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

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

Adres internet: 
        www.kvbolsward.nl 
    info@kvbolsward.nl 
 

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

Redactie: 
  Gosse Reitsma & Gijsbert Knol 
  redactieadres: 
  Dennenburg 3 
  8702 AW  Bolsward 
    publicatie@kvbolsward.nl  
 
 

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

Ledenadministratie: 
  Bertus Veldman, Br. Irenelaan 19 
  8701 AR, Bolsward tel: 0515-856663 
    administratie@kvbolsward.nl  
  Afmelden lidmaatschap vóór 1 jan. 
 

K.N.K.B. Bondsbureau 
  Abe Lenstraboulevard 8 
  Postbus 490, 8440 AL Heerenveen 
  tel: 0513-672244 
  www.knkb.nl 
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1 Bestuurlijke informatie 
 
1.1 Bestuursleden 
 

bestuur@kvbolsward.nl Naam Adres Tel 

Voorzitter 
voorzitter@kvbolsward.nl 

Lammert Leeuwen Nieuwmarkt 7a 532193 

Secretariaat 
 

secretaris@kvbolsward.nl 

Janneke Pagels 
& 

José Cuperus-
Siemensma 

Gasthuissingel 27 
 
3e Hollandiastraat 5 

572014 
 
0627-
0150186 

Penningmeester 
 & 
Ledenadministratie 
administratie@kvbolsward.nl 

Clara Houtsma  
&  

Bertus Veldman 

Nieuwmarkt 7a 
 
Br. Irenelaan 19 

532193 
 
856663 

Algemene zaken /  
Materiaal en kleding 

materiaal@kvbolsward.nl 

Frans Boersma 2e Hollandiastraat 38 576407 

Wedstrijdcommissie 
wedstrijdzaken@kvbolsward.nl 

Trijntje Groenhout De Diken 28 
0613-
608320 

 Jeugdcommissie 

Combi-voorzitter  
 

jeugd@kvbolsward.nl  
 

 
 

Anneke Tuinenga  
&  

Tsjamme Wiersma 

De Hoants 19 
 
Harlingerstraat 7a 

572488 
 
576368 

Secretaris 
jeugdsecretaris 
@kvbolsward.nl 

Klaske Bouwhuis 
Oosterdijk 1, 
Hinderlopen 

06134-
77154 

Wedstrijdzaken 
jeugdopgave@kvbolsward.nl 

Arno Eisma D. Feitemalaan 16 576250 

Activiteitencommissie 
 

activiteiten@kvbolsward.nl 

Diana Bosma 
Anneke Tuinenga 

Age Bangma 
Allard Bootsma 

De Berchein 36 
De Hoants 19 
Ludolphusstraat 11 
Godscalcusstraat 14 

335179 
572488 
06-51192189 

580969 

 

Competitieleiders Senioren 
Wopke Stienstra, Bauke de Vriesstraat 32, tel. 574704 

Pieter Feenstra, Samuel van Haringhouckstraat 17, tel. 580669 
 competitie@kvbolsward.nl  

Competitieleider Jeugdcategorieën 
Jan Miedema, De Ekers 11, tel. 574395 
 jeugdcompetitie@kvbolsward.nl  

Veldconsul 
Jan Tiesma,  G. Wopkesstraat 1, tel. 575076 

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

Brr….. wat is het koud als ik dit stukje schrijf. Sinterklaas is nog in het land en 
moet zijn cadeautjes zelfs nog rondbrengen. Wat er voor mij in de zak zit? Ik 
weet het op dit moment nog niet. 
Voor uw kaatsvereniging was het een bewogen seizoen 2014. Zo zijn we 
helemaal eigenaar geworden van de berging en de kleedkamers. Alle gebouwen 
zijn nu eigendom van de kaatsvereniging. Iedereen heeft het kunnen zien. De 
gebouwen moesten ook worden opgeknapt. Het is op dit moment zover dat de 
toiletten opnieuw van een verflaag zijn voorzien en dat het sanitair daar is 
opgeknapt. Het kleedgebouw is van buiten voor de helft geverfd. En iedereen 
heeft het kunnen zien. We hebben gekozen voor een nieuwe kleurstelling die 
overeenkomt met de kleuren uit het logo van de kaatsvereniging. 
 
Ik hoop dat op het moment dat dit boekje 
bij u op de map ploft het nieuwe dak op 
de kantine zit, dat de kozijnen in de 
kantine zijn vernieuwd en dat in de 
kantine de cv is aangelegd. Ook hoop ik 
dat we dan toestemming hebben van de 
gemeente om de kaatsmuur te 
realiseren.  
 
 
Zoals we al eerder hebben meegedeeld werken we de laatste tijd samen met 
Buurtvereniging ‘De Blauwpoort’, omdat de Buurtvereniging graag een 
onderkomen wil hebben en wij als kaatsvereniging moeite hebben om het hele 
complex draaiende te kunnen houden. Een win-win situatie, dat voor beide 
partijen voordelen biedt. 
Een voordeel hebben wij als kaatsvereniging al. Zonder de hulp van de 
Buurtvereniging was het niet mogelijk geweest de realisatie van de kaatsmuur 
financieel rond te krijgen! 
Maar dan zijn we er nog niet. De douches in de kleedboxen moeten de komende 
jaren worden vernieuwd en ook zullen de kleedkamers van binnen moeten 
worden opgeknapt. We hopen dit de komende jaren te kunnen realiseren, maar 
dat lukt alleen maar als we de komende jaren geen financiële tegenslagen 
tegenkomen. 
 
Dan over het kaatsen. Ondanks dat we ons alleen nog maar het mooie weer van 
het afgelopen seizoen kunnen herinneren moesten we toch een wedstrijd 
afgelasten. De KNKB-pupillen wedstrijd ging niet door als gevolg van de 
overvloedige regen en de gure wind. Verder gingen alle wedstrijden door en de 
meeste waren ook succesvol, hoewel de deelname aan de ledenwedstrijden en 
het competitiekaatsen wel iets beter had gekund. We beschouwen dit als een 
eenmalige inzinking en rekenen erop dat de deelname in 2015 weer op het 
normale Bolswarder peil uitkomt. 
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Zoals iedereen weet heeft het jeugdbeleid de afgelopen paar jaar onze prioriteit. 
Zonder jeugd is er niet sprake van een ‘duurzame’ kaatsvereniging. De 
inspanningen om de jeugd in Bolsward aan het kaatsen te krijgen en te houden 
(winter-pupillentraining, schoolkaatsproject, vaker trainen in de zomer) beginnen 
hun vruchten af te werpen. Zo waren we het afgelopen seizoen op bijna alle 
Bondswedstrijden van de KNKB vertegenwoordigd en wonnen de schooljongens 
het afdelingsklassement van de KNKB over 2014. 
 
Kaatsvereniging Bolsward ziet 
dan ook seizoen 2015, het 
seizoen waarin de kaats-
vereniging al weer 130 jaar 
bestaat, met vertrouwen tegemoet 
en we zien elkaar in 2015 weer op 
’t Oordje. 
 
 
Lammert Leeuwen 
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1.3 Ledenadministratie 
 
Om dit boekje in de juiste brievenbus te kunnen krijgen is het noodzakelijk dat als 
u verhuist u de adreswijziging doorgeeft aan de ledenadministratie van onze 
vereniging. Wijzigen van uw adres kunt u doorgeven aan: 
 

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

 
Wijzigingen kunt u ook doorgeven op 
het contactformulier op onze website 
(www.kvbolsward.nl). 
 
Bent u verhuisd en hebt u uw 
adreswijziging nog niet doorgegeven 
doe het dan alsnog! 
 
Alvast bedankt! 
 
 
1.4 Informatie via de e-mail 
 
Om u zoveel mogelijk van informatie te kunnen voorzien over de activiteiten van 
onze vereniging is het noodzakelijk dat we beschikken over de e-mailadressen 
van alle leden. 

We hoeven dan niet meer bij nacht en ontij de deur uit om 
de informatie schriftelijk rond te brengen. We willen dit 
seizoen een start maken om alle leden bij ledenwedstrijden 
via email te benaderen om aan de komende ledenwedstrijd 
deel te nemen. Daarnaast kunnen we uw e-mailadres ook 
gebruiken om: 

- de uitnodiging en agenda toe te sturen voor de ledenvergaderingen; 
- de keurmeesters te benaderen; 
- iedereen te wijzen op de zaalkaatstraining die elk jaar wordt 

georganiseerd.  
 
We verzoeken u dan ook uw e-mailadres aan ons door te geven. Dat kan heel 
eenvoudig door een email te versturen aan: 
 

administratie@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. 

mailto:administratie@kvbolsward.nl
http://www.kvbolsward.nl/
mailto:administratie@kvbolsward.nl
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1.5 Contributie 
 
In de Najaarsledenvergadering is besloten de contributie voor de jeugdleden te 
verhogen met € 5,00 per lid. Dit om de uitbreiding van het jeugdbeleid te kunnen 
betalen. 
 
De contributie voor senioren en jeugd wordt dan € 27,50 per jaar.  
 
Voor degenen die automatisch betalen wordt de contributie in maart 2015 van 
het bij ons bekende rekeningnummer afgeschreven. 
 
Het kan zijn dat u van bank bent gewijzigd. Geeft u dan het nieuwe 
rekeningnummer door aan onze ledenadministratie. Dit kan middels het 
contactformulier op onze website of door een berichtje te sturen naar: 

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

 
 
 
Stichting Leergeld 
 
Het kan voorkomen dat uw kind wil 
kaatsen, maar dat u door 
omstandigheden de contributie en de 
bijkomende kosten (training, inleg, e.d.) 
niet kunt betalen. 
 
Dan is er altijd nog stichting Leergeld. 
 
Sporten is voor kinderen een belangrijke buitenschoolse activiteit. Kinderen die 
niet sporten omdat daar geen geld voor is, kunnen lid worden van verenigingen. 
Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de vereniging. Maar daarmee is 
het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil kaatsen heeft in ieder geval een 
handschoen en schoenen nodig. Sportkleding en sportattributen horen er 
daarom ook bij. Ouders kunnen vaak een tegoedbon krijgen, waarmee ze voor 
een bepaald bedrag aan kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar 
Leergeld mee samenwerkt. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar stichting Leergeld Sneek, Postbus 66, 
8600 AB Sneek. Het telefoonnummer van de stichting is 06-12659541. De 
website van de stichting is:  
 

www.leergeldsneek.nl  
 

  

mailto:administratie@kvbolsward.nl
http://www.leergeldsneek.nl/
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1.6 Informatie Club van 25 
 
Over wat de Club van € 25 nu binnen de kaatsvereniging precies doet, 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. De opbrengst was in 2014 ca. € 1.800. Deze opbrengst is 
besteed aan de aanschaf van een nieuw veld, nieuwe hoekijzers en nieuwe 
kwaadpalen. 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: clubvan25@kvbolsward.nl  
 
De bijdrage voor 2015 wordt besteed aan het opknappen van de kantine en de 
kleedboxen. 
 
 

 

 
 

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 2015 wordt afgeschreven. 
 
 
 

 
  

mailto:clubvan25@kvbolsward.nl
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1.7 Voordelen lidmaatschap kv Bolsward 
 
Regelmatig krijgen we de vraag van kaatsliefhebbers uit Bolsward wat nu 
eigenlijk de voordelen zijn van een lidmaatschap. Want ja, het is toch weer € 
27,50. 
Het eerste voordeel is natuurlijk dat u lid bent van de oudste en gezelligste 
sportvereniging van Bolsward. Daarnaast kunt u meedoen aan de activiteiten van 
de kaatsvereniging. U bent dan naast het lidmaatschap een beperkt bedrag kwijt 
aan inleg. Zo kunt u meedoen aan het familiekaatsen (met familie van waar ook 
ter wereld) en het paartjekaatsen met een maat die niet lid is van onze 
vereniging.  
 
Een ander voordeel is dat u het werk van de kaatsvereniging moreel en 
financieel ondersteund. U zorgt er bijv. voor dat Bolsward in Fryslân op 
kaatsgebied weer op de kaart wordt gezet. 
 
