overblijft is aan de 
Belastingdienst. We vinden het jammer dat we Vormeer 
niet meer persoonlijk bedanken, maar zijn wel blij met het 
legaat.

Tot ziens! Tot op ’t Oordje!

Van de voorzitter
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2.1 Contributie en ledenadministratie
De contributie voor 2021 blijft € 30,00 per lid. Degenen die 
automatisch betalen moeten er rekening mee houden dat de 
contributie eind februari van hun rekening wordt afgeschreven.

Het kan natuurlijk zijn dat u van bank bent gewisseld of gaat 
wisselen. Dan geeft u het nieuwe rekeningnummer natuurlijk 
even door aan de ledenadministratie. 

Om dit boekje elk jaar door de juiste brievenbus te krijgen is 
het van groot belang dat adreswijzigingen worden doorgege-
ven aan de ledenadministratie. Dit gaat niet vanzelf: u moet dit 
doen, want we kunnen niet alles weten.

Een berichtje via info@kvbolsward.nl is dan voldoende. Ook 
kunt u de wijzigingen schriftelijk doorgeven aan  
Bertus Veldman, Brigade Irenelaan 19, 8701 AR Bolsward 

2.2 Nieuws van de Club van 25
Vorig jaar had de Club van 25 ongeveer 80 leden, wat een op-
brengst betekende van ca. € 2.000. De Club van 25 is geen ge-
zelligheidsvereniging van de kaatsvereniging, maar is er om de 
kaatsvereniging financieel te ondersteunen. De hele opbrengst 
komt zo ten goede aan onze vereniging. Met de bijdrage kun-
nen nieuwe zaken in gang worden gezet. De opbrengst is in 
2020 gestoken in de vernieuwing van het dak van de kleedka-
mers. 

Nu moet alleen nog de zijkant aan de kant van het kaatsveld 
van de voormalige bestuurstent worden aangepast. Het is de 
bedoeling dat we dit in 2021 oppakken. De bijdrage voor 2020 
zal dus besteed worden aan dit project.

Wilt u de kaatsvereniging ook extra financieel ondersteunen? 
Dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar 
administratie@kvbolsward.nl. Zij die hun bijdrage automatisch 
betalen moeten er rekening mee houden dat deze donatie in 
mei 2020 wordt afgeschreven.

2.3 Verhuur kantine
De kantine wordt niet verhuurd voor particulieren feestjes en 
partijen. Dvat kunnen we niet maken ten opzichte van de plaat-
selijke horeca.

Verenigingen enz. kunnen de kantine wel huren. Aanvragen kan 
bij Frans Boersma via de email: info@kvbolsward.nl.

De tarieven inclusief koffie/thee zijn:
Bolswarder initiatieven tot 16 personen:  € 50,00

Bolswarder initiatieven vanaf 16 personen: € 75,00

Niet-Bolswarder initiatieven vanaf € 75,00  
(in overleg).

2.4 Gebruik accommodatie  
(veld, materiaal, toiletten, douches en kaatsmuur) 
Op eigen initiatief trainen op ’t Oordje is altijd mogelijk voor 
leden van onze vereniging. Dat kost natuurlijk niets. 
Ook kan het gebeuren dat je met een groepje wilt trainen dat 
niet uitsluitend uit eigen leden van de kaatsvereniging bestaat. 
Een enkele keer is dit geen probleem, maar als dit vaker dan 
een aantal keer gebeurd is dit wel een probleem. Immers 
niet-leden betalen niet mee in het onderhoud en zouden hier 
dan wel kosteloos gebruik van kunnen maken. Dat is niet de 
bedoeling. 

In alle gevallen gaan we er van uit dat je het gebruik van het 
veld even doorgeeft aan Lammert Leeuwen. Dit in verband met 
de planning van activiteiten, wat nu precies de bedoeling is en 
eventuele kosten.

Het veld is overigens tot minimaal 1 april 2021 gesloten. Dit 
gezien de staat van het veld.

Gebruik kaatsmuren
Het gebruik van de kaatsmuren is het hele jaar mogelijk. Je 
hoeft hier ook geen toestemming voor te vragen. Wel moet je 
een sleutel hebben om bij de kaatsmuren te komen. Die sleutel 
kun je krijgen bij Frans Boersma. Hiervoor betaal je wel een 
kleine borgsom. De sleutels zijn nl. vrij duur. Als je de sleutel 
weer inlevert krijg je de borgsom terug.

Met een sleutel kun je altijd bij de kaatsmuren komen.  
De ingang is dan aan de westzijde van het kaatsveld.
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3.2 Ouders en jeugd van harte welkom 
Ouders van jeugdleden die geen lid zijn van onze vereniging 
mogen vanzelfsprekend de jaarvergadering bezoeken. U bent 
dan wel geen lid, maar het zou toch leuk zijn dat u komt. U kunt 
dan meepraten over zaken, en dan met name jeugdzaken, die 
binnen onze verenging spelen.

Zie voor datum en tijdstip de agenda voor in dit boekje.

3.3 Competitie- en trainingsavonden jeugd
Maandag 12 april beginnen de trainingen weer. De competitie 
begint nog dezelfde week en is net als in 2020 op donderdag. 
De trainingen zijn normaal gesproken op maandag en donder-
dag. Het kan zijn dat we voor bepaalde groepen uitwijken naar 
een andere dag.

In elk geval trainen de beginners en kabouters zowel op  
maandag als op donderdag een uur. Elke keer wordt om 17.30 
uur begonnen.

De trainingen voor de overige categorieën worden later bekend 
gemaakt. Dat kan nu nog niet, omdat de trainers door de be-
perkende maatregelen niet bijeen mogen komen. Deze catego-
rieën krijgen in maart persoonlijk bericht via de email.

Is het op een dag zo slecht weer dat de training moet worden 
afgelast dan worden jullie via de app of email ingelicht. We 
proberen dit steeds te doen een uur voordat de training begin.

3.4 Indeling categorieën
De leeftijdsgrenzen voor de verschillende categorieën zijn door 
de KNKB aangepast. De aanpassing houdt in dat je in 2021 in 
dezelfde categorie kaatst als in 2020. Dus was je in 2020 een 
schoolmeisje dan ben je dat ook in 2021. Ook al zat je in je 
laatste jaar als schoolmeisje.

De indelingen van de categorieën op een rijtje:

3.Jeugd

Categorie Geboortejaar

Kabouters 2012 en hoger

Welpen 2010 en 2011

Pupillen 2008 en 2009

Schooljongens en schoolmeisjes 2006 en 2007

Jongens en meisjes 2003, 2004 en 2005

Junioren dames en heren 1998, 1999, 2001 en 2002

3.1 Berichtje van de trainers
Ondanks alles hadden we in 2020 toch nog een leuk seizoen. 
Ja, er waren veel minder wedstrijden, maar daar kon niemand 
wat aan doen. De nieuwe indeling van de trainingen is van de 
kant van de trainers goed bevallen. We hebben gezien dat in 
alle geledingen het niveau is gestegen. En dat komt de presta-
ties bij KNKB- en Federatiewedstrijden ten goede. In het afgelo-
pen seizoen zijn individueel op KNKB- en Federatieniveau veel 
prijzen gepakt.

Dat willen we in 2021 doorzetten. En dat gaan we in 2021 op 
dezelfde manier doen als in 2020, dus met een recreatieve- en 
een prestatiestroom.

Om niet te veel in herhalingen te vallen verwijzen wij naar het 
Clubbald van 2020. Mocht je dit niet meer hebben dan is het 
altijd nog te vinden op ons website: kvbolsward.nl.

De trainers
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4. Kledingbeheer

Door elkaar loten (d.e.l.) shirts
Wanneer je naar de Federatie- of KNKB wedstrijden gaat 
is het mogelijk om een ‘door elkaar loten shirt’ te lenen of 
te kopen van KV Bolsward. Voor het afhalen van de kleding 
wordt nog een geschikte datum en tijd gekozen. Houd daar-
voor de website in de gaten. Voor het inleveren krijgen de 
kledinggebruikers een e-mail.

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.

Voor het gebruik gelden de volgende regels:
  De d.e.l. kleding kan worden gekocht of gehuurd van 
 KV Bolsward. 
  Voor het gebruik van de d.e.l. shirt (broekje kun je  
 gratis mee krijgen) wordt € 20,- betaald, het bedrag is  
 opgebouwd uit € 15,- borg en € 5,- voor het  
 kledingfonds.  

 D.e.l. shirt kan ook worden gekocht voor € 20,- 
  Aan het einde van het seizoen wordt de borg terugbe 
 taald mits de kleding schoon en in goede staat wordt  
 ingeleverd. Dit is ter beoordeling aan de  
 kledingbeheerder. 

 Denk erom dat je contant 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 was 
 verzachter. 
   Shirt binnenste buiten wassen.  
   Na het wassen niet in de wasdroger. 

 Bij snelle handwas niet wrijven, wel knijpen. 
   Bedrukking niet strijken. 
   Niet chemisch reinigen. 

De kledingbeheerder is Frans Boersma, tel. 06-18992351 
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5. Agenda’s Jeugdcategorie

5.1 Jeugdwedstrijden en activiteiten

5.2 Federatiewedstrijden jeugd

Dag/datum Aanvang Locatie:
Za. 8 mei 13.00 uur Arum
Za. 15 mei 13.00 uur Hartwerd  
Za. 22 mei 13.00 uur Lollum
Wo. 26 mei 13.30 uur Makkum (schoolkaatsen)
Za. 29 mei 13.00 uur Kimswerd
Za. 5 juni 13.00 uur Bolsward
Za. 12 juni 13.00 uur Cornwerd
Za. 26 juni 10.00 uur Exmorra
Za. 3 juli 10.00 uur Workum (jongens/meisjes en pupillen)
Za. 17 juli 10.00 uur Schettens (schooljeugd en welpen) 
Za. 24 juli 10.00 uur Witmarsum 
Za. 7 aug. 10.00 uur Pingjum (wedstrijd op het kaatsveld te Zurich)
Za. 14 aug. 10.00 uur Pingjum 
Za. 21 aug. 10.00 uur Burgwerd
Za. 28 aug. 13.00 uur Slotwedstrijd in ?

Opgave voor de ledenpartijen en de Wallball-toernooien voor de jeugd is mogelijk tot en met de maandagavond voor de wed-
strijd/ het toernooi (met uitzondering van de federatie en KNKB wedstrijden). Opgave kan via: jeugd@kvbolsward.nl

HANDIGE OPTIE: u kunt de agenda jeugd 2021 als ‘iCalendar’  
downloaden van onze website www.kvbolsward.nl voor in uw digitale agenda, zodat u niets hoeft te missen.

In het komende seizoen 2021 zijn er binnen de Federatie weer een aantal wedstrijden (tegenwoordig 
heten deze wedstrijden: Regiowedstrijden) voor welpen, pupillen, schooljeugd, jongens en meisjes. 
Opgave voor deze wedstrijden doe je via de KNKB website: www.knkb.nl.

