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Adressen, inhoudsopgave 
 
 
De Opslag: 
  De Opslag is het cluborgaan van 
Kaatsvereniging Bolsward.  

  Verschijnt 1 x per jaar. Publicatie via 
  internetsite www.kvbolsward.nl 
 

Redactie: 
  Gosse Reitsma & Gijsbert Knol 
  redactieadres: 
  Keppensflat 6 
  8701 DN  Bolsward 
  E-mail: knolletje16@hotmail.com 
 

Penningmeester: 
  Clara Houtsma 
  Nieuwmarkt 7a 
  8701 KK Bolsward   
  Rek.nr: NL47.RABO.0.30.87.56.029 
 

Lidmaatschap: 
  Contributie senioren € 27,50 
     jeugd € 22,50 
  Voor 'Buiten'- Jeugdleden die na 1 januari  
  2014 lid zijn geworden, geldt een  
  trainingstoeslag van € 50,- per jaar. 
 

Ledenadministratie: 
  Bertus Veldman, Br. Irenelaan 19 
  8701 AR, Bolsward tel: 0515-856663 
  E-mail: aoveldman@gmail.com 
  Afmelden lidmaatschap vóór 1 jan. 
 

Adres internet: 
  Website: www.kvbolsward.nl 
  E-mail: secretaris@kvbolsward.nl 
 

Dienstrooster bestuur: 
  Zie website voor programma 
 

K.N.K.B. Bondsbureau 
  Abe Lenstraboulevard 8 
  Postbus 490, 8440 AL Heerenveen 
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1 Bestuurlijke informatie 
 
1.1 Bestuursleden 
 

 Naam Adres Tel 

Voorzitter 
voorzitter@kvbolsward.nl 

Lammert 
Leeuwen 

Nieuwmarkt 7a, 8701 KK 532193 

Secretariaat 
 
secretaris@kvbolsward.nl 

Janneke Pagels 
& 

Géjanna 
Dijkstra-Buma 

Gasthuissingel 27, 8701 BL 
 
De Dammen 1, 8701 ZN 

572014 
 
581256 

Penningmeester 
 & 
Ledenadministratie 

Clara Houtsma 
&  

Bertus Veldman 

Nieuwmarkt 7a, 8701 KK 
 
Br. Irenelaan 19, 8701 AR 

532193 
 
856663 

Algemene zaken /  
        Materiaalbeheer 

Frans Boersma 2e Hollandiastraat 38, 8701 WL 576407 

Wedstrijdcommissie 
 
wedstrijdzaken@kvbolsward.nl 

Suzanne Bosma 
& Trijntje 

Groenhout 

HS Sytstrastrjitte 52, 8806 KM 
(Achlum) 
De Diken 28, 8701 GM 

0620-
313443 
0613-
608320 

 
Jeugdcommissie 

Voorzitter  
kvbolswardjeugd 
@gmail.com 

Jeroen Kloosterman Singel 42, 8771 SW Nijland 858685 

Federatie Joop Damsma H. Nannesstraat 3, 8701 CD 581355 

Wedstrijdzaken 
Arno Eisma &  
Allard Bootsma 

D. Feitemalaan 16, 8701 AE 
Godscalcusstraat 14, 8701 AG 

576250 
580969 

Activiteiten- 
      commissie 

Diana Bosma 
Anneke Tuinenga 
Klaske Bouwhuis 

De Berchein 36, 8702 CZ 
De Hoants 19, 8702 CS 
Abraham Altstraat 8, 8701 DA 
 

335179 
572488 
0613477154

 

 

Competitieleiders Senioren 
Frans van der Hauw, De Him 23, 8701 LK  Bolsward, tel. 574162 

Wopke Stienstra, Bauke de Vriesstraat 32, 8701 DC Bolsward, tel. 574704 

Competitieleider Jeugdcategorieën 
Jan Miedema, De Ekers 11, 8701 GJ  Bolsward, tel. 574395 

Veldconsul 
Jan Tiesma,  G. Wopkesstraat 1, 8701 BZ, Bolsward, tel. 575076 

Kledingbeheer 
Klaske Bouwhuis, Abraham Altstraat 8, 8701 DA, Bolsward, tel. 06-13477154
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1.2 Voorzitter aan het woord 
 

Er staat weer een nieuw kaatsseizoen voor de deur. Voor kaatsvereniging 
Bolsward wordt dit al het 114de seizoen. Gaat de kaatsvereniging dan nooit met 
pensioen? 
 
Nee de kaatsvereniging gaat nooit met pensioen en heeft op dit moment ook 
geen last van ouderdomskwaaltjes. Dat blijkt al uit dit boekje. Het valt weer 
keurig op tijd voor de algemene vergadering bij u in de bus. Als u het boekje 
doorneemt vallen natuurlijk een paar zaken op. Ten eerste is het bestand aan 
vrijwilligers weer uitgebreid. Daarnaast zijn er nieuwe gezichten te bewonderen 
in commissies en bestuur. Een teken van leven en dat kaatsvereniging Bolsward 
nog lang niet aan het eind van het Latijn is. 
 
Ook het afgelopen jaar kende de 
vereniging vele hoogtepunten. Dit 
keer niet in de vorm van PC-
koningen of –koninginnen, maar op 
ander gebied. Op veel zaken 
kunnen we met een positief gevoel 
terugkijken. Bij het competitiekaat-
sen zijn er op sommige dagen 
meer dan zestig deelnemers. 
Welke kaatsvereniging kan ons dat 
nazeggen. Op zondag 25 augustus 
stonden maar liefst 98 kaatsers op 
het veld bij een ledenwedstrijd!  
 
En dan die schitterende prijzen op de laatste Bloemensymphoniepartij. Die had 
iedereen wel willen winnen. Het succes van de Súdwest-Fryslânpartij. De 
deelname was overweldigend. Wat te denken van het Nachtkaatsen? Bijna 30 
parturen op de lijst. Natuurlijk in dit stukje moet een keuze worden gemaakt, 
zodat ik niet alle partijen kan noemen. Maar daar is dan ook het jaarverslag 2013 
voor dat elders in dit boekje is opgenomen. 
 
Gelukkig zien we bij de jeugd de afgelopen jaren een toename van het 
ledenaantal. Onze inspanningen met een schoolkaatsproject en de welpen- en 
pupillentrainingen in de zaal beginnen hun vruchten af te werpen. Fanatiek 
beoefent de jeugd onze sport en als ik het goed heb gezien zitten er hier en daar 
wat talenten tussen. Hadden we geen jeugdleden meer dan zou onze vereniging 
ten dode zijn opgeschreven. Als het huidige jeugdbeleid wordt doorgezet kunnen 
we binnen enkele jaren misschien weer een aantal ‘helden van onze vereniging’ 
begroeten. En die lokale helden heeft iedere vereniging nodig. Jammer dat niet 
iedereen deze inspanningen op zijn waarde weet te schatten. Zo heeft de 
gemeente besloten de algemene jeugdsportsubsidie af te schaffen.  
 

 
Schepijs op Burgwerd Exmorra Bolsward partij 

(foto A. Bootsma)  
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Bij het Hoofdklasseweekeinde, waren de weergoden ons dit keer wel goed 
gezind. Dit keer kwamen we louter positief in het nieuws. Tevreden gezichten en 
ook de pers wist onze inspanningen op zijn waarde te schatten. Zelfs onze vaste 
bezoekers, Fokke en Sake, hadden deze keer geen redenen om ergens over te 
klagen (de koffie was vers en Rivella was koud genoeg). Er hoefde dan ook niet 
een trapje doormidden te worden geflext. En dat kwam niet alleen door het 
mooie weer, maar vooral door de inzet van vele vrijwilligers.  
 
Daarom wil ik langs deze weg al die vrijwilligers – en dat zijn er meer dan 70! -  
nogmaals bedanken voor hun inzet. 
 
Ook in 2014 zien wij elkaar weer op 
’t Oordje! 
 
Lammert Leeuwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lammert reikt prijzen uit op ledenpartij  

(foto A. Bootsma) 
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1.3 Adreswijziging doorgeven 
 
Om onze ledengegevens zo actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u om bij 
verhuizing een adreswijziging door te geven via de ledenadministratie of het 
contactformulier op de website. 
 
Gegevens ledenadminstratie: 

Bertus Veldman 
Brigade Irenelaan 19 
8701 AR Bolsward 
0515-856663 
E-mail: aoveldman@gmail.com 

 
Bent u in het afgelopen jaar verhuisd en hebt 
u nog geen wijziging doorgegeven, dan 
verzoeken wij u om dit alsnog te doen. 
 
Alvast bedankt! 
 
 
 
1.4 Informatie via de e-mail 
 
Om zo optimaal mogelijk de leden te kunnen informeren over de diverse 
activiteiten van KV Bolsward, zou het secretariaat graag beschikken over de e-
mailadressen van alle leden. 
 
In plaats van de schriftelijke informatie rond te brengen is het voor het bestuur 
efficiënter om niet alleen via de website van KV Bolsward, maar ook via de e-
mail haar leden persoonlijk te bereiken, zoals m.b.t.: 

- De uitnodiging + agenda voor de Najaarsvergadering. 

- De aankondiging voor het zaalkaatsen zoals b.v. de Spek en Bonen 

Competitie/Training. 

- De contacten met de keurmeesters. 

 
 
Hierbij het verzoek om uw e-mailadres door te geven via: 
 

 
secretaris@kvbolsward.nl 

 
Door het verstrekken van het e-mailadres wordt 
automatisch toestemming gegeven voor het 
digitaal ontvangen van alle informatie die door het 
bestuur van KV Bolsward wordt verstuurd. 

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/aoveldman@gmail.com
file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/secretaris@kvbolsward.nl
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1.5 Contributie 
 
In de Najaarsvergadering is besloten de 
contributie over de hele lijn te verhogen met 
€ 2,50 per jaar.  
 
De contributie met ingang van 2014 wordt: 
 
- voor een seniorlid € 27,50; 
- voor een jeugdlid € 22,50 
         (t/m meisjes- en jongenscategorie). 
 
 
 
Voor degenen die automatisch betalen wordt de contributie in de maand maart 
van 2014 van uw rekening afgeschreven.  
 
Daarnaast is nog besloten dat jeugdleden met ingang van dit jaar verplicht zijn 
voor € 25,00 aan loten te verkopen. Zodra de zomertrainingen beginnen worden 
de loten aan de jeugdleden verstrekt. De opbrengst van de loten is noodzakelijk 
om de kosten van het jeugdbeleidsplan te kunnen betalen. 
 
 
 
 

Koemarkt  
administratie en fiscaal advies 
 

voor fiscale en administratieve dienstverlening  
 

Koemarkt administratie en fiscaal advies is een jong bedrijf opgericht door 
Lammert Leeuwen. Lammert heeft jarenlang ervaring in de administratieve 
praktijk en de fiscale advisering. Sinds kort is Lammert gediplomeerd fiscaal 
adviseur. 
 
 
Zie ook: koemarkt-belastingadvies.nl 
info@koemarkt-belastingadvies.nl 
 
telefoon: 06-46234023 
 
Voor leden van de kaatsvereniging eenmalig 10% korting in 2014 
 
 
Om u goed van dienst te kunnen zijn komt Lammert gewoon bij u langs. Maak 
een afspraak (graag na 18.00 uur) op telefoonnummer 06-46234023.  
 

 

mailto:info@koemarkt-belastingadvies.nl
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1.6 Informatie Club van 25 
 
 

 
 
 
Over wat de Club van € 25 nu binnen de kaatsvereniging precies is heerst bij 
sommigen nog wat onduidelijkheid. Eind jaren ’90 van de vorige eeuw is de ‘club’ 
opgericht met het doel extra inkomsten voor de kaatsvereniging te genereren. 
En dat lukt prima. Zo is de opbrengst in 2013 ca. € 1.800 geweest. Met dit geld 
zijn we in staat geweest de contributie de laatste jaren laag te houden en toch 
extra zaken te doen. Zo is in het afgelopen jaar een vrijwilligersavond voor de 
vele vrijwilligers gehouden. In de twee jaren daarvoor is een receptie voor de PC-
winnaars gehouden. 
 
De bijdrage moet u dan ook niet zien als een bijdrage aan een vriendenclub, die 
zelf beslist wat er met de inleg gebeurd, maar een donatie van € 25 aan de 
kaatsvereniging. 
 
Spreekt dit u aan? Dan kunt u zich aanmelden voor de Club van € 25. Dit kan 
door een mailtje te sturen naar: aoveldman@gmail.com. 
 
Mede door de bijdragen van de ‘club’ schaffen we in 2014 een compleet nieuw 
veld aan en 8 nieuwe hoekijzers voor de kwaadpalen. 
 
 

 

De bijdrage voor de club van € 25 is 
vijfentwintig euro per jaar. Voordeel 
voor de vereniging is dat wij over 
deze bijdrage geen afdracht aan de 
KNKB betalen.  
 
 
 
 
Degenen die automatisch hun 
bijdrage voor de Club betalen 
moeten er rekening mee houden dat 
deze donatie in mei 2014 wordt 
afgeschreven. 
  

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/aoveldman@gmail.com


    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2014 
10 

 

 
10 

 

 

 

In memoriam Marja Ahmed-Minkema 
 

Op 8 februari 2014 is, na een kort ziekbed, Marja Ahmed-
Minkema overleden. Marja maakte van 1992 tot 1999 deel 
uit van het bestuur van onze kaatsvereniging. Naast haar 

bestuurlijke functie heeft ze ook jarenlang deel uit 
gemaakt van de redactie van het clubblad “De Opslag”. 