Een financieel voordeel voor u. Bent u verzekert bij De Friesland 
Zorgverzekering dan krijgt u maar liefst 6% voordeel op de premie van uw 
zorgverzekering. Al snel een voordeel van zo’n 60 à 70 euro per jaar. 
Natuurlijk bezoekt u de vergaderingen van de vereniging. 
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2 Agenda’s 
 

2.1 Activiteitenagenda 
 

Datum Activiteit Aanvang 

ma. 13 april Start training jeugd/senioren 18.00 uur 

ma. 13 april Start competitie jeugd 18.30 uur 

wo. 15 april Start competitie senioren 19.00 uur 

za. 25 april Tweekamp Den Haag – Bolsward 13.30 uur 

zo. 10 mei K.N.K.B. Dames 1ste klas vrije-formatie onbeperkt 11.00 uur 

zo. 17 mei Ledenwedstrijd jeugd 10.00 uur 

zo. 17 mei Ledenwedstrijd senioren 11.00 uur 

zo. 31 mei Ledenwedstrijd jeugd 10.00 uur 

zo. 31 mei Ledenwedstrijd senioren 11.00 uur 

wo. 3 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

za. 6 juni K.N.K.B. Pupillen jongens uitnodiging 10.00 uur 

za. 13 juni Federatiewedstrijd jeugd 10.00 uur 

zo. 14 juni Pearkekeatsen 11.00 uur 

za. 20 juni Bedrijfskaatsen 10.00 uur 

zo. 21 juni Jeugdledenpartij met Burgwerd en Exmorra in Burgwerd 11.00 uur 

do. 25 juni Politiekaatsen 10.00 uur 

zo. 28 juni Familiekaatsen 10.00 uur 

zo. 5 juli Ledenwedstrijd senioren in en met Hartwerd (HaBo) 11.00 uur 

vr. 10 juli K.N.K.B. Dames Hoofdklasse uitnodiging 15.30 uur 

za. 11 juli Súdwest Fryslân partij 10.00 uur 

zo. 12 juli K.N.K.B. Heren Hoofdklasse vrije formatie 11.00 uur 

zo. 19 juli K.N.K.B. Heren 1e klas vrije formatie uitnodiging 11.00 uur 

zo. 2 aug. Iris Bloemenpartij in Hartwerd (leden en niet-leden) 11.00 uur 

zo. 9 aug. K.N.K.B. Schooljongens vrije formatie met herkansing 10.00 uur 

za. 15 aug. K.N.K.B. Schoolmeisjes uitnodiging 10.00 uur 

zo. 23 aug. Patatpartij, ledenwedstrijd jeugd  10.00 uur 

zo. 23 aug. Diekjepartij, ledenwedstrijd senioren vrije formatie  11.00 uur 

zo. 30 aug. Afsluiting jeugdseizoen met kind-ouderkaatsen 13.00 uur 

vr. 4 sep. Afsluiting kaatsseizoen met nachtkaatsen 19.00 uur 
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2.2 Wedstrijdagenda 
 

Officiële K.N.K.B. – wedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 10 mei 
Dames 1ste klas vrije-formatie 
onbeperkt 

Aannemersbedrijf A. Faber  
Sondel - Bolsward 

11.00 uur 

za. 6 juni Pupillen jongens uitnodiging  10.00 uur 

vr. 10 juli Dames hoofdklasse uitnodiging 
Diverse kledingzaken in 
Bolsward 

15.30 uur 

zo. 12 juli Heren hoofdklasse vrije-formatie Familie Lunter HEMA en Etos 11.00 uur 

zo. 19 juli Heren 1ste klas vrije formatie 
RABO Sneek-Zuidwest 
Friesland 

11.00 uur 

zo. 9 aug 
Schooljongens vrije-formatie 
met herkansing 

 10.00 uur 

za. 15 aug Schoolmeisjes uitnodiging  10.00 uur 

 

 
 

Jeugdwedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 17 mei Jeugdledenpartij Sporthuis A.P. van der Feer 10.00 uur 

zo. 31 mei Jeugdledenpartij  10.00 uur 

wo. 3 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

za. 13 juni Federatiewedstrijd jeugd Detmar en Troost Notarissen 10.00 uur 

zo. 21 juni 
Jeugdledenpartij Burgwerd, 
Exmorra en Bolsward in Burg. 

Schildersbedrijf Terpstra 11.00 uur 

zo. 23 aug Jeugdledenpartij (Patatpartij) Lunchroom Miedema 10.00 uur 

zo. 30 aug Kind-ouder partij  13.00 uur 
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2.4 Ledenwedstrijden 
 

Leden- en overige wedstrijden 

Datum Naam wedstrijd Soort wedstrijd Aanvang 

zaterdag 
25 april 

Tweekamp 
Den Haag – 
Bolsward 

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

Bolsward 
13.30 uur 

zondag  
17 mei 

Ledenwedstrijd * Ledenwedstrijd voor senioren 11.00 uur 

zondag  
31 mei 

Ledenwedstrijd * Ledenwedstrijd voor senioren 11.00 uur 

zaterdag 
6 juni 

Car Cosmetics 
Piersma-partij 

Ledenpartij voor meisjes en dames uit 
Bolsward en Exmorra in Exmorra 

11.00 uur 

zondag 
14 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 
20 juni 

Bedrijfskaatsen 
Kaatspartij voor bedrijven 

Organisatie Bedrijfskaatscommissie 
10.00 uur 

donderdag 
25 juni 

Politiekaatsen 
Kaatswedstrijd voor politieambtenaren 

Organisatie Politie Bolsward 
10.00 uur 

zondag 
28 juni 

Familiekaatsen * 
Installatiebedrijf 
F. van der Pol 

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

VOLLEDIGE NAMEN DOORGEVEN 
10.00 uur 

zondag 
5 juli 

HaBo partij * 
Ledenwedstrijd voor senioren met en in 

Hartwerd 
11.00 uur 

zaterdag 
11 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 

zondag 
2 aug 

Bloemen van Iris 
partij * 

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

11.00 uur 

zondag 
23 aug 

Diekje-partij * 
Vrije formatiewedstrijd voor leden 

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

11.00 uur 

vrijdag 
4 sep 

Nachtkaatsen * 
Kaatspartij voor alle Bolswarders en leden 

van de kaatsvereniging 
19.00 uur 

 
Voor alle wedstrijden met een * geldt dat opgave mogelijk is tot de woensdagavond 
20.00 uur vóór de wedstrijd. Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de 
kantine. Voor de overige wedstrijden is de sluitingstijd van opgave vermeld in het 
overzicht van ledenwedstrijden.  
 
Verdere informatie over de ledenwedstrijden: 
- iedere deelnemer heeft een functie; 
- De inleg is € 3,00 voor een lid en € 5,00 voor een niet lid (behalve bij het 

nachtkaatsen daar is de inleg voor iedereen € 3,00); 
- De houders van wisselbekers worden verzocht deze op tijd in te leveren.

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

 
3.1  In het bestuur 
 
Mijn naam is José Cuperus-Siemensma. Ik ben getrouwd met Bauke en samen 
hebben wij twee dochters Fenna van 6 jaar en Rianne van 2 jaar. Ik ben parttime 
werkzaam in de team-sportkleding. Daar ben ik nu nog verantwoordelijk voor 
ontwerp en opmaak maar een functieverandering zit eraan te komen. Ik heb daar 
erg veel zin in. 
   
Bauke was zo af en toe wel eens aan het kaatsen en besloot vorig seizoen lid te 
worden van de vereniging. En dan kom je ineens regelmatig op het kaatsveld. 
Deze ligt bijna in onze voortuin want wij wonen op de 3e Hollandiastraat.  
 
Het spelletje kaatsen boeit me al een aantal jaar maar omdat het 
volleybalseizoen altijd die van het kaatsen overlapte, heb ik nog nooit de stap 
gezet om daadwerkelijk zelf te gaan spelen. Dus bleef het bij een enkele keer 
buurtkaatsen. Maar dit seizoen komt het beter uit. Ik train nu op een andere 
avond en zal op mijn verjaardag dan ook een kaats”want” vragen.  
 
Zoals ik al aangaf volleybal ik. Dat doe ik bij VC Bolsward. Ik ben daar vanaf de 
fusie actief geweest in het bestuur en geef nu training aan de aller jongsten waar 
Fenna dit jaar ook begonnen is. Verder ben ik bij SC Bolsward actief in de 
redactie van het clubblad ‘t Bolwerk. Ik ben daar verantwoordelijk voor de 
opmaak. Dit past perfect bij mijn opleiding van DTP operator. In mijn vrije tijd ben 
ik ook graag grafisch bezig en vind het leuk om dat terug te zien in bijvoorbeeld 
geboorte -en trouwkaarten.  
 
Toen Clara me benaderde om zitting te nemen in het bestuur van KV Bolsward, 
moest ik daar wel even over nadenken. Ik twijfelde of mijn gebrek aan kennis mbt 
kaatsen niet een probleem op zou leveren. Maar de vereniging spreekt me erg 
aan. Het is gezellig, gemoedelijk, een echte vereniging. Dat Bauke, Fenna en 
mijn vader ook kaatsen helpt wel mee natuurlijk. Ik heb inmiddels enkele 
vergaderingen bijgewoond en ik verwacht mijn steentje wel bij te kunnen dragen. 

 
Ik heb erg veel zin in het nieuwe seizoen en hoop 
op veel zonnig en sportieve weekenden!  

 
Graag tot ziens op ‘t Oordje 

 
 
Groeten, José Cuperus-Siemensma 
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3.2  In de jeugdcommissie 
 

Mijn naam is Tsjamme Wiersma en ik stel mij voor als nieuw lid van de 
Jeugdcommissie. 
 
Ik werd afgelopen jaar benaderd om zitting te nemen in het jeugdbestuur. Zoals u 
wellicht weet kom ik zelf uit de voetbalsport en ben ik nadat ik Sylvia ontmoette, 
zij is een geboren en getogen Arumse, in contact gekomen met de kaatssport. 
Tijdens de Arumer Merke mocht ik dan ook als aanhang meedoen en dat ging 
best goed. Door de jaren heen ben ik vaak bij wedstrijden geweest en kan ik heel 
erg genieten van deze mooie sport. 
 
Inmiddels zijn onze drie kinderen alweer een paar jaar 
actief bij de kaatsvereniging. Als betrokken ouders 
genieten wij van hun spelplezier en enthousiasme. Als 
ouder heb je ook verantwoordelijkheden en daarom heb ik 
besloten om lid te worden van deze fijne commissie en 
hoop ik dat wij samen met eenieder een mooie en 
sportieve periode tegemoet gaan. Binnen de 
jeugdcommissie deel ik met Anneke het voorzitterschap.  
 
Ik hoop op een mooi en sportief nieuw kaatsseizoen. 
 
Tsjamme 
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Mijn naam is Age Bangma en ik ben in 1963 geboren in Bolsward. Ik woon 
samen met Pietsje en wij hebben twee kinderen Lucas (12 jaar) en Elvira (10 
jaar).  Mijn hobby’s zijn tennissen, fitness, en ik mag graag hardlopen. Ook vind 
ik het leuk om activiteiten te organiseren bij de verenigingen waar ik lid van ben. 
De suikerbrodenactie van de KV van afgelopen jaar heb ik dan ook met plezier 
mee georganiseerd.  
 
Ik ben de laatste 10 jaar werkzaam als zzp’er 
VIP chauffeur en verhuur mijzelf aan 
meerdere  ondernemingen en bekende 
Nederlanders. Voor mijn werk als zzp’er ben 
ik altijd werkzaam geweest in de horeca. 
 
Dat ik een onderdeel mag zijn van het 
jeugdbestuur vind ik een leuke uitdaging. 
Vooral  om met de jeugd er de komende jaren  
iets moois van te maken, lijkt me geweldig. 
Natuurlijk  hebben we daarbij ook de hulp van 
de ouders nodig. Want samen moeten we de 
club draaiend houden. 
 
 
Nou hallo kaatsters en ouders! 
 
Ik ben Lieke van As en ik zal me even voorstellen als nieuw lid van de 
Jeugdcommissie, KV Bolsward. 
Ik ben zelf vanaf mijn jeugd ook aan het kaatsen en ben dit altijd blijven doen. 
Tegenwoordig speel ik geen wedstrijden meer, maar doe ik alleen nog mee aan 
de ledenpartijen, wat er ook zeker nog fanatiek aan toe gaat. 
 

Ik woon sinds januari in Sneek, maar heb ervoor 
voornamelijk in Bolsward gewoond. Ik ben 
leerkracht op een basisschool in Makkum, waar ik 
de hele week voor de groepen 3/4 en 7/8 sta. De 
jeugd is dus ook iets waar ik me voor interesseer 
en me graag voor inzet! 
 
We hebben er heel veel zin in om met de 
jeugdcommissie er een sportief jaar van te maken. 
Ik heb me zojuist voorgesteld, maar wilt u meer 
weten of heeft u vragen kom gauw naar het 
kaatsveld en brand los.  
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4 Kleding 
 
Ten opzichte van vorig jaar zijn we genoodzaakt  om het ‘uitlenen’ van de d.e.l.-
shirts uit te breiden door ook een borg te vragen voor de trainingspakken en 
afdelingtenues. De reden is dat tijdens het afgelopen seizoen veel leden te 
nonchalant de nieuwe kleding behartigden. Het kostte namelijk enorm veel tijd en 
energie om de kleding weer terug te krijgen. Daarom: Geen geld…geen 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. 
 