Dag/datum Aanvang Soort wedstrijd Activiteit
Ma. 12 april 18.00 uur Start training jeugd Training
Do. 14 april 18.00uur Start competitie jeugd Competitie
Zo. 25 april 12.00 uur Detmar en Troost Seizoensopening Ledenpartij
Zo. 9 mei 10.00 uur K.N.K.B. Meisjes d.e.l. + herkansing KNKB wedstrijd
Wo. 19 mei 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd Ledenpartij
Wo. 26 mei 13.30 uur Schoolkaatsen basisscholen Bolsward
Do. 27 mei 18.00 uur AP van der Feer jeugdpartij: kabouters en welpen Ledenpartij
Do. 3 juni 18.00 uur AP van der Feer jeugdpartij: pupillen en schooljeugd Ledenpartij
Za. 5 juni 13.00 uur Federatiewedstrijd jeugd Federatiewedstrijd
Wo. 16 juni 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd Ledenpartij
Do. 8 juli 16.00 uur Feestpartij jeugd tot 14 jaar Ledenpartij
Wo. 14 juli 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd Ledenpartij
Zo. 15 aug. 10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Meisjes d.e.l. A + B + herkansing KNKB wedstrijd
Wo. 18 aug. 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd Ledenpartij
Do. 26 aug. 16.00 uur Miedema’s Patatpartij; jeugdpartij jeugd tot 14 jaar Ledenpartij
Wo. 1 sep. 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd Ledenpartij
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6. Agenda’s Senioren
6.1 Wedstrijden en activiteiten in Bolsward

Gelieve tijdig opgeven i.v.m. het bestellen en gereed maken van de kransen en prijzen

Dag/datum Aanvang: Soort wedstrijd: Activiteit:

Woensdag 19.00 uur Competitie avond Junioren en Senioren Competitie Leden KVB

Vr. 7 mei 16.30 uur K.N.K.B. Junioren d.e.l. KNKB

Zo.  9 mei 10.00 uur K.N.K.B. Meisjes d.e.l. + herkansing KNKB

Za. 15 mei 14.30 uur Tweekamp Den Haag-Bolsward Ledenpartij op uitnodiging

Di. 18 mei 19.00 uur Wallball-toernooi senioren Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Zo. 30 mei 11.00 uur Familiekaatsen; minimaal 1 kaatser lid van KVB Ledenpartij. (vanaf 14 jaar)

Wo. 2 juni 18.30 uur Avondledenwedstrijd senioren Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Wo. 9 juni 18.30 uur Straatkaatsen Kaatswedstrijd voor leden en niet-

Do. 10 juni 18.30 uur Straatkaatsen leden (vanaf 14 jaar) op of in de

Vr. 11 juni 18.30 uur Straatkaatsen buurt van de Bargefenne te Bolsward

Za. 12 juni 11.00 uur Brunia-partij in Exmorra Senioren d.e.l. wedstrijd (federatie)

Di. 15 juni 19.00 uur Wallball-toernooi senioren Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Za. 19 juni 10.00 uur Bedrijfskaatsen Organisatie Bedrijfskaatcommissie

Zo. 20 juni 11.00 uur Pearkekeatsen Slagerij de Boer Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Zo. 4 juli 10.00 uur K.N.K.B. Heren 2e klas vrije formatie KNKB

Vr. 9 juli 14.30 uur K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l. KNKB

Za. 10 juli 09.30 uur Súdwest-Fryslân-partij 
Opgave via www.swfpartij.nl

Ledenwedstrijd voor alle inwoners 
van de gemeente (vanaf 16 jaar) 

Zo. 11 juli 11.00 uur K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie KNKB

Di. 13 juli 19.00 uur Wallball-toernooi senioren Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Zo. 25 juli 11.00 uur HABO: Hartwerd-Bolsward in Hartwerd Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Di. 17 aug. 19.00 uur Wallball-toernooi senioren Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Wo. 18 aug. 18.00 uur Avondledenwedstrijd senioren Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Zo. 29 aug. 11.00 uur Diekje-partij; Senioren vrije formatie Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Di. 31 aug. 19.00 uur Wallball-toernooi senioren Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Wo. 8 sep. 19.00 uur Laatste competitie-avond senioren Competitie

Vr. 10 sep. 20.00 uur Nachtkaatsen Ledenpartij (vanaf 14 jaar)
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OPGAVE LEDENPARTIJEN KV BOLSWARD
 Opgave ledenpartijen en wallball kan via: opgave@kvbolsward.nl

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.  
Voor de Familiepartij en de Diekjepartij geldt een inleg van € 10,00 per partuur.

Houders van wisselbekers worden verzocht deze tijdig in te leveren. 

De agenda kunt u ook downloaden als iCalendar van www.kvbolsward.nl 

6.2 Federatiewestrijden Junioren en Senioren

Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum wordt er ook in 2021 een wedstrijd georganiseerd. Voor de 
senioren (en ook jongens en meisjes) gaat voor nu om de volgende wedstrijd:

Heren-/jongenswedstrijden: 
Za. 12 juni: Exmorra: Bruniapartij, dit betreft een vrije formatiepartij, aanvang is om 11.00 uur.

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle seniorenleden (en ook jongens en meisjes) van de aangesloten verenigin-
gen. Leden die aan deze wedstrijd mee willen doen kunnen zich opgeven via de internetsite van de K.N.K.B.: www.KNKB.nl

U bent van harte welkom in

MIEDEMA’S
FISH & CHIPS

Verse en gebakken vis
Topklasse zoute haring
Snacks en pataten frites

Diverse vismenu’s
Soft-ijs

Belegde broodjes
Vakkundig opgemaakte

salades

Snekerpoort 7
te. 572209

Snacks, frites en broodjes
Koffie en gebak

Schep- en soft-ijs
Diverse heerlijke menu’s

DIVERSE 
BIERSOORTEN

Appelmarkt 4
tel. 575700

MIEDEMA’S
LUNCHROOM
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7. Uitslag competitie 2021

De eerste competitie-avond begon later i.v.m. het CORONA-vi-
rus en was op 20 mei 2020 en de laatste (we zijn langer door-
gegaan) was op 23 september 2020. 

Er zijn 17 competitie-avonden geweest en er werd ook dit jaar 
weer fel gestreden om de punten binnen te halen. Dit had als 
gevolg dat de competitie voor een aantal categorieën op de 
laatste avond werd beslist. Er hebben in 2020 totaal 60 (5 da-
mes, 41 heren, 6 jongens, 6 meisjes en 2 schooljeugd) deelge-
nomen aan de competitie. In 2019 waren er ook 60 (6 dames, 
39 heren, 5 jongens en 6 meisjes en 4 schooljeugd). 

Ook nu vond de prijsuitreiking (met een hapje en een drankje) 
na afloop van de laatste competitie-avond plaats. De heren 
Holly de Jong,  Klaas Zijlstra en Jappie de Boer ontvingen een 
bakkerspakket als bedankje voor het altijd klaarleggen van de 
perken voor het competitiekaatsen. 

Ook werd Wopke Stienstra in de zonnetje gezet. Hij had aange-
geven na het seizoen te stoppen als competitieleider. Wopke 
werd door een ieder bedankt voor de vele jaren als competitie-

leider. Hij ontving een pakket  van Lekker 1890.

Voor alle dames, heren, meisjes en jongens is het ivm de 
lockdown maatregelen nog niet bekend wanneer we mogen 
beginnen met het competitiekaatsen. Zoals het nu staat zal de 
laatste competitie-avond op woensdag 8 september 2021 zijn. 

De aanvang is zoals gewoonlijk om 19.00 uur en na 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. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is de kantine iedere com-
petitie-avond open. Op de laatste competitie-avond (8 septem-
ber) worden de prijzen uitgereikt.

Komt allen naar het kaatsterrein ’t Oordje.Graag tot snel!

De competitieleider, 
Pieter Feenstra

Uitslag heren

1. Rutger Vallinga 92 punten

2. Pieter Feenstra 85 punten (in 15X)

3. Gerard Ypma 85 punten (in 16X)

4. Hidzer Bogaard 84 punten

5. Jaap van der Wal 82 punten 

Uitslag dames

1. Chris Lemke 68 punten

Uitslag jongens

1. Christiaan Wijnia 84 punten

Uitslag meisjes

1. Ingeborg Brattinga 48 punten



8. Uit het jaarverslag 2020

8.2 Bestuurlijk
In de jaarvergadering van 13 maart waren Frans Boersma en 
Roel Venema periodiek aftredend. Zij werden beiden voor 
een nieuwe periode herbenoemd. Janneke Pagels trad op ei-
gen verzoek tussentijds af. Janneke heeft heel veel voor onze 
vereniging betekend. Niet alleen heeft zij als secretaris haar 

paadje erg goed schoon geveegd, ook 
was zij de drijvende kracht achter de 
oprichting van onze 2 kaatsmuren 
die dan ook niet voor niets naar haar 
zijn vernoemd. De voorzitter nam op 
passende wijze afscheid van haar. Zijn 
lovende woorden werden door de 
aanwezigen onderstreept met een luid 
applaus. Als dank voor haar inzet voor 
onze vereniging kreeg zij een glazen 
kaatsbal. Na de vergadering van 13 
maart 2020 bestaat het bestuur van de 
Kaatsvereniging Bolsward uit:

Lammert Leeuwen voorzitter

Roel Venema secretaris a.i.

Clara Houtsma penningmeester

Bertus Veldman ledenadministratie en kantinezaken

José Cuperus jeugdafdeling

Frans Boersma algemene zaken

Gert-Jan Abma wallball en algemene zaken

Na de pauze in de Voorjaarsvergadering gaf gastspreker Wout 
Zijlstra een flitsend optreden waarin hij prachtige verhalen 
over zijn eigen krachtsporttoeren en over het kaatsen vertelde. 
Wout ontpopte zich als een zeer boeiende spreker.

8.3 Personalia
In 2020 moest de Kaatsvereniging Bolsward voor altijd afscheid 
nemen van een 2-tal leden en eveneens 2 nauw bij de vereni-
ging en het kaatsen betrokken mensen.

Op 4 juli 2020 overleed Aant Elzinga, vader van ons lid en trai-
ner Marco Elzinga en trotse grootvader van onze jeugdleden 
Yoram, Noa, Silvan en Allon. Hij overleed als gevolg van een 
ernstig ongeval. Aant Elzinga was 78 jaar.

Gerry Boersma-Sytsma, de vrouw van ons bestuurslid Frans 
Boersma overleed veel te jong, na een zware ziekteperiode, op 
30 juli 2020. Zij werd slechts 56 jaar. 

Op 7 oktober 2020 kwam er een einde aan het leven van ons 
lid Fokke van der Pol. Hij was 85 jaar. Niet alleen was Fokke van 
der Pol vele tientallen jaren lid van onze vereniging en kaatste 
hij tot op hoge leeftijd zelf nog zijn partijtjes mee, maar te-
vens steunde hij met zijn Installatiebedrijf onze vereniging als 
wedstrijdsponsor ook al vele tientallen jaren. En later werd die 
sponsoring naadloos voortgezet door zijn zonen Dirk en Titus 
die het bedrijf van hem overnamen. We zijn Fokke, zijn zonen 
en het bedrijf hiervoor heel dankbaar.

In de laatste maand van 2020, ontvingen wij nog het bericht 
van het overlijden van ons "buitenlid" Sjerp Vormeer, al vele 
jaren woonachtig in Dieren, maar in 1928 geboren in Bolsward. 
Sjerp heeft in de loop van zijn leven Bolsward moeten verlaten 
om elders een bestaan op te bouwen, maar heeft Bolsward 
nooit echt kunnen vergeten. Hij bleef o.a. altijd lid van onze 
vereniging en kaatste tot op hoge leeftijd nog regelmatig mee 
op ledenpartijen. Sjerp Vormeer overleed op 14 december 
2020, hij was 92 jaar.

8.1 Algemeen
Het jaar 2020 kan gerust als een zeer bijzonder jaar worden gekenmerkt. Door de coro-
na pandemie werden alle geledingen van onze samenleving getroffen en uiteraard gold dat 
ook de kaatssport, daar was geen ontkomen aan. Toch hebben we dit jaar nog kunnen kaat-
sen en daar wordt in dit jaarverslag ook bij stil gestaan. En nu maar hopen dat 2021 een beter  
(lees: gezonder) verloop zal krijgen.
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8.4 Rabo Clubsupport
Deze supportersactie leverde heeft onze 
vereniging in 2020 een bedrag op van 
 € 616,00.opgeleverd.

8.5 Wintertraining jeugd?
De jongste jeugd kon ook het afgelopen winterseizoen weer 
trainen in de sportzaal van de St.-Maartenschool. Ook dit keer 
werd van deze faciliteit druk en enthousiast gebruik gemaakt. 
Trainer was net als de afgelopen jaren Julian Faber. Helaas 
moesten de laatste trainingen worden afgelast, omdat de 
sportzaal was gesloten door de coronacrisis. 

8.6 Wintertraining senioren
Op 9 zondagen in de periode van 9 februari tot en met 5 april 
was sporthal De Middelzee weer gereserveerd voor de winter-
training voor senioren. Helaas moest deze training na 5 zonda-
gen stop worden gezet vanwege corona maatregelen. Er werd 
geen eindklassement opgemaakt

8.7 Verslagen kaatswedstrijden 
Door de corona pandemie werd het kaatsseizoen op het veld 
in Bolsward verkleind over de periode van woensdag 1 juli 
(eerste avondledenwedstrijd senioren) tot en met woensdag 23 
september (laatste competitieavond senioren). Hierna wordt in 
chronologische volgorde verslag gedaan van de activiteiten die 
in deze periode op ons veld plaats hebben gevonden. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van de verslagen zoals die ook op onze web-
site zijn te vinden.

8.8 Spekjespartij
Nog vlak voordat ons hele land in lockdown ging, voor de 
eerste, keer mochten we gelukkig nog met de jeugd in de zaal 
kaatsen en werd er, op zondag 8 maart, gestreden tijdens de 
Spekjes partij. In totaal waren er ongeveer 30 jeugdleden van 
KV Bolsward, Exmorra, Burgwerd en Tjerkwerd aanwezig. 