Ze was altijd zeer toegewijd in haar werk voor onze 
vereniging. Ze is maar 52 jaar geworden. 
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2 Agenda’s 
 

2.1 Activiteitenagenda 
 

Datum Activiteit Aanvang 

ma. 14 april Start training jeugd/senioren 18.00 uur 

ma. 14 april Start competitie jeugd….. (tot 1 september) 18.30 uur 

wo. 16 april Start competitie senioren en beginnersgroep  19.00 uur 

za. 3 mei Tweekamp Den Haag – Bolsward 13.30 uur 

zo. 11 mei Pupillen jongens d.e.l. A- en B-klasse 10.00 uur 

zo. 18 mei Ledenwedstrijd senioren en jeugd 11.00 uur 

zo. 25 mei Pupillen meisjes afd. + opstap 10.00 uur 

zo. 1 juni Ledenwedstrijd senioren en jeugd 11.00 uur 

wo. 4 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

do. 12 juni Gemeentekaatsen  

za. 14 juni Federatiewedstrijd jeugd 10.00 uur 

zo. 15 juni Pearkekeatsen 11.00 uur 

za. 21 juni Bedrijfskaatsen 10.00 uur 

zo. 22 juni Jeugdledenpartij met Burgwerd en Exmorra in Burgwerd 11.00 uur 

do. 26 juni Politiekaatsen 10.00 uur 

za. 28 juni Ledenwedstrijd dames/meisjes in en met Exmorra 11.00 uur 

za. 28 juni Federatiewedstrijd heren in Exmorra d.e.l. (Brunia-partij) 11.00 uur 

zo. 29 juni Familiekaatsen 10.00 uur 

zo. 6 juli Ledenwedstrijd senioren met Hartwerd (BoHa) 11.00 uur 

vr. 11 juli K.N.K.B. Dames Hoofdklasse uitnodiging 15.30 uur 

za. 12 juli Súdwest Fryslân partij 10.00 uur 

zo. 13 juli K.N.K.B. Heren Hoofdklasse vrije formatie 11.00 uur 

zo. 20 juli K.N.K.B. Heren 1e klas vrije formatie onbeperkt 10.00 uur 

vr. 1 aug. Nachtkaatsen 19.00 uur 

zo. 3 aug. Iris Bloemenpartij in Hartwerd (leden en niet-leden) 11.00 uur 

za. 23 aug. K.N.K.B. Heren 50+ d.e.l. A- en B-klasse 11.00 uur 

zo. 24 aug. Ledenwedstrijd jeugd (Patatpartij) 11.00 uur 

zo. 24 aug. Ledenwedstrijd senioren vrije formatie (Diekjepartij) 11.00 uur 

za. 30 aug. Kaatsen tegen en in Wervershoof 11.00 uur 

zo. 31 aug. Afsluiting jeugdseizoen (met kind-ouderkaatsen) 13.00 uur 

za. 6 sep. Afsluiting kaatsseizoen met ledenpartij senioren 11.00 uur 

za. 13 sep. Kaderdag federatie in Bolsward 11.00 uur 
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2.2 Wedstrijdagenda 
 

Officiële K.N.K.B. – wedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 11 mei Pupillen jongens d.e.l. A- en B  10.00 uur 

zo. 25 mei Pupillen meisjes afd.+ opstap  10.00 uur 

vr. 11 juli Dames Hoofdklasse uitnodiging  15.30 uur 

zo. 13 juli 
Heren Hoofdklasse vrije 
formatie 

Familie Lunter  
         (HEMA&ETOS) 

11.00 uur 

zo. 20 juli Heren 1e klas v.f. onbeperkt Rabobank ZWF 10.00 uur 

za. 23 aug Heren 50+ d.e.l. A- en B klasse 
Aannemersbedrijf A.Faber  
          Sondel-Bolsward 

11.00 uur 

 

Jeugdwedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 18 mei Jeugdledenpartij Sporthuis A.P. van der Feer 11.00 uur 

zo. 1 juni Jeugdledenpartij  11.00 uur 

wo. 4 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

za. 14 juni Federatiewedstrijd jeugd Detmar en Troost Notarissen 10.00 uur 

zo. 22 juni 
Jeugdledenpartij Burgwerd, 
Exmorra en Bolsward in Burg. 

Schildersbedrijf Terpstra 11.00 uur 

zo. 24 aug Jeugdledenpartij (Patatpartij) Lunchroom Miedema 11.00 uur 

zo. 31 aug Kind-ouder partij  13.00 uur 

 
 
 

2.3 OPGAVE PARTIJEN 
 

Zie volgende pagina. Voor alle wedstrijden met een * geldt: 
Opgave is mogelijk tot de woensdag 21.00 uur voorafgaande aan de wedstrijd. 
Opgeven kan via wedstrijdzaken@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine. 
Bij de overige wedstrijden staat de sluitingstijd voor opgave vermeld. 
 

Verdere informatie leden- en overige wedstrijden 2014 
 
- Elke kaats(t)er dient bij een ledenwedstrijd een functie te hebben. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat degene die buiten het perk staat minimaal voorminst op moet 
slaan. 

- De inleg voor een ledenwedstrijd is vastgesteld op 3,00 euro per deelnemer. 
Niet-leden die deelnemen betalen 5,00 euro. 

- De houd(st)ers van wisselbekers wordt verzocht deze tijdig in te leveren. 

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/wedstrijdzaken@kvbolsward.nl
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2.4 Ledenwedstrijden 
 

Leden- en overige wedstrijden 

Datum Naam wedstrijd Soort wedstrijd Aanvang 

zaterdag 
3 mei 

Tweekamp 
Den Haag – 
Bolsward 

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in Bolsward. 
Commissie regelt samenstelling parturen kv 

Bolsward 
13.30 uur 

zondag 
18 mei 

Ledenwedstrijd * Ledenwedstrijd voor senioren 11.00 uur 

zondag 
1 juni 

Ledenwedstrijd * Ledenwedstrijd voor senioren 11.00 uur 

donderdag 
12 juni 

Gemeentekaatsen Organisatie gemeente SWF  

zondag 
15 juni 

Pearkekeatsen * 
Slagerij Y.de Boer 

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

11.00 uur 

zaterdag 
21 juni 

Bedrijfskaatsen 
Bedrijvenparturen 

Organisatie Bedrijfskaatscommissie 
10.00 uur 

donderdag 
26 juni 

Politiekaatsen 
Kaatswedstrijd voor politieambtenaren 

Organisatie Politie Bolsward 
10.00 uur 

zaterdag 
28 juni 

Car Cosmetics 
Piersma-partij 

Ledenpartij voor meisjes en dames uit 
Bolsward en Exmorra in Exmorra 

11.00 uur 

zondag 
29 juni 

Familiekaatsen * 
 

Sponsor: 
Installatiebedrijf 
F. van der Pol 

Familieparturen 
Van de tot stand gekomen parturen moet er 

tenminste 1 kaats(t)er lid zijn van KV 
Bolsward 

VOLLEDIGE NAMEN DOORGEVEN 

10.00 uur 

zondag 
6 juli 

BoHa partij * 
Ledenwedstrijd voor senioren uit Hartwerd en 

Bolsward in Bolsward 
11.00 uur 

zaterdag 
12 juli 

Súdwest Fryslân 
partij 

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de 
gemeente 

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

10.00 uur 

vrijdag 
1 aug 

Nachtkaatsen * 
Ledenpartij voor Bolswarders en leden van 

de kaatsvereniging 
19.00 uur 

zondag 
3 aug 

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

11.00 uur 

zondag 
24 aug 

Diekje-partij * 
Vrije formatiewedstrijd voor leden 

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

11.00 uur 

zaterdag 
30 aug 

Wervershoof Kaatsen tegen en in Wervershoof 11.00 uur 

zaterdag 
6 sep 

Afsluiting seizoen 
KV Bolsward 

Ledenpartij voor senioren 11.00 uur 

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/www.swfpartij.nl
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3 VOORSTELRONDE 

 
3.1  In het bestuur 
 

Ik bin Clara, berne yn Skingen op 12 jannewaris 1959, suske fan 
seis famkes en twa jonges. Fia Grins, Delfsyl, Doanjum, Menaam, 
Drylts en Easthim bin ik yn Boalsert belâne. Wij wenje fan 
septimber 2005 oan de Komerke en tige nei it sin. Ik ha trije bern 
en bin ek al grutske beppe fan trije jonges. 
 
Ik wurkje 32 oeren yn ‘e wike by gemeente Súdwest-Fryslân yn it team finânsjes. 
Op de woansdei bin ik óf frij óf jim kinne mij fine bij Max Mannenmode, wêr’t ik 
dan besykje de mannen út te te klaaien troch se oan te klaaien! 
 
Troch de jierren hinne bin ik belutsen west by ferskate sportferienings. Yn Drylts 
ha ik in sit hân yn it bestjoer fan keatsferiening Nije Moed en fan foljebalklub 
Stânfries. Foar keatsferiening Boalsert ha ik twa jier de ledenadministraasje 
fersoarge. Fierder ha ik fluite (skiedsrjochter) foar de foljebalklubs fan Delfsyl  en 
Drylts en fluitsje ik no noch foar de foljeballers fan Boalsert. Yn Drylts en Boalsert 
ha ik ek trening jûn yn dit moaie spultsje oan jeugd- en seniorenteams. Nei sân 
jier ponghâlder fan VCB (foljebalklub Boalsert) ha ik ferline jier it stokje 
oerdroegen oan in oar. It lêste jier noch drok west mei it bijinoar heljen fan 
subsydzjes foar it beachfjild en sa’t jim tink wol witte leit d’r by de kantine fan SC 
Bolsward in skitterende akkommodaasje! 
 
Myn hobbies binne púzzeljen (sudoku, kryptogrammen ensf.) en, skrik net, 
breidzjen, op fakânsje gean en fansels Lammert!  

Clara Houtsma 
 
3.2  In de jeugdcommissie 
 

Mijn naam is Klaske Bouwhuis. De meesten van jullie zullen mij kennen als de 
zus van de twee getalenteerde kaatsers Feikje Bouwhuis en Hendrik Bouwhuis. 
Ik ben 26 jaar en werk al ongeveer 7 jaar bij Jumbo Kooistra Bolsward. In de 
zomerperiode vind ik het leuk om soms zelf even een balletje te slaan, maar dan 
ook alleen om het plezier wat je er aan kunt beleven, verder ben ik niet zo 
sportief als mijn broer en zus. 
 
Dit wordt mijn eerste jaar in de jeugdcommissie. Samen met Anneke en Diana 
zullen wij met zijn drieën de activiteitencommissie vormen. Ik wil ervoor gaan 
zorgen dat er meer voor en door de jeugd wordt gedaan. Heb je 
leuke ideeën, dan mag je mij altijd aanspreken op of om het 
kaatsveld. Maar natuurlijk ook als je iets anders wilt weten. 
Ik hoop jullie allemaal weer te zien op het veld dan maken we er 
met zijn allen een leuk en sportief 2014 van. 

groetjesss Klaske  
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Mijn naam is Anneke Tuinenga en ik stel mij voor als nieuw lid van de 
jeugdcommissie. 
 
Ik ben sinds 2001 lid van de kaatsvereniging, voorheen kaatste ik voor de 
trochsetters uit EE. Naast het kaatsen in de zomer ben ik in de winter graag aan 
het schaatsen in Thialf, dit doe ik bij STB. 
 
Omdat sporten altijd mijn grote hobby 
was, heb ik er ook mijn werk van 
gemaakt. Ik werk hier in Bolsward op het 
Marne College als gymdocent. 
 
Binnen de jeugdcommissie ga ik samen 
met Diana Bosma en Klaske Bouwhuis 
bezig met het organiseren van activiteiten 
voor de jeugd. 
 
Ik zie jullie op het kaatsveld en ga voor 
een sportief kaatsjaar! 
 
Anneke 
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4 Kleding- en gedragsregels 
 
4.1 Kleding 
 
Afdelingstenue 
De kleding voor de afdelingswedstrijden wordt beschikbaar gesteld door KV 
Bolsward. Het afdelingstenue wordt alleen gedragen tijdens officiële 
afdelingswedstrijden. De kleding kan afgehaald en schoon ingeleverd worden bij 
kledingbeheer. 
 
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 kleding kan worden gekocht en/of gehuurd van KV Bolsward. 

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

 Einde seizoen wordt van de verhuurde kleding de borg terug betaald mits 
de kleding schoon en in goede staat wordt ingeleverd. Dit ter beoordeling 
aan de kledingbeheerder. 

 Kleding die wordt gekocht (1 broekje +1 shirt) kost € 40,-. 
 
Kledingbeheer 
Kledingbeheerder is Klaske 
Bouwhuis, tel. 0613477154. 
 
De kleding kan op het ’t Oordje’ worden afgehaald op: 

- Woensdagavond 16 april van 18.30 - 20.30 uur.  
- Maandagavond 28 april van 18.30 - 20.30 uur. 

 
De kleding kan weer op ’t Oordje worden ingeleverd op zaterdag 13 september 
van 13.00 – 15. 00 uur. 
 
Onderhoud/wasvoorschriften kleding 
Om de opdruk en de kleuren van je tenue lekker fris en mooi van kleur te houden 
geven we je het volgende advies : 

 Wassen op maximaal 40°C.  

 Gebruik alleen wasmiddelen zónder bleek of wasverzachter. 

 Shirt binnenste buiten wassen.  

 Na het wassen niet in de wasdroger.  

 Bij snelle handwas niet wrijven, wel knijpen.  

 Bedrukking niet strijken.  

 Niet chemisch reinigen. 
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4.2 ‘Gouden’ regels van KV Bolsward 
 
Kaatsen doe je voor je plezier. KV Bolsward wil dat iedereen optimaal kan 
genieten van de kaatssport. Daarom wordt op het kaatsveld positief en sportief 
gedrag verwacht. Dit houdt in: 
 
  1.  Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.  
  2.  Je hebt respect voor de tegenstander. 
  3.  Zowel in als buiten het veld vloek je niet. 
  4.  Je beledigt niemand. 
  5.  Anderen worden hierop zo nodig aangesproken.   
  6. Je vernedert niemand in woord of gebaar. 
  7. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter. 
  8. Je accepteert de besluiten van de keurmeesters. 
  9.  Je accepteert de leiding van je partuur en van het bestuur. 
10.  Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. 
11.  Je houdt de kleedkamers netjes. 
12.  Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. 
13.  Wanneer je eens een keer verhinderd bent, dan meld je je tijdig af. 
14.  Je gedraagt je bij wedstrijden als gast.  
15.  Tijdens wedstrijden draag je officieel afdelingstenue of zwart witte kleding 
16.  Je ‘loopt’ niet weg voor een klusje. 
17.  We praten met elkaar en niet over elkaar. 
18.  Eerlijke en onpartijdige besluitvorming. 
19.  Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen. 
20.  Openheid en eerlijkheid staan voorop. 
21.  Klantgerichte houding 
22.  Naleving verenigingsregels. 
23.  Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak. 
24.  Geen alcohol in de kleedkamer. 
25.  Drugs zijn uit den boze. 
 
Met deze ‘gouden’ regels blijft kaatsen een prachtige sport waar iedereen plezier 
aan kan beleven. 
 
 

Vrijwilliger zijn ... 
is vrijwillig, maar niet vrijblijvend 
is verbonden, maar niet gebonden 
is onbetaalbaar, maar niet te koop 
is positief denken, is positief doen 
met als enige doel 
voor jezelf en de ander 
een goed gevoel! 
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5  Vergaderen 
 

5.1 Voorjaarsvergadering 
 
 

Het bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward nodigt u uit tot het bijwonen van 
de voorjaarsvergadering. Deze zal worden gehouden: 
 
 

Datum : donderdag 27 maart 2014 
Tijdstip : 20.00 uur 

Kantine kaatsveld ’t Oordje 
 

AGENDA: 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Notulen najaarsvergadering 14 november 2013 (zie website kvbolsward.nl) 
 

4. Jaarverslag 2013 (zie vanaf pag. 23) 
 

5. Financieel verslag 2013 (zie pag. 20) 
 

6. Verslag Kascommissie 
 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
 

8. Pauze  
    

9. Bestuursverkiezing 
       De heer Willem Nieuwenhuis is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. 
      Voor de functie penningmeester heeft zich verkiesbaar gesteld mevrouw Clara 
 Houtsma. 

10. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op 3 april 2014 
 

11. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 3 april 2014 
 

12. Keurmeesters 
 

13. Rondvraag  
       o.a. de vraag of tijdens de competitie het zaalreglement gebruikt kan worden 
 

14. Sluiting 
 

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 
 
 

 
 
Het bestuur van “Kaatsvereniging Bolsward”. 
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5.2 Jaarrekening 2013 
 
 

Hieronder volgt de exploitatierekening van de 
kaatsvereniging van het afgelopen jaar. Het voordelig 
saldo is € 9.579. Hoe dit valt te rijmen met de 
verhoging van de contributie in 2014 wordt u op de 
jaarvergadering haarfijn uitgelegd. 
 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving  Verslagjaar Vorig boekjaar 

BATEN    
Opbrengst kantine  27.757  
Kosten kantine  13.320  
  14.437 8.428 
Contributies  7.725 7.398 
Sponsoring  8.242 8.680 
Subsidies  1.333 1.162 
Inleggeld  3.023 2.863 
Overige inkomsten   2.644  1.053 
 Totaal inkomsten  37.404 29.584 
    
LASTEN    
Vrijwilligers  788 367 
Huisvesting en accommodatie  5.690 5.210 
Materialen en kleding  1.577 1.669 
Bond en Federatie  3.546 3.463 
Wedstrijdkosten  10.118 10.037 
Trainingen   4.678 2.741 
Overige kosten   1.593  3.881 
 Totaal lasten  27.990 27.368 
    
Positief resultaat uit 
bedrijfsvoering 

 9.414 2.216 

    
Rente  165 145 
    

Voordelig saldo 
 

 9.579 2.361 
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5.3 Begroting 2014 kaatsvereniging Bolsward 
 

In de najaarsvergadering is de begroting voor het jaar 2014 vastgesteld. De 
vastgestelde begroting is de volgende: 
 
BATEN: 
 

Omschrijving  Begroting  
2014 

Begroting  
2013 

Omzet kantine € 24.000   
Kosten kantine 13.000   
  € 11.000   €  9.500 
Contributies  7.475 7.200 
Sponsoring  5.750 6.000 
Club van € 25  1.750 1.600 
Subsidies  890 875 
Inleggelden wedstrijden  2.200 2.500 
Verplichte loterij jeugd  1.400 - 
Bijdragen trainingen  2.560 1.450 
Bijdrage zelfwerkzaamheid 
gemeente 

 1.100 1.325 

Overige inkomsten  1.500 500 

 Totaal inkomsten 
 

 € 35.625 € 30.950 

 
LASTEN: 
 

Omschrijving Begroting  
2014 

Begroting  
2013 

Vergoedingen vrijwilligers €   3.900 €   1.500 
Huisvesting  4.839 3.550 
Huur veld 1.700 1.950 
Onderhoud machines 1.375 1.000 
Onderhoud en aanschaf overige 
materialen 

3.800 2.600 

Trainingen (accommodatie) 3.200 2.000 
Schoolkaatsproject 392 - 
Bijdrage KNKB en Federatie 4.344 4.500 
Wedstrijdkosten 11.350 12.000 
Overige kosten 1.725 1.850 

 Totaal uitgaven 
 

€ 36.625 € 30.950 

 

Tekort  € 1.000 
 

€    -     

 
Het verwachte tekort betreft de raming voor de aanschaf van een nieuw 
kaatsveld. 
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6  Jaarverslag 2013 Kaatsvereniging Bolsward 
 
6.1 Bestuurlijk 
 

Tijdens de Voorjaarsvergadering op donderdag 28 maart 2013 zijn de dames 
Suzanne Bosma en Trijntje Groenhout toegetreden tot het bestuur van KV 
Bolsward en nemen de portefeuille Wedstrijdzaken voor hun rekening. 
Geconcludeerd mag worden dat de uitbreiding van het bestuur een zeer 
positieve ontwikkeling is; geheel in de lijn van het nieuwe bestuursmodel. 
Periodiek zijn aan de beurt om af te treden Willem Nieuwenhuis in het voorjaar 
2014 en Géjanna Dijkstra-Buma in het najaar 2014. Willem Nieuwenhuis heeft te 
kennen gegeven dat hij tijdens de Voorjaarsvergadering 2014 zal aftreden als 
bestuurslid. 
 
Het bestuur van KV Bolsward bestaat in 2013 uit: 
 

  Willem Nieuwenhuis voorzitter 
  Lammert Leeuwen  voorzitter en penningmeester 
  Géjanna Dijkstra-Buma secretariaat 
  Janneke Pagels  secretariaat 
  Bertus Veldman  penningmeester en ledenadministratie 
  Frans Boersma  algemene zaken 
  Suzanne Bosma  wedstrijdzaken 
  Trijntje Groenhout  wedstrijdzaken 
 
6.2 Personalia 
 

Op  21 februari 2013 is overleden Yme Oostenveld op de leeftijd van 95 jaar. 
Yme Oostenveld was een enorme kaatsliefhebber die jarenlang deelnam aan het 
competitiekaatsen en het ledenkaatsen. Ook stelde hij regelmatig zelfgemaakte 
prijzen beschikbaar zoals mini-telegraafjes en beschilderde tegeltjes. Yme 
Oostenveld was tot op hoge leeftijd een zeer trouwe bezoeker van alle 
kaatspartijen die op ‘t Oordje georganiseerd werden. 
 
6.3 Wintertraining voor de jongste jeugd in de zaal 
 

Op zaterdag 26 januari is er een start gemaakt met de zaaltraining voor de 
jongste jeugd van KV Bolsward. Tot het begin van het veldseizoen trainden (12 
x) in de gymzaal van de Sint Maartenschool 19 meisjes en jongens onder leiding 
van Rinze Steneker, co trainer Julian Faber en de hulp van vele ouders. De 
kinderen leerden spelenderwijs de beginselen van het Friese kaatsen en het 
kaatsen met de zachte bal en was het een goede voorbereiding op het 
kaatsseizoen. 
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de zaaltraining in de Sint Maartenschool 

 

 

6.4 Muurkaatstoernooi voor de jongste jeugd op zaterdag 6 april 
 

Voor de jongste jeugd van KV Bolsward werd voor de eerste keer een 
muurkaatstoernooi georganiseerd door de CIOS studenten Hille Folkerts en 
Peter van Zuiden. Het toernooi werd gehouden in de gymzaal van de Sint 
Maartenschool te Bolsward. 
 
Het toernooi begon om 13.00 uur en er werd gekaatst in 4 poules van 5 kaatsers. 
Iedereen speelde in de poule één keer tegen elkaar. Er werd fanatiek en met 
veel plezier gespeeld met veel ouders en belangstellenden als toeschouwers. 
Het was een zeer geslaagde middag die zeker de komende jaren zal worden 
herhaald. Uitslag: 
 

Winnaars ronde Verliezersronde 

1e prijs: Famke Zijlstra 1e prijs: Dietmer Kuperus 

2e prijs: Yoram Elzinga 2e prijs: Naomie Wijnia 

3e prijs: Christiaan Wijnja 3e prijs: Marije Kuperus 

4e prijs: Noa Elzinga 4e prijs: Stefan Mathijs Yska 
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de prijsuitreiking van het muurkaatstoernooi voor de jongste jeugd 

 

6.5 Wintertraining senioren dit jaar een groot succes 
 

Evenals in de voorgaande jaren werd 
weer een wintertraining voor senioren 
georganiseerd. Op 9 achtereenvolgende 
zondagen van begin februari tot en met 
begin april kon van 10.00 tot 12.00 uur in 
sporthal “De Middelzee” worden 
getraind. 
 
Wat de deelname betreft was de 
wintertraining dit jaar een groot succes, 
want gemiddeld namen per keer meer 
dan 18 leden deel aan de training die be-
stond uit een warming-up, opslag- en 
uitslagtraining en een trainings-
competitie. In totaal kwamen maar liefst 
39 leden (waaronder 7 dames) één of 
meerdere keren langs. Ook met de sfeer 
zat het, zoals gebruikelijk, wel weer goed 
tijdens deze zeer gezellige uurtjes in de 
sporthal. Na een spannende strijd, die 
pas op de laatste dag werd beslist, 
slaagde de altijd aanwezige en 
enthousiaste Jan de Boer er in dit jaar 
het spek- en bonenklassement te winnen dat aan de trainingscompetitie is 
verbonden (prijs: een portie bruine bonen, spekjes en een pot appelmoes). 

 
Op de foto: Jan de Boer krijgt de prijs 

overhandigd door Roel Venema 

javascript:window.close(
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De kaatsers die zich tijdens de wintertraining voorbereiden op het komende seizoen. 

(Roel Venema ontbreekt op de foto) 

 
6.6 Schoolkaatsproject i.s.m. basisschool ‘de Bron’ en ‘de Blinker’ 
 

Het schoolkaatsproject in samenwerking met basisschool ‘de Bron’ heeft dit jaar 
een vervolg gekregen. Ten opzichte van de voorgaande twee jaar werd er dit jaar 
geen kaatsles gegeven aan de beide groepen 5 van ‘de Bron’, maar zijn de 
groepen 2/3 en 4 van basisschool ‘de Blinker’ toegevoegd aan het 
schoolkaatsproject. De gymkaatslessen werden opnieuw gegeven door Rinze 
Steneker en in drie achtereenvolgende weken leerden in totaal 160 kinderen uit de 
groepen 3 en 4 spelenderwijs de beginselen van het kaatsen. Aan het einde van 
de derde les is een kaatscertificaat uitgereikt waarop alle onderdelen staan 
vermeld die tijdens de kaatslessen door de kinderen waren geoefend. Tevens was 
er voor alle deelnemers en de leerlingen van groep 5 van ‘de Bron’ een uitnodiging 
voor een gratis vervolgtraining van drie lessen op ’t Oordje. 
 
6.7 Start kaatsseizoen tussen K.F. de Earrebarre en KV Bolsward 
 

Het is al ruim tien jaar een traditie dat KV Bolsward en KV De Earrebarre uit Den 
Haag in Bolsward elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Een sportieve strijd die 
ooit ontstond uit materiaalgebrek bij de Hagenezen. Perken werden in Den Haag 
uitgezet met schoenen en dankzij KV Bolsward kwamen er lijnen en een 
telegraaf. En na die eerste partij werd afgesproken om er een jaarlijks 
terugkerend evenement van te maken, de openingspartij van het seizoen. Cmv 
Oranje zorgde het eerste half uur voor een muzikale omlijsting zodat er een 
beetje PC sfeer heerste op het groene gras van Bolsward. Het ging er 
bloedfanatiek aan toe maar de gulle glimlach is en blijft de bovenliggende partij. 
Op dit eerste lustrum trok Bolsward uiteindelijk aan het langste eind en is 
winnaar geworden van deze kaatswedstrijd tegen de collega’s uit de residentie.  
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Muziekvereniging Oranje,  

door de Hagenezen ingehuurd voor de toekomstige koning 

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

Dit jaar stonden er 6 K.N.K.B.-wedstrijden op het programma. Hier volgt een kort 
overzicht van deze wedstrijden. 
 
Pupillenjongens op zondag 16 juni 
In de A-klasse werd door 8 partuur in poule vorm gekaatst om de kransen. In de 
B-klasse stonden 20 partuur op de lijst. 
In de A-klasse waren de kransen voor Mark Polstra (Menaam) en Riemer 
Jensma (Minnertsga), de premie was voor Jelle Cnossen (Tzum) en Erik Minne 
Cats (Menaam), de kleine premie voor Wessel Hilverda (Winsum) en Pieter Jan 
Leijenaar (Exmorra). 
 
In de B-klasse ging de dagwinst naar Roan Hooghiemster (Wijnaldum) en Mark 
Minnesma (Dronryp), de premie ging naar Jeroen Haarsma (Minnertsga) en 
Germ Epema (Arum) en de kleine premie was voor Jorn Dijkstra (Makkum) en 
Allard van Wigcheren (Berltsum). 
Bij de herkansers gingen de prijzen naar Jelmer Dijkstra (Exmorra), Chris 
Miedema (Sint Annaparochie), Jarno Wijtsma (Jirnsum), Simon van der Vaart 
(Spannum), Aaron Palma (Bitgum) en Wessel Schraa (Wommels). 
 

Dames Hoofdklasse uitnodiging op vrijdag 12 juli  
De Hoofdklasse dames was te gast bij kaatsvereniging Bolsward en openden het 
traditionele Boalserter Keatswykein. Op het programma stond een 
uitnodigingswedstrijd en onder een grijs wolkendek betraden in totaal 8 partuur 
de prachtig groene arena. Kransensponsor was snackbar ‘De Tramhalte’. De 
waardebonnen die door de gezamenlijke dames-modezaken van Bolsward zijn 
aangeboden werden uitgereikt aan: 
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1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Marije Hiemstra  
(Easterein) 

Joukje Kuperus  
(Dronrijp) 

Lisette Wagenaar  
(St. Annaparochie) 

Leonie van der Graaf 
(Berlikum) 

Sjoukje Visser  
(Ee) 

Maaike Osinga  
(Franeker) 

Geke de Boer  
(Wergea) 

Harmke Siegersma 
(Berlikum) 

Miranda Scheffer 
(Menaldum) 

 
Familie Lunterpartij Heren Hoofdklasse v.f. op zondag 14 juli (10 parturen) 
Het duurde maar liefst zeven jaar maar in Bolsward op de Familie Lunter partij 
maakte Cornelis Terpstra zijn droom waar. Alle ellende van de afgelopen jaren 
na zijn zware ongeluk bij het kite surfen eind 2006 was even vergeten toen hij 
door voorzitter Lammert Leeuwen na afloop van de partij werd uitgeroepen tot 
koning van de partij. Met kien uitslag en opslagwerk had Cornelis Terpstra de 
basis gelegd voor dit huzarenstukje. Want dat is het zondermeer. Feitelijk was hij 
afgeschreven om ooit nog sport op niveau te kunnen uitoefenen maar een ijzeren 
wil bracht hem waar hij nog een keer wilde zijn. Meedoen op het hoogste niveau 
van het Hoofdklasse kaatsen. Aan de zijde van zijn maten Jacob Wassenaar en 
Tjisse Steenstra slaagde hij cum laude. Uitslag: 
 

1e prijs:  2e prijs:  3e prijs: 
Tjisse Steenstra 
(Bitgummole) 

Bauke Triemstra  
(St. Jacobiparochie) 

Gert-Anne van der Bos 
(Holwerd) 

Jacob Wassenaar  
(St. Annaparochie) 

Alle-Jan Anema 
(Heerenveen) 

Taeke Triemstra  
(St. Jacobiparochie) 

Cornelis Terpstra 
(Bitgummole) 

Hendrik Kootstra 
(Minnertsga) 

Daniël Iseger 
(Leeuwarden) 

 

 
v.l.n.r. Jacob Wassenaar, Cornelis Terpstra en Tjisse Steenstra 
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Rabobank Heren 1e klas vrije formatie onbeperkt op zondag 21 juli 
Er stonden maar liefst 22 parturen op de lijst. De Rabobank en Max 
Mannenmode fungeerden als wedstrijdsponsors. Onder leiding van de 
scheidsrechters Sipke Hiemstra en Willem Beimers werd er onder tropische 
weersomstandigheden spannend gekaatst op kaatsterrein ’t Oordje. Uitslag: 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Enno Kingma 
(Westhoek) 

Site Ferwerda 
(Groningen) 

Jelmer Hofstee 
(Wjelsryp) 

Dylan Drent 
(Harlingen) 

Siebe Greidanus 
(Wjelsryp) 

Henk Bosje 
(Bayum) 

Rick Poortstra 
(St. Jacobiparochie) 

Rudolf Soepboer 
(Holwerd) 

Douwe Anema 
(Nes) 

 

KNKB Welpen-jongens d.e.l.  A- en B- klasse op zondag 4 augustus 
Onder prachtige weersomstandigheden waren de welpenjongens actief op ’t 
Oordje. Om 10 uur startten onder leiding van scheidsrechter Pieter Feenstra en 
Lammert Leeuwen 4 tweetallen in de A klasse en 14 tweetallen in de B klasse. 
Om 15.30 uur konden de prijzen verdeeld worden. 
 