Trainerstenue 
De kleding voor de trainers van KV Bolsward wordt alleen gedragen tijdens de 
trainingsuren en het competitiekaatsen van de Jeugdafdeling van KV Bolsward. 
 
Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

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

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

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

 Voor het gebruik van het afdelingstenue ( shirt, broekje en trainingspak)  
wordt  € 30,- betaald. Opgebouwd uit € 20,- borg en € 10,- voor het 
kledingfonds. 

 Voor het gebruik van het trainerstenue (trainingspak  + poloshirt) 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. 

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

 
Kledingbeheer 
Kledingbeheerder is Frans Boersma, tel. 06-18992315 / materiaal@kvbolsward.nl 
 
De kleding kan op het ’t Oordje’ worden  
    afgehaald op: - Woensdagavond 15 april van 18.30 - 20.30 uur.  

- Maandagavond 20 april van 18.30 - 20.30 uur. 
 
    ingeleverd op: - Maandagavond 24 augustus van 18.30 - 20.30 uur.  

- Vrijdagavond 4 september van 18.30 - 20.30 uur. 
  

mailto:materiaal@kvbolsward.nl
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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.  
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5  Voorjaarsvergadering 
 

 
 
 

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

Datum : woensdag 25 maart 2015 
Tijdstip : 20.00 uur 

Locatie: Hotel Restaurant ‘De Wijnberg’ 
 

AGENDA: 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Notulen najaarsvergadering 11 november 2014 (zie www.kvbolsward.nl) 
 

4. Jaarverslag 2014 (zie vanaf pag. 22) 
 

5. Financieel verslag 2014 
 

6. Verslag Kascommissie 
 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
 

8. Pauze  
    

9. Bestuursverkiezing 
      Voor de functie duo secretaris heeft zich verkiesbaar gesteld mevrouw José 
 Cuperus-Siemensma. 
      Mevrouw Janneke Pagels is periodiek aftredend en is herkiesbaar. 
 

10. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 2 
april 2015 

 

11. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 2 april 2015 
 

12. Richtlijnen samenstelling afdelingsparturen 
 

13. Rondvraag  
 
14. Sluiting 
 

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 
 
 

 
 
Het bestuur van “Kaatsvereniging Bolsward”.  
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6  Jaarverslag 2014 Kaatsvereniging Bolsward 
 
6.1 Bestuurlijk 
 

Tijdens de Voorjaarsvergadering op donderdag 27 maart heeft KV Bolsward 
afscheid genomen van voorzitter Willem Nieuwenhuis. Sinds april 2011 was 
Willem Nieuwenhuis duovoorzitter van KV Bolsward. Clara Houtsma werd als 
penningmeester benoemd in het bestuur. 
 
Het bestuur van KV Bolsward bestaat in 2014 uit; 
 

Lammert Leeuwen   voorzitter  
Janneke Pagels                   secretariaat 
Géjanna Dijkstra-Buma     secretariaat 
Clara Houtsma     penningmeester 
Bertus Veldman    penningmeester & ledenadministratie 
Frans Boersma     algemene zaken en materiaalbeheer 
Suzanne Bosma    wedstrijdcommissie 
Trijntje Groenhout    wedstrijdcommissie 

 
Halverwege het seizoen is Suzanne Bosma als bestuurslid afgetreden en tijdens 
de Najaarsvergadering op 11 november was Géjanna Dijkstra-Buma periodiek 
aftredend en zij stelde zich niet herkiesbaar. 
 

 
Géjanna Dijkstra-Buma neemt afscheid als secretaris. Dank voor je inzet. 

 
6.2 In memoriam 
 

Marja Minkema 
Op 8 februari overleed op de leeftijd van 52 jaar Marja Minkema. Ze was van 
1992 – 1999 bestuurslid van K.V. Bolsward. Naast haar bestuurlijke functie 
maakte ze ook jarenlang deel uit van de redactie van ons clubblad ‘de Opslag’. 
We herinneren Marja Minkema als iemand die zich actief inzette voor de 
kaatssport in Bolsward. 

https://twitter.com/KVBolsward/status/532257132423675905/photo/1
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Frans van der Hauw 
Frans van der Hauw is op donderdagavond 17 juli 2014 op 70-jarige leeftijd 
overleden. Frans was een actief lid van onze vereniging. Zijn voorkeur ging de 
eerste jaren uit naar het kaatsen zelf. In 1966, 1975, 1986, 1995 en 2000 won 
Frans het competitiekaatsen. Zijn mooiste overwinning was waarschijnlijk die bij 
het Bedrijfskaatsen met Koop Toering en Gerrit Bloemhof voor de Rabobank. 
Daarnaast wist Frans nog diverse ledenpartijen op zijn naam te schrijven. Frans 
deed veel voor de kaatsvereniging. Zo was Frans vanaf 1976 tot en met 1995 
bestuurslid. Vanaf 1981 vervulde hij de functie van 
penningmeester. Deze laatste functie vervulde Frans ook 
van 2006 tot en met 2009. De laatste jaren was Frans 
competitieleider bij de senioren. Frans deed dit prima. 
Voor zijn bestuurlijke verdiensten werd Frans erelid van 
onze vereniging. 
 
We herdenken Frans als een bij de vereniging zeer 
betrokken lid, waarbij de vereniging voorop stond en hij 
zelf op de achtergrond figureerde. 

 

Frans van der Hauw 

 
 
6.3 Wintertraining voor de jongste jeugd in de zaal 
 

Op zaterdag 2 november 2013 startte de zaaltraining voor de jongste jeugd van 
KV Bolsward. Tot het begin van het veldseizoen 2014 trainden (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. Vanaf januari 
bezochten 15 pupillen de WBW Federatietraining. De kinderen leerden 
spelenderwijs de beginselen van het Muurkaatsen en het Friese spel als een 
goede voorbereiding op het kaatsseizoen. 
 

 
De zaaltraining in de Sint Maartenschool 

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2014/07/Frans-van-der-Hauw.jpg
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6.4 Zaalkaatswedstrijd voor de Jeugd op 16 februari 

 

Voor het eerst sinds jaren organiseerde de Jeugdcommissie een 
zaalkaatswedstrijd in sporthal ‘de Middelzee’ op zondag 16 februari. In twee 
categorieën werd er gestreden om de kransen en eretekens. Bij de welpen 
waren er 5 tweetallen en bij de pupillen/schooljeugd 7 tweetallen en de 
wedstrijdvorm was poulekaatsen.  Er was veel publiek en vanaf de tribune had 
men een goed overzicht op de vaak spannende partijen. Uitslag: 
 

Welpen Pupillen / schooljeugd 
1e prijs: Rixt Blanke en Tim Bierma 1e prijs: Yoram Elzinga en Sander Bijlsma 

2e prijs: Emiel Feenstra en Marije Kuperus 2e prijs: Dietmer Kuperus en Naomi Wijnia 

3e prijs: Christiaan Wijnia, Quinten Eppinga en 
   Femke Folkerts 

3e prijs: Lucas Bangma en Anna Wiersma 

 

6.5 Jan Houwer winnaar Spek & Bonenklassement 
 

Net als voorgaande jaren werd ook in 2014 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 ook dit jaar een succes, want 
gemiddeld namen per keer zo’n 14 leden deel aan de training die bestond uit een 
warming-up, opslag- en uitslagtraining en een competitie. In totaal kwamen 25 
leden één of meerdere keren langs. Ook met de sfeer zat het, zoals gebruikelijk, 
wel weer goed tijdens deze uurtjes in de sporthal.  
Na een spannende strijd, die pas op de laatste dag werd beslist, slaagde de nog 
altijd kwieke en enthousiaste sportman Jan Houwer er in dit jaar het Spek- en 
Bonenklassement te winnen dat aan de competitie is verbonden (prijs: een portie 
bruine bonen, spekjes en een pot appelmoes). Op de allerlaatste dag versloeg Jan, 
goed gesteund door de jonge kerels Johan Bekema en Cor Knol, directe 
concurrent Rutger Vallinga. Rutger kon het, ondanks zijn prima inzet en die van zijn 
maten Pieter Feenstra en Jan de Boer, net niet winnen van de hiervoor genoemde 
slagvaardige toppers.  
 
Ook in 2015 wordt weer een op dezelfde leest geschoeide wintertraining voor 
senioren georganiseerd. 

           
Jan Houwer krijgt de prijs overhandigd door Roel Venema 

javascript:window.close();
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6.6 Schoolkaatsproject i.s.m. alle basisscholen van Bolsward 
 

Het schoolkaatsproject kreeg dit jaar een vervolg met dit jaar voor het eerst de 
deelname van alle vier basisscholen van Bolsward. Ten opzichte van het 
voorgaande jaar werden de Opbouw en de Sint Maarten toegevoegd aan het 
schoolkaatsproject.  De gymkaatslessen werden gegeven door Rinze Steneker, 
Pieter Feenstra, Pytrik Hiemstra en Hille Folkerts. In drie achtereenvolgende weken 
leerden ongeveer 300 kinderen uit de groepen 3 en 4 spelenderwijs de beginselen 
van het kaatsen. Aan het einde van de derde les kregen alle deelnemers een 
kaatscertificaat uitgereikt met daarop alle onderdelen die tijdens de kaatslessen 
door hen waren geoefend. Voor de leerkrachten waren er leskaarten met 
eenvoudige kaatsspelen die in de gymlessen ingepast kunnen worden. Ook werd 
een lesbrief samengesteld voor de leerlingen met informatie over de specifieke 
kenmerken van de kaatssport. Tot slot was er voor iedereen een uitnodiging voor 
een gratis vervolgtraining van drie lessen op ’t Oordje. 
 
6.7 Voorbereiding op het seizoen 

 

Als voorbereiding op het seizoen werden er netten geplaatst over de gehele 
lengte tussen het kaatsveld en de tuin van mevrouw Berkhout. De vorige netten 
waren vernield door een storm eind 2013. Jan Rijpma, Leon Bekema, Tjerck 
Floris Karsten, Gijsbert Knol en Frans Boersma hingen de netten op om de 
kaatsballen van alle (te) verre bovenslagen binnen het kaatsveld te houden. 
 
6.8 KNKB cursus kaatstrainer 2 in Bolsward 
Begin april startte de KNKB de cursus kaatstrainer 2 in Bolsward onder leiding 
van Jan de Groot en Dirk van der Leest. Half september ontvingen  Anneke van 
Popta, Jennifer Haga, Jan Feenstra en Sander Bruinsma  het diploma  dat de 
bevoegdheid geeft om te mogen assisteren bij trainingen. Julian Faber gaf een 
vervolg aan deze kaatstrainerscursus en behaalde in november het diploma 
kaatstrainer 3. 
 
6.9 Poiesz Jeugdsponsoractie 
De Poiesz Jeugdsponsoractie bracht een bedrag van € 1.053,- op. Een 
fantastisch resultaat door de inzet van de Jeugdcommissie en alle leden die deze 
actie ondersteunden. Ook de naamsbekendheid van KV Bolsward is tijdens deze 
actie op een zeer positieve manier uitgedragen. 
 

 
v.l.n.r.  Klaske Bouwhuis, Fleur Bosma, Diana Bosma en Evelien Boonstra 
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6.10 Asbest gevonden in het ketelhok 
Het ketelhok, waar de clubkleding is opgeslagen, werd eind april hermetisch 
afgesloten vanwege de vondst van asbest. Het gevolg was dat zolang de asbest 
niet door de Gemeente Súdwest-Fryslân was verwijderd, we niet bij de 
clubkleding konden komen.  
Bij de openingswedstrijd van het seizoen in Weidum trok het trio van Bolsward 
de aandacht met een wit shirt in plaats van het vertrouwde pompeblêdentricot. 
 
6.11 Nieuwe afdelingstenues 
Voor alle categorieën zijn nieuwe afdelingstenues aangeschaft, bestaande uit 
een shirt, een broekje en een trainingspak. Ook de trainers van de jeugd zijn nu 
te herkennen aan de uniforme trainingspakken van KV Bolsward. De aanschaf 
van de nieuwe afdelingstenues en de trainingspakken werd mogelijk gemaakt 
door de opbrengst van de  Poiesz Jeugdsponsoractie en financiële bijdragen van 
de Bolswarder Stichtingen; het Sint Anthony Gasthuis, het Weeshuis en de 
Hendrick Nannes en Catrijn Epesstichting. 
 
6.12 Vernieuwde website van KV Bolsward. 
De website van KV Bolsward is vernieuwd. Voor aanvang van het Boalserter 
Keatswykein was de website van KV Bolsward gebruiksklaar. De site ziet er fris 
en aantrekkelijk uit in de huisstijlkleuren blauw, wit en rood.  
 