Tijdens de altijd gezellige en van spekjes voorziene partij wordt 
er fanatiek maar sportief gekaatst om de kransen. De volgende 
jeugdleden gingen er met de prijzen vandoor:

8.9  Avondledenwedstrijd senioren d.e.l.
Woensdag 1 juli

Eindelijk! We zijn los! Eerste ledenpartij KV Bolsward groot 
succes!

We hebben er lang op moeten wachten, maar op woensdag-
avond 1 juli was het eindelijk zover. De eerste ledenwedstrijd 
van 2020 van kaatsvereniging Bolsward. Nadat begin juni bleek 
dat ledenwedstrijden weer mogelijk waren, deze half juni wer-
den verboden, kregen we op de morgen van 1 juli toestemming 
van de gemeente om toch de geplande ledenpartij te houden. 
De kantine en het terras waren coronaproof gemaakt, zodat de 
wedstrijd mocht worden gehouden. Een compliment aan de 
kaatsers en het publiek dat zij zich zo prima aan de regels heb-
ben gehouden. Hulde hiervoor! 

Aan de wedstrijd, mede mogelijk gemaakt door Primera Bols-
ward deden maar liefst 42 kaatsers en kaatsters mee. De kaat-
sers waren ingedeeld in vijf klassen, ieder kaatste drie keer met 
verschillende maten en aan het einde 
van de wedstrijd werd per klasse 
een klassement opgemaakt.

De eerste prijs was een zil-
veren vijftig guldenmunt. 
De andere prijzen beston-
den uit waardebonnen van 
de Primera en een boeket 
`bloemen´ van Primera.

Welpen

1e prijs: Roan v. Swinden Koopmans en Nynke Visser 26 pt

2e prijs: Steun Wijbenga en Roy Reuvers 24 pt

Pupillen 

1e prijs: Fenna Cuperus en Tessa Westra 21 pt

2e prijs: Marit Steigenga en Fabian vd Zee 18 pt

Schooljeugd 

1e prijs: Inge Blanke en Hessel Tiesma 28 pt

2e prijs:  Marit Feenstra en Hinke Bouma 28 pt

Deelnemers bij de schooljeugd

Deelnemers bij de pupillenDeelnemers bij de welpen

Deelnemers Spekjespartij 2020
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Heren A
In deze klasse was er niemand die al 
zijn drie partijen wist te winnen. De 
eerste prijs in deze klasse was voor 
Jelle Cnossen. Hij won twee van zijn 
drie wedstrijden en verloor er eentje 
met 5-5 en kwam zo op 19 punten. 
Tweede werd Peter van Zuiden, die 
een wedstrijd won en twee verloor 
met 5-5 en zo op 17 punten uitkwam, 
vlak voor Julian Faber die ook op 17 
punten uitkwam, maar een eerst meer 
tegen kreeg.

Heren B
In de B-klasse waren er maar liefst 3 kaatsers 
die al hun drie partijen winnend afsloten, 
zodat het aantal tegen-eersten de beslissing 
moest geven. Winnaar werd Douwe Leijenaar 
met 8 eerste tegen. Tweede werd Jouke Tilstra 
die 10 eersten tegen kreeg en derde met 12 
eersten tegen Jaap van der Wal. Er was in deze 
klasse nog een vierde prijs voor Leo Bekema 
die kwam tot 18 punten.

Heren C
De bijzonderheid van deze klasse dat de 
enige vrouw in het gezelschap kwam tot 
drie overwinningen. Chris Lemke ging met 
de krans naar huis. Twee werd Thijs Gale-
ma met 19 punten voor en derde Cor Knol 
met 18 punten.

Jongens
Net als bij de Heren A was er in deze klasse 
niemand die drie partijen wist te winnen. Wel 
waren er twee jongens met twee overwinnin-
gen en beide met een verliespartij op 5-5. De 
winnaar werd Stefan Yska met 11 eersten tegen 
en de tweede prijs ging naar Christiaan Wijnia 
met 15 eersten tegen.

Meisjes
Noa Elzinga en Rixt Blanke wonnen beiden 
al hun drie partijen zodat het aantal tegen 
eersten beslissend werd. Noa kreeg 7 eer-
sten tegen en Rixt 8, zodat de krans voor 
Noa was. Er was nog een derde prijs voor 
Ingeborg Brattinga met 17 punten voor.

Al met al een geslaagde avond die voor 
herhaling vatbaar is.

8.10 AP van der Feer-partij
Donderdag 2 juli

vEindelijk mochten we weer 
en dat was te merken. Met 40 
enthousiaste kinderen werd er 
vanaf 5 uur sportief, doch fanatiek 
gestreden om de felbegeerde 
krans. Het weer was ons zeer goed 
gezind! Na twee omlopen stonden de broodjes met knakworst 
voor ieder jeugdlid klaar. Deze werden onder het genot van een 
glas limonade genuttigd. Daarna was de energie weer op peil 
en konden de laatste omlopen en finales verkaatst worden. 

Bij de kabouters werd gekaatst met het beginners-spel. Mees-
ter Julian ging na de eerste omloop nog even op -en uitslaan 
met alle kabouters en toen wisten ze weer helemaal hoe het 
werkte en werd er super leuk gekaatst. 

Omdat er gekaatst werd in een poule kon 
iedereen 3 keer kaatsen. Met een 100 pro-
cent score zijn Iris Terpstra en Nina Eijer de 
winnaars geworden en mochten de krans 
meenemen en een mooie beker van onze 
sponsor AP van der Feer. 

Bij de welpen werd gekaatst met een traditionele lijst. Hier 
waren zeven parturen de strijd met elkaar aangegaan. Som-
mige partijen gingen gelijk op en andere waren snel beslecht. 
Maar het enthousiasme spatte er vanaf en met mooie opslagen 
en een enkel tussenspel was het zeker ook voor het publiek 
genieten! 

In de finale van de verliezersronde streden Sanne Dijkstra met 
Sybrich Ouderkerk tegen Mats v/d Pol met Elias v/d Zee. Deze 
finale was erg spannend en na een achterstand wonnen toch 
de jongens Mats en Elias met 5-5 6-0. 

De finale in de winnaarsronde werd verkaatst tussen Roan van 
Swinden Koopmans met Megan Pool tegen partuur 5, Mare 
Prinsen met Liset Westra. Ook hier was de finale spannend. 
Met 5-4 6-0 mochten Roan van Swinden Koopmans met Megan 
Pool de krans in ontvangst nemen!

D o n d e r d a g  0 2  j u l i  2 0 2 0

Jeugdledenpartij

AP van der FEER
AP van der FEER

U I T N O D I G I N G

Iris Terpstra en Nina Eijer

v.l.n.r.: Elias vd Zee, Mats vd Pol, Roan van Swinden Koopmans, 
Megan Pool, Liset Westra en Mare Prinsen
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Foto: Henk Bootsma

Bij de pupillen waren 6 partijen aan de partij begonnen. Na 2 omlopen werd het duidelijk dat 
partuur 5. Marit Steigenga en Jildou Terpstra het in de finale op zouden nemen tegen partuur 
1. Allon Elzinga en Timo Poelmans. Tijden deze spannende finale was het partuur 1 die de 
krans mee naar huis mocht nemen. Zij wonnen met 5-4 6-6. 

In de finale van de verliezersronde kaatsen partuur 6. Ilona Palsma en Rouke Hooghiemstra  
tegen partuur 2. Minke Tjalsma en Fabian v/d Zee. Winnaar van de beker werden Minke en  
Fabian met 5-0 6-6. 

De uitslag bij de schooljeugd na 3 omlopen poule kaatsen was als volgt: 
 
1e prijs met 14 punten: Silvan Elzinga en Rogier Feenstra  
2e prijs met 9 punten: Tymen Bijlsma en Rutger Altenburg 
3e prijs met 5 punten: Remco Yska en Hedzer Prinsen

8.11 K.N.K.B. Heren hoofdklasse vrije formatie
Zondag 12 juli

Sportveld 't Oordje in Bolsward lag er zondag weer prachtig 
bij. De klassieke speeltuin achter de bovenlijn geldt nog altijd 
als een gewild mikpunt voor de bovenmodale uitslagers terwijl 
de twee kaatsmuren aan de andere kant zich in alle naaktheid 
vertoonden nu de traditionele feesttent ontbrak. De eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat het slotakkoord tussen de parturen 
Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 
tegen het verrassende trio Enno Kingma, Kees van der Schoot 
en Erwin Zijlstra het qua spanning moest afleggen tegen de 
actualiteit. 
  
Voorzitter Lammert Leeuwen zag in een flits nog net op tijd iets 
blauws naderen, en dan weet je het wel. Het gezag nadert en 
dat gezag heeft er een nieuwe taak bij, controleren of iedereen 
zich aan de coronamaatregelen houdt. Na controle bleek alles 
te kloppen en dus kon de aandacht weer gericht worden op de 
heren hoofdklassenpartij vrije formatie. 
  

Het is prachtig dat er dit weekend voor de tweede achtereen-
volgende keer kan worden gekaatst, maar zo halverwege juli 
ontbreekt er iets qua spanning. Het voelt als een voorbereiding 
op de communie die dit jaar niet plaatsvindt. Een bewuste 
katholieke beeldspraak passend bij de katholieke enclave 
die Bolsward ook is. De hoogmis van de PC mist als wenkend 
perspectief aan de horizon, de spanning in de aanloop naar 
ontbreekt. Er wordt nu naar een andere spanning gezocht, 
bijvoorbeeld wie durft het aan een partij te organiseren, of 
hoe veel punten kan ik dit jaar bij elkaar slaan in het geval van 
Taeke Triemstra, of heb ik met de nieuwe maten wel goed ge-
formeerd?

Opslager Enno Kingma zal die vraag bevestigend beantwoorden 
ondanks dat de kaatsmotor in de finale al snel haperde. Je kunt 
het ‘lauw’ noemen, je kunt ook zeggen dat je nooit de schijn 
moet wekken dat je al tevreden bent met een tweede prijs. 
Dat laatste was echter wel het geval, de frisheid van de groene 
shirts was verdwenen, te vaak gewassen, te bleekjes ondanks 
een enkele strijdlustige kreet van Kees van der Schoot. 
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De 5-1 en 6-2 sprak boekdelen evenals de laatste kwaadslag 
van Van der Schoot op die stand. Het was voor het trio Gert- 
Anne van der Bos plezierig leunen in de leunstoel van de we-
tenschap dat de eigenlijke finale al gespeeld was. En dat was de 
halve finale tegen Marten Bergsma, de terug gekeerde Dylan 
Drent en Hendrik Kootstra. De mooiste partij van de dag, Van 
der Bos af en toe als de tovenaar aan de opslag met als even-
knie opslager Bergsma die qua opslaan deed denken aan dat 
Duitse superkanon ‘Dikke Bertha’ uit de Eerste Wereldoorlog.

Het was ook dankzij Bergsma dat zijn partuur het kon bijbenen 
want het perk Drent-Kootstra kon het allemaal wat minder 
bijbenen. Die ballen van Bergsma beroerden de emoties. Eerst 
bleef Triemstra twee keer in gebreke bij het passeren van 
een kleine kaats. Vervolgens werd het 2-1 en 6-6, Triemstra 
zag hem dertig centimeter voor, de keurmeester zag hem in. 
Ingedamde emoties bij de routinier die later werden gecom-
penseerd toen het omgekeerde gebeurde: de bal was in wmaar 
werd voor gegeven. Het is de keurmeester vergeven gezien de 
snelheid van het opslaggeweld. 

De partij bleef in evenwicht, Triemstra toonde even een voor 
hem ongebruikelijk temperament tegenover Steenstra toen 
deze op een bal sloeg die volgens Triemstra buiten was: ‘Ho sei 
ik’.  Niet verwonderlijk want Bergsma had het perk in de tang 
en dan is elke bal buiten de lijnen meegenomen. Het fameuze 
zevende eerst ging op 6-6 naar trio Bergsma met dank aan, wie 
anders, dan Bergsma die voor de kaats retourneerde. Dat de 
kanonnier uit Minnertsga niet het alleenrecht heeft, bleek een 
eerst later toen Van der Bos op 3-4 en 6-0 een bal afleverde 
die de slagarmen van Kootstra en Drent niet eens in beweging 
bracht, niets gezien, alleen wat gehoord. 
  
De partij verdiende een 5-5 en dat werd het ook. Op 6-4 lever-
de Bergsma met een zitbal de 6-6 af, Steenstra slaat een kaats 
die hij zelf mag opslaan. Drent slaat veel te wild kwaad en dus 
geen finaleplek voor zijn partuur, wel een Harlinger kaatswant 
door het luchtruim. Ook een les trouwens want met zo’n opsla-
ger achter de hand moet je niet op die speeltuin beuken, maar 
kaatsen leggen. Het perkduo Drent-Kootstra was goed voor zes 
kwaadslagen. Voor Drent is er dan nog het excuus dat dit zijn 
eerste optreden was. 