A klasse: 

1e prijs  Thomas Dijkstra (Berltsum) en Geert Reitsma (Baard) 

2e prijs  Luka van der Weg (Wommels) en Steven Koster (Tzum) 

B klasse: 

1e prijs  Siebo Boersma (Easterein) en Haye Tseard van der Hem (Dronryp) 

2e prijs  Doede Jager (Tirns) en Redmer Wiersma (Easterein) 

3e prijs  Rense Sikkema (Raerd) en Edgar van Wigcheren (Berltsum) 

3e prijs  Jari Visser (Witmarsum) en Pieter den Breejen (Arum) 

Verliezersronde: 

1e prijs  Redmer Cnossen (Tzum) en Niels Vrieswijk (Bolsward) 

2e prijs  Verry van der Meer (St. Jacobiparochie) en Tieme Tolsma (Arum)  

 

Poiesz Supermarktpartij KNKB 50+ A- en B-klasse d.e.l op zaterdag 24 augustus 
Op een zonovergoten Oordje kwamen de mannen van de 50+ bijeen voor hun 
jaarlijkse wedstrijd. In totaal stonden er 20 parturen op de lijst verdeeld in een A-
klasse met 8 parturen en een B-klasse. Sponsor van de dag was Poiesz 
supermarkten met o.a. een vestiging in Bolsward die had gezorgd voor goed 
gevulde levensmiddelenpakketten. 
 
De A-klasse stond onder leiding van scheidsrechter Koos van der Veen en 
kaatste in twee poules van vier. De poulewinnaars moesten in een onderlinge 
strijd uitmaken wie de beste van de dag waren. De enige Bolswarder in de A-
klasse, Roel Venema, had te veel eersten tegen om tot de eindstrijd te kunnen 
doordringen. 
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A klasse: 

1e prijs: Jan Sipma (Franeker), Ieme de Haan (Makkum) en  
  Eddy Sjollem (Harlingen) 

2e prijs: Piet Andringa (Grou), Douwe D. Reitsma (Easterein) en  
  Tjeerd Bouma (Leeuwarden) 

3e prijs:  Ludwig Seerden (Franeker), Andries Idzerda (Goutum) en  
  Bauke Posthuma (Folsgeare) 

 
Met twaalf parturen op de lijst in de B-klasse en een verliezersronde waren de 
vier perken onder leiding van scheidsrechter Wopke Stienstra, bijna de hele dag 
bezet. Tegen vijven waren de finales gespeeld en konden de prijzen worden 
uitgereikt. 
 

B klasse winnaarsronde: 

1e prijs:  Jan de Boer (Bolsward), Gooitzen Roorda (Froubuurt) en  
  Ferdinant van der Werf (Joure) 

2e prijs:  Cor Knol (Bolsward), Henk Hellinga (Makkum) en  
  Wieger Boonstra (Heerenveen) 

3e prijs:  Taeke Koster (Harlingen), Hans Hilarides (St. Jacobiparochie) en  
  Jan Houwer (Bolsward) 

Uitslag verliezersronde: 

1e prijs:  Jurjen Dijkstra (Nijland), Jan van der Veen (St. Annaparochie) en  
  Rink Kuipers (Sibrandabuorren) 

2e prijs:  Anne Brouwer (Wommels), Joop Bootsma (Reahús) en  
  Piet van der Ploeg (St. Jacobiparochie) 

 

 
Prijswinnaars van de K.N.K.B. 50+ partij 
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6.9 Leden- en overige wedstrijden 
 

Detmar en Troost Notarissen Federatiewedstrijd jeugd op zaterdag 11 mei 
Veel jeugdleden hadden zich opgegeven; bij de Welpen gingen er 11 parturen 
van start, bij de pupillen waren dit 15 en bij de schooljeugd 11. Met af en toe een 
buitje maar meestal een waterig zonnetje werd er deze zaterdag prachtig 
gekaatst. Er werd zelfs door de welpen (8-9 jaar) soms al boven geslagen. Aan 
het eind van de middag was bekend welk partuur deze dag de sterkste was. 
 
Welpen winnaarsronde: 

1. Tjepke van Gosliga (Schettens) en Gerde Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) 

2. Marten Leijenaar (Exmorra) en Marwin Tolsma (Arum) 

3. Larissa Smink (Makkum) en Auke Alkema (Bolsward) 

Verliezersronde 

1. Yoram Elzenga (Bolsward) en Marit van der Zee (Bolsward) 

2. Gosse Pieter Reitsma (Pingjum) en Thomas Wiersma (Bolsward) 

Pupillen winnaarsronde: 

1. Dirk Henk Kuipers (Arum) en Trynke Feenstra (Exmorra) 

2. Christiaan Stremler (Exmorra) en Anna Wiersma (Bolsward) 

3. Jorrit Tolsma (Arum) en Robin Koornstra (Makkum) 

4. Linde Gietema (Workum) en Eefje Groen (Workum) 

Verliezersronde: 

1. Danny Hoogeveen (Makkum) en Nynke Kuiper (Allingawier) 

2. Ingmar Wijma (Makkum) en Klaas Westra (Kimswerd) 

Schooljeugd winnaarsronde: 

1. Thomas Miltenburg (Bolsward) en Amber Nauta (Makkum) 

2.  Anne Jantje Bosma (Makkum) en Gerbrig Bouma (Lollum) 

3. Jan Harmen Folkerts (Lollum) en Famke van der Veen (Lollum) 

Verliezersronde: 

1. Niek Tolsma (Lollum) en Jelien de Jong (Makkum) 

2. Rinse Bouke Reitsma (Pingjum) en Yang Lin Zijlstra (Schetttens) 

 
Ledenwedstrijd voor Senioren op zondag 2 juni 
Totaal 33 liefhebbers hadden zich opgegeven voor de eerste ledenpartij van KV 
Bolsward. Het toch niet favoriete partuur van Jeroen Kloosterman, Joop Damsma 
en Marije van Popta pakte verrassend de eerste prijs. 
 
Uitslag winnaarsronde: 

1e prijs: Jeroen Kloosterman, Joop Damsma en Marije van Popta 

2e prijs: Jaap van der Wal, Julian Faber en Werner Draaisma 

3e prijs: Allard Bootsma, Jan Houwer en Jolanda Schoppert 

Verliezersronde: 

1e prijs: Rinze Steneker, Rudy Huitema en Klaske Bouwhuis 

2e prijs: Eric Ypma, Cor Knol en Fabian Noordhuis 
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V.l.n.r.: Jeroen Kloosterman, Marije van Popta en Joop Damsma 

 
A.P. van der Feerpartij Jeugdledenpartij op zondag 2 juni 
Prachtig weer en 33 enthousiaste kinderen hebben voor een mooie kaatsdag 
gezorgd. Bij de welpen werd er in twee poules gekaatst, elk partuur speelde drie 
wedstrijden. Bij de pupillen werd er ook in twee poules gekaatst, maar moesten 
er in de poule door iedereen twee partijen gekaatst worden. Daarna volgde er 
nog een partij om de derde prijs en natuurlijk de finale. Bij de pupillen was er een 
aantal jongens die eigenlijk nog bij de welpen moesten kaatsen, maar omdat ze 
het erg goed doen, waren ze deze dag bij de pupillen ingedeeld. De schooljeugd 
kaatste drie keer, steeds met andere maten. De uitslag: 
 
Welpen: 

1e prijs: Famke Zijlstra en Fleur Bosma 

2e prijs: Thomas Wiersma en Sander Bijlsma 

3e prijs:  Jessie Rekker en Emiel Feenstra 

4e prijs:  Rixt Blanke en Mirna Feenstra 

Pupillen: 

1e prijs:  Dietmer Kuperus en Lucas Bangma 

2e prijs:  Femke Eisma en Anna Wiersma 

3e prijs:  Niels Vrieswijk en Maureen Noordhuis 

Schooljeugd: 

1e prijs:  Aldert Eisma 

2e prijs:  Lonneke Zijlstra 

3e prijs:  Jelmer Hoekman 
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Schoolkaatsen Gemeente Bolsward op woensdag 5 juni 
Alle 4 basisscholen waren op deze jaarlijkse kaatspartij vertegenwoordigd en er 
verschenen  totaal 17 parturen in de kaatsarena. Er werd sportief gekaatst en 
met behulp van de ouders als kaatsaanmerkers en telegrafisten werd het een 
prachtige kaatsmiddag. Uitslag: 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs:      Sint Maarten 1; Marc Leijenaar, Femke Eisma en Bente Ketelaar 

2e prijs:      De Bron 2; Yoram Elzinga, Niels Vrieswijk en Jamsi Gamzaliev 

3e prijs:      De Opbouw 1; Ysbrand Galama, Dietmer Kuperus en Menno Kloosterman 

Verliezersronde: 

1e prijs: De Opbouw 2; Roos Wolke, Femke Veenstra en Jasper Galama 

2e prijs: De Bron 8; Rixt Blanke, Femke Vlagsma en Fleur Bosma 

3e prijs: De Bron 9; Emiel Feenstra, Noa Elzinga en Esther Posthumus 

4e prijs: De Bron 7; Auke Alkema, Christiaan Wijnia en Naomi Wijnia 
 

 
Staand v.l.n.r. Sint Maarten: Bente Ketelaar, Marc Leijenaar en Femke Eisma 

Zittend de Bron: Niels Vrieswijk, Yoram Elzinga en Jamsi Gamzaliev 
Vooraan de Opbouw: Ysbrand Galama, Dietmer Kuperus en Menno Kloosterman 

 

Slagerij Yde de Boer Pearkekeatsen op zondag 9 juni 
Het was mooie kaatsdag met 18 pearkes op de lijst van de slagerij Yde de Boer 
Pearkekeatspartij. Het verslag is te lezen op de website van KV Bolsward. 
 

Winnaarsronde: 

1e prijs  Michelle Bruinsma & Paul Westra 

2e prijs  Marian Altenburg & Peter Nieuwenhuis 

3e prijs  Marije van Popta & René Nieuwenhuis 

Verliezersronde: 

1e prijs  Sietske Merkus & Roel Venema 

2e prijs  Rika van Dijkhuizen & Pieter Feenstra 
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Federatie dames en heren vrije formatie op zaterdag 15 juni 
Op zaterdag 15 juni stond de vrije-formatiepartij van de Federatie Wûnseradiel-
Bolsward-Workum op het programma. Opnieuw was het een geslaagde dag op ’t 
Oordje, hoewel de deelname wel beter had gekund. In de damesklasse gaven 
vier parturen acte-de-precense en in de herencategorie streden negen parturen 
om de HEMA-bonnen als prijzen. Uitslag: 
 
Dames: 

1e prijs:  Gabiële Bouma en Hester Kingma ( beiden Easterein) 

2e prijs:  Marije van Popta, Trijntje Groenhout en Suzanne Bosma (allen Bolsward) 

Heren winnaarsronde: 

1e prijs:  Andries Osinga, Steven Nesse (beiden Pingjum) en Justin v. Dijk (Arum) 

2e prijs:  Arjen Visser (Schraard) en Melvin Tolsma en Chris Anema (beiden uit  
  Witmarsum) 

3e prijs:  Yde Miedema, René Nieuwenhuis en Ane Jan Knol (allen Bolsward) 

Heren verliezersronde: 

1e prijs:  Auke Geert Ybema (Ferwoude) en Hille Otto Folkerts (Lollum) 

2e prijs:  Sybren Reitsma (Schraard), Thomas Sprik en Klaas de Vries (beiden  
  Witmarsum) 

 
Schildersbedrijf Terpstra Jeugdledenpartij op zondag 23 juni  
Deze partij met Bolsward, Exmorra en Burgwerd werd verkaatst in de 
categorieën Welpen, Pupillen en Schooljeugd met in totaal 34 parturen op de 
wedstrijdlijst. Bij de welpen kaatsten 16 partuur, bij de pupillen stonden 10 
partuur op de lijst en bij de schooljeugd kaatsten 8 partuur. Uitslag: 
 
Welpen winnaarsronde: 

1e prijs: Sander Bootsma (Bolsward) en Noa Elzinga (Bolsward) 

2e prijs: Marten Leijenaar (Exmorra) en Jeanet Boersma (Allingawier) 

3e prijs: Jessie Rekker (Bolsward) en Christiaan Wijnia (Bolsward) 

4e prijs: Jacco Tolsma (Exmorra) en Naomi Wijnia (Bolsward) 

Welpen verliezersronde: 

1e prijs: Jarno Feenstra (Exmorra) en Jelle van der Wal (Bolsward) 

2e prijs: Jacob Bosma (Makkum) en Jeljer Abma (Exmorra) 

3e prijs: Sander Bijlsma (Bolsward) en Fleur Bosma (Bolsward) 

4e prijs: Jens de Witte (Exmorra) en Hilde Stremler (Exmorra) 

Pupillen winnaarsronde: 

1e prijs: Femke Eisma (Bolsward) en Lisa Baarda (Exmorra) 

2e prijs: Trynke Feenstra (Exmorra)  en Lotte Bosma (Bolsward) 

3e prijs: Christiaan Stremler (Exmorra) en Maureen Noordhuis (Bolsward) 

Pupillen verliezersronde: 

1e prijs: Simme Tolsma (Exmorra) en Feitsje Feenstra (Exmorra) 