6.13 Start kaatsseizoen tweestrijd Den Haag en Bolsward  
Op 3 mei 3014 is het al meer dan tien jaar en traditie dat KV Bolsward en KV De 
Earrebarre uit Den Haag in Bolsward elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Het 
gaat er bloed fanatiek aan toe maar de gulle glimlach is en blijft de 
bovenliggende partij. Na de eerste twee partijen was de stand 2-0 voor de 
Hagenezen. Daarom kwam er een tactische wissel aan te pas om de stand weer 
in evenwicht te krijgen. De laatste partij was dus beslissend. Bloedstollend 
spannend was die en de huurlingen in Haagse dienst trokken aan het kortste 
eind: 3-2 voor Bolsward. Uiteindelijk de derde helft kon beginnen. Tent geleend 
van de buurtvereniging, terraskachel van familie Bouwhuis, lekker warm buffet 
van Happy China, lekker koud biertje en een goede Dee Jee: wat wil een mens 
nog meer. 
 
6.14 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. 
 
Pupillen jongens d.e.l. A- en B klasse op zondag 11 mei 
Wegens slechte weersomstandigheden werd de Pupillen jongens d.e.l. A- en B 
klasse afgelast. 
 
Pupillen meisjes afd. + opstap op zondag 25 mei 
Onder schitterende weersomstandigheden werd deze partij verkaatst en er 
hadden zich 13 parturen voor de afdelingswedstrijd opgegeven. De prijs en de 
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bijbehorende afdelingsmedaille ging naar de afdeling Makkum. Zij waren in de 
finale te sterk voor het duo uit Winsum (5-1 6-4). 
 
Afdelingkaatsen: 

1e prijs:      Makkum; Indy Tuinier, Larissa Smink en Anouk Smink 

2e prijs:      Winsum; Marlies Bonnema en Anna Rob 

3e prijs:      Easterein; Roelie Kroondijk, Nynke Paauw en Corrie Kroondijk 
        Sexbierum-Pietersbierum; Fiera de Vries, Berber Bruinsma en Sigrid Post 

 
Gelijkertijd was er ook een K.N.K.B. door-elkander-lotenwedstrijd; de afvallers 
van de eerste omloop bij de afdelingswedstrijd kwamen in de door-elkander-
lotenwedstrijd terecht. Opvallend was dat de Berltsumers, die in de eerste 
omloop van de afdelingswedstrijd verloren van Winsum, alle drie in de prijzen 
kwamen bij de door-elkander-lotenwedstrijd.  
 
Door elkaar loten: 

1e prijs:      Dian Dijkstra (Jirnsum) en Nienke Zijlstra (Berltsum) 

2e prijs:      Esmee de Groot (Koarnjum) en Alice Hoogland (Bitgummolen) 

3e prijs:      Esther de Vries (Berltsum) en Jeanet Bakker (Berltsum) 

 
Dames Hoofdklasse uitnodiging op vrijdag 11 juli 
De Hoofdklasse dames was te gast bij KV Bolsward en zij openden het 
traditionele Boalserter Keatswykein. Op het programma stond een door-elkaar-
lotenwedstrijd met een deelname van 8 partuur. Kransensponsor was snackbar 
‘de Tramhalte’. De waardebonnen die door de gezamenlijke dames-modezaken 
van Bolsward zijn aangeboden werden uitgereikt aan: 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Rianne Vellinga 
(Franeker) 

Nicole Hempenius 
(Franeker) 

Nelie Steenstra 
(Beetgumermolen) 

Martine Tiemersma 
(Easterein) 

Marte Altenburg  
(Grou) 

Imke van der Leest 
(Easterein) 

Manon Scheepstra 
(Franeker) 

Bianca van der Veen 
(Leeuwarden) 

Anke Marije Pompstra 
(Wommels) 

 
Familie Lunterpartij Heren Hoofdklasse v.f. op zondag 13 juli (10 parturen) 
Om precies 11.00 kon met de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Fokke 
van der Veen uit Tzum worden begonnen en hij werd geconfronteerd met de 
nieuwe belijning van het kaatsveld dat vanaf heden over de vereiste breedte 
beschikt. Van der Veen kreeg een lange dag voorgeschoteld. Vooral boven in de 
lijst werden er lange en spannende partijen verkaatst en dat betekende dat de 
laatste slag pas viel rond 18.00 uur. Aan het eind van de dag waren het Jan Dirk 
de Groot, Dylan Drent en Hans Wassenaar die met de kransen en de envelop 
met inhoud  naar huis gingen. Maar het ging niet van een leien dakje. Er moest 
keihard voor worden gewerkt. Hans Wassenaar werd uitgeroepen tot koning en 
kreeg dus de Familie Lunter wisselbokaal voor een jaar mee naar huis. 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2015 
28 

 

 
28 

Een andere noviteit deze dag was de opkomst van de beide parturen voor 
aanvang van de finale. Aan de hand van de toppers van de toekomst betraden 
de toppers van nu de prachtige groene kaatsarena. 
 

1e prijs:  2e prijs:  3e prijs: 
Jan Dirk de Groot Gert-Anne van der Bos Haye Jan Nicolay 

Dylan Drent  Jacob Wassenaar  René Anema 

Hans Wassenaar (koning) Daniël Iseger Jan Schurer 

 

 
De toppers van nu met de toppers van de toekomst 

 

Rabobank Heren 1e klas vrije formatie onbeperkt op zondag 20 juli 
Het ging in Bolsward vandaag waar de eerste klasse vrije-formatie werd 
verkaatst over punten voor de ranking; hoe je punten kon krijgen zonder te 
kaatsen en hoe je punten kwijt kon raken door wel te kaatsen. 17 Parturen 
achtten zich kansrijk genoeg om een prijsje in de wacht te slepen en gaven zich 
dus op voor de wedstrijd. 
 
Allereerst werd er om 10.00 uur een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers 
van de vliegramp in Oekraïne en voor het overlijden op donderdag 17 juli van 
erelid van KV Bolsward Frans van der Hauw.  
Het partuur van Feiko Broersma wist in een meer spannende dan goede finale 
met alles aan de hang te winnen van het trio van Peter van Zuiden. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Feiko Broersma 
Leeuwarden 

Peter van Zuiden 
Tjerkwerd 

Pieter van Althuis 
Franeker 

Sip Jaap Bos  
Anjum 

Hendrik Bouwhuis 
Bolsward 

Jacob Klaas Haitsma 
Wommels 

Jelte Visser  
Sexbierum 

Rick Poortstra 
Sint Jacobiparochie 

Patrick Scheepstra 
Franeker 
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KNKB 50+ A- en B-klasse d.e.l op zaterdag 23 augustus 
Op een zonovergoten Oordje kwamen de mannen van de 50+ bijeen voor hun 
jaarlijkse wedstrijd. Bij de A- klasse stonden er 8 parturen op de lijst en in de B-
klasse waren er 10 parturen. De A-klasse bestond uit twee poules van vier 
parturen. De poulewinnaars moesten in een onderlinge strijd uitmaken wie de 
beste van de dag waren. De B-klasse werd verkaatst in een afvalsysteem met 
een verliezersronde. In de B-klasse ging o.a. de winst naar Jan Houwer. De 
prijzen bestonden uit levensmiddelenpakketten en waren mede aangeboden 
door Supermarkt Poiesz te Bolsward. 
 

A klasse: 

1e prijs: Ludwig Seerden (Franeker), Siebe Marra (Dronryp) en  
    Sipke Hiemstra (Easterein) 

2e prijs: Johan Hiemstra (St. Annaparochie), Douwe D. Reitsma (Easterein) en 
    Anne Brouwer (Wommels) 

3e prijs:  Klaas Sobel (Tytsjerk), Ieme de Haan (Makkum) en  
    Jan de Boer (Bolsward) 

 

B klasse winnaarsronde: 
1e prijs:  Jurjen Dijkstra (Nijland), Jan Feenstra (Winsum) en  
  Jan Houwer (Bolsward) 

2e prijs:  Ruurd Hofstra (Wjelsryp), Johan van der Veen (Oentsjerk) en 
     Henk Noordbruis (Marsum) 

3e prijs:  Jan Brandsma (Grijpskerk), Wibe Hoitinga (Boazum) en 
     Simon Grijpstra (Aalzum) 

 

 
v.l.n.r. De winnaars van de 50+ B-klasse; Jan Feenstra, Jan Houwer en Jurjen Dijkstra 

 
6.15 Leden- en overige wedstrijden 
 

Ledenwedstrijd Senioren op zondag 18 mei 
Gosse Reitsma, Julian Faber en Aldert Eisma wonnen de eerste ledenpartij van 
het seizoen op ’t Oordje. Er werd in twee poules van 4 parturen gekaatst.  
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In de finale speelden ze tegen Sybren Spijksma, Gert-Jan Abma en Theun 
Miltenburg. De finale ging gelijk op tot 3-3 en de parturen waren goed aan elkaar 
gewaagd. Echter het partuur van Gosse Reitsma nam daarna de leiding en zij 
wonnen met 5-3, 6-2.  
 
Uitslag winnaarsronde: 

1e prijs:  Gosse Reitsma, Julian Faber en Aldert Eisma 

2e prijs:  Sybren Spijksma, Gert-Jan Abma en Theun Miltenburg 

3e prijs:  Gijsbert Knol, Jaap van der Wal en Johan Bruinsma 
     Pieter Feenstra, Werner Draaisma en Ryanne Reinsma 

 

 
v.l.n.r. Julian Faber, Aldert Eisma en Gosse Reitsma 

AP van der Feer Jeugdledenpartij op zondag 18 mei  
Totaal 32 enthousiaste kinderen zorgden voor een mooie kaatsdag. Bij de 
welpen werd er in één poule gekaatst en daardoor moest ieder partuur vier 
partijen kaatsen om de einduitslag te kunnen bepalen. De 7 parturen bij de 
pupillen kaatsten in een afvalsysteem met een verliezersronde. De 6 deelnemers 
bij de schooljeugd kaatsten drie keer, steeds met andere maten. 
 
Welpen (5 parturen, totaal 11 deelnemers): 

1e prijs:  Stefan IJska en Marije Kuperus 

2e prijs:  Kees Bekema en Lisanne Leijenaar 

3e prijs:  Hielke Bijlsma en Tessa IJpma 

Pupillen (7 parturen, totaal 15 deelnemers): 

1e prijs:  Niels Vrieswijk en Maureen Noordhuis 

2e prijs:  Lucas Bangma en Evelien Boonstra 

3e prijs:  Yorma Elzinga en Fleur Bosma 

Schooljeugd (6 deelnemers): 

1e prijs:   Femke Eisma 

2e prijs:   Anna Wiersma 

3e prijs:   Esther Boonstra 
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Ledenwedstrijd voor Senioren op zondag 1 juni 
Slechts zes parturen gaven zich op voor deze ledenpartij. Er werd in twee poules 
van drie parturen gespeeld, waarna de winnaars van de beide poules streden om 
de prijs en premie. 
 
Uitslag winnaarsronde: 

1e prijs:  Johan Bruinsma, Yvonne Galema en Sander Bruinsma 

2e prijs:  Rinze Steneker en Thomas Miltenburg 

 

 
Met de arm in het gips verhinderde het Thomas Wiersma niet om de telegraaf bij te houden 

 
A.P. van der Feerpartij Jeugdledenpartij op zondag 1 juni 
Slechts 23 deelnemers namen de moeite om zich op te geven voor deze 
jeugdledenpartij. Bij de welpen en ook bij de pupillen werd er gekaatst in een 
poule van vier parturen, waardoor ieder partuur drie partijen kon kaatsen. Ook de 
schooljeugd kaatste drie keer, maar steeds in een wisselende partuur 
samenstelling. 
 
Welpen (4 parturen, totaal 9 deelnemers): 

1e prijs: Rixt Blanke en Kees Bekema 

2e prijs: Hylke Bijlsma en Marije Kuperus 

Pupillen (4 parturen, totaal 8 deelnemers): 

1e prijs:  Menno Kloosterman en Sander Bijlsma 

2e prijs:  Sander Bootsma en Fleur Bosma 

Schooljeugd (totaal 6 deelnemers): 

1e prijs:  Marcus Zijlstra 2e prijs:  Anna Wiersma 3e prijs:  Esther Boonstra 

 
Schoolkaatsen Gemeente Bolsward op woensdag 4 juni 
Alle 4 basisscholen waren van de partij. Er werd in de A klasse in een poule 
gespeeld met 4 parturen. In de B klasse waren er 8 parturen en deze speelden 
volgens het normale afvalsysteem met een winnaars- en verliezersronde. 

javascript:window.close();
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Ondanks het slechte weer met hevige regenval waren de deelnemers allemaal 
enthousiast en werd er erg leuk gekaatst  De winnaars van de A klasse mochten 
Bolsward vertegenwoordigen bij  de Provinciale Eindwedstrijd in Leeuwarden op 
woensdag 25 juni. In de B-klasse werd duidelijk dat De Bron de beste kaatsers 
had afgevaardigd, want alle prijzen gingen naar een partuur van deze school. 
 