 De verrassing was in de eerste omloop de uitschakeling van de 
winnaars in Morra. Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra 
en Hans Wassenaar gingen op 5-4 en 6-4 van de lijst toen Van 
der Schoot de kaats passeerde. En dan te bedenken dat Hiem-
stra een dag eerder nog ongenaakbaar was als perkspeler. 
  
Al met al kun je de vraag of er goed is geformeerd bevestigend 
beantwoorden. Zaterdag winst voor de nieuwe keus van Van 
Zwieten, zondag een tweede prijs voor de nieuwe keus van 
Enno Kingma. En de ‘oude’ garde van Van der Bos pakte toch 
weer die eerste krans met de opslager als terechte koning, on-
danks die tien bovenslagen in de eerste omloop van Steenstra. 
Meest spannende vraag is nu zonder een PC de vraag: kan de 
oranje hegemonie worden doorbroken, slaat het aankomend 
kaatsgeweld van nieuwe parturen straks een bres in de oranje 
zeedijk? De partij op het Oordje in Bolsward bewijst dat onaan-
tastbaar een te groot woord is om de krachtsverhoudingen juist 
weer te geven. Maar wat meer strijdlust van de rest zou dan 
geen overbodige luxe zijn. 
  

Foto: Henk Bootsma

Foto: Henk Bootsma

Uitslag: 

1.  Gert-Anne van der Bos (koning), Taeke Triemstra en Tjisse 
Steenstra;

2. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra;

3. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.

Door: Rynk Bosma
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8.13 BOHA-partij 
Zondag 26 juli 
 
Onder prachtige zomerse omstandigheden kwam maar liefst 
38 kaatsers naar ’t Oordje in Bolsward voor de jaarlijkse BOHA  
(HABO) partij, zoals elk jaar mede gesponsord door Automo-
bielbedrijf Jaarsma uit Hartwerd. Als gevolg van de Ccoronacri-
sis waren er meer kaatsers thuis gebleven dan de vorige editie. 
Helaas was de opkomst van de Hartwerders aan de magere 
kant. Hopelijk volgende BOHA-partij nog meer kaatsers!

Door dit grote aantal werd er gekaatst in een A-klasse met 4 
partuur van elk 2 personen en een B-klasse met 10 partuur. De 
A-klasse kaatste in een poule waarbij iedereen 3x kaatste. In de 
B-klasse was er een winnaars en verliezersronde.

In de A-klasse moest partuur 1 van Julien Faber en Marthijs 
Beuckens het afleggen tegen partuur Thomas van Zuiden en 
Gosse Reitsma. 
Peter van Zuiden won met Ferdinand van der Zee op 5-5 6-6 
van Leon Bekema en Anne-Jan Knol.

In de 2e omloop kwamen beide partijen op 5-5 maar trok Julien 
met zijn maat Marthijs aan het langste end tegen Leon en An-
ne-Jan. Thomas en Gosse wonnen nipt van Peter en Ferdinand.

 
De 3e omloop was minder spannend. Op 5-0 6-4 beslisten Juli-
an en Marthijs de partij tegen Peter en Ferdinand. Thomas en 
Gosse wonnen op 5-1 6-6 de partij van Leon en Anne Jan.

Na tellen van de eersten voor en tegen kwam onderstaande 
uitslag uit de bus:

1e Thomas van Zuiden en Gosse Reitsma 
2e Julian Faber en Marthijs Beuckens 
3e Peter van Zuiden en Ferdinand van der Zee 
4e Leon Bekema en Anne-Jan Knol

De eersten ontvingen een mooie krans en een keuze waarde-
bon van de Primera. Ook de 2e prijs winnaars ontvingen een 
waardebon.

In de B-klasse werd ook fanatiek gekaatst met verrassende 
uitslagen. Zo versloegen Roel Venema, Cor Politiek en Ingeborg 
Brattinga het partuur Gert-Jan Jorna, Rejan Okkema en Stefan 
Yska met 5-3 6-6. In de volgende omloop kon Roel het met zijn 
maten niet redden tegen Jan de Boer, Jurre Reitsma en Gerard 
Ypma. Met 4-5 0-6 gingen zij er af. Jan, Jurre en Gerard hadden 

Een van de eerste ledenpartijen dit kaatsseizoen inBolsward was het Pearkekeatsen afgelo-

pen zondag 19 juli 2020. Wederom gesponsord door Slagerij de Boer. Van de 10 pearkes op 

de lijst wonnen Anneke Tuinienga en Peter van Zuiden de kransen.

8.12 Pearkekeatsen 
Zondag 19 juli

Er werd gekaatst in drie poules, waarbij vooraf 
niet gelijk aan te wijzen was wie het sterkere 
duo zou worden. Niet alleen door de oud ‘Freu-
le-, PC-, Ald Meijers, NK-, etc.’ winnaars werd er 
hoogstaand gekaatst, maar ook de overige kaat-
sers en kaatsters lieten hun kwaliteiten zien. In 
poule A wisten José Cuperus en Robert Cuperus 
beide partijen te winnen en gingen daardoor 
naar de halve finale. In poule B waren overdui-
delijk Anneke Tuinenga en Peter van Zuiden met 
slechts 2 tegen-eersten per partij de poulewin-
naar, waardoor zij in de halve finale belanden. In 
poule C gingen er 4 pearkes strijden voor de pou-
le-winst en om direct door te gaan naar de finale. 
In deze poule werden Kim Mollinga en Hendrik 
Bouwhuis de overduidelijke winnaar door alle 3 
partijen te winnen.

De halve finale was een snelle race van Anneke 
en Peter richting de winst. José en Robert be-

haalden toch nog 2 eersten maar moesten 
hun meerdere erkennen. De pittige partijen 
in poule A tegen het jonge talent wisten ze 
te winnen, maar daar waren ze in deze ronde 
mogelijk nog niet helemaal van hersteld.

In de finale stonden Anneke en Peter wederom 
zeer sterk te kaatsen, maar dit deden Kim en 
Hendrik ook. Het ging lange tijd gelijk op met 
het verdelen van de eersten. Maar vanaf een 4 
eersten gelijk konden Kim en Hendrik de sluwe 
opslagballen van Anneke niet meer goed het 
perk uit krijgen. Met een 5-4 en 6-0 eindstand 
wonnen Anneke en Peter deze partij en daarmee 
de prachtige kransen en de hoogste waardebon-
nen van partijsponsor Yde de Boer. Het was een 
geslaagde dag en er werd met gepaste onderlin-
ge afstand nog even gezellig nagezeten voor de 
kantine.

Uitslag:
1e prijs: 
Anneke Tuinenga  
Peter van Zuiden 
 
2e prijs: 
Kim Mollinga 
Hendrik Bouwhuis 
 
3e prijs: 
José Cuperus 
Robert Cuperus
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Verliezersronde B-klasse: 
Douwe Leijenaar 
Hidzer Boogaard 
Jeen Houtsma

Gert-Jan Jorna 
Rejan Okkema 
Stefan Yska

eerder al Pieter Feenstra, Tessa Booms en Nanne Hooghiemstra 
aan de kant gezet met 5-2 6-2. Gert-Jan en zijn maten wonnen 
in de 2e omloop in de verliezersronde van Pieter Feenstra en 
maten met 5-3 6-4.

Leo Bekema, Meindert van der Wal en Anneke Tuinienga won-
nen na een spannende partij op 5-5 6-4 van Douwe Leijenaar, 
Hidzer Boogaard en Jeen Houtsma.  Johan van der Zee. In de 
2e omloop legden zij het echter af tegen Rutger Vallinga, Rika 
Dijkhuizen en Peter Siemensma. Met 5-3 6-4 werden zij aan de 
kant gezet. Rutger en maten hadden de 1e omloop gewonnen 
van Johan van der Zee, Tjerk Okkema en Johan Bekema. Johan/
Tjerk en Johan verloren ook de 2e partij in de verliezersronde 
op 5-5  6-4 van Douwe, Hidzer en Jeen.

Partuur Bauke Cuperus, Kees Bekema en Johan Bruinsma trof-
fen een sterke tegenstander in het partuur Feikje van der Burg, 
Arjen Hettinga en routinier Cor Knol. Pas op 5-4 6-2 werd de 
winst binnen gehaald. Na een staand nummer troffen Bauke en 
zijn maten in de 3e omloop Jan de Boer c.s. Deze laatsten wer-
den redelijk gemakkelijk met 5-2 6-4 aan de kant geschoven.

Partuur Feikje, Arjen en Cor troffen na een staand nummer 
Gert-Jan c.s. Die laatsten waren een maatje te groot met 2-5 
6-6.

Gert-Jan en maten troffen in de verliezersronde finale Douwe 
Leijenaar. Deze partij in 5-3 6-6 in het voordeel van Douwe, 
Hidzer en Jeen.

In de finale in de winnaarsronde van de B-klasse startte het 
partuur van Rutger, Rika en Peter verrassend sterk tegen het 
op papier sterkere perk van Bauke, Kees en stabiele opslager 
Johan.Maar het partuur van Rutger liet in eerdere partijen al 
blijken alle bordjes op 6-6 te winnen. Ook nu trokken zij 3x op 
6-6 het bordje naar zich toe waardoor zij met 3-0 voor kwamen 
te staan. Na wat tactische wissels in het perk kwam het partuur 
van Bauke terug op 3-3. Uiteindelijk trokken zij toch aan het 
laatste end en wonnen de partij op 5-3 6-0. Slechts 2 van de 9 
eersten werden niet op 6-6 verspeeld. Spanning genoeg dus.

Na afloop van deze prachtige kaatsdag was de uitslag als volgt:

Winnaarsronde B-klasse: 
Bauke Cuperus 
Kees Bekema 
Johan Bruinsma

Rutger Vallinga 
Rika Dijkhuizen 
Peter Siemensma

Jan de Boer 
Jurre Reitsma 
Gerard Ypma

Met dank aan Automobielbedrijf Jaarsma, Bertus en Emma in 
de kantine, de veldleggers en alle andere vrijwilligers die een 
handje geholpen hebben. 

Op de foto alle winnaars.



A-klasse 
De prijs in de A-klasse ging naar Gosse Reitsma die als enige 
zijn drie partijen wist te winnen.  Tweede werd Julian Faber die 
twee partijen in winst omzette en eentje verloor met 5-5.

B-klasse
Ook in deze klasse was er maar eentje die alle drie partijen in 
winst omzette. Dit was Cor Politiek. Tweede werd Rutger Vallin-
ga met twee verliespartijen op 5-5 en een winstpartij. Tot slot 
was de derde prijs voor Robert Cuperus. Robert won twee keer 
en verloor een partij met 5-2.
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8.14 Avondledenwedstrijd senioren d.e.l. 
Woensdag 12 augustus

Ondanks de hittegolf, de laagstaande zon en het feit dat vlak voordat de partij begon iemand moest afzeggen kon de partij om 
18.30 uur beginnen. De 28 kaatsers kaatsten individueel in vier klassen. De prijzen bestonden uit waardebonnen die zijn te verzil-
veren bij Lekker 1890.

C-klasse
Jan de Boer zette als enige alle drie partijen in winst om. Hij ging 
dan ook met de krans naar huis. Tweede werd Jeen Houtsma 
met twee winstpartijen en een verliespartij met 5-4. Na enig 
rekenwerk bleek Jan Houwer de 3e prijs te hebben. Jan had met 
17 punten voor net een eerst minder tegen dan Kim Mollinga.

Klasse aanstormend talent
In deze klasse won Kees Bekema samen met Rixt Blanke de drie 
gekaatste partijen. Beiden hadden dus 21 punten voor. Rixt 
kreeg 12 eersten tegen; Kees 9. De krans was dus voor Kees en 
de premie ging naar Rixt.
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8.15 Diekje-partij
Zondag 23 augustus

Hoewel er helaas slechts negen parturen op papier stonden 
en er af en toe een buitje viel is afgelopen zondag de jaarlijkse 
Diekje partij weer met veel plezier verkaatst. Op een gegeven 
moment werd en blééf het droog, het zonnetje verscheen en 
was het weer genieten voor kaatsers en toeschouwers op ’t 
Oordje in Bolsward.