2e prijs: Nynke Kuiper (Allingawier) en Anna Wiersma (Bolsward) 
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Schooljeugd winnaarsronde: 

1e prijs: Thomas Miltenburg (Bolsward) en Lonneke Zijlstra (Bolsward) 

2e prijs: Anna Bosma (Makkum) en Annemiek Zuidema (Exmorra) 

Schooljeugd verliezersronde: 

1e prijs: Jelmer Hoekman (Bolsward) en Dieuwke de Boer (Burgwerd) 

2e prijs: Gerrit Terluin (Exmorra) en Corrina de Jager (Workum) 

 

 
De winnaars van de welpencategorie Sander Bootsma en Noa Elzinga in actie tijdens de BEB-

partij 

 
Van der Pol Familiekaatsen op zondag 30 juni. 
Onder prachtige weersomstandigheden werd de familiepartij verkaatst. Bij deze 
traditionele Van der Polpartij stonden 16 parturen op de lijst. Over de gehele dag 
waren er veel spannende partijen. De uitslag: 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs  fam. van Zuiden (Cor van Zuiden, Steef Haarsma en Piet van Zuiden) 

2e prijs  fam. de Boer (Bauke Ulbe Sieperda, Ulbe Osinga en Ulbe Geert de Boer) 

3e prijs  fam. Bekema (Anneke van Popta, Leon Bekema en Johan Bekema) 

3e prijs  fam. Leeuwen (Clara Houtsma, Cor Jacobsen en Lammert Leeuwen) 

Verliezersronde: 

1e prijs  fam. Dooper (Jaring Dooper, Remco Dooper en Frans Dooper) 

2e prijs  fam. Damsma (Welmoed Damsma, Roeland Damsma en Joop Damsma) 
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De prijswinnaars van het familiekaatsen 

 
 
Súdwest- Fryslân Partij op zaterdag 13 juli 
Tijdens het Bolswarder kaatswykein werd op zaterdag 13 juli voor de vierde keer 
de Súdwest-Fryslân kaatspartij georganiseerd. Dat dit een populaire partij in 
opkomst is, bleek wel uit het grote aantal deelnemers dit jaar. In totaal stonden er 
36 partuur op de lijst. De partij is bekend om haar vele individuele prijzen die de 
gehele dag door te winnen zijn; door als eerste een bovenslag, kaats voorbij of 
een zitbal te plaatsen nadat de sirene heeft geklonken. Er werd gekaatst bij de 
Heren in een A-, een B- en een C-klasse en er was een aparte dames klasse. 
Met live muziek van “Small Change” was het net als voorgaande jaren een zeer 
gezellige nazit. De uitslag: 
 
Heren A klasse winnaarsronde: 

1e prijs: Feikje Bouwhuis (Bolsward), Rinze Steneker (Herbaijum) en  
  Hendrik Jan van der Velde (Bolsward) 

2e prijs: Sybrand van der Wei (Easterein), Sjoerd Teake Kooistra (Hartwerd) en  
  Freerk  Terwisscha van Scheltinga (Scharnegoutum) 

Verliezersronde: 

1e prijs: Roel Venema (Bolsward), Ludwig Seerden (Franeker) en  
  Sytse Hibma (Schettens) 

2e prijs: Leon Bekema (Bolsward), Sierd-Jan Steigenga (Exmorra) en  
  Willem Jan Postma (Exmorra) 
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Heren B klasse winnaarsronde: 

1e prijs: Eric Ypma (Bolsward), Broer Jan Zaagemans (Witmarsum) en  
  Robert Postma  (Dronrijp) 

2e prijs: Luitzen Wesselius (Workum), Jeroen Kloosterman (Nijland), en  
  René Tiesma (Bolsward) 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Andrys Osinga (Pingjum), Justin van Dijk ( Arum) en  
  Steven Nesse ( Pingjum) 

2e prijs:  Pieter Feenstra (Bolsward), Bouke Cuperus (Bolsward) en  
  Robert Cuperus (Nijland) 

 

Heren C klasse: 

1e prijs:  Anno Galama (Tjerkwerd), Jan Hessel de Groot (Tjerkwerd) en  
  Seakle Witteveen (Tjerkwerd) 

2e prijs:  Julian Faber (Bolsward), Sander Bruinsma (Bolsward) en  
  Teun Miltenburg (Bolsward) 

Dames-klasse winaarsronde: 

1e prijs:  Ryanne Reinsma (Bolsward), Tessa Bosma (Bolsward) en  
  Michelle Bruinsma (Leeuwarden) 

2e prijs:  Suzanne Bosma (Achlum), Marije van Popta (Bolsward) en  
  Marie Jetske Lettinga (Dongjum) 

Verliezersronde:  

1e prijs:  Anneke van Popta (Bolsward), Anneke Bekema (Bolsward) en  
  Rejan Okkema (Hartwerd) 

2e prijs:  Wilma Groenveld (Bolsward), Diana Bosma (Bolsward) en  
  Anneke Tuinenga (Bolsward) 

 

 
Prijswinnaars van de Súdwest Fryslân partij 

 
Bloemensymphoniepartij op zondag 28 juni 
Onder uitstekende omstandigheden is op ’t Oordje de Bloemensymphonie partij 
verkaatst met 12 parturen op de lijst voor leden van KV Bolsward en kf ‘Spui yn 
‘e want’ uit Hartwerd. Wedstrijdsponsor fam. J. de Haan van Bloemensymphonie 
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Bolsward had, prachtige kransen en plantenbakken beschikbaar gesteld. Omdat 
familie de Haan dit jaar is gestopt met hun bloemenzaak werd met deze extra 
fraaie prijzen de samenwerking met deze trouwe sponsor beëindigd. Uitslag: 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs Rinze Steneker, Pieter Feenstra en Klaske Bouwhuis 

2e prijs Johan Bekema (Bolsward), Christiaan Eijer en Paul Westra 

3e prijs Yde Miedema, Roeland Damsma en Sybrich Wiersma 

Verliezersronde: 

1e prijs Eric Ypma, Jan Houwer en Eugene Rosenau 

2e prijs Gosse Reitsma, Rudy Huitema en Julian Faber 

3e prijs René Nieuwenhuis, Gerard Ypma en Rejan Okkema 

 
 

 
De winnaars van de Bloemensymphoniepartij te Bolsward 

 
 
Nachtkaatsen op vrijdag 2 augustus 
Met een prachtige deelnamelijst van 26 parturen is vrijdagavond het 
nachtkaatsen gehouden. Er werd gekaatst met de zachte bal en er werd met de 
‘blote’ hand op- en uitgeslagen. Uitslag: 
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Winnaarsronde: 

1e prijs: Hendrik Jan van der Velde, Eugene Rosenau en Marjet Jellema 

2e prijs: Jelle Brandsma, Robert Cuperus en Annemieke de Boer 

3e prijs:  Arno Eisma, Erik Tiesma en Trijntje Groenhout 

3e prijs: Feikje Bouwhuis, René Boschma en Sven Bijlsma 

Verliezersronde: 

1e prijs: Hendrik Bouwhuis, Cor Knol en Stefan Rekker  

2e prijs Rinze Steneker, Julian Faber en Jantsje Huitema 

3e prijs: Jaap van der Wal, Michelle Bruinsma en Peter Siemensma 

3e prijs: Ane Jan Knol, Thomas Huitema en Joop Damsma 

 
Jeugdledenwedstrijd op zondag 25 augustus 
Het was weer een prachtige kaatsdag op ’t Oordje met totaal 38 jeugdkaatsers. 
Bij de welpen stonden 10 parturen op de lijst en met 4 parturen moesten de 
pupillen poulekaatsen. Er waren in totaal 9 kaatsers bij de schooljeugd. Er werd 
gekaatst met drie lijsten, waarbij er voor de A-maten een krans was te winnen, 
maar ook voor de B/C-maten. Al met al een prachtige dag, sportief, gezellig, 
super mooi weer en blijde/tevreden gezichten bij de kaatsers. Uitslag: 
 
Welpen winnaarsronde: 

1e prijs:  Sander Bootsma en Emiel Feenstra 

2e prijs:  Jessie Rekker en Sander Bijlsma 

3e prijs:  Niels Vrieswijk en Naomi Wynia 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Rixt Blanke en Evelien Boonstra 

2e prijs:  Famke Zijlstra en Jort Dijkstra 

 
Pupillen: 

1e prijs:  Hidzer Bogaard en Maureen Noordhuis 

2e prijs:  Femke Eisma en Lotte Bosma 

Schooljeugd: 

1e prijs:  Aldert Eisma en Markus Zijlstra 

2e prijs:  Anne Bosma en Lonneke Zijlstra 

 
Diekje ledenpartij voor senioren op zondag 25 augustus 
Twintig parturen streden om de levensmiddelenpakketten. Uitslag: 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs: Arno Eisma/Sander Bruinsma (ingevallen voor de geblesseerde Arno), 
  Allard Bootsma en Johan Bruinsma 

2e prijs: Tjalle Reitsma, Folkert Boermans en Erik Westra 

3e prijs: Gijsbert Knol, Johan Bloemhof en Ryanne Reinsma 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Roeland Damsma, Julian Faber en Teun Miltenburg 

2e prijs: Jan de Boer, Jan Houwer en Johan Bekema 

3e prijs: Robert Cuperus, Bauke Cuperus en Rika van Dijkhuizen 
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Miedema Lunchroom Kind-ouder partij op zaterdag 7 september 
Traditioneel wordt het kaatsen voor de jeugd afgesloten met de kind-ouder partij. 
Dit jaar een record aantal deelnemers, maar liefst 52 parturen! Bij de kabouters 
waren er 18 partuur, 21 partuur bij de welpen, 8 partuur bij de pupillen en 5 
partuur bij de schooljeugd. Wat een mooi gezicht, er werd in 24 perken gekaatst, 
het hele veld vol en zo hoort het ook te zijn! Uitslag: 
 
Kabouters: 

1e prijs Noa en Yoram Elzinga 

2e prijs Hylke van der Veen en Tjako Bijlsma 

3e prijs Arwen Tiesma en Anneke Tuinenga 

3e prijs Inge Blanke en Wilma Groenveld 

Welpen: 

1e prijs Sander en Allard Bootsma 

2e prijs Famke en heit Zijlstra 

3e prijs Hylke en Edwin Bouwmeester 

3e prijs Fleur Bosma en pake Thys Galema 

Pupillen: 

1e prijs Lucas en Age Bangma 

2e prijs Femke en Tineke Eisma 

Schooljeugd: 

1e prijs Aldert en Arno Eisma 

2e prijs Thomas en Teun Miltenburg 

 
 

 
De gelukkige prijswinnaars op de kind-ouderpartij 
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6.10 Successen leden KV Bolsward op K.N.K.B.wedstrijden 
 
Bolsward wint derde prijs bij de opening van het seizoen te Weidum 
Op zondag 28 april heeft het afdelingspartuur met de gebroeders Peter en 
Thomas van Zuiden en Hendrik Bouwhuis de derde prijs behaald op de 
Bangmapartij te Weidum. Er stonden 32 parturen op de lijst. Bolsward  kreeg in 
de eerste drie omlopen maar een spel tegen en verloor in de halve finale van de 
latere winnaars Sint Jacobiparochie op de stand 5-2 en 6-0. Minnertsga won de 
tweede prijs. 
 
Bolsward winnaar afdelingswedstrijd junioren te Welsryp 
Bolsward met de kaatsers Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en Thomas van 
Zuiden is zaterdag 4 mei in Wjelsryp winnaar geworden van de 
afdelingswedstrijd voor junioren. Peter van Zuiden werd uitgeroepen tot koning. 
In de finale bleef kaatsvereniging Het Noorden met de kaatsers Enno Kingma, 
Rick Poortstra en Bauke Triemstra op de helft staan, want op 5-3 en 6-6 viel de 
laatste bal buiten de lijnen.  
 
3e prijs afdeling schooljongens te Minnertsga 
Op zondag 16 juni behaalde het Bolswarder afdelingspartuur schooljongens in 
Minnertsga een derde prijs met de kaatsers Thomas Miltenburg en Menno 
Galema. 
 
2e prijs heren 1e klas afdeling te Ried. 
De afdelingspartij voor eersteklassers in Ried leverde zondag 14 juli een tweede 
prijs op voor het afdelingspartuur van Bolsward. Peter van Zuiden, Hendrik 
Bouwhuis en Roeland Damsma verloren in de finale van Leeuwarden op de 
stand 5-2 en 6-0. 
 
PC te Franeker 
Woensdag 31 juli was KV Bolsward met 5 kaatsers vertegenwoordigd op de 
160ste PC: Thomas van Zuiden, Peter van Zuiden, Hendrik Jan van der Velde, 
Hendrik Bouwhuis en Tjerck Floris Karsten. Alleen Thomas van Zuiden bereikte 
de tweede omloop.  
 
Marike Beckers wint 2e prijs Frouljus PC 
Woensdag 21 augustus heeft Marike Beckers met Rianne Vellinga en Miranda 
Scheffer een fraaie tweede prijs behaald bij de Frouljus PC  te Weidum. De 
eerste prijs was voor het partuur Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon 
Scheepstra (koningin). 
 
Dutch Open One Wall Handball 
Op de eerste Dutch Open One Wall Handball in Franeker, met o.a. deelname uit 
Argentinië, Canada, België, Engeland, in het weekend van 16 en 17 november 
was er succes voor Marike Beckers en Miranda Scheffer. Ze werden kampioen 
bij de dames in het dubbelspel na een mooie finale tegen de dames van Canada. 
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6.11 Andere activiteiten 
 

Jeu de Pelote 
Voor het eerst heeft een Jeu de Pelote team namens KV Bolsward deelgenomen 
aan het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote te Easterlittens. Peter van 
Zuiden, Cor van Zuiden, Hendrik Bouwhuis, Anne-Jan Knol, Gijsbert Knol en 
Hendrik Jan van der Velde streden namens Bolsward om de wisselprijs ‘It 
Pealtsje fan Easterlittens’. 
Bolsward won in de eerste ronde van Hartwerd met 8-4. 
In de tweede ronde werd Bolsward met 5-8 door Witmarsum uitgeschakeld. 
 
Tweede ronde Frieslandbank Cup te Bolsward 
In Bolsward bleef Easterlittens in de race door een 5-3 en 6-0 overwinning op het 
tweede partuur van Bolsward. Het vlaggenschip van Bolsward bleef nipt overeind 
tegen Wommels 5-5 en 6-2. Dat was ook de laatste partij in Bolsward want 
Franeker 2 kwam zonder te kaatsen een ronde verder omdat de Ouwe Seunen 
verstek lieten gaan. (5-0 en 6-0). 
Tijdens de derde ronde van de Frieslandbank Cup is Bolsward uitgeschakeld 
door Minnertsga. 
 