A-klasse: 

1e prijs:       De Bron; Niels Vrieswijk, Yoram Elzinga en Lucas Bangma 

2e prijs:       De Blinker; Hylke Bijlsma, Sander Bijlsma en Hidzer Bogaard 

B-klasse winnaarsronde: 

1e prijs:       De Bron; Emma Lok, Famke Zijlstra en Nyncke Groenveld 

2e prijs:      De Bron; Christian Sieperda, Fleur Bosma en Auke Alkema 
B-klasse verliezersronde: 

1e prijs: De Bron; Emiel Feenstra, Tim Bierema en Quinten Eppinga 

2e prijs: De Bron 8; Remco Yska, Sanne-Marije Tiesma en Arwen Tiesma 
 

 
1e prijs;  de Bron (v.l.n.r. Lucas Bangma, Niels Vrieswijk en Yoram Elzinga) 

2e prijs: de Blinker (v.l.n.r. Hylke Bijlsma, Hidzer Bogaard en Sander Bijlsma) 

 
Detmar en Troost Notarissen Federatiewedstrijd Jeugd op zaterdag 14 juni 
Op ´t Oordje was het een drukte van belang. Meer dan 100 kinderen namen deel 
aan de Federatiewedstrijd afdeling en door elkander loten voor welpen, pupillen 
en schooljeugd. Er moesten maar liefst 21 kransen worden uitgereikt. 
 
Schooljeugd afdeling jongens: 

1e prijs:       Arum: Jens Hilardes, Jorrit Tolsma en Dirk-Henk Kuiper 

2e prijs:       Lollum/Waaksens: Reinder Hendriks en Niek Veenje 

3e prijs: Exmorra: Sietse Zijlstra, Jelmer Dijkstra en Simme Tolsma 

Schooljeugd afdeling meisjes: 

1e prijs:       Makkum: Amber Nauta en Jelien de Jong 

2e prijs:       Witmarsum: Robin Gaastra, Wendy Gaastra en Amber Zaagemans 

Schooljeugd d.e.l. jongens/meisjes: 

1e prijs: Baukje-Ellen Bosma Makkum en Femke Eisma Bolsward 

2e prijs: Jelte Hotsma Balk en Anna Wiersma Bolsward 

 verliezersronde: 

1e prijs: Beau Tolsma Workum en Noah Akkerman Arum 
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Welpen afdeling jongens: 

1e prijs: Arum: Jildert Wijbenga, Rinnert Tolsma en Pieter den Breejen 

2e prijs: Goenga: Johan Cnossen en Folkert Wierda 

Welpen afdeling meisjes: 

1e prijs: Makkum: Lieke van Loon en Ilse Zwaagstra 

2e prijs: Bolsward: Noa Elzinga en Rixt Blanke 

3e prijs: Exmorra: Hilde Stremler, Femke Kuiper en Sigrid Strikwerda 

Welpen d.e.l.: 

1e prijs: Emiel Feenstra Bolsward en Jurre Reitsma Exmorra 

Pupillen afdeling jongens: 

1e prijs: Arum1: Jorret den Breejen en Germ Epema 

2e prijs: Exmorra: Jacco Tolsma, Hendrik Kuiper en Jarno Feenstra 

 verliezersronde: 

1e prijs: Makkum: Jacob Bosma, Robin Koornstra en Niels Roorda 

2e prijs: Arum 2: Tieme Tolsma en Marwin Tolsma 

Pupillen d.e.l. jongens/meisjes: 

1e prijs: Germ Pyt van Popta Lollum en Sil Nota Workum 

2e prijs:  Naomie Wiersma Workum en Geale Veenje Lollum 

 verliezersronde: 

1e prijs: Nynke Groenveld Bolsward en Jurjen Fokkema Harlingen 

2e prijs: Tjipke van Goslinga Lollum en Chantal de Witte Makkum 

 

Slagerij Yde de Boer Pearkekeatsen op zondag 15 juni 
Bij aanvang van de kaatspartij waren er vele aanwezigen op het kaatsveld. Dit 
kwam echter door de lopers van de Hollandia run. Er waren 12 parturen deze 
dag op de lijst van het Slagerij de Boer Pearke keatsen. De lijst was niet groot, 
maar het kaatsniveau was wel hoog. 
 
De finale van de verliezersronde was spannend. Freerkje en Cor waren hier 
uiteindelijk te sterk voor Marjet en Ane-Jan. De eindstand was 5-5 6-0. In de 
finale van de winnaarsronde werd de partij sneller beslist. Aletta en Fabian 
maakten weinig fouten en konden regelmatig een balletje over de bovenlijn 
slaan. Met een bovenslag wonnen Aletta en Fabian met 5-2 6-4 de kransen bij 
het Pearkekeatsen 2014. 
 

Winnaarsronde: 

1e prijs  Aletta van Popta & Fabian Noordhuis 

2e prijs  Lieke van As & Rene Tiesma 

3e prijs  Femke Eisma & Arno EIsma 

Verliezersronde: 

1e prijs  Freerkje Walsma & Cor van Zuiden 

2e prijs  Marjet Jellesma & Ane-Jan Knol 
 
 

 
 

Fabian Noordhuis &  Aletta van Popta  
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Van der Pol Familiekaatsen op zondag 29 juni 
Onder prachtige weersomstandigheden werd de Famililiepartij verkaatst. Bij deze 
traditionele Van der Pol partij stonden 14 parturen op de lijst. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs  fam. Miedema (Yde Miedema, Pieter Miedema en Leo Vis) 

2e prijs  fam. Westra (Erik, Pieter en Johan Westra) 

3e prijs  fam. Faber (Julian Faber, Werner Faber en Theo van der Veen) 

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

Verliezersronde: 

1e prijs  fam. Damsma (Welmoed, Roeland en Joop Damsma) 

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

 
Boha partij op zondag 6 juli 
De BOHA-partij is een gezamenlijke ledenwedstrijd van de verenigingen 
Bolsward en Hartwerd. Dit jaar was kaatsvereniging Bolsward gastheer voor 
deze partij die door autobedrijf Jaarsma uit Hartwerd wordt gesponsord. Helaas 
was de deelname niet geweldig want slecht 12 parturen wisten de weg naar ’t 
Oordje te vinden. Om de prijzen hoefde je in elk geval niet thuis te blijven. De 
eerste prijs was een gouden kaatsbal met opdruk. De finale werd door Van 
Dalfsen, Huitema en Westra maar nipt gewonnen van Gijsbert Knol, Arlies van 
der Brug en Rutger Vallinga door een buitenslag op de stand  5-5 en 6-4. 
 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs Peter van Dalfsen, Rudy Huitema en Paul Westra 

2e prijs Gijsbert Knol, Arlies van der Brug en Rutger Vallinga 

3e prijs Leon Bekema, Ulbe Osinga en Cobie Bruinsma 

Verliezersronde: 

1e prijs Werner Draaisma, Sybrich Wiersma en Elske Galema 

2e prijs Johan Bekema, Tjerk Wijbenga en Lianne de Boer 
De eerste prijs was een gouden kaatsbal met opdruk 

 

 
De winnaars van de BoHa-partij v.l.n.r. Rudy Huitema, Peter van Dalfsen en Paul Westra. 
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Súdwest- Fryslân Partij op zaterdag 12 juli 
Bij de heren werd in drie klassen gekaatst en er was een aparte damesklasse. In 
totaal stonden maar liefst 42 parturen op de lijst. Bij de A-klasse stonden 8 
parturen op de lijst. In de B-klasse maar liefst 21 parturen en in de C-klasse werd 
poule gekaatst met 4 parturen. Met 9 parturen op de lijst waren de dames ook 
goed vertegenwoordigd. De partij staat bekend om haar vele prijzen en een 
ongekende sfeer op het veld. Door vele sponsoren kon het 'luchtalarm' 
regelmatig loeien, waarna de eerstvolgende zitbal of bovenbal een waardebon of 
prijsje waard was. Door een loterij hoefde er niet per se gekaatst te worden om 
prijzen te winnen. Dit alles was mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers. Mede 
dankzij het prachtige weer kende de partij alleen maar winnaars. 
 
Heren A klasse winnaarsronde: 

1e prijs: Atelier de Hoeklijst: Sybrand v/d Wey (Easterein) (K) Sjoerd-Teake  
  Kooistra (Hartwerd) en Freerk Terwisscha v. Scheltinga (Scharnegoutum) 

2e prijs: Sporthuis A.P. Van der Feer: Meindert Attema (Ferwoude), 
  Jelle Hessel Scharringa (Welsrijp) en Fokke Jan Kooistra (Hartwerd) 

Verliezersronde: 

1e prijs: Jats: Marcus Frietema (Amsterdam), Allard Visser (Schettens) en 
  Sytse Hibma (Schettens) 

2e prijs: Sonnema: Daniel Kleiterp (Makkum), Hendrik Jan v/d Velde (Bolsward) 
  en Rinze Steneker (Herbaijum) 

Heren B klasse winnaarsronde: 

1e prijs: Lootsma Bolsward: Reitse Klijnsma (Harlingen), (K) Durk Klijnsma  
  (Bolsward) en Folkert Wijnia (Burgwerd) 

2e prijs: Shortgolf, buitenplaats it Fliet: Gooitzen Eijer (Witmarsum), 
  Broer Jan Zaagemans (Witmarsum) en Andre Dijkstra (Witmarsum) 

3e prijs: Poiesz Supermarkten: Teun Miltenburg (Bolsward), Roeland Damsma  
  (Bolsward) en Sander Bruinsma (Bolsward) 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Kapsalon Peter Workum: Albert Reinsma (Schettens), Age Gietema  
  (Bolsward) en Steven van Gorssel (Makkum) 

2e prijs:  Gebr. Feenstra Haardhout en Palletkorrelhandel: Bauke Buma   
  (Exmorra), Gerrit Feenstra (Exmorra) en Filippus Hamstra (Exmorra) 

3e prijs: Kapsalon Marcus: Egbert Heins (Ysbrechtum), Ben Krekelaar   
  (Ysbrechtum) en Lubbert Dijkstra (Ysbrechtum) 

Heren C klasse: 

1e prijs:  Café the Legend Sneek: Paul Westra (Leeuwarden), Johan Bruinsma 
 (Bolsward) en (K) Christiaan Eijer (Bolward) 

2e prijs:  Miedema Lunchroom: Eugene Rosenau (Bolsward), Rudy Huitema 
 (Bolsward) en Jantje Huitema (Bolsward) 

Dames-klasse winaarsronde: 

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

2e prijs:  Hoveniersbedrijf Hiemstra: Jikke Bergsma (Lollum), Iris Bouwhuis 
 (Schettens) en Geeske Hibma - Tassebajof (Jonkerslân) 

3e prijs:  De Drie Harinkjes: Sybrich Wiersma (Wommels), Elske Galema 
 (Hartwerd) en Anneke Hofstee (Oosterend) 
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Verliezersronde:  

1e prijs:  Sporza: Mariska Spijksma (Blauwhuis), Gerda Strikwerda (Exmorra) 
  en Petra Hannema (Exmorra) 

2e prijs:  Groenhout Financiële Dienstverlening: Trijntje Groenhout (Bolsward), 
  Marije van Popta (Bolsward) en Annemieke Poelsma (Reahus) 

 

 
De winnaars van de Súdwest-Fryslân Partij 

 
Nachtkaatsen op vrijdag 1 augustus 
Onder prachtige weersomstandigheden werd het Nachtkaatsen gehouden. Het 
nachtkaatsen werd georganiseerd door Pieter Feenstra en begon om 19.00 uur 
met 16 parturen op de lijst. Om half drie ’s nachts viel de laatste slag. 
 