De verliezersronde werd gewonnen door Christiaan Eijer, Tom 
Botermans en Albert Reinsma. Hun jeugdige tegenstanders 
Kees Bekema, Stefan Yska en Marije Kuperus hebben zich kra-
nig geweerd, maar konden het niet bolwerken tegen de oude 
rotten. In de finale van de winnaarsronde kruisten Idske Zijlstra, 
Ferdinand van der Zee en Julian Faber de degens met Evert 
Sijbesma, Jan Feenstra en Marcel de Groot. Het werd een strijd 
van hoog niveau, ging gelijk op en de verwachting was dat alles 
aan de hang zou komen. Bijna, want op 5-5 en 6-4 werd de 
partij in het voordeel van Idske c.s. beslist door een ferme bo-
venslag van Julian.

8.16 Miedema’s Patat - slotpartij
Donderdag 27 augustus 
 
Op 27 augustus 2020 werd de laatste ledenwedstrijd voor de 
jeugd georganiseerd. Zowel de kabouters als de welpen, pupil-
len en schooljeugd konden de strijd aan gaan om de krans te 
winnen.

Bij de kabouters waren er 4 parturen van 2, die met elkaar de 
strijd aan gingen. Dit deden ze met het beginnersspel. Hierbij 
is er 1 vaste kaats en één iemand die een heel eerst opslaat 
voordat er wordt gewisseld. Dit jaar was er een hoog niveau en 
waren er spannende partijen. Er was 1 partuur die alle 4 hun 
wedstrijden had gewonnen. Dit waren Milan Eijer en Iris Terp-
stra. Deze wonnen daarom ook de 1ste prijs. Voor de 2de prijs 
was het wat spannender. Partuur 3 Rianne Cuperus en Deborah 
Wijbenga hadden 2 wedstrijden gewonnen en 1 verloren en 
hadden daarbij 17 eersten voor en 14 tegen. Partuur 1 had 2 
keer verloren, maar hebben die dag ook 17 eersten verdiend 
en hadden ook 14 eersten tegen. Er werd toen gekeken naar 
het onderlinge resultaat. Hierbij had partuur 3 de 2de omloop 
van partuur 1 gewonnen. Partuur 3 had daarom de 2de prijs 
verdiend.

Bij de welpen waren er 2 poules. Elke poule was aan het strij-
den voor een plek in de finale. In poule A waren er 4 parturen 
die tegen elkaar streden. Hier was het partuur van Steyn Wij-
benga en Elias v/d Zee te sterk hadden daarmee een plekje in 
de finale verdiend. In poule B waren er 3 parturen die tegen 
elkaar streden. Partuur 1 Mats v/d Pol en Megan Pool en par-
tuur 3 Lyset Westra en Rosanne Velting hadden beide een keer 
gewonnen en streden tegen elkaar voor de finale plek. Het 
partuur van Mats trok aan het langste einde en won de Finale 
plek. In de finale won het partuur van Steyn van het partuur 
van Mats en gingen vol trots met de krans naar huis.

1e Prijs winnaars

BiljardCafé  - -  Bar

2e Prijs winnaars

Winnaars Verliezersronde

Deborah Wijbenga en Rianne Cuperus

Iris Terpstra en Milan Eijer
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De pupillen hadden een lange avond, maar ook hier spannen-
de partijen. Er werd gekaatst in een A en B poule en in beide 
poules waren er 3 parturen. In de A poule won het partuur van 
Fenna Cuperus en Ylza Wijbenga. In de B poule kaatsten het 
partuur van Ilona Palsma en Tessa Westra tegen Marit Steigen-
ga en Roan van Swinden Koopmans om een plekje in de finale. 
Ilona en Tessa namen de leiding, maar Roan en Marit kwamen 
terug en wonnen de partij en hadden de finale plek verdiend. 
In de finale ging het dus tussen het partuur van Fenna tegen 
het partuur van Marit. Ook al was Roan van Swinden Koop-
mans een welp hij was deze dag niks minder tegen de pupillen 
en won samen met Marit Steigenga een mooie 2ste prijs.

Bij de schooljeugd waren er 4 die tegen elkaar streden. Deze 
speelden 3 lijsten. De eerste twee lijsten waren gemaakt en de 
wedstrijd die het spannendste was werd opnieuw gekaatst. De 
schooljeugd hadden dan elk 3x gekaatst en de schooljongen die 
de meeste eersten had die had die dag gewonnen. De school-
jeugd die de strijd met elkaar aangingen waren Silvan Elzinga, 
Tymen Bijlsma, Hedzer Prinsen en Rogier Feenstra.

1e prijs voor Tymen Bijlsma 
2e prijs voor Rogier Feenstra

Graag willen we nog onze sponsors van deze partij bedanken 
namelijk Miedema’s Lunchroom voor de heerlijk patat en 
snacks!

En Installatiebedrijf Van der Pol BV voor het beschikbaar stellen 
van de prachtige prijzen!

Steyn Wijbenga en Elias van der Zee

Megan Pool en Mats v/d Pol

Fenna Cuperus en Ylza Wijbenga

Roan van Swinden Koopmans en Marit Steigenga

Bedankt allemaal en graag 
tot volgend seizoen!
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8.17 K.N.K.B. Heren 50+  
Zondag 30 augustus 

30 augustus 50+ dag in Bolsward. De KNKB 50+-ers kwamen op 
bezoek. 68 kaatsers op de lijst verdeeld in een A- en B-klasse.

De wedstrijd werd geteisterd door (langdurige) regenbuien ter-
wijl een paar kilometer verderop geen drup viel. De wedstrijd 
was hierdoor pas om half vijf afgelopen.

A-klasse 
De 8 acht parturen in de A-klasse kaatsten in twee poules. Win-
naar in poule A werden Peter Hilverda, Bennie Hof en Johan 
Hiemstra vlak voor Piet Machiela, Piet Zondervan en Klaas Kra-
mer. Beide parturen hadden 19 punten voor, maar Hilverda cs. 
hadden minder eersten tegen.

In poule was de situatie duidelijker. Hans Felkers, Wietse Punter 
en Ibo Nicolay wonnen hun drie poulepartijen. Nummer 2, Nan-
ning Seepma, Harmen Holwerda en Jarig Katsma kwamen tot 16 
punten.

De strijd om de derde plaats tussen partuur Machiela en Seepma 
was spannend. Hoe spannend. De strijd was pas gestreden op 5-5 

en 6-2. Dit was in het voordeel van partuur Seepma.

Was de strijd om de derde plaats al spannend; de finale sloeg 
alles. Pas op 5-5 6-6 werd de winnaar bekend. Op deze alles om 
niets stand trok partuur Hilverda aan het langste eind.

B-klasse 
In de B-klasse deed zich een bijzonder situatie voor. Door bijloten 
en uitvallen van deelnemers verdween partuur 13 zomaar van de 
lijst.

De finale ging tussen Eddy Sjollema, Joop Bootsma en Klaes Ger-
brandy en Hielke Postma, Douwe Leijenaar en Ate Bierma. De 
laatst genoemden trokken pas op de stand 5-5 6-4 aan het lang-
ste eind. Derde prijzen waren er voor Teake Koster, Roel Sijbes-
ma en Herman Radelaar en Eric Ypma, Maikal Versnel en Germ 
Hallema. Koster cs. verloren in de halve finale van de latere pre-
miewinnaars (5-2 6-6) en Ypms cs. konden hun draai niet vinden 
tegen de latere prijswinnaars (5-3 6-4).

In de verliezersronde was de prijs voor Roel Venema, Gerrie Otter 
en Tjerk Okkema. Zij wonnen met 5-4 6-2 van Lieuwe Althof, Jan 
de Jong en Anne Brouwer.

Uitslagen:
A-klasse:

1ste prijs 2de prijs 3de prijs:

Peter Hilverda (Winsum), 
Bennie Hof (Franeker)  
Johan Hiemstra

Hans Felkers (Stiens),  
Wietse Punter (Grou)  
Ibo Nicolay (Britsum)

Nanning Seepma (Harkema),  
Harmen Holwerda(Woudsend)  
Jarig Katsma (St.-Jabik)

B-klasse:

1ste prijs 2de prijs 3de prijs 3de prijs

Hielke Postma (Bontebok), 
Douwe Leijenaar (Bolsward) 
Ate Bierma (Stiens)

Eddy Sjollema (Harlingen), 
Joop Bootsma(Reahûs) 
Klaes Gerbrandy

Teake Koster (Harlingen), 
Roel Sijbesma (Easterein) 
Herman Radelaar (Rolde)

Eric Ypma (Bolsward), 
Maikal Versnel (St.-Anne) 
Germ Hallema (Jorwert)

B-klasse verliezersronde:

1ste prijs 2de prijs

Tjerk Okkema (Easterein), 
Gerrie Otter (Goutum)  
Roel Venema (Bolsward)

Lieuwe Althof (Stiens), 
 Jan de Jong (Menaam)  
Anne Brouwer (Wommels)

1e A Klasse

3e B Klasse 3e B Klasse 1e Verliezersronde 2e Verliezersronde

2e A Klasse 3e A Klasse 1e B Klasse 2e B Klasse
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8.18 Uitslagen Competitie Jeugdkaatsen
 
Tijdens de Miedema’s Patat jeugdleden slotpartij werden ook de uitslagen bekend gemaakt van de jeugdcompetitie die iedere 
donderdagavond plaats heeft gevonden afgelopen seizoen. De volgende jeugdleden vielen in de prijzen en mochten de wisselbe-
ker in ontvangst nemen: 

Bij de Categorie Kabouters hadden we dit jaar de primeur. Na een succesvolle pilot vorig seizoen ging het dit jaar om het echie….

Winnaar Kabouterjongens: Milan Eijer 
Winnares Kaboutermeisjes: Marit Dijkstra

Welpen categorie:

Winnaar Welpenjongens: Mats van der Pol 
Winnares Welpenmeisjes: Sybrich Ouderkerken

Pupillen catergorie

Winnaar Pupillenjongens: Jolle Ouderkerken 
Winnares Pupillenmeisjes: Fenna Cuperus

Schooljeugd categorie

Winnaar Schooljongens: Rogier Feenstra 
Winnares Schoolmeisjes: Ilona Palsma

 

8.19 Klaas Kingma Troffee
 
De Klaas Kingma trofee is nagelaten door Klaas Kingma om jeugdleden van KV 
Bolsward te stimuleren en te motiveren om te kaatsen. De trofee wordt ieder jaar 
uitgereikt aan een jeugdlid en was in bezit van Femke Folkerts. Dit jaar ging de 
Klaas Kingma Troffee naar Noa Elzinga.

Noa Elzinga is inmiddels toegetreden tot de jeugd categorie en heeft ondanks het 
vreemde, korte corona seizoen toch weer een mooi seizoen gekaatst. In het klas-
sement eindigde ze met één 1ste, twee 2e en één 3e prijs toch knap op de 10de 
plaats.

Eerdere jaren won zij, zoals een ieder zich vast weet te herinneren, de bond bij de pupillen meisjes en ook bij de schoolmeisjes 
ging de krans van het NK mee naar Bolsward! Daarnaast kaatste zij vele kransen en prijzen bij elkaar en eindigde meerdere malen 
als beste in haar categorie in het KNKB klassement. En bij de schoolmeisjes was dit zelfs met een voorsprong van 20 punten!

Noa is met haar fanatieke en sportieve houding een groot voorbeeld voor onze aanstormende talenten. En die vinden het dan 
ook erg leuk om van haar tips te krijgen tijdens de trainingen.

Wij hopen dat ze nog vele, vele jaren plezier mag beleven in het kaatsen! Gefeliciteerd met de troffee! Je hebt hem dubbel en 
dwars verdient!



8.20 Freule 2020
Wommels 19 september 2020

In 2020 was er toch nog een Freule. Niet op de bekende 
zesde zondag in juli, maar op zaterdag 19 september. Niet 
met volle tribunes, maar met slechts 10 genodigden per 
deelnemend partuur.

Van de 6 voorafgaande afdelingswedstrijden werden er door 
de jongens van Bolsward, (Dietmer, Redmer en Yoram) een 
1ste prijs, een 2de prijs, 3 keer een derde omloop en 1 keer 
een eerste omloop behaald. Laat nu net die eerste omloop 
op de generale zijn geweest in St.-Jacobiparochie.

Over de loting van onze jongens hadden de andere parturen 
niet te klagen. Bolsward zat in het blokje met twee outsiders 
voor de Freulewinst. Dat waren Niawier-Metslawier-Easter-
nijtsjerk) en met angstgegner Tzum. Elke voorgaande con-
frontatie met Tzum was de winst naar de jongens uit Tzum 

gegaan.

Om 9:35 uur ging de wedstrijd los met als tegenstander 
Niawier-Metslawier-Easternijtsjerk. Zoals gezegd een lastige 
tegenstander. Bolsward kwam met 5-0 voor. Daarna pakte 
Niawier nog een spel, maar op 5-2 en 6-4 pakte Bolsward 
toch de winst.