Bedrijfskaatsen en Politiekaatsen 
Op  zaterdag 22 juni werd de 66e Bedrijfskaatspartij met 23 parturen verkaatst op 
’t Oordje. 
Het Politiekaatsen vond traditioneel plaats op de Heamieldonderdag 27 juni. 
 
Ontdek je talent! 
Zaterdagochtend 29 juni vond er tijdens de 
Heamieldagen een sportactiviteit plaats op 
het Bolwerkplein, namelijk ‘Ontdek je talent! 
Deze sportclinic was bedoeld voor kinderen 
van 7 t/m 12 jaar. 
 
Bij ‘Ontdek je talent’, kreeg elk kind de 
gelegenheid om kennis te maken met vier 
verschillende sporten. De sporten die 
beoefend konden worden waren voetbal, 
korfbal, tennis en kaatsen. KV Bolsward liet 
de kinderen kennismaken met twee 
kaatsvarianten; het Friese kaatsen én het 
muurkaatsen (de mobiele kaatsmuur van de 
KNKB was aanwezig). 
 
Na afloop was er voor elke deelnemer een medaille en een ‘goody bag’ met 
informatie over de vier sporten, maar ook een zachte kaatsbal). Het was goed 
om te zien dat de kinderen na twee uur intensief sporten meteen de gele bal uit 
de goody bag pakten en tegen de muur van de kleedkamers gingen kaatsen.‘ 
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Marike Beckers en Rinze Steneker geven instructie bij de mobiele kaatsmuur 

 
Klaas Kingmatrofee’ 
De Klaas Kingmatrofee wordt jaarlijks toegekend aan het jeugdlid dat in het 
afgelopen seizoen op kaatsgebied een voorbeeld is voor een ieder. De Klaas 
Kingmatrofee is op 25 augustus na afloop van de Ouder-Kindpartij uitgereikt. 
Voordat hiermee werd begonnen, was er eerst het uitdelen van de 
kaatsdiploma’s. Voor 2013 is deze trofee toegekend aan Julian Faber, hij is altijd 
trouw aanwezig en erg enthousiast bij het geven van trainingen. Julian Faber is 
in de Klaas Kingma Gallerij een waardig opvolger van Willem Hilverda. 
 
Competitie Jeugd 
Totaal hebben er 42 jeugdkaatsers aan de competitie deelgenomen. Uitslag: 
 
Welpen jongens (15 deelnemers): Welpen meisjes (9 deelnemers): 

1e  Emiel Feenstra   82 punten 1e  Emma Lok   96 punten 

2e  Auke Alkema   80 punten 2e  Rixt Blanke   95 punten 

3e  Thomas Wiersma   71 punten 3e  Jessie Rekker   94 punten 

4e  Hielke Bouwmeester   69 punten 4e  Mirna Feenstra   82 punten 

5e  Jelle van der Wal   65 punten  

Pupillen jongens (5 deelnemers): Pupillen meisjes (5 deelnemers): 

1e  Lucas Bangma   89 punten 1e  Femke Eisma   86 punten 

2e  Hidzer Bogaard   56 punten 2e  Anna Wiersma   56 punten 

Schooljongens (7 deelnemers): Schoolmeisjes (1 deelnemer): 

1e  Thomas Miltenburg   96 punten 1e  Lonneke Zijlstra   51 punten 

2e  Aldert Eisma   85 punten  

3e  Jelmer Hoekman   69 punten  
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De prijswinnaars van de Jeugdcompetitie 

 
Competitie Senioren 
Gert Jan Jorna bij de heren en Feikje Bouwhuis bij de dames hebben het 
competitiekaatsen van de KV Bolsward dit jaar gewonnen. Aan de competitie 
deden 59 heren en 18 dames mee. Uitslag: 
 
Heren Dames 

1e  Gert Jan Jorna, 106 punten 1e  Feikje Bouwhuis, 70 punten 

2e  Joop Damsma, 90-60 tegen 2e  Annemiek de Boer, 67 punten 

3e  Cor Knol en Cor van Zuiden, beiden 
90-73 tegen 

3e  Ryanne Reinsma, 66 punten 

4e  Klaske Bouwhuis, 65 punten 

5e  Jaap van der Wal, 86-62 tegen 5e  Suzanne Bosma, 63 punten 

6e  Gerard Ypma, 86-72 tegen 6e  Vera Ypma, 62 punten 

 
Gezellige afsluiting kaatsseizoen voor de vrijwilligers 
Na een mooi kaatsseizoen eindigde het wat plotseling, omdat de Stipersdei 
wegens te weinig deelname werd afgelast. Het seizoen werd op gepaste wijze 
afgesloten door onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
 
In plaats van een kleine attentie aan het einde van het seizoen werden de 
vrijwilligers dit jaar op vrijdag 18 oktober uitgenodigd te gaan wokken bij Happy 
China aan de Harlingerstraat te Bolsward. 
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Tjisse Wallendal gastspreker Najaarsvergadering 
Als gastspreker tijdens de Najaarsledenvergadering was Tjisse Wallendal 
uitgenodigd, die in de jaren 80 van de vorige eeuw tot de beste kaatsers 
behoorde. Deze rasechte Bildtker stond 14 x op het befaamde Sjûkelân en won 
in 1981 de PC met de kaatslegendes Sake Saakstra en Piet Jetze Faber. Ook 
als bestuurder is Tjisse Wallendal nauw met de sport in Friesland verbonden, 
eerst als hoofdbestuurslid van de KNKB en later o.a. als Algemeen directeur van 
Sportstad Heerenveen. Tjisse Wallendal  gaf deze avond een toelichting op het 
businessplan ‘Langzaam sterven of… de bakens verzetten en het roer om!’ dat 
hij in 2011 heeft opgesteld om de KNKB handvatten te bieden om haar beleid 
richting de toekomst te kunnen optimaliseren. 
 
Met behulp van een Powerpoint presentatie bracht Tjisse Wallendal een scherpe 
analyse naar voren over de huidige situatie. Gevolgd door conclusies en de 
nodige aanbevelingen om de bedreiging van de kaatssport en de negatieve 
spiraal te doorbreken, en deze om te bouwen tot nieuwe kansen voor de 
kaatssport. Tjisse Wallendal gaf de aanwezigen volop stof tot nadenken met zijn 
boeiende betoog. 
 
Wintertraining voor de jongste jeugd in de zaal 
Op zaterdag 2 november is de zaaltraining gestart voor de jongste jeugd van KV 
Bolsward. Tot het begin van het veldseizoen 2014 trainen (23 x) in de gymzaal 
van de Sint Maartenschool 19 meisjes en jongens onder leiding van Rinze 
Steneker en de co trainers Julian Faber en Aldert Eisma. Tot 2 januari trainen er 
15 pupillen dat daarna zal aansluiten op de Federatietraining. De kinderen leren 
spelenderwijs de beginselen van het Friese kaatsen en het kaatsen met de 
zachte bal. 
 

 
Zwarte Piet kwam zaterdag 16 november langs bij de zaaltraining van de jeugd 
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6.12 Tenslotte 
 

KV Bolsward mag terugkijken op een zeer geslaagd jaar met tal van activiteiten, 
waaraan vele vrijwilligers en sponsors een belangrijke bijdrage hebben geleverd. 
Zeer verheugend is dat de deelname aan de jeugdledenpartijen en de 
seniorenledenpartijen is toegenomen in vergelijking met seizoen 2012. Het 
ledental van KV Bolsward bedroeg per 31 december 2013 precies 321 leden, 
waarvan er 112 jeugdleden zijn. In vergelijking met 2012 is het ledental met 15 
leden toegenomen. Een gunstige ontwikkeling is dat de groei met name 
veroorzaakt wordt door de jeugdafdeling (+ 38). 
 
De toename van het aantal jeugdleden vergt van de organisatie het nodige om 
die dusdanig in te richten dat de jeugd plezier krijgt in de kaatssport en daardoor 
blijft kaatsen. Dat heeft geleid tot het samenstellen van een Meerjarenbeleid 
Jeugdafdeling waarin drie speerpunten van belang zijn voor de komende jaren. 
 
1. Recreatieve stroom: 
Ieder kind de kans bieden om te beginnen met kaatsen. Kaatsen als ontspanning 
en onderdeel van een actieve leefstijl. De kinderen nemen deel aan de 
ledenpartijen, het schoolkaatsen en het competitiekaatsen. 
 
2. Prestatie stroom: 
Het plezier in het kaatsen blijft zeer belangrijk, maar de nadruk komt meer op het 
presteren te liggen De kinderen nemen deel aan Federatiewedstrijden om 
vervolgens door te groeien naar KNKB-wedstrijden. 
 
3. Het ontwikkelen van beleid om de jeugd te behouden voor de kaatssport. 
In de leeftijdsgroep van 12 – 16 jaar haken veel jongeren af, terwijl deze jeugd 
veel aandacht heeft gekregen bij het leren van de regels en het aanleren van 
techniek. Mogelijkheden bieden aan de jeugd om op recreatief niveau te blijven 
kaatsen of te kiezen voor kaatsen op een hoger/hoog niveau. 
 
Met de realisatie van deze drie speerpunten van het meerjarenbeleid is in 
november reeds een begin gemaakt door te starten met drie trainingsgroepen in 
de Sint Maartenschool voor de wintertraining. 
 
Het is een grote uitdaging om deze drie doelstellingen de komende jaren verder 
uit te werken en concreet te maken, waardoor een stevige basis voor de 
toekomst van KV Bolsward verwezenlijkt kan worden. 
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7 Competitie en Federatie Senioren in 2014 
 
7.1  Competitiekaatsen Dames en Heren 
 

 
 
We beginnen weer op 16 april a.s. (ijs en weder dienende). 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. 
 
Nog een oproep voor de dames; het moet mogelijk zijn dat er nog meer dames 
aan de competitie gaan deelnemen. 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is de kantine nadat de laatste slag gevallen 
is weer open. Indien het weer en de conditie van het veld het toelaten, zal er ook 
in de maand september op woensdagavond nog een balletje worden geslagen. 
 
Komt allen naar ons kaatsterrein ’t Oordje. Tot 16 april 2014. 
 
De competitieleiders, Wopke Stienstra en Frans van der Hauw. 
 
 
7.2 Federatieprogramma senioren 

 
Onder de paraplu van de federatie van kaatsverenigingen in de voormalige 
gemeentes Wûnseradiel, Bolsward en Workum worden ook het komende 
seizoen weer een aantal wedstrijden georganiseerd. Voor de seniorenkaats(t)ers 
betreft het 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. 24 mei Cornwerd VF ja nee 
za. 31 mei Makkum VF ja ja 
za. 7 juni Pingjum VF ja ja 

za. 21 juni Kimswerd VF ja ja 

za. 28 juni Exmorra (Bruniapartij)DEL ja nee 
za. 12 juli Bolsward* VF (A/B/C) ja ja 
za. 19 juli Arum VF ja ja 
za. 26 juli Exmorra VF ja ja 
Aanvang 11.00 uur  (* in Bolsward 10.00 uur) 

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

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/www.KNKB.nl
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8 Voor de jeugdcategorie 
 

8.1 Jongerein ‘praetsje’ 
 
It keatsseizoen giet wer begjinnen, wy meie it fjild wer yn. De jongereinkommisje 
is de ôfrûne moannen al drok dwaande west mei ûnder oaren in tige slagge 
sealkeatsparty. Dêrnjonken binne wy benammen dwaande west mei de 
tariedingen foar it nije seizoen.  
 
Wy hawwe ôfskie nommen fan Janny fan Straten, troch har wurk is hja net by 
steat noch in goeie bydrage te leverjen. Klaske Bouwhuis en Anneke Tuinenga 
komme de jongereinkommisje fersterkjen en sille tegearre mei Diana Bosma de 
aktiviteiten kommisje wer op 'e nij libben ynblaze. Njonken de jongereinkommisje 
sil Jan Miedema him wer dwaande hâlde mei it kompetysje keatsen. Ek Rinze 
Steneker, ús haadtrener, hat net stilsitten. Hy is op sykje gien nei treners en hat 
in oantal persoanen fûn dy't de trenerskursus 2 yn Boalsert folgje wolle. In 
wichtige stap nei in ferbettering fan ús kwaliteit.  
 
Ferline jier hawwe wy ôfsletten mei de âlder-bern partij. Foar my persoanlik wie 
dat wer in hichtepunt fan in moai seizoen. Wer mear opjefte dan it jier dêrfoar, in 
soad geselligens en in moai ein fan it keatsjier. De diploma's waarden útrikt en 
ek de prizen foar de kompetysje. Der binne fansels wer in soad prizen wûn troch 
ús jongerein. Op alle nivo's hawwe ús jongens en famkes fan harren hearre litte, 
in moaie ûntjouwing fan ús feriening. Ek wy as bestjoer sille in stap sette moatte 
om ús jongerein op in noch heger nivo te krijen. Wy hawwe dan ek net stilsitten 
ôfrûne wintermoannen (of eins hjerst moannen). Tegearre mei in pear âlders, de 
haadtrener (Rinze), it haadbestjoer en de jongereinkommisje hawwe wy it 
‘meerjarenbeleid’ skreaun. In oantal punten binne al útfierd en kommend jier 
hoopje wy in pear grutte stappen foarút te meitsjen. Hjirûnder fine jimme it 
beleidsplan yn grutte linen.  
 
It slagjen fan dit beleidsplan is ôfhinklik fan ferskate faktoaren. Njonken de 
finânsjes (de bern sille hjirfoar lotsjes ferkeapje moatte), hoopje wy ek genôch 
goeie treners en begelieders te finen. Ek binne wy op syk nei fêste begelieders 
foar de ôfdielingspartoeren. Foarkar giet út nei oare persoanen dan âlders, mar 
yn de praktyk sil dat lestich wurde. Wy sille yn elts gefal de treningen en it 
kompetysjekeatsen oars ynfolje. Der komme seleksjetreningen en de kompetysje 
sil plakfine nei de moandeitrening. Der sil dan op tiid keatst wurde. Wy sille sjen 
hokker stap wy dit jier meitsje kinne en hoe it beleidsplan útpakt. Net alle punten 
sille dit jier al realisearre wurde kinne. Mochten jim wilens it seizoen 
ferbetterpunten sjen, dan hearre wy dizze graach fan jimme.  
 
Foar no wol ik jimme allegearre alfêst in hiel aardich, sportyf, gesellich en 
learsum seizoen ta winskje. It giet oan! 
 
Groetnis, Jeroen Kloosterman          foarsitter jongerein kommisje 
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8.2 Meerjarenbeleid Jeugdafdeling KV Bolsward 2013 – 2017 
 

Doel van het meerjarenbeleid is het opbouwen van een stabiele, brede 
organisatie voor de Jeugdafdeling van KV Bolsward. Drie speerpunten zijn van 
belang voor de komende jaren: 

 
1.  Recreatieve stroom:  

- Ieder kind de kans bieden om te beginnen met kaatsen. Het op een 
uitdagende manier aanleren van de basisvaardigheden van het kaatsen. 
De kinderen leren spelenderwijs de spelregels van het kaatsen en kunnen 
ze onder begeleiding zelf toepassen. 