Winnaarsronde: 

1e prijs: Auke Walsma, Paul Westra en Peter Siemensma 

2e prijs: Yde Miedema, Gert-Jan Abma en Derrek Veenstra 

3e prijs:  Seakle Witteveen, Christiaan Eyer en Trijntje Groenhout 

3e prijs: Arno Eisma, Roel Hekkema en Grytsje Yska 

Verliezersronde: 

1e prijs: Ane-Jan Knol, Margreta Terpstra en André Bons 

2e prijs Rinze Steneker, Ewout van der Meer en Klaske Bouwhuis 

 
Jeugdledenwedstrijd op zondag 24 augustus 
Er was een deelname van totaal 36 jeugdkaatsers. Bij de welpen stonden er 8 
parturen op de lijst en er waren 6 parturen bij de pupillen. Totaal 6 kaatsers 
waren er bij de schooljeugd en daarom werd gekaatst met drie verschillende 
lijsten. Een Jeugdledenpartij georganiseerd in combinatie met een Senioren 
ledenpartij is een bovenslag; al met al een prachtige kaatsdag, gezellig, sportief 
en tevreden gezichten bij de kaatsers. 
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Welpen winnaarsronde: 

1e prijs:  Quinten Eppinga en Christiaan Wijnia 

2e prijs:  Noa Elzinga en Tessa IJpma 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Stefan Yska en Femke Folkerts 

2e prijs:  Hylke Bijlsma en Mitchel Wiersma 

 
Pupillen: 

1e prijs:  Niels Vrieswijk en Laura IJpma 

2e prijs:  Maureen Noordhuis en Hylke Bouwmeester 

3e prijs: Thomas Wiersma, Jelle van der Wal en Fleur Bosma 

Schooljeugd: 

1e prijs:  Patricia Palsma 

2e prijs:  Femke Eisma 

3e prijs: Anna Wiersma 

 

 
De prijswinnaars van de Jeugdledenpartij op zondag 24 augustus 

 
Diekje ledenpartij voor senioren op zondag 24 augustus 
Met een half uur vertraging, door de regen, begon de Diekjepartij met 14 
parturen op de lijst onder een mild zonnetje. Onder toeziend oog van sponsor 
Stevens van ’t Diekje werd er fel, maar sportief, om de prijzen gestreden. Om 
half zes waren de winnaars bekend en kregen Ryanne Reinsma, René Tiesma 
en Gert-Jan Jorna de prachtige kransen omgehangen doordat zij de finale met 5-
4 en 6-0 wonnen van Bert Jan Oudenkerken, Anno Galama en Johan Bekema 
(Hartwerd).  
 
Voor Eugene Rosenau, Charles Dijkstra en Martin Tijmes had sponsor Stevens 
nog een bijzondere prijs beschikbaar. Eugene werd tot coach van het jaar 
benoemd en Charles Dijkstra en Martin Tijmes werden de talenten van het jaar. 
In elk geval hadden deze mannen de prijs voor het schoonste geheel. 
 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2015 
38 

 

 
38 

Winnaarsronde: 

1e prijs: Ryanne Reinsma, René Tiesma en Gert Jan Jorna 

2e prijs: Bert Jan Oudenkerken, Anno Galama en Johan Bekema (Hartwerd) 

3e prijs: Gijsbert Knol, Paul Westra en Christiaan Eijer 

3e prijs: Lieke van As, Anneke Tuinenga en Gosse Reitsma 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Arno Eisma, Sander Bruinsma en Johan Bruinsma 

2e prijs: Vincent Kroon, Tjalle Reitsma en Erik Westra 

 

 

V.l.n.r. René Tiesma, Ryanne Reinsma en Gert-Jan Jorna 

 
Kind-Ouder partij op zondag 31 augustus 
Traditioneel wordt het kaatsseizoen voor de jeugd afgesloten met de Kind-
Ouderpartij. De deelname bestond in totaal uit 45 parturen. Bij de kabouters 
waren er 15 parturen, 12 bij de welpen, 12 bij de pupillen en de schooljeugd was 
vertegenwoordigd met 6 parturen. 
 
Kabouters: 

1e prijs:  Sanne Marije en Jeroen Tiesma 

2e prijs:  Mirte en Theo Vrieswijk 

3e prijs: Arwen en René Tiesma 

Welpen: 

1e prijs:  Marije en Dirk Kuperus 

2e prijs:  Remco Yska en Peter Reitsma 

3e prijs: Femke en Gerard Folkerts 

3e prijs: Fenna Bouwmeester en Jennifer Haga 

Pupillen:  

1e prijs:  Laura en Erik Ypma 

2e prijs:  Famke en Edwin Zijlstra 

3e prijs: Jelle en Jaap van der Wal 
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Schooljeugd: 

1e prijs:  Lotte Bosma en Lieke van As 

2e prijs:  Hidzer en Foppe Bogaard 

 

 
De prijswinnaars van de Kind-Ouderpartij 

 
Afsluiting seizoen KV Bolsward op zaterdag 6 september 
Op zaterdag 6 september was het alweer de laatste ledenpartij van 2014 voor 
kaatsvereniging Bolsward. Slechts zeven parturen stonden erop de lijst en er 
werd gekaatst met een winnaars- en een verliezersronde. De prachtige kransen 
konden worden uitgereikt aan André Bons, Hendrik Bouwhuis en Rudy Huitema. 
Bons en zijn maten wonnen in een eenzijdige partij met 5-1 en 6-4 van Rinze 
Steneker, Theo van der Veen en Peter Siemonsma.  
De verliezersronde werd een prooi voor Jantje Huitema, Peter van Zuiden en 
Gert Jan Abma na een gemakkelijke zege van 5-2 en 6-4 op Welmoed Damsma, 
Gijsbert Knol en Cor van Zuiden. De prijzen bestonden dit keer uit 
drogisterijpakketten. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs: André Bons, Hendrik Bouwhuis en Rudy Huitema 

2e prijs: Rinze Steneker, Theo van der Veen en Peter Siemonsma 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Jantje Huitema, Peter van Zuiden en Gert Jan Abma 
 

 
Winnaars van de laatste ledenpartij van het kaatsseizoen 
 v.l.n.r. André Bons, Hendrik Bouwhuis en Rudy Huitema 
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“One Wall Toernooi” (muurkaatsen) op zaterdag 20 december 
In de gymzaal van de Sint Maartenschool werd van 13:00 tot 16:00 uur voor de 
jeugdkaatsers van KV Bolsward het “One Wall Toernooi” (muurkaatsen) 
georganiseerd.  De deelname bestond uit 22 kaatsers. De organisatie was in 
handen van Rinze Steneker en hij werd geassisteerd door Anne Rixt Cnossen, 
Julian Faber, Hille Folkerts en Peter van Zuiden. 
 
De Jeugdcommissie trakteerde het publiek en de deelnemers op koffie en 
limonade. 
 
Poule 1: Poule 3: 

1e prijs: Edwin Yska 1e prijs: Evelien Boonstra 

2e prijs: Inge Blanke 2e prijs: Mirna Feenstra 

Poule 2: Poule 4: 

1e prijs: Emiel Feenstra 1e prijs: Yoram Elzinga 

2e prijs: Remco Yska 2e prijs: Dietmer Kuperus 

 

 
De prijswinnaars van het One Wall toernooi: v.l.n.r. Inge Blanke, Evelien Boonstra, Mirna 
Feenstra, Emiel Feenstra, Yoram Elzinga, Dietmer Kuperus, Edwin Yska en Remco Yska 

 
6.10 Successen leden KV Bolsward op K.N.K.B.wedstrijden 
 
Zeer verheugend is de ontwikkeling dat steeds meer leden van KV Bolsward dit 
seizoen aan de K.N.K.B-wedstrijden zijn gaan deelnemen. Ook bij veel 
Jeugdcategorieën was KV Bolsward regelmatig vertegenwoordigd. Het resultaat 
was dat  totaal 30 verschillende leden van KV Bolsward één of meerdere prijzen 
hebben behaald; namelijk 14 senioren en 16 jeugdleden. Bij acht van de tien 
Bondswedstrijden (NK) had KV Bolsward een partuur afgevaardigd. Elke prijs 
betekent voor ieder een persoonlijk hoogtepunt. Voor KV Bolsward  waren de 
meest opvallende prestaties een verdienstelijke 6e prijs bij het NK Senioren en 
een fraaie 3e prijs bij het NK schooljongens. Tevens wist het 
schooljongenspartuur het eindklassement voor K.N.K.B. afdelingswedstrijden te 
winnen. Hendrik Jan van der Velde behaalde als voorinse een fantastische 
tweede prijs op de PC. Deze prachtige sportieve resultaten zorgen er met elkaar 
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voor dat KV Bolsward een kaatsvereniging is waarmee rekening gehouden moet 
worden. 
 

 
Noa Elzinga en Rixt Blanke in actie tijdens de K.N.K.B. d.e.l. Welpen Meisjes te Easterwierum 

 
Winst schooljongens afdeling in Makkum 
Bolsward met de kaatsers Menno Galama en Jelle Cnossen werd zondag 18 mei 
in Makkum winnaar van de afdelingswedstrijd voor schooljongens uit een lijst van 
26 parturen. 
 
Bolsward wint bij schooljongens te Grou op zondag 25 mei. 
Bolsward (Menno Galama, Jelle Cnossen en Sander Bootsma) werd zondag 25 
mei in Grou winnaar van de afdelingswedstrijd voor schooljongens. In de finale 
werd Makkum (Lars Onrust, Niels Miedema en Ype-Bert van der Logt) met 5-2 
en 6-6 over de knie gelegd.  
 
Bolsward afdeling schooljongens tweede in Sint Jacobiparochie 
Makkum (Lars Onrust, Niels Miedema en Ype Bert van der Logt werd zaterdag 
31 mei in Sint- Jacobiparochie winnaar van de afdelingswedstrijd voor 
schooljongens. De premie was voor Bolsward (Menno Galama, Jelle Cnossen 
en Hidzer Bogaard. 
 
Pupillen meisjes winnen derde prijs in Huizum 
Easterein werd zondag 1 juni in Huizum winnaar van de afdelingswedstrijd voor 
pupillenmeisjes. Er stonden 12 parturen op de lijst. De premie was voor Winsum. 
De kleine premie was voor het partuur van Bolsward met de kaatsers Mirna 
Feenstra, Famke Zijlstra en Jessie Rekker. 
De drie meisjes hadden het nieuwe afdelingstenue helemaal compleet gemaakt 
met prachtige kniekousen met pompeblêden. 
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v.l.n.r. Famke Zijstra, Jessie Rekker en Mirna Feenstra 

 
Afdelingsmedaille voor Bolsward te Franeker NK heren afdeling 
Op de Bondswedstrijd, maandag 9 juni 2014, behaalde de Bolswarder 
afvaardiging uit een lijst van 65 parturen een verdienstelijke zesde prijs. 
Net als op de afdelingswedstrijd in Weidum was de tegenstander in de eerste 
omloop St.-Annaparochie. En net als in Weidum trok Bolsward ook nu aan het 
langste eind. Ook Wommels kon tegen Bolsward, met Peter en Thomas van 
Zuiden en als voorinse Hendrik-Jan van der Velde, geen potten breken.  Jelsum-
Cornjum-Britsum was de tegenstander in de derde omloop. Er kwam een 5-5 aan 
de telegraaf en later zelfs een 5-5 en 6-6. Jelsum cs. moest zich op die stand 
overgeven als gevolg van een kwaadslag. Drie omlopen gewonnen, een prijs, 
maar zat er nog meer in?  Brutaalweg pakte Bolsward in deze vierde omloop 
tegen Minnertsga het eerste bordje. Daarna was het Minnertsga dat de 
boventoon voerde. Tussendoor pakte Bolsward, met als nieuwe coach Gerrit 
Terpstra (saillant detail: ex-voorzitter van KV Minnertsga), nog wel een spel, 
maar zij moesten het hoofd buigen op de stand 2-5 en 4-6.  
 
Een verdienstelijke zesde prijs was hun deel. Voor Hendrik-Jan van der Velde 
was het de eerste keer ooit dat hij een prijs op een bondswedstrijd wist binnen te 
slepen. 
 

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

javascript:window.close();
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Afdelingspartuur Schooljongens Bolsward winnaar te Dronrijp 
Het schooljongens afdelingspartuur behaalde op zondag 15 juni de winst 
behaald in Dronrijp met de kaatsers Menno Galama, Jelle Cnossen en Sander 
Bootsma. 
 
Afdelingspartuur Welpen Meisjes Bolsward winnen 2e prijs te Jirnsum 
Het welpen meisjes afdelingspartuur (Noa Elzinga, Rixt Blanke en Marije 
Kuperus) won zondag 15 juni te Jirnsum de 2e prijs. De winst ging naar het 
partuur van Jirnsum en de kleine premie naar Dronrijp. 
 

  
De prijswinnaars van de welpen meisjes afdeling te Jirnsum 

 

NK Schooljongens afdeling 3e prijs voor Bolsward 
Het schooljongens afdelingspartuur van Bolsward veroverde de derde prijs 
tijdens het NK te Menaam uit een lijst van 32 parturen. De eerste prijs was voor 
Gaast Ferwoude en de premie voor het partuur van Makkum. In de halve finale 
verloor Bolsward met 1-5 en 4-6 van Makkum.  
 

 
v.l.n.r. Rinze Steneker, Menno Galama, Jelle Cnossen en Sander Bootsma. 