Tzum was de tegenstander in de tweede omloop. Vrij vlot 
kwam Bolsward met 0-1 achter. Er zit spanning op deze par-
tij vooral bij Redmer als ex-Tzummer. Op 0-1 6-6 wisselde 
Bolsward in het perk (Dietmer achterin). Toch ging dit eerst 
nog verloren. Daarna begon het bij Bolsward te lopen en zij 
kwamen zelfs met 3-2 voor.

In het volgende eerst kwam Bolsward met 6-2 voor, maar 
toch werd het weer 6-6. Voor de tweede keer hielp Tzum 
ons door de bal buiten het perk te brengen. Het volgende 
eerst ging naar Tzum en via 6-2 kwam Bolsward op een 5-3 
voorsprong. Tzum kwam op 5-5, zodat het elfde en laatste 
eerst de doorslag moet geven. Zitbal en buiten van Dietmer 
maakt 2-2. Daarna legt Tzum een kaats. Nu moet Yoram. 
Voor, maakt 2-4 voor Tzum. Een zitbal maakt gelukkig 4-4. 
Daarna legt Tzum nog een kaats. Yoram pakt de dikke eerste 
kaats. Dat geeft even lucht (6-4 
voor). Nu de kleine kaats pakken. 
Dat lukt, omdat de opslager van 
Tzum, Koster, te kort mikt.

In de derde omloop was Raerd 
de tegenstander. Bolsward komt 
met 0-1 achter en tot overmaat 
van ramp schiet het in het tweede eerst in de hamstring van 
Yoram. Raerd weet nu wie ze in het perk moeten opzoeken: 
Yoram. 0-2 achter. Na een korte blessurebehandeling begint 
het bij Bolsward te lopen en zij komen zelfs met 5-2 voor. 
Raerd pakt nog een eerst, maar op 5-3 en 6-4 is er de winst. 
In de 4de en dus in de prijzen. 

Tegenstander is Jellum-Beers. Bij winst is er een staand 
nummer en een finaleplaats. Maar eerst wordt Yoram nog 
uitgebreid behandeld door fysiotherapeut Jelle Eizinga. 
Redmer en Dietmer staan al even op het veld, terwijl de 
fysiotherapeut de laatste hand legt aan de behandeling van 
Yoram. Een slechte start met een aantal opslagmissers zorgt 
voor een snelle 0-2 achterstand. Bolsward is weer wakker en 
komt met 3-2 voor. Raerd maakt 3-3. Dan gaat het heel snel. 
De jongens van Jellum-Beers slaan als wilden in het perk en 
een aantal buitenslagen komt Bolsward ook niet ten goede. 
Jellum-Beers gaat naar de finale met 3-5 4-6. De opslag, 
normaal het sterkste wapen van Bolsward, nekt ons. Helaas 
geen horloge, maar een zilveren kaatsbal. 
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8.22 Successen leden op K.N.K.B.-wedstrijden 

Het K.N.K.B.-kaatsseizoen op het veld duurde door de corona slechts van begin juli tot medio 
september. Toch wisten diverse leden van onze vereniging nog heel veel prijzen in de wacht 
te slepen. Vooral onze jeugd scoorde wat dat betreft weer hoog. De K.N.K.B. maakte per 
categorie toch ook nog een klassement op. Hierna worden de successen van onze leden op 
de K.N.K.B.-wedstrijden nog even genoemd en de plaats waarop men is geëindigd in het klas-
sement van de eigen categorie (alleen ingeval van een top 10 klassering). Prijzen in de verlie-
zersronde zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

8.21 Zaalkaatswedstrijd basisscholen Federatie

Ddinsdag, 13 oktober, was de jaarlijkse schoolzaalkaatswedstrijd van de Federatie in Makkum. Er stonden 10 parturen op lijst. 
Winnaar werd cbs De Bron met Tessa Westra en Allon Elzinga.

Plaats Prijs Uitslag Klassement KNKB

Heren 1e klas

Hendrik Bouwhuis Gedeelde 5e plaats

1e prijs Makkum heren 1e klas vf

2e prijs Vrouwenparochie heren 1e klas vf

Jelle Cnossen

2e prijs  Achlum heren 1e klas d.e.l.

Peter van Zuiden

3e prijs Vrouwenparochie heren 1e klas vf

3e prijs St. Annaparochie heren 1e klas vf

3e prijs Beetgum heren 1e klas d.e.l.

Thomas van Zuiden

3e prijs Vrouwenparochie heren 1e klas vf

Heren 30+ 

Ane Jan Knol

3e prijs Minnertsga heren 30+ d.e.l.

Heren 50+

Jan de Boer Gedeelde 9e plaats

1e prijs Franeker heren 50+ d.e.l. B-klasse

1e prijs St. Jacobiparochie heren 50+ d.e.l. B-klasse

2e prijs Tzum heren 50+ d.e.l. B-klasse

Douwe Leijenaar

1e prijs Bolsward heren 50+ d.e.l. B-klasse

2e prijs St. Jacobiparochie heren 50+ d.e.l. B-klasse

3e prijs Tzum heren 50+ d.e.l. B-klasse

Eric Ypma

3e prijs Bolsward heren 50+ d.e.l. B-klasse
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Dames 1e klas

Rixt Blanke

2e prijs IJlst dames 1e klas vrije formatie

3e prijs Makkum dames 1e klas vrije formatie

Noa Elzinga

2e prijs Makkum dames 1e klas vrije formatie

3e prijs Reduzum dames 1e klas vrije formatie

Jongens

Yoram Elzinga Gedeelde 9e plaats

1e prijs Dronrijp jongens afdeling

2e prijs Franeker jongens afdeling

2e prijs Engelum jongens d.e.l. A-klasse

4e prijs Wommels jongens afdeling (Freule)

Redmer Cnossen Gedeelde 9e plaats

1e prijs Dronrijp jongens afdeling

2e prijs Franeker jongens afdeling

2e prijs Heerenveen jongens vrije formatie

3e prijs Engelum jongens d.e.l. B-klasse

4e prijs Wommels jongens afdeling (Freule)

Dietmer Kuperus

1e prijs Dronrijp jongens afdeling

2e prijs Franeker jongens afdeling

4e prijs Wommels jongens afdeling (Freule)

Meisjes

Rixt Blanke Gedeelde 3e plaats

1e prijs Minnertsga* meisjes d.e.l. B-klasse

1e prijs Huizum meisjes d.e.l. B-klasse

2e prijs Makkum meisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Holwerd meisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Sexbierum-Pietersbierum meisjes d.e.l.

Femke Folkerts Gedeelde 5e plaats

1e prijs Scharnegoutum meisjes d.e.l. B-klasse

1e prijs Holwerd meisjes d.e.l. B-klasse

2e prijs Minnertsga meisjes d.e.l. B-klasse

2e prijs Makkum meisjes d.e.l. B-klasse

3e prijs Huizum meisjes d.e.l. B-klasse

Noa Elzinga Gedeelde 10e plaats

1e prijs Workum meisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Minnertsga meisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Makkum meisjes d.e.l. A-klasse

* Bijzonder was de winst in Minnertsga waar zij jongere zuster Inge (categorie Schoolmeisjes) als maat had.
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Beste Service

Persoonlĳk Advies

Vertrouwd Dichtbĳ

Expert Meĳer Bolsward
tel: 0515 57 55 81 mail: bolsward@expert.nl

Marktplein 9 8701 KG Bolsward

SLEUTEL SERVICE

GEOPEND: DI-VR: 9.00-17.00 UUR ZA: 9.00-14.00 UUR
GROOTZAND 11, 8701 JX BOLSWARD, TEL: 0515573171

Speciale inlegzolen van MYSOLE voor alle takken van binnen en buiten sport.



Plaats Prijs Uitslag Klassement KNKB

Inge Blanke

1e prijs Minnertsga* meisjes d.e.l. B-klasse

Jessie Rekker

2e prijs Workum meisjes d.e.l. B-klasse

Lisanne Leijenaar

2e prijs Scharnegoutum meisjes d.e.l. B-klasse

Schooljongens

Edwin Arjen Yska

3e prijs Stiens schooljongens d.e.l. B-klasse

3e prijs Berlikum schooljongens d.e.l.

Silvan Elzinga

3e prijs Dronrijp schooljongens d.e.l.

Schoolmeisjes

Inge Blanke Gedeelde 5e plaats

1e prijs Goënga schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

2e prijs Stiens schoolmeisjes d.e.l. A-klasse

3e prijs Berlikum schoolmeisjes d.e.l.

3e prijs Oosterlittens schoolmeisjes d.e.l.

Pupillen jongens

Allon Elzinga Gedeelde 7e plaats

1e prijs Menaldum pupillen jongens d.e.l. B-klasse

1e prijs Reahûs-Turns pupillen jongens d.e.l. B-klasse

3e prijs Anjum pupillen jongens d.e.l. B-klasse

3e prijs Balk pupillen jongens d.e.l. B-klasse

Pupillen meisjes

Fenna Cuperus 3e plaats

1e prijs Dronrijp pupillen meisjes d.e.l. B-klasse

1e prijs Balk pupillen meisjes d.e.l. B-klasse

2e prijs Menaldum pupillen meisjes d.e.l. B-klasse

3e prijs Hitzum pupillen meisjes d.e.l. B-klasse

* Bijzonder was de winst in Minnertsga waar zij oudere zuster Rixt als maat had.
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Duurzaam af -en verbouwen met natuursteen

Ook uw adres voor graf -en urnmonumenten

BOLSWARD
In detail, op maat leverbaar:
• Wand -en gevelbekleding
• Aanrechtbladen
• Vensterbanken
• Vloertegels

• Wandtegels
• Wastafels
• Dorpels

De Marne 8, Bolsward
Tel: 0515 573 712 

www.marne-natuursteen.nl
info@marne-natuursteen.nl



9. Wallball
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9.1 Wallball jaarverslag 2020 

Ook het Wallball wedstrijdprogramma werd in 2020 slacht-
offer van de bekende corona omstandigheden. Slechts 2 
toernooien voor de jeugd konden in de zomerperiode door-
gang vinden, te weten op woensdag 15 juli en woensdag 2 
september 2020. De spelvorm voor deze toernooien was 
enkelspel of dubbelspel in wisselende samenstelling, waarna 
het individueel klassement kon worden opgemaakt. De uit-
slagen zijn:

Toernooi woensdag 15 juli:  
1e prijs: Tymen Bijlsma 
2e prijs: Rutger Altenburg

Toernooi woensdag 2 september: 
1e prijs: Rutger Altenburg 
2e prijs: Fenna Cuperus

9.2 Wallball seizoen 2021 
Wallball is een kaatsvariant voor iedereen: meisjes en jon-
gens, 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, compe-
titief 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 2021 worden er weer diverse activiteiten geor-
ganiseerd voor de jeugd en senioren:

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

Eén keer per maand wordt er op dinsdagavond een toernooi 
georganiseerd voor de senioren.

Aan de succesvolste wallballspeler bij de jeugd en de senio-
ren, bij activiteiten georganiseerd door KV Bolsward, wordt 
na het laatste toernooi een speciale wisselprijs uitgereikt.

Het minimaal aantal deelnemers voor een toernooi is vier. 
Met vier kaatsers kan een compleet toernooi worden geor-
ganiseerd met zowel een enkel- als dubbelspel. Met wisse-
lende partners kan een halve competitie worden gespeeld. 
Iedereen speelt dan met en tegen elkaar.

De volledige Wallball-wedstrijdagenda voor de jeugd en 
senioren staat vermeld in clubblad ‘de Opslag’ en hier op de 
website.

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 weke-
lijks een uurtje een balletje te slaan. Het grote voordeel van 

muurkaatsen is dat het beoefend kan worden op een zelf ge-
kozen 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 dient wel in het bezit te zijn van een sleutel (verkrijg-
baar bij bestuurslid Frans Boersma tegen betaling van een 
borgsom van € 7,50) van de deur naast de kaatsmuur op ‘t 
Oordje. Met de bestaande groepsapp, speciaal voor Wallball, 
kan onderling gemakkelijk en snel worden afgesproken om 
een uurtje te gaan muurkaatsen.

Alle kaatsliefhebbers veel spelplezier toegewenst bij het 
beoefenen van wallball!