- Kaatsen als ontspanning en onderdeel van een actieve leefstijl. 
- De kinderen nemen deel aan de ledenpartijen, het schoolkaatsen en het 

competitiekaatsen. 
 

2. Prestatie stroom: 
- Het plezier in het kaatsen blijft zeer belangrijk, maar de nadruk komt meer 

op het presteren te liggen. 
- Bereid en gemotiveerd om kaatsvaardigheden te ontwikkelen om te 

kunnen presteren. Willen winnen en kaatsvaardigheden ontwikkelen om 
(top-)prestaties te leveren.  

- De kinderen nemen deel aan Federatiewedstrijden om vervolgens door te 
groeien naar KNKB-wedstrijden. 
 

3. Het ontwikkelen van beleid om de jeugd te behouden voor de kaatssport. 
In de leeftijdsgroep van 12 – 16 jaar haken veel jongeren af, terwijl deze 
jeugd veel aandacht heeft gekregen bij het leren van de regels en het 
aanleren van techniek. Mogelijkheden bieden aan de jeugd om op 
recreatief niveau te blijven kaatsen of te kiezen voor kaatsen op een 
hoger/hoog niveau. 

 
8.3 Realisatie van de drie doelen van het meerjarenbeleid 
 
1. Uitgangspunten trainingen: 

 Kabouters en welpen trainen 2 keer per week (ma+do). 

 Op maandag, na de training, aansluitend competitie kaatsen op tijd 
(welpen, pupillen en schooljeugd). 

 2 keer per week selectietraining, 2e training voor jeugd die ‘er tegenaan 
hangen’ (federatie niveau). 

 Wenselijk is om eens in de 4 jaar een cursus ‘kaatstrainer 2’ naar 
Bolsward te halen (minimaal 8 personen). 

 Werken met kleurkaarten. Deze kleurkaarten bepalen aan welke 
wedstrijden een jeugdspeler het beste mee kan doen. Dit geldt voor de 
opslag en kan later uitgebreid worden met de uitslag. 

o Ledenkaatsen:  Rode kaart 
o Federatiekaatsen:  Witte kaart  
o KNKB wedstrijden: Blauwe kaart 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2014 
50 

 

 
50 

Opslagafstanden en kleurkaarten 

Categorie rode kaart witte kaart blauwe kaart 

Welpenmeisjes < 9 meter 9 meter 12 meter 

Welpen jongens < 11 meter 11 meter 14 meter 

Pupillenmeisjes < 12 meter 12 meter 15 meter 

Pupillenjongens < 15 meter 15 meter 18 meter 

Schoolmeisjes < 16 meter 16 meter 19 meter 

Schooljongens < 19 meter 19 meter 22 meter 

 
De test wordt op een vast tijdstip afgenomen tijdens de training.  
Eis: Er komt een extra lijn 4 meter achter de voorlijn. Van de 10 opgeslagen 
ballen moeten er 7 voorbij deze lijn opgeslagen worden. Techniek: rechte arm bij 
de opzwaai en beheersen van de driepas. 
 
2. Competitiekaatsen: 

 Competitiekaatsen op maandag aansluitend aan de training. Er wordt 
gekaatst op tijd. Het earst wordt uitgekaatst. 3 punten voor winst, 1 punt 
voor gelijk spel. 
Bij gelijke eindstand in de competitie, telt het verschil tussen voor en tegen 
earsten. 

 Werken met A-,B-,C- lijsten, zodat er meer op gelijk niveau gespeeld 
worden. Meer variatie in de samenstelling van de parturen. 1 keer per 
maand alles door elkaar, betere kaatsers moeten het partuur kunnen 
‘dragen’ . 

 Indeling op gelijk niveau, er hoeft geen rekening te houden met de 
leeftijdscategorie. 

 Jongens en meisjes doorelkaar. 

 Kaatsen in tweetallen. 

 Vaste regel: voorinse slaat voor minst op, achterinse slaat voor best op. 

 Achterinse houdt de telegraaf bij 

 De vaste regel geldt ook voor de ledenwedstrijden. 

 Begeleiding door ouders, maar liever niet bij eigen kind. Het is wenselijk 
dat ouders om de beurt aanwezig zijn tijdens het competitiekaatsen. Hier 
kan een roulatieschema voor gemaakt worden door de jeugdcommissie. 

 
3. Wintertraining: 

 Wintertrainingen voor kabouters en welpen. 

 De zaaltraining voor de pupillen start ook in oktober en is een 
voorbereiding op de Federatiewintertraining. 

 Wintertrainingen op niveau. (moeilijk te realiseren, nu wel een pupillen 
groep erbij) 
Wintertrainingen starten in oktober, eigen financiële bijdrage per periode. 

 De zaaltraining wordt afgesloten met een muurkaatstoernooi. 

 Ledenwedstrijd in de zaal (januari/februari). 
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8.4 Aandachtspunten 
 

 Ouder-kind partij: 

- Kind + familielid van 18 jaar of ouder (vader, moeder, opa, oma, oom, 
tante, …..) 

- Uitzonderingen gaan via jeugdbestuur, jeugdbestuur bepaald. 

 Kaatsclinic voor de jeugd aan het begin van het seizoen. 

 Activiteiten commissie wordt opnieuw opgezet. 

 Aandacht voor de ‘ongeschreven regels’ en de gedragscodes. Cursus 
sportief coachen via de KNKB en ‘kaatsen voor Dummy’s’ zullen aan het 
begin van het jaar onder de aandacht gebracht worden. 

 Binnen het jeugdbestuur komt er per categorie een aanspreekpunt 
(coördinator). 

 Vaste begeleiding voor de afdelingswedstrijden. 

 Organiseren van een muurkaatstoernooi als afsluiting van de zaaltraining. 
 

8.5 Competitie kaatsen 2014 
 
Op maandag 14 april start de competitie voor de jeugd, waarna de 
competitieavond elke. maandag plaatsvindt. Het competitiekaatsen start elke 
keer om 18.30 uur. Ook dit jaar is Jan Miedema weer de competitieleider en hij 
zal met ondersteuning van andere jeugdbestuursleden de jongste jeugd en de 
nieuwe leden de beginselen van het kaatsen bijbrengen. Bij afgelastingen van 
het competitiekaatsen, zullen wij dit voor 17.00 uur op de site 
www.kvbolsward.nl vermelden. 
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8.6 Trainingsavonden 
 
Rinze Steneker is de trainingscoördinator. Dit betekent dat hij alles op het gebied 
van trainingen regelt. Hieronder vinden jullie het trainingsschema. 
 

Trainingsschema jeugd 

Categorie Dag Periode Tijd Trainers 

Kabouters 
(geboortejaar 2006 en hoger) 

Ma. 14-4 t/m 1-9 
17:30 - 
18:30 uur 

Welmoed Damsma 
Anneke v Popta 
Jennifer Burger  

Welpen Selectie 
(geboortejaar 2005 en 2004) 

Ma. 14-4 t/m 1-9 
18:30 - 
19:30 uur 

Feikje Bouwhuis 
Margreta Terpstra 

Welpen Overig 
(geboortejaar 2005 en 2004) 

Ma. 14-4 t/m 1-9 
18:30 - 
19:30 uur 

Anneke v Popta 
Sander Bruinsma 

Pupillen Selectie 
(geboortejaar 2003 en 2002) 

Ma. 14-4 t/m 1-9 
18:30 - 
19:30 uur 

Peter v Zuiden 
Roeland Damsma 

Pupillen Overig 
(geboortejaar 2003 en 2002) 

Ma. 14-4 t/m 1-9 
18:30 - 
19:30 uur 

Julian Faber 
Aldert Eisma 

Schooljeugd  
(geboortejaar 2001 en 2000) 

Ma. 14-4 t/m 1-9 
18:30 - 
19:30 uur 

Jennifer Burger 

Jongens en meisjes  
(geboortejaar 1999, 1998, 1997) 

Ma. 14-4 t/m 1-9 
19:30 - 
20:45 uur 

Feikje Bouwhuis 
Margreta Terpstra 

Jongens Selectie  
(geboortejaar 1999, 1998, 1997) 

Ma. 14-4 t/m 1-9 
19:30 - 
20:45 uur 

Peter v Zuiden 

Kabouters 
(geboortejaar 2006 en hoger) 

Do. 17-4 t/m 4-9 
17:30 - 
18:30 uur 

Welmoed Damsma  

Welpen Selectie 
(geboortejaar 2005 en 2004) 

Do. 17-4 t/m 4-9 
18:30 - 
19:45 uur 

Karen v/d Wei 
Jan Feenstra 

Welpen Overig 
(geboortejaar 2005 en 2004) 

Do. 17-4 t/m 4-9 
18:30 - 
19:45 uur 

Julian Faber 
Aldert Eisma 

Pupillen Selectie 
(geboortejaar 2003 en 2002) 

Do. 17-4 t/m 4-9 
18:30 - 
19:45 uur 

Rinze Steneker 
Roeland Damsma 

Jongens –en meisjes  
(geboortejaar 1999, 1998, 1997) 

Do. 17-4 t/m 4-9 
19:45 - 
21:00 uur 

Karen v/d Wei 
Jan Feenstra 

Jongens Selectie  
(geboortejaar 1999, 1998, 1997) 

Do. 25-4 t/m 5-9 
19:45 - 
21:00 uur 

Rinze Steneker  

 Maandag 21 april gaat trainen niet door i.v.m. 2e paasdag 
 Maandag 5 mei gaat trainen niet door i.v.m. Bevrijdingsdag 
 Donderdag 29 mei gaat trainen niet door i.v.m. Hemelvaart 
 Maandag 9 juni gaat trainen niet door i.v.m. Pinksteren 
 Zomerstop is afhankelijk per trainer en aantal afmeldingen 
 De indeling van de trainingsgroepen volgt via de mail. (Deze kan 

gedurende het seizoen wijzigen.) 
 

 
Maandag 7 april  Cursus Sportief Coachen voor kader van de Jeugdafdeling. 
Maandag 12 mei Cursus Sportief Coachen voor ouders van de Jeugdafdeling. 
Dinsdag 1 april start de Cursus Kaatstrainer 2 aanvang 18.30 uur. 
De volgende cursusdata voor Kaatstrainer 2 zijn; 8, 15, 22 en 29 april en 6 mei 
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8.7 Jeugdledenwedstrijden in Bolsward 
 
De volgende ledenwedstrijden worden georganiseerd voor de jeugdcategorie: 
 

Jeugdwedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 18 mei Jeugdledenpartij Sporthuis A.P. van der Feer 11.00 uur 

zo. 1 juni Jeugdledenpartij  11.00 uur 

wo. 4 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

za. 14 juni Federatiewedstrijd jeugd Detmar en Troost Notarissen 10.00 uur 

zo. 22 juni Jeugdledenpartij in Burgwerd Schildersbedrijf Terpstra 11.00 uur 

zo. 24 aug Jeugdledenpartij (Patatpartij) Lunchroom Miedema 11.00 uur 

zo. 31 aug Kind-ouder partij  13.00 uur 

 
8.8 Federatiewedstrijden jeugd 2014 
 
In het komende seizoen worden weer een groot aantal wedstrijden voor welpen, 
pupillen en de schooljeugd georganiseerd. Meer informatie over de 
jeugdwedstrijden (wedstrijddata, opgave e.d.) wordt aan de jeugdleden verstrekt 
in het speciale Informatieblad dat elk jeugdlid in april ontvangt. 
 
Datum Wedstrijd Plaats Tijd 

Zaterdag 3 mei Jeugd d.e.l.  Lollum 13.00 u 

Zaterdag 10 mei Jeugd d.e.l. Burgwerd 13.00 u 

Zaterdag 17 mei Jeugd d.e.l.  Kimswerd 13.00 u 

Zaterdag 24 mei Jeugd d.e.l. + afdeling Makkum 13.00 u 

Zaterdag 31 mei Jeugd d.e.l. Workum 13.00 u 

Zaterdag 7 juni Jeugd d.e.l. Exmorra 10.00 u 

Zaterdag 14 juni Jeugd d.e.l. + afdeling Bolsward 10.00 u 

Zaterdag 21 juni Jeugd d.e.l. Schettens 10.00 u 

Zaterdag 28 juni Jeugd d.e.l.  Witmarsum 10.00 u 

Zaterdag 19 juli Jeugd d.e.l. Hartwerd 10.00 u 

Zaterdag 26 juli Jeugd d.e.l.  Cornwerd 10.00 u 

Zaterdag 2 aug. Jeugd d.e.l.  Zurich 10.00 u 

Zaterdag 9 aug. Jeugd d.e.l.   Pingjum 10.00 u 

Zaterdag 16 aug. Jeugd d.e.l. Gaast 10.00 u 
 

* Ook voor dit seizoen geldt een inleg voor de jeugd: € 3,00. 
 

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

http://www.knkb.nl/
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9 Een persoonlijk dubbelportret 
 

Een broer en zus die als kind de beginselen van de kaatssport op ’t Oordje 
hebben geleerd en het mag zeker uniek genoemd worden dat Feikje en Hendrik 
Bouwhuis, nog steeds uitkomend voor KV Bolsward, nu beide in de top van de 
kaatswereld meedraaien. Aansprekende overwinningen hebben ze alle twee op 
hun naam geschreven. Hendrik won in 2010 de Freulepartij. Drie van de vier 
belangrijkste overwinningen bij het dameskaatsen om in het bezit te kunnen 
komen van de onderscheiding ‘de 4 Wimpels’ staan al op naam van Feikje: de 
Ald-Meierspartij in 2005, de Jong Famme-Partij  in 2008 en het N.K. Dames in 
2009. Een nadere kennismaking in een persoonlijk dubbelportret van deze beide 
topkaatsers van KV Bolsward. 
 