 
Pupillen meisjesafdeling winnen 3e prijs te Sexbierum 
De pupillen meisjes Maureen Noordhuis, Famke Zijlstra en Jessie Rekker 
behaalden de 3e prijs te Sexbierum. Er stonden 15 parturen op de lijst. 

javascript:window.close();
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De Premie voor Hendrik Jan van der Velde op de PC 
Hendrik Jan van der Velde heeft als voorinse de tweede prijs gewonnen op de 
PC. In de finale ging hij met opslager Jelte-Pieter Dijkstra uit Heerenveen en 
achterinse Sjoerd de Jong uit Sint Annaparochie roemloos ten onder. Het mocht 
een wonder heten dat hij met zijn maten op het bomvolle Sjûkelân tot de 
eindstrijd doordrong. Van der Velde stond met 5-3 achter en op de dood tegen 
het sterke partuur van Martijn Olijnsma. Ze sloegen de laatste drie eersten 
zonder tegenpunten weg, wat een huzarenstukje genoemd mag worden. In de 
finale slaagde dit trio er niet in om deze prestatie te herhalen. Op 5-0 en 6-6 werd 
verloren van Gert Anne van der Bos, invaller (voor de geblesseerde Taeke 
Triemstra) Jacob Wassenaar en koning Daniël Iseger. De finale zal de 
Bolswarder echter koesteren op zijn palmares, want Hendrik Jan stond toch 
maar mooi als premiewinnaar op het podium. Thomas van Zuiden en Tjerck 
Floris Karsten sneuvelden in de eerste omloop. 
 
Winnaar klassement schooljongens afdelingswedstrijden K.N.K.B. 
Bij de Schooljongens werd het partuur van Bolsward winnaar van het K.N.K.B. 
Afdelingsklassement 2014 met 12 punten. Het afdelingspartuur bestond uit Jelle 
Cnossen, Menno Galama, Sander Bootsma en/of Hidzer Boogaard. 
 

 
v.l.n.r. Lammert Leeuwen (voorzitter), Sander Bootsma, Hidzer Bogaard, Menno Galama,  

Jelle Cnossen en Rinze Steneker (begeleider) 

 
Individuele prijzen waren er voor Menno Galama (winnaar individuele klassement 
K.N.K.B. Schooljongens), Jelle Cnossen (2e individueel klassement K.N.K.B. 
Schooljongens) en Rixt Blanke (derde in de categorie K.N.K.B. Welpen Meisjes).  

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2014/08/AFD-schooljongens-2014-e1409497944111.jpg
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Daarnaast werd Rixt winnaresse 
van het individuele klassement 
van de Welpen Meisjes Federatie 
WBW. 

 

 

 

 
Rixt Rixt Blanke 

 

 

6.11 Successen leden KV Bolsward tijdens One Wall Handball toernooien 

Muurkaatsen (One Wall Handball) geldt als de meest internationale variant van 
het kaatsen en Marike Beckers is bij dit speltype zeer succesvol.  
 
Nederlands kampioenschap One Wall Handball 
Op zondag 9 februari werd Marike Beckers samen met Miranda Scheffer in het 
Dubbelspel Nederlands Kampioen One Wall Handball te Franeker. Het was voor 
het eerst dat er een Nederlands Kampioenschap One Wall Handball werd 
georganiseerd. 
 
NK One Wall Handball Enkelspel Senioren 
Op zondag 2 maart werd te Franeker het eerste Nederlands Kampioenschap 
One Wall Handball Enkelspel Senioren georganiseerd. Marike Beckers behaalde 
met de 3e prijs het brons. 

WK 2014: Nederlandse Dames WERELDKAMPIOEN! 
Marike Beckers, Miranda Scheffer en Nelie Steenstra werden begin september  
in Massamagrell (voorstad van Valencia in Spanje) wereldkampioen One Wall. In 
de finale werd heersend wereldkampioen Puerto Rico (Jessica Lopez en Sophia 
Murphy) met 2-1 (2-11, 11-10 en 7-1) verslagen.  
 
Twee jaar geleden verloor Nederland de finale 
van deze sterke dames die in New York wonen 
en dagelijks met One Wall Handball bezig zijn. 
 
Open NK muurkaatsen in Franeker 
Zondag 9 november werd Marike Beckers 
samen met Miranda Scheffer bij de vrouwen 
winnaar in het dubbelspel van het Open NK 
Muurkaatsen in Franeker.  

 
 

Marike Beckers samen met Miranda Scheffer succesvol in het One Wall Handball 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2015 
46 

 

 
46 

6.16 Andere activiteiten 
 

Jeu de Pelote 
Het team van Bolsward verloor in de eerste 
ronde met 8-4 van Wjelsryp tijdens het 
Iepen Frysk kampioenschap Jeu de Pelote 
te Easterlittens. Het Jeu de Pelote team 
bestond uit de kaatsers Ane Jan Knol, 
Gijsbert Knol, Cor van Zuiden, Hendrik Jan 
van der Velde en Hendrik Bouwhuis. 
 
FB Oranjewâld Cup  
In Bolsward bleven woensdag 14 mei de 
heren van Bolsward 1 (Peter van Zuiden, 
Hendrik Jan van der Velde en Hendrik 
Bouwhuis) met 5-1 en 6-4 de baas over 
Sjirk de Wal uit Dronryp. Franeker 1 verloor 
met 5-3 en 6-4 van Bolsward 2 (Tjerck 
Floris Karsten en Yde Miedema). De dames 
van Wolsum kwamen te kort tegen OKK uit Bitgum (2-5 en 0-6). 
In Wommels liet Bolsward het bij de dames afweten en kreeg Wommels de zege 
cadeau. 
In de tweede ronde op 12 juni verloor Bolsward 1 van Sint Jacobiparochie met 4-
5 en 6-6 en Easterein was met 5-2 en 6-6 te sterk voor Bolsward 2.  
 
Gemeentekaatsen, Bedrijfskaatsen en Politiekaatsen 
Op donderdag 12 juni werd het Gemeentekaatsen van de Provincie Fryslân 
verkaatst op ‘t Oordje, dat georganiseerd werd door de Gemeente Súdwest-
Fryslân. Op zaterdag 21 juni werd de 67e Bedrijfskaatspartij met  23  parturen 
gehouden. Het politiekaatsen vond traditioneel plaats op de Heamieldonderdag 
26 juni.  
 
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 werd zondag 31 augustus na 
afloop van Kind-Ouderpartij uitgereikt aan Sander 
Bruinsma. Hij is altijd trouw aanwezig en 
enthousiast bij het geven van trainingen. Sander 
Bruinsma behaalde deze zomer ook het diploma 
kaatstrainer 2 en is in de Klaas Kingma Gallerij een 
waardig opvolger van Julian Faber. 

 
 

Sander Bruinsma 
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Competitie Jeugd 
Er werd een begin gemaakt met de realisatie van de doelstellingen van het 
Meerjarenbeleid voor de Jeugdafdeling. Het werken met kleurenkaarten werd 
geïntroduceerd dat als uitgangspunt diende om te bepalen aan welke wedstrijden 
een jeugdkaatser het beste mee kan doen. Ook het competitiekaatsen kreeg een 
andere opzet; op maandagavond aansluitend op de training werd er op tijd (een 
half uur) gekaatst. De puntenverdeling was als volgt; 3 punten voor de winst en 1 
punt voor een gelijk aantal eersten. Er werd zoveel mogelijk in tweetallen 
gekaatst en de deelnemers hielden zelf de telegraaf bij. Totaal deden er 50 
jeugdkaatsers mee aan de competitie. 
 
Welpen jongens (15 deelnemers): Welpen meisjes (9 deelnemers): 

1e  Christiaan Wijnia  19 punten 1e  Marije Kuperus   16 punten 

2e  Stefan Yska  16 punten 2e  Rixt Blanke  15 punten 

3e  Kees Bekema  16 punten 3e  Noa Elzinga  13 punten 

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

1e  Jitze Floris  18 punten 1e  Famke Zijlstra  25 punten 

2e  Dietmer Kuperus 16 punten 2e  Emma Lok  18 punten 

3e  Lucas Bangma  16 punten 3e  Fleur Bosma  12 punten 

4e  Sander Bijlsma  13 punten  

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

1e  Hidzer Bogaard 14 punten 1e  Anna Wiersma  13 punten 

 2e  Esther Boonstra  11 punten 

 
Competitie Senioren 
In totaal deden 61 mannen (48) en dames (13) mee aan de 
zomeravondcompetitie. Ten opzichte van voorgaande jaren is de deelname 
teruggelopen: In 2012 waren er nog 76 en in 2013 niet minder dan 77 
deelnemers. 
 
Heren Dames 

1e  Johan Bruinsma  108 punten 1e  Ryanne Reinsma  66 punten 

2e  Gijsbert Knol  97   punten  

3e  Hendrik Bouwhuis 94   punten  

4e  Piet van Zuiden  92   punten  

5e  Cor Knol   90   punten  

 
Kaatsvereniging Bolsward slachtoffer inbraak  

De inbraak vond plaats in de nacht van vrijdag 29 op 
zaterdag 30 augustus. De dieven hadden tijdens de 
inbraak in de kantine van Bolsward niet alleen veel 
vernield maar waren er ook vandoor gegaan met een 
kluis waarin de vereniging geen geld maar nieuwe 
kaatsballen bewaarde. De schadepost bedroeg  alleen 
al aan de ballen een kleine € 1.000. Hartverwarmend 
was dat KV Bolsward van diverse mensen geld ontving 
om nieuwe ballen te kunnen kopen. Ook startten twee 
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Bolswarders Ton Visser en Bouke Bakker een actie om te proberen die ballen 
weer terug te krijgen. De slogan was; “Wij gaan niet voor de kwea maar voor een 
boppeslach” . De heren hadden bedacht dat mensen een “kaats” zouden kunnen 
doneren voor € 5,- , een “eerst” kon men doneren voor € 10,- en een “spul” 
doneerde men voor € 20,-. Waren er echter mensen die meer dan € 20,- wilden 
doneren dan leverden ze een boppeslach. Uiteindelijk bleek deze ludieke actie 
ook een positief effect te hebben gehad op de inbreker(s), want op woensdag 17 
september lag er een zak met de gestolen ballen in het gras bij de ingang naast 
het materialen hok.  
 
Extra  Ledenvergadering 
De Algemene Extra Ledenvergadering op 30 september stond in het teken van 
de nieuwe statuten en de privatisering. Na een korte verduidelijking werden de 
nieuwe statuten unaniem door de algemene vergadering vastgesteld. Het 
verloop van het proces van de privatisering werd door Ane Norder en Koos van 
der Veen in het kort geschetst. Het belangrijkste was dat de kaatsvereniging de 
kleedkamers en de berging via een recht van opstal in eigendom kreeg. Voor het 
achterstallig onderhoud kwam er een financiële vergoeding van de Gemeente 
SWF. Daarnaast werd de kaatsvereniging verplicht om een nieuw asbestvrij dak 
op de kantine te leggen. De vergadering besloot unaniem dat de privatisering 
door moest gaan. Daarna vertelde Frans Boersma nog iets over de 
samenwerking met buurtvereniging De Blauwpoort.  
Tot slot was er nog de verkiezing van de ‘slimste mens van KV Bolsward’. Na de 
beantwoording van 40 meerkeuze vragen bleek Clara Houtsma de slimste. Zij 
had 32 van de 40 vragen goed en dat was goed voor een gevuld 
schoonmaakpakket. Op de 2de plaats eindigden Allard Bootsma, Jaap van der 
Wal en Peter Siemonsma, die allen 30 vragen goed hadden.  
 
Najaarsvergadering dinsdag 11 november 
Er waren 31 leden  aanwezig op de Najaarsvergadering van Kaatsvereniging 
Bolsward die plaatsvond in hotel restaurant ‘De Wijnberg’ vanwege de 
renovatiewerkzaamheden aan de kantine op ‘t Oordje. Afscheid werd genomen 
van de bestuursleden Géjanna Dijkstra-Buma en Suzanne Bosma.  Ook namen 
Joop Damsma en Jeroen Kloosterman afscheid als Jeugdcommissielid.  
 