Data toernooien voor de jeugd: 
Woensdag 19 mei  Aanvang 18.00 uur 
Woensdag 16 juni  Aanvang 18.00 uur 
Woensdag 14 juli   Aanvang 18.00 uu 
Woensdag 18 augustus  Aanvang 18.00 uu 
Woensdag 1 september  Aanvang 18.00 uur

Opgave voor de toernooien voor de jeugd is mogelijk tot en 
met de maandagavond voor het toernooi. Opgave kan via 
jeugd@kvbolsward.nl

Data toernooien voor senioren: 
Dinsdag 18 mei  Aanvang 19.00 uur 
Dinsdag 15 juni  Aanvang 19.00 uur 
Dinsdag 13 juli  Aanvang 19.00 uur 
Dinsdag 17 augustus Aanvang 19.00 uur 
Dinsdag 31 augustus Aanvang 19.00 uur

Opgave voor de toernooien voor de senioren is mogelijk tot 
en met de zondagavond voor het toernooi. Opgave kan via 
opgave@kvbolsward.nl

Alvast veel spelplezier toegewenst bij het beoefenen van het 
wallball.
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Jan is een geboren en getogen Boalserter. Op 8 oktober 1962 
kwam hij ter wereld. De eerste tientallen jaren woonde hij 
met zijn ouders op het adres Verwersbuurt 21, onderdeel 
van de Hollandiabuurt, dichtbij kaatsveld 't Oordje dus. Voor-
al gestimuleerd door zijn moeder werd Jan op 8- of 9-jarige 
leeftijd lid van de Kaatsvereniging Bolsward. In het bestuur 
zaten toen mannen als voorzitter Wim van Smeden, secreta-
ris Rinze van der Zee, penningmeester Frans van der Hauw, 
terwijl ook namen van bestuursleden als Jan Tiesma en Koop 
Toering spontaan bij Jan naar boven komen. Jan Rijpma hield 
zich in die tijd bezig met de jeugdleden. Jan deed wekelijks 
mee aan het competitiekaatsen voor de jeugd en dat was 
het dan wel, zo meent hij zich te herinneren. Van enige vorm 
van extra training was volgens hem geen sprake. Trainen dat 
deed je in feite door te kaatsen met jongens uit de buurt, 
zoals Jelle Rijpma, Reinder Vallinga, Albertus Nieuwenhuis 
en anderen. 

In de 50 jaar waarin Jan heeft gekaatst heeft hij werkelijk 
ontelbaar veel prijzen gewonnen op ledenwedstrijden en 
andere vergelijkbare wedstrijden in de omgeving van Bols-
ward. Ook zijn deelname aan het competitiekaatsen pakte 
vaak succesvol uit (5 x eerste en vele keren tweede of derde 
in het eindklassement). Daar kwamen later vele prijzen bij 
behaald op K.N.K.B.-wedstrijden van de Heren 35+ en later 
de Heren 50+, waar Jan dan heen trok met ondergetekende. 
Vorig jaar was Douwe Leijenaar ook zowat elke Heren 50+ 
wedstrijd van de partij en dat bepaald ook niet zonder suc-

ces. Jan staat bekend als een "noflike" maat waarmee het 
prettig kaatsen is. Jan is ook een enthousiast deelnemer aan 
de Heren 55+ competitie, waarvoor hij zowel in de zomer 
als in de winter om de 14 dagen in actie komt. Hij ging/gaat 
daar dan vaak naar toe met mannen als Johan Bekema, Jan 
Houwer, Cor Knol en Bertus Veldman. Vorig jaar, in het door 
de corona zeer ingekorte kaatsseizoen, beleefde Jan enkele 
zeer opmerkelijke kaatsmaanden waarin hij bijna elke week 
wel een prijs binnen wist te slepen. Zelfs slaagde het hem in 
1 week liefst 3 keer met de krans thuis te komen. Dit wordt 
door hem zelf wel als een hoogtepunt uit zijn kaatscarrière 
beschouwd. Overigens is ook het niet winnen van een prijs 
voor Jan geen punt, want Jan is snel tevreden. Als hij maar 
lekker heeft kunnen kaatsen. 

Voetballen deed Jan ook al vanaf 8- of 9-jarige leeftijd. Eerst 
in jeugdteams en later in lagere seniorenteams van Bols-
wardia. Bijzonder is een trofee die hem is toegekend door 
de voetbalvereniging Bolswardia omdat Jan in het seizoen 
1992-1993 clubtopscorer bij de senioren was met 31 doel-
punten, gescoord als speler van Bolswardia 5. Jan is in 1979 
gestopt met veldvoetbal. Tegenwoordig is hij nog in de zaal 
actief als lid van het zaalvoetbalteam "Samen onderweg". 
Jan bezit een seizoenskaart voor sc. Heerenveen, maar heeft 
daar dit seizoen helaas nog geen gebruik van kunnen maken 
om zijn team vanaf de tribune aan te moedigen.

Vaak heeft Jan de 11-stedentocht op Pinkstermaandag 

10. Intervieuws

Jan de Boer  
wie kent hem niet?

Op een winterse zaterdag heb ik een interview met Jan de Boer, alom bekend in Bols-
ward en al zo'n 50 jaar lid van onze vereniging. Jan ontvangt mij in zijn gezellige huis 
waar vele fraai tentoongestelde eretekens al laten zien dat hier een sportman woont 
die menig succes heeft geboekt. Het grootste deel van zijn prijzencollectie bestaat 
uit kaatsprijzen, maar ook medailles voor het fietsen van de 11-stedentocht en een 
mooie voetbaltrofee behoren tot de collectie. Dat Jan sportief het nodige in zijn mars 
heeft mag dus duidelijk zijn. Tijdens het interview ging het dan ook niet alleen over 
kaatsen, maar ook het voetballen, fietsen en (niet te vergeten) zijn zangtalent kwam 
nog even aan de orde.



gefietst. Nadat hij deze tocht een groot aantal keren had vol-
bracht is hij hiermee gestopt. Jan verkoos daarna namelijk een 
meer rustige Pinkstermaandag. 

Zo nu en dan heeft Jan in het gezelschap van Johan Bekema en 
Jan Houwer opgetreden als zanger. Gezegd moet worden dat 
hij dat niet onverdienstelijk deed/doet en dat hij hierdoor me-
nig hart sneller heeft doen kloppen. O.a. trad hij op toen hij zelf 
50 werd, maar ook tijdens het hoofdklasseweekend is hij wel 
als zodanig actief geweest. Bijzonder was het optreden tijdens 
de huldiging van de PC-winnaars Peter van Zuiden, Allard Hoek-
stra en Thomas van Zuiden in het Waltahûs te Tjerkwerd.    

Jan heeft een baan bij Empatec en dan met name in het groen-
werk. Hij mag graag buiten aan het werk zijn, dus dat komt 
goed uit. In oktober 2020 vierde Jan zijn 40-jarig jubileum bij 
Empatec. Zijn ouders leven helaas niet meer en hebben dit niet 
meer mee mogen maken. Jan was en is vrijgezel, altijd in voor 
een grapje en geniet volop van het leven.    

Wat Jan betreft blijft hij nog vele jaren kaatsen, zaalvoetballen 
en werken. Maar uiteraard is het behouden van een goede ge-
zondheid dan wel belangrijk. Jan hoopt dat er dit jaar weer kan 
worden gekaatst en dan liefst meer maanden dan vorig jaar. 
Zijn hoop wordt gedeeld door ondergetekende.

vanaf dit seizoen zal Kees de positie overnemen van Marieke  
Bekema in de Jeugdcommissie. Wij zijn enorm blij dat hij ons 
komt versterken!

Hallo allemaal, 

mijn naam is Kees Bekema. Ik ben geboren in Bolsward en woon al mijn 
hele leven dicht bij het kaatsveld. Ik ben 16 jaar en ik word in septem-
ber 17. Ik zit op dit moment in klas 5 Havo. Ik hoop aan het eind van dit 
schooljaar mijn examens te halen. Volgend jaar wil ik naar de PABO (op-
leiding tot leraar basisonderwijs) in Leeuwarden. 

De meesten zullen mij al wel kennen van het kaatsen. Ik was 7 jaar toen ik 
begon met kaatsen in Bolsward en heb er nog altijd veel plezier in. 

Het kaatsen komt bij mijn moeders familie weg. Mijn ooms en tantes 
kaatsen in Tjerkwerd. Ik ben daar ook lid. Naast zelf te kaatsen vind ik het 
ook leuk om naar het kaatsen te kijken. Ik ga elk jaar met mijn Pake, Bep-
pe en mijn tantes naar de PC. 

De meeste van jullie zal ik komend seizoen wel tegenkomen op het veld. 
Ik hoop dat we er met elkaar weer een sportief en leuk seizoen van kun-
nen maken.  

Met vriendelijke groet Kees Bekema. 

Roel Venema

Even voorstellen
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Dietmer, welkom! Ik ben heel gastvrij, pak even wat drinken 
voor jezelf ;). Laten we het eerst eens even hebben over de 
persoon Dietmer! 

Hoe oud ben je, waar woon je en waar zit je op school? 
Ik ben Dietmer, ik ben 18 jaar en studeer Biotechnologie in Wa-
geningen. Ik woon in Ede, mn heit heeft daar een appartement 
gekocht en ik heb een huisgenoot. Ik doe de opleiding sinds 
september 2020. Ik heb geen relatie.

Je zit op school, hoe gaat het daar nu? Corona / examens? 
Ik ben wel veel in Ede/Wageningen, want voor praktica moeten 
we wel op school koken. Ik heb gelukkig al het grootste gedeel-
te van mijn studiepunten gehaald!

Dus net als op het kaatsveld waar je je best doet, ben je voor 
school ook een harde werker? 
Haha ja!

Waar werk je en hoeveel uur per week? 
Ik werkte altijd bij Ponte Vecchio, maar door corona viel dat 
wat weg en ook door school is het lastig.

Kaatsen gaan we het zometeen over hebben, maar wat voor 
sporten doe je nog meer? Hoe vaak per week? 
Ik doe niet echt sporten in teamverband, maar ik ga wel graag 
hardlopen en racefietsen.

Wat doe je nu in je vrije tijd, nu het sporten op een laag pitje 
staat en je niet op stap kan? 
Ik spreek nog wel eens af moet vrienden en op zo'n dag als 
vandaag ga ik liever hardlopen dan bijvoorbeeld gamen.

Heb je afgelopen weekend (weet niet wanneer dit boekje 
uitkomt, maar afgelopen weekend was het weekend van 13 
en 14 februari) nog geschaatst? 
Jazeker! Zaterdag op het Tjeukemeer en zondag ook een rondje 
van 40 kilometer!

Dan nu maar over het kaatsen. Hoe heb je afgelopen seizoen 
beleefd? 

We hebben toch nog best veel gekaatst, want vooral na de 
Freule namen de besmettingen weer toe! Gelukkig mogen we 
nog een jaar in de jongens categorie kaatsen, oa voor de Freu-
le!

Wat was het hoogtepunt afgelopen seizoen? Naast het com-
petitiekaatsen met mij dan… 
De gewonnen afdelingspartij in Dronrijp was mooi, we hadden 
tot dan eigenlijk nooit echt meegekaatst voor de prijzen en de 
4e prijs op de freule met zo'n pittig lot was ook wel een hoog-
tepunt.

Volgens een hele goeie lieve trainster heb je in de opslag gro-
te stappen gemaakt dit seizoen. Hoe ervaar jij dit zelf? 
Klopt wel. Tot afgelopen seizoen en ook nkg wel het begin van 
dit seizoen was ik heel safe aan het opslaan, maar nu sla ik ook 
makkelijk platte ballen op en veel gang. Ik vond de platte bal 
vroeger lastig. Ben blij dat dit lukt in combinatie met het safe 
werk.

Hoe ervaar jij de rol van je heit Dirk, die natuurlijk ook trainer 
is bij onze KV? 
Ik heb niet veel trainingen gehad van heit, maar hij is er wel 
veel, geeft me tips en we overleggen ook vaak.

Hij pusht je niet te gaan trainen? 
Nee, dat is niet nodig. Als ik kan trainen, ga ik trainen, dat weet 
hij ook wel!

 Hoe vaak heb je de freule gekaatst 
 Nu 2x. Als 2e jaars jongen en 3e jaars jongen.

 Afgelopen seizoen hebben jullie als partuur een eerste en een 
tweede prijs gepakt. Wat waren je verwachtingen vooraf aan 
de freule van 2020? 
We gingen erin als elke andere wedstrijd, we wisten wel dat we 
van iedereen konden winnen, maar we hebben ook een paar 

Na een door corona geplaagd jaar zit ik met Dietmer om tafel om hem  
namens de jeugdcommissie van de kaatsvereniging een spervuur aan vragen 
te stellen. Nou ja, om tafel… Coronaproof en doen het middels videobellen!  
Je moet toch wat! Dietmer laat zich niet snel uit het veld slaan, letterlijk en 
figuurlijk! Dietmer is eigenlijk altijd op trainen en wordt als een relaxte jon-
gen omschreven, hij is wel een harde werker. Dietmer heeft dit jaar de freule 
gekaatst met Yoram Elzinga en Redmar Cnossen en pakten daar een mooie 
4e prijs.