Naam    : Feikje Bouwhuis 
Geboren    : 30 mei 1990 
Opleiding/werk   : Maatschappelijke zorg/ Thomashuis 
Met kaatsen begonnen  : 6 jaar 
Kaatstraining   : Bij de KNKB en kv Bolsward 
Trainer(s)    : Bonnema, Frans v.d. Wei, Siemke Andela,  

      Afke Hijlkema 
 
Doel in het kaatsen  : Lol hebben maar natuurlijk ook willen winnen 
Hoogtepunt : Winnen Ald Meiers partij, Dames NK en de Jong  

  Famme partij 
Dieptepunt    : Het verliezen van het meisjes NK in Bolsward 
Sterk     : De uitslag 
Zwak     : Kan niet goed tegen mijn verlies 
Mooiste partij gewonnen!! : Afgelopen jaar de vf hfdk. wedstrijd in Arum 
Uitnodiging of vrije formatie : Vrije formatie 
Afdelingspartuur Bolsward : Dit jaar met Marike en Karen 
Balkeren    : Jong Famme partij 2004 gedaan, heb liever een  

  functie 
Bijgeloof    : Heb ik niet 
Blessures    : Rug 
 
Favoriete eten   : Boerenkool van beppe  
Favoriete drank   : Cassis 
Vrije tijd    : Gezellig doen met vriendinnen, shoppen 
Tijdschrift    : Niet 
Televisie    : GTST 
Favoriete muziek   : Skyradio 
Social media   : Facebook en Twitter 
Heerenveen of Cambuur : Heerenveen 
Andere sporten   : Volleybal 
Avondje stappen   : Tuurlijk! Gezellig maar niet de avond voor  

  een wedstrijd 
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Tatoeages    : Geen 
Feesttentmuziek   : Van alles wat 
Muziekkorps of CD  : CD 
Beste eigenschap   : Sociaal, vriendelijk 
Ergens spijt van   : Nee 
KV Bolsward   : Hoofdklasse krans gewonnen trots voor eigen  

  publiek 
Hendrik Bouwhuis : Een goeie kaatser en trots op dat hij op deze  

  leeftijd al tussen de Hoofdklassers kaatst 
 

Krans     : Altijd willen winnen 
Prijzen    : Heel veel 
Verliezen    : Staat niet in mijn woordenboek 
5-5 en 6-6    : De dames PC 2011, 1e omloop verloren 
Kaatsen in 2014   : Met mijn nieuwe vf partuur een goeie start 

  maken en proberen een prijs te pakken op 
  de Dames PC 

 
Naam    : Hendrik Bouwhuis 
Geboren    : 10/07/1994 
Opleiding/werk   : Logistiek medewerker en hierna teamleider/ 

  Poiesz Distributiecentrum 
Met kaatsen begonnen  : Toen ik 7/8 jaar was 
Kaatstraining   : Nog niet helemaal zeker waar dit jaar 
Trainer(s) : Bouwe de Boer, Wiebe Visser, Peter Rinia, Durk 

  v.d. Leest, Jappie Wijnja en Wichard Deinum. 
Doel in het kaatsen  : PC winnen, klavertje 4 proberen te halen 
Hoogtepunt    : Freule 2010 met Peter en Willem. Kaatskamp 

  Mallorca! 
Dieptepunt    : Had graag de 1ste prijs gewonnen op NK jongens 
Sterk     : Uitslag/ voorin / bovenlijn 
Zwak     : Opslag kan beter 
Mooiste partij   : De Freule 2010 in Wommels 
Uitnodiging of vrije formatie : Vrije formatie 
Afdelingspartuur Bolsward : Peter van Zuiden & Thomas van Zuiden 
Balkeren    : ??? 
Bijgeloof    : Biertje drinken na de wedstrijd  
Blessures    : Bovenarm, nek 
 
Favoriete eten   : Lasagne & Patat Shoarma met KNOFLOOK :D. 
Favoriete drank   : Koffie/bier/fris. Alles wel dus 
Vrije tijd    : Biljarten, Darten, Snoekvissen, varen 
Tijdschrift    : Niet aanwezig 
Televisie    : Discovery/ National Geografic / GTST 
Favoriete muziek   : Hollandstalig 
Social media   : Facebook/Twitter 
Heerenveen of Cambuur : SC HEERENVEEN 
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Andere sporten   : Biljarten 
Avondje stappen   : Bolsward, Easterein, Wommels 
Opwindend    : Geen idee? 
Tatoeages    :NEEEEEEEEEEE!!!!! 
Feesttentmuziek   : Graag zelfs, altijd gezellig 
Muziekkorps of CD  : CD 
 
Beste eigenschap   : doorzetter, sociaal, afspraken nakomer 
Slechtste eigenschap  : Roken bij het sporten 
Ergens spijt van : Niet spijt van. Maar als ik ‘ooit’ de ‘PC’ heb 

  gewonnen, dat ik dan weer wil varen in de 
  binnenvaart. Want ik heb de binnenvaart aan de 
  kant gezet voor het kaatsen. 

KV Bolsward : Hier ooit begonnen met kaatsen. En de 
  woensdagavond is SUPERRRR gezellig. 

Feikje Bouwhuis : Mooi dat ze in de Hoofdklasse kaatst. En dat ze 
  de Dames PC nog eens winnen mag. 

Krans     : 1ste krans op de Hoofdklasse in Holwerd. 
Prijzen : Willen jullie alles weten ??? Kom maar langs en  

  bekijk de prijzenkast maar even door. Genoeg  
  om op te noemen haha . 

Verliezen    : Het liefst niet uiteraard. Altijd willen winnen. 
5-5 en 6-6    : Lekker voorin staan en hopen dat je de bal krijgt. 
Kaatsen in 2014   : Samen met Peter van Zuiden & Rick Poortstra  

  gaan we ervoor!!!! 
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10  Keurmeesterlijst voor K.N.K.B.-wedstrijden 
 
Ook dit jaar wordt er van onze leden verwacht dat u een aantal keren als 
keurmeester ingezet kunt worden. U wordt verzocht uiterlijk een half uur voor 
aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. De hoofdkeurmeester 
zal u vervolgens aangeven op welke plaats buiten of binnen de lijnen u als 
keurmeester actief zult zijn. 
 

Zondag 11 mei    10.00 uur Pupillen jongens A- en B-klasse 

Clubscheidsrechter: Pieter Feenstra   

Gert-Jan Abma 
Leon Bekema 
Johan Bekema 
André Bons 

Jurgen Buren 
Gert-Jan Jorna 
Pieter Miedema 

Ryanne Reinsma 
Rob Soolsma 
Roel Venema 

Johan Bruinsma 
Jan Visser 
Theo Vrieswijk 

 

Zondag 25 mei    10.00 uur Pupillen meisjes afd. + opstap 

Clubscheidsrechter: Pieter Feenstra   

Gert Jan Abma 
André Bons 
Christiaan Eijer 

Luutzen Nadema 
Eugene Rosenau 
Rob Soolsma 

Peter Terpstra 
René Tiesma 
Derrek Veenstra 

Marcel de Vries 
Karen v.d. Wei 
Klaas Zijlstra 

 

Vrijdag 11 juli    15.30 uur Dames Hoofdklasse uitnodiging 

Hoofdkeurmeester: ???   

Leon Bekema 
Jan de Boer 
Willy Douma 
Frans v.d. Hauw 
Jaap v.d. Wal 

Jan Houwer 
Holly de Jong 
Cor Knol 
Marco Nieuwenhuis 
Véra IJpma 

Peter Nieuwenhuis 
Anneke van Popta 
Jacobien Postma 
Johan Sjoers 
Grytsje v.d. Sluis 

Wopke Stienstra 
Koop Toering 
Koos v.d. Veen 
Roel Venema 
Jan Visser 

 

     

 

Zondag 13 juli   11.00 uur Heren Hoofdklasse vrije formatie 

Hoofdkeurmeester: Gosse Reitsma   

Henk Boonstra 
Johan Bruinsma 
Willem Nieuwenhuis 
Anno Galama 
Jan Houwer 

Holly de Jong 
Rudy Huitema 
Ane Jan Knol 
Gijsbert Knol 
Cor Knol 

René Nieuwenhuis 
Jan Rijpma 
Johan Sjoers 
Koop Toering 
Koos v.d. Veen 

Jaap v.d. Wal 
Erik IJpma 
Gerard IJpma 
Cor v. Zuiden 
Piet v. Zuiden 
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Zaterdag 23 augustus   11.00 uur Heren 50+ d.e.l. A- en B-klasse 

Wedstrijdleiders: Wopke Stienstra en Koos van der Veen 

 
In deze categorie zijn door de gemoedelijke sfeer keurmeesters overbodig. 
 

 
 
 

 

Kapsalon NR.5 Chantal, Dijkstraat 5, 8701 KB Bolsward 

Zondag 20 juli   10.00 uur Heren 1e klas  vrije formatie onbeperkt  

Hoofdkeurmeester: ???  

Johan Bekema 
Rob Bouwhuis 
Jurgen Buren 
Frans v.d. Hauw 
Rudy Huitema 

Ane Jan Knol 
Yde Miedema 
René Nieuwenhuis 
Marco Nieuwenhuis 
Erik Westra 

Peter Nieuwenhuis 
Jan Rijpma 
Wopke Stienstra 
Koos van der Veen 

Erik IJpma 
Gerard IJpma 
Cor v. Zuiden 
Piet v. Zuiden 
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11 Kennismaking met Hendrik Jan van der Velde 
 
Enige jaren geleden is Hendrik 
Jan van der Velde vanuit 
Makkum in Bolsward 
neergestreken. Intussen is hij bij 
de meeste actieve leden wel 
bekend, maar toch was het tijd 
om eens nader met hem kennis 
te maken. 
 
Hendrik Jan, geboren op 26 
januari 1988, woont tezamen 
met zijn vriendin Annemieke de 
Boer in een eigen woning op de 
Sparrenburg in Altenburg. Ze 
hebben het erg naar de zin in 
Bolsward. Binnenkort zetten 
Hendrik Jan en Annemieke hun 
samenlevingscontract om in 
een huwelijk. Op 2 juli, vlak voor 
het Bolswarder Kaatsweekend, 
zullen ze elkaar het ja-woord 
geven. Op 7 februari jl. zijn ze 
alvast in ondertrouw gegaan. 
 
 
In het dagelijks leven is Hendrik Jan medewerker bij het distributiecentrum van 
Poiesz Supermarkten in Sneek. Voorlopig nog voor 30 uur op de loonlijst, maar 
hij wil graag doorgroeien naar een volledige baan en naar een leidinggevende 
functie. 
 
Hendrik Jan is opgegroeid in het kaatsdorp Makkum. Omdat hij in de jeugd op 
iets latere leeftijd in stroomde en zijn talent niet op waarde werd geschat kwam 
hij niet in aanmerking voor het eerste partuur bij de jeugd en senioren 
afdelingsparturen. Na zijn verhuizing naar Bolsward is Hendrik Jan gegroeid als 
kaatser en waar hij eerst in de 1e klas zijn talenten etaleerde komt hij nu vooral 
uit in de Hoofdklasse. Hij geeft aan dat hij de ambitie heeft om meer te winnen 
maar is toch ook al tevreden met de mooie prijzen die hij tot nu toe heeft 
gewonnen. Overwinningen in zowel de 1e klas als de Hoofdklasse. De mooiste 
overwinningen zijn de eerste prijs op de 1e klas in Beetgum in 2012, de eerste 
prijs in Goutum in het afgelopen seizoen waarbij hij zijn krans schonk aan zijn 
pasgeboren neefje, de eerste prijs op de Hoofdklasse in Morra in 2012, maar ook 
de 2e prijs aan het eind van het seizoen 2013 bij de Hoofdklasse vrije formatie in 
Pingjum. 
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Het komende seizoen, waar hij kaatst met Jelte Pieter Dijkstra uit Easterein en 
Sjoerd de Jong uit Sint Annaparochie, is er de ambitie om subtopper te worden in 
de Hoofdklasse, en prijzen te winnen in deze klasse en met name op de PC waar 
hij tot nu toe niet verder kwam dan de 1e omloop. Stiekem droomt hij van een 
overwinning op ’t Sjukelân, maar welke kaatser doet dat nu niet. 
 
Hendrik Jan zou ook graag voor de afdeling Bolsward uitkomen maar realiseert 
zich dat er meerdere zijn die daar voor in aanmerking kunnen komen. Toch zal 
hij vanaf de start van het nieuwe seizoen door goed kaatsen proberen een plek 
af te dwingen. 
 

 
Hendrik Jan op de PC 2013 

 
Gevraagd naar zijn mening over het “hot” item op de moment, namelijk de 
kaatswant, heeft Hendrik Jan toch wel kritiek op de nieuwe regels van de 
Kaatsbond. Vooral de vaste afmeting van de nap en het gewicht van de want, en 
geen rekening houden met de grootte van de hand, is hem een doorn in het oog. 
 
Zijn conditie in het winterseizoen houdt hij vooral op peil bij de volleybal 
vereniging in Easterein waar hij op promotieklasse niveau volleybalt. 
 
 
Wij wensen deze sympathieke Bolswarder kaatser veel succes in het komende 
seizoen. 
 
 
Koos van der Veen 
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12 Prijspuzzel 
 
Los onderstaande puzzel op en geef de oplossing (de zin onder de pijl) door via 
gejanna@hotmail.com of gooi de oplossing door de brievenbus op De Dammen 
1. De winnaar krijgt een leuke prijs! Meedoen kan tot 25 april. 

 

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/gejanna@hotmail.com
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13 Sponsors 
 

Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

Familie Lunter - Lunters Warenhuis (Hema) Hoofdsponsor Hfdkl. heren 

United Coffee Cosponsor Hfdkl. weekend 

Hochwald Nederland BV Cosponsor Hfdkl. weekend 

Agricola Makelaardij Cosponsor 

Aann. bedrijf A. Faber Sondel - Bolsward K.N.K.B. Heren 50+ 

De Klokslag Engineering K.N.K.B. jeugdwedstrijd 

Rabobank Sneek – Zuidwest Friesland K.N.K.B. Heren 1e klas 

Cafetaria De Tramhalte Kransen sponsor Hfdkl. weekend 

Bar ’t Diekje Ledenwedstrijd senioren 

Detmar en Troost Notarissen Ledenwedstrijd jeugd 

Bouwgroep Dijkstra Draisma Shirtsponsor senioren 

Bouwbedrijf P.F. van Zuiden, Tjerkwerd 
Shirtsponsor alle 
jeugdcategorieën en junioren 

Schildersbedrijf Ettema Shirtsponsor d.e.l. shirts 
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14 Reclamewand 
 
 

Autobedrijf Bijlsma 

Bentacera 

Bouwgroep Dijkstra-Draisma 

Burggraaff Bolsward 

De Groenvoorziener 

De Lastoorts 

Eindeloos Design 

Garagebedrijf W. v.d. Werff B.V. 

Hotel De Wijnberg 

Hoveniersbedrijf Joh. Walinga 

ITS-Reizen 

Julius van der Werf Tegelhandel BV 

Machinefabriek Bolsward 

Metaalhandel Lemstra BV 

Modehuis Aggie 

Okkinga Communicatie 

Pickwick’s Bolsward 

Restant Shop 

Ristorante Pizzeria "Ponte Vecchio" 

Sporthuis A.P. v.d. Feer 

Technisch Aannemingsbedrijf Bloemhof BV 

Timme schilders 

Timmer- en onderhoudsbedrijf Boskma 

Transportbedrijf A. Lootsma 

Vakzaak van der Pol 

Verfstunt 

Visser Constructie en Reparatie 

Vloerenleggersbedrijf Kroezen 

 



 

 

 

 

  



 