Dan moeten we het natuurlijk 
ook even hebben over de Freule 2020!

Door:  Cor Jacobsen
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keer verloren. Het zat dicht bij elkaar qua niveau. Dronrijp was 
wel favoriet, maar niet zo superdominant als andere jaren waar 
ze eigenlijk altijd wonnen.

Hoe vond je de laatste freule? 
Het was bijzonder, natuurlijk anders dan andere jaren, maar 
door de goeie organisatie hing er wel een goeie sfeer. Het voel-
de wel als een echte freule.

De eerste omloop tegen de Trije Doarpen, jullie liepen snel uit 
op toch wel een outsider. Hoe was deze pot? 
We wisten dat we sterke parturen in het begin hadden. Trije 
Doarpen is op en uit erg sterk. Normaal hebben we veel moeite 
om op gang te komen, maar nu liepen we snel uit, zij raakten 
gefrustreerd en maakten steeds meer fouten en wij gingen 
gewoon door.

De tweede omloop was weer tegen een outsider. Hoe was 
deze partij tegen Tzum? (spannende pot, 5-5, 6-4) 
We kwamen eerst 2 of 3 tegen 0 achter, maar daarna gingen 
we goed kaatsen. Het is altijd zwaar tegen Tzum, misschien ook 
omdat onze derde maat daar vandaan komt. Ik heb die partij 
ook in het perk gestaan, normaal sla ik alleen op. We kwamen 
voor, maar het bleef spannend en toen toch gewonnen.

 De derde omloop tegen Raerd. Vertel daar eens over? 
We kwamen uiteraard eerst weer een paar eersten achter. Na 
twee zware tegenstanders verwachtten we het iets gemakke-
lijker, maar zij waren goed. Yoram raakte ook geblesseerd aan 
zijn hamstring en kreeg een massage. Na deze pauze kaatsten 
we sterk en wonnen we. Het leek eenvoudig misschien, maar 
als je zelf speelt is het toch lastig.

Dan de 4e omloop tegen Jellum-Bears. Lastig? 
We hadden twee keer eerder tegen hun gekaatst en beide een 
keer gewonnen, het kon dus twee kanten op en zo was het 
ook wel in de wedstrijd. We kwamen eerst wat achter, maar 
teruggekomen en veel op 6-6 gekaatst. Hun perk werd echter 
toen zo sterk, ze sloegen alles weg, daar was moeilijk tegen op 
te slaan.

Hoe vond je het zo zonder publiek? 
Per speler mocht er 3 man publiek mee, samen met de vrijwil-
ligers was er toch wel ongeveer 600 man publiek. Dat is niet 
zoveel als normaal natuurlijk, maar helemaal toen de bijvelden 
weg waren, was het toch wel mooi!

Wat deed dat met de dag om in de coronatijd zo’n mooie par-
tij te kaatsen? 
Het was gelukkig niet stil of saai, er werden ook buiten brood-
jes en drinken verkocht. De sfeer was wel mooier dan bij gewo-
ne afdelingswedstrijden.

Had er deze dag meer in gezeten denk je? 
We hebben voorsprong gehad tegen Jellum, we kaatsten die 
dag goed, dus misschien had er wel meer in gezeten, ook om-
dat we na Jellum een staand nummer hadden gehad.

Jullie mogen volgend jaar nog een keer in deze samenstelling 
toch? 
Ja

En dan? 
Dan winnen we! We moeten de stijgende lijn doortrekken! De 
nieuwe trainingsstijl van KV Bolsward is goed. Twee jaar gele-
den kaatste ik vooral alleen met Yoram, Redmer was er toen 
niet veel bij. Afgelopen seizoen hebben we wel veel met zijn 
drieen gekaatst enndat heeft wel geholpen!

Jullie hebben ook een eerste prijs gehaald afgelopen seizoen. 
Vertel eens over die dag? 
Dat was de eerste afdelingswedstrijd van dit seizoen in Dron-
rijp. We hadden eigenlijk geen verwachtingen, gewoon ons 
best doen! De eerste omloop tegen Baerd was wel makkelijk. 
De tweede omloop hadden we er zo af gekubd, want we kwa-
men 5-1 achter. We gingen toen goed kaatsen, ik heb toen ook 
in het perk gestaan en we wonnen alsnog. De derde omloop 
moesten we tegen Dronrijp. Altijd lastig, helemaal in Dronrijp. 
Dat publiek is fanatiek! Toch wonnen we deze partij. Ik weet 
niet wat het was, maar ik had veel kramp deze dag en kon niet 
veel meer. Ik was balkeerder in de finale en Yoram moest op-
slaan en hijbpakte dat goed op. Dat zegt ook wel wat over ons 
als partuur, we pakken het voor elkaar op!

Even over het Wallball. We hebben niet voor niks twee van die 
prachtige muren. Wat vind je van het muorrekeatsen? 
Ik heb dit heel lang gedaan, vond het erg leuk om te doen. Ik 
ging wel snel met Yoram naar de muren toe. Afgelopen seizoen 
werd het veel minder, het is een beetje dood gebloed. Ik vind 
het meer iets voor de jongere jeugd. 
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Deed je ook partijen? 
Ja, altijd wel. Knkb partijen en ook partijen bij 
Simon Minnesma, waar ik trainde.

En nu? Hoe ga je het kaatsen weer  
oppakken zo’n halve seizoen? 
Nou, voor de freule woonde ik ook al in 
Ede, dus ik weet dat ik het kan combine-
ren. Ik kom vaak donderdagavond thuis en ga 
maandagavond weer die kant op. Ik had dit seizoen 
ook heel graag binnen getraind, maar helaas. Zodra het weer 
kan, ga ik weer lekker kaatsen!

Wat verwacht je van je kaatstoekomst? Wat zijn je ambities? 
Ik ga gewoon door met kaatsen. In de kleedkamer hoor je wel 
dat jongens gaan stoppen, maar ik vind het daar veel te leuk 
voor! Mijn ambitie is toch wel om op de pc te staan.

Wat is je kaatsdroom? 
Op de pc staan is wel heel groot, dat is wel m’n droom!

Gewetensvraag! Freule winnen of op de pc staan? 
Dan toch de freule winnen. We zijn daar zo mee bezig, ik 
wil heel graag met dit partuur winnen. Het is ook mooi 
voor de club!

Wat verwacht je van de kaatsvereniging en de trainers? 
Hoe het afgelopen 2 jaar opgepakt is, is heel mooi! Zeker ook 
voor de jonge talenten biedt het mogelijkheden, ook icm de 
wintertrainingen. De rage voor kaatsscholen wordt minder en 
de KV pakt het goed op, voor de jongens is het al dynamisch, 
wij kunnen trainen wanneer we willen. Ledenpartijen met ABC 
klasse zijn leuk, mooi op niveau kaatsen!

Dietmer bedankt, succes en tot op het kaatsveld!



Keurmeesteren tijdens K.N.K.B.-wedstrijden 

Ook in 2021 organiseert onze vereniging diverse K.N.K.B.-wedstrijden, waarvan een 2-tal wedstrijden in een jeugdcate-
gorie. In het hoofdklasseweekend organiseren we weer onze traditionele wedstrijden voor hoofdklasse dames en heren. 
Nieuw is voor onze vereniging de wedstrijd voor Junioren. Terug van heel lang weg geweest is de wedstrijd Heren 2e klas 
vrije formatie. In totaal gaat het om 6 wedstrijddagen en de volgende wedstrijden:

Vr.   7 mei  14.30 uur K.N.K.B. Junioren d.e.l.

Zo.   9 mei  10.00 uur K.N.K.B. Meisjes d.e.l. + herkansing

Zo.   4 juli  10.00 uur K.N.K.B. Heren 2e klas vrije formatie

Vr.   9 juli  14.30 uur K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l.

Zo. 11 juli  11.00 uur K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie

Zo. 15 aug.  10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Meisjes d.e.l. A + B + herkansing

Evenals in de voorgaande jaren wordt er van uit gegaan dat u dit jaar een aantal keren als keurmeester optreedt tijdens de 
door onze vereniging te organiseren K.N.K.B.-wedstrijden.  We zullen in de maanden maart en april een aanzienlijk aantal 
leden telefonisch of via de mail benaderen met de vraag om ons bestuur bij de organisatie van deze wedstrijden te helpen. 
Namens ons bestuur is Roel Venema hiervoor de contactpersoon.

11. Keurmeesteren K.N.K.B.-wedstrijden

12. Partijsponsoren
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Hoofdsponsor Hfdkl. Heren Hoofdsponsor Hfdkl. weekend Tentsponsor Hfdkl. weekend Kransensponsor Hfdkl. weekend

Co-sponsor K.N.K.B. Heren 50+ K.N.K.B Jeugd Ledenwedstrijd Senioren

Ledenwedstrijd Senioren Shirtsponsor Senioren Ledenwedstrijd Jeugd

Ledenwedstrijd Jeugd

Shirtsponsor d.e.l.-shirts

Sponsor Pearkekeatsen Sponsor Familiekaatsen Sponsor HaBo-partij
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13. Sponsoren op de reclamewand

RESTANT SHOP
BOLSWARD

wĳ maken tĳd
www.bentacera.nl

Bouwservice
E-mail: info@formaatbouwservice.nl

Tel: 0642149166
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14. Activiteitenkalender 2021 KV Bolsward

Dag/datum Aanvang Activiteit

Woensdag 19.00 uur Vaste competitieavond voor de Junioren en Senioren

Ma.12 april 18.00 uur Start training jeugd

Do. 14 april 18.00 uur Start competitie jeugd

Zo. 25 april 12.00 uur Detmar en Troost Seizoensopening Jeugd (tot 14 jaar)

Za. 15 mei 14.30 uur Tweekamp Den Haag-Bolsward

Di. 18 mei 19.00 uur Wallball-toernooi senioren

Wo.19 mei 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd

Wo. 26 mei 13.30 uur Schoolkaatsen scholen Bolsward

Do. 27 mie 18.00 uur AP van der Feer jeugdpartij: kabouters en welpen

Zo. 30 mei 11.00 uur Van der Pol Familiekaatsen (vanaf 14 jaar)

Wo. 2 juni 18.30 uur Primera Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 jaar)

Do. 3 juni 18.00 uur AP van der Feer jeugdpartij: pupillen en schooljeugd

Za. 5 juni 13.00 uur Federatiepartij jeugd

Wo. 9 juni 18.30 uur Straatkaatsen

Do. 10 juni 18.30 uur Straatkaatsen

Vr. 11 juni 18.30 uur Straatkaatsen

Di. 15 juni 19.00 uur Wallball-toernooi senioren

Wo. 16 juni 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd

Za. 19 juni 10.00 uur Bedrijfskaatsen Kaatspartij voor bedrijven. Organisatie Bedrijfskaatcommissie

Zo. 20 juni 11.00 uur Pearkekeatsen Slagerij de Boer (vanaf 14 jaar)

Do. 24 juni 10.00 uur Politiekaatsen

Zo. 4 juli 10.00 uur K.N.K.B. Heren 2e klas vrije formatie KNKB

Do. 8 juli 16.00 uur Feestpartij jeugd (tot 14 jaar)

Vr. 9 juli 14.30 uur K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l. KNKB

Za. 10 juli 09.30 uur Súdwest-Fryslân-partij (vanaf 16 jaar)

Zo. 11 juli 11.00 uur K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie

Di. 13 juli 19.00 uur Wallball-toernooi senioren 

Wo. 14 juli 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd

Zo. 25 juli 11.00 uur HABO: Hartwerd-Bolsward in Hartwerd

Zo. 15 aug. 10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Meisjes d.e.l. A + B + herkansing

Di. 17 aug. 19.00 uur Wallball-toernooi senioren

Wo. 18 aug. 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd

Wo. 18 aug. 18.00 uur Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 jaar)

Do. 26 aug. 16.00 uur Miedema’s Patatpartij; Slotwedstrijd jeugd tot 14 jaar 

Zo. 29 aug. 11.00 uur Diekje-partij; Senioren vrije formatie (vanaf 14 jaar) 

Di. 31 aug. 19.00 uur Wallball-toernooi senioren

Wo. 1 sep. 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd

Wo. 8 sep. 19.00 uur Laatste competitie-avond senioren

Vr. 10 sep. 20.00 uur Nachtkaatsen