Renovatie Kantine 
Op zaterdagmorgen 18 oktober werd een begin gemaakt met de renovatie met 
het verwijderen van het plafond in de kantine door eigen werkzaamheid van een 
groepje leden. Aan het einde van de morgen konden de auto’s met aanhanger 
het vele sloopafval afleveren bij Omrin. Voordat dit alles werd opgestart was er al 
menigmaal vergaderd. Buurtvereniging Blauwpoort had aangegeven dat ze de 
bestaande samenwerking graag wilde uitbreiden door financiële ondersteuning te 
verlenen aan een aantal bouwwensen zoals: een inpandige WC, centrale 
verwarming, dubbele beglazing en opslag van de eigen materialen. Ook komen 
er nieuwe openslaande deuren. Op deze manier wordt de kantine wat meer 
betrokken bij het ‘terraspubliek’. Ook wordt de keuken opgepimpt waarbij alles er 
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weer fris en fruitig voor komt te staan. Het streven is dat de renovatie voor het 
nieuwe seizoen 2015 gereed is.  
 
Wintertraining Jeugdafdeling 
De wintertraining van KV Bolsward voor kabouters, welpen en pupillen startte 
zaterdag 25 oktober in de gymzaal van de Sint Maartenschool met maar liefst 36 
deelnemers. 
 
Sûkerbôle-actie 
In de decembermaand organiseerde de Jeugdcommissie een sûkerbôle-actie. 
En niet alleen de Jeugdcommissie was druk in actie. Ook de jeugd zelf was op 
pad om de broden te verkopen. De opbrengst van deze actie is bestemd voor de 
Jeugdafdeling. En wat een geweldig succes. In een week tijd  werden er 1.400 (!) 
broden à € 3 aan de man (of vrouw) gebracht. 
Een prachtig initiatief van de Jeugdcommissie. 
Op deze wijze is de kaatsvereniging in Bolsward 
op de kaart gezet. Ieder die één of meerdere 
broden heeft gekocht; reuze bedankt! 
 
Daarnaast willen we ook bakkerij Van der Werf 
bedanken. Zij leverden de sûkerbôlen voor een 
zeer schappelijke prijs. 
 
6.12 Tenslotte 
Het ledental van KV Bolsward bedroeg per 31 december 2014 precies 296 leden, 
waarvan er 94 jeugdleden zijn. Tenslotte mag geconcludeerd worden dat KV 
Bolsward mag terugkijken op een goed jaar dat gekenmerkt werd door allerlei 
vernieuwende activiteiten, waaraan vele vrijwilligers en sponsors een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd. Hartelijk dank aan een ieder die zich ook dit jaar weer 
heeft ingezet voor KV Bolsward.  

 
Janneke Pagels 
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7 Voor de jeugdcategorie 
 

7.1 De jeugdcommissie 
 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en daar zien we met z’n allen naar 
uit. De jeugdcommissie is de afgelopen periode druk bezig geweest met onder 
andere de prima bezochte zaalkaatspartij in de sporthal en de voorbereidingen 
op het nieuwe seizoen. 
 
Als commissie hebben we afscheid genomen van Jeroen Kloosterman en Joop 
Damsma. Wij willen beide heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet en 
enthousiastme voor de jeugdafdeling. Joop heeft aangegeven dat hij zitting 
neemt in de TC en hand en spandiensten blijft verrichten, super. Tevens hebben 
Arno Eisma en Allard Bootsma aangegeven dat dit hun laatste jaar zal gaan 
worden. Als nieuwe leden mochten wij Age Bangma, Lieke van As en Tsjamme 
Wiersma verwelkomen. Zij stellen zich verderop in dit blad aan u voor. Jan 
Miedema zal zich ook dit jaar bezig houden met het competitiekaatsen en onze 
hoofdtrainer Rinze Steneker is met zijn trainersstaf klaar voor een mooi nieuw 
jaar waarbij het de bedoeling is dat er vaste trainers en assistenten op de 
groepen komen. 
 
Vorig jaar zijn we geëindigd met het Ouder-Kind toernooi. Een fijn en gezellig 
einde met de kinderen en hun ouders en supporters als grote winnaars. Er 
werden diploma’s uitgereikt en de prijzen van de competitie. Ook zijn er weer 
veel prijzen gewonnen door de jeugd op alle nivo’s waar wij trots op mogen zijn. 
Vorig jaar is het meerjarenbeleid Jeugdafdeling KV Bolsward aan u 
gepresenteerd in de Opslag. Dit plan zal ook komend jaar worden gevolgd met 
een uitzondering. De aanvangstijd van de jeugdwedstrijden zal om 10:00 uur 
zijn. Dit in verband met de seniorenpartijen op dezelfde dag.  
 
In de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat je niet zonder vrijwilligers kunt. De 
hulp en ondersteuning van eenieder hebben wij bijzonder gewaardeerd. Toch 
hopen en verwachten wij dat de ouders van de kinderen een grotere rol gaan 
spelen tijdens de competitie en de wedstrijden van onze jeugd. Bij de opening 
van het nieuwe seizoen, de STARTDAG, komen wij hier bij u op terug. Het is de 
bedoeling dat we er een gezellige dag van gaan maken voor het hele gezin en 
de familie en kennissen. Meer verklappen we nu niet! 
 
Als laatste willen wij de suikerbroodactie met u delen. Als commissie zijn wij in 
december 2014 in overleg geweest over een te houden actie om geld binnen te 
halen voor de kaatsvereniging. Het werden uiteindelijk suikerbroden van bakkerij 
van der Werff. Wij hebben als commissie samen met de kinderen en hun ouders 
1400 broden aan de man gebracht met een hele mooie opbrengst. Iedereen 
ontzettend Bedankt !! Namens ons beide wensen wij jullie een sportief, leerzaam, 
gezellig en gezond seizoen.  
 
Een hartelijke groet, Anneke Tuinenga en Tsjamme Wiersma 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2015 
52 

 

 
52 

7.2 Competitie en trainingsavonden 
 
Op maandag 13 april start de trainingen en competitie voor de jeugd. Het 
competitiekaatsen start na de trainingen om 19.30 uur. Er wordt een half uur (op 
tijd) gekaatst. 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. Rinze Steneker is de 
trainingscoördinator. Dit betekent dat hij alles op het gebied van trainingen regelt. 
Bij afgelastingen van trainingen en het competitiekaatsen, zullen wij dit voor 
17.00 uur op de site www.kvbolsward.nl vermelden. 
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Ieder jeugdlid ontvangt op korte termijn een persoonlijke email met het 
trainingsschema. Het voorlopige trainingsschema voor de jeugdleden: 
 

Trainingsschema jeugd 

Categorie Dag Periode Tijd Trainers 

Kabouters 
(geboortejaar 2007 en hoger) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
17:30 - 
18:30 uur 

Anneke van Popta 
Jennifer Haga 

Welpen K.N.K.B. 
(geboortejaar 2006 en 2005) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
18:30 - 
19:30 uur 

Marco Elzinga 

Welpen Federatie 
(geboortejaar 2006 en 2005) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
18:30 - 
19:30 uur 

Julian Faber 

Welpen Leden 
(geboortejaar 2006 en 2005) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
18:30 - 
19:30 uur 

Anneke van Popta 

Pupillen K.N.K.B. 
(geboortejaar 2004 en 2003) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
18:30 - 
19:30 uur 

Peter v Zuiden 

Pupillen Federatie 
(geboortejaar 2004 en 2003) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
18:30 - 
19:30 uur 

Feikje Bouwhuis 

Pupillen Leden 
(geboortejaar 2004 en 2003) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
18:30 - 
19:30 uur 

Sander Bruinsma 

Schooljeugd K.N.K.B. 
(geboortejaar 2002 en 2001) 
Jongens en meisjes  
(geboortejaar 2000, 1999, 1998) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
19:30 - 
20:30 uur 

Peter van Zuiden 

Schooljeugd Federatie 
(geboortejaar 2002 en 2001) 

Jongens –en meisjes  
(geboortejaar 2000, 1999, 1998) 

Ma. 13-4 t/m 24-8 
18:30 - 
19:30 uur 

? 

Kabouters 
(geboortejaar 2007 en hoger) 

Do. 16-4 t/m 27-8 
17:30 - 
18:30 uur 

? 

Welpen K.N.K.B. 
(geboortejaar 2006 en 2005) 

Do. 16-4 t/m 27-8 
18:30 - 
19:45 uur 

Dirk Cuperus 

Welpen Federatie 
(geboortejaar 2006 en 2005) 

Do. 16-4 t/m 27-8 
18:30 - 
19:45 uur 

Julian Faber 

Pupillen K.N.K.B. 
(geboortejaar 2004 en 2003) 

Do. 16-4 t/m 27-8 
18:30 - 
19:45 uur 

Rinze Steneker 

Pupillen Federatie 
(geboortejaar 2004 en 2003) 

Do. 16-4 t/m 27-8 
18:30 - 
19:45 uur 

Jan Feenstra 
Sander Bruinsma 

Jongens –en meisjes  
(geboortejaar 2000, 1999, 1998) 

Do. 16-4 t/m 27-8 
19:45 - 
21:00 uur 

Rinze Steneker 

 
 Zomerstop is afhankelijk per trainer en aantal afmeldingen. 
 De indeling van de trainingsgroepen volgt via de mail. (Deze kan 

gedurende het seizoen wijzigen.) 
 Categorie jongens en meisjes kunnen op woensdag bij de senioren 

meedoen met de competitie. 
 De donderdag training is gericht op federatie en K.N.K.B. kaatsers. 
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7.3 Jeugdledenwedstrijden in Bolsward 
 
De volgende ledenwedstrijden worden georganiseerd voor de jeugdcategorie: 
 

Jeugdwedstrijden 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 17 mei Jeugdledenpartij Sporthuis A.P. van der Feer 10.00 uur 

zo. 31 mei Jeugdledenpartij  10.00 uur 

wo. 3 juni Schoolkaatsen  13.30 uur 

za. 13 juni Federatiewedstrijd jeugd Detmar en Troost Notarissen 10.00 uur 

zo. 21 juni 
Jeugdledenpartij Burgwerd, 
Exmorra en Bolsward in Burg. 

Schildersbedrijf Terpstra 11.00 uur 

zo. 23 aug Jeugdledenpartij (Patatpartij) Lunchroom Miedema 10.00 uur 

zo. 30 aug Kind-ouder partij  13.00 uur 

 
7.4 Federatiewedstrijden jeugd 2015 
 
In het komende seizoen 2015 zijn er binnen de Federatie weer een groot aantal 
wedstrijden voor welpen, pupillen en schooljeugd. In tegenstelling tot vorige jaren 
zijn er nu ook een aantal regiowedstrijden. De regiowedstrijden zijn in principe 
bestemd voor jeugdleden die tegen het KNKB-niveau aan zitten. Ook mogen 
jeugdleden meedoen aan de wedstrijden van de Federatie Sneek. Meer 
informatie over de Federatiewedstrijden staat in het speciale informatieblad dat 
ieder jeugdlid in april krijgt. 
 
Datum Vereniging Soort Tijd 

za. 2 mei Burgwerd  13.00 uur 
za. 9 mei Makkum  13.00 uur 
za. 16 mei Zurich  13.00 uur 
za. 23 mei Exmorra  13.00 uur 
za. 30 mei Workum  13.00 uur 
za. 6 juni Nijland (regiowedstrijd) 10.00 uur 
za. 13 juni Bolsward  10.00 uur 
za. 20 juni Hartwerd  10.00 uur 
za. 27 juni Schettens  10.00 uur 
za. 4 juli Witmarsum  10.00 uur 
za. 11 juli Balk (regiowedstrijd) 10.00 uur 
za. 18 juli Lollum  10.00 uur 
za. 25 juli Kimswerd  10.00 uur 
za. 1 aug Gaast   10.00 uur 
za. 8 aug Pingjum  10.00 uur 
za. 15 aug ? (regiowedstrijd) 10.00 uur 
za. 22 aug Cornwerd   10.00 uur 
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Het opgeven voor de federatiewedstrijden kan ook rechtstreeks via de KNKB 
internetsite: www.KNKB.nl. Er zullen tijdens de trainings- en competitieavonden 
lijstjes in de kantine liggen waarop jullie je kunnen opgeven. 
 
7.5  Uitgangspunten samenstelling KNKB-afdelingsparturen jeugd 
 
1. Ieder kaatst in zijn eigen categorie. 
2. Aanvulling uit een lagere categorie is alleen mogelijk indien: 

- er in de eigen categorie onvoldoende kaatsers zijn; 
- de technische commissie van oordeel is dat het niveau in de eigen 

categorie te laag is (m.a.w. men kan niet aan de opslageisen voldoen die 
noodzakelijk zijn op KNKB-wedstrijden). 

3. Indien er in de eigen categorie meerdere kaatsers zijn selecteert de 
technische commissie op basis van (in oplopende volgorde): 

- deelname en inzet op KNKB-wedstrijden; 
- resultaten op KNKB-wedstrijden; 
- deelname en inzet op Federatiewedstrijden; 
- inzet en deelname op trainingen zowel op maandag- als donderdagavond. 

4. De technische commissie streeft naar zowel de sterkst mogelijke als 
stabiele afdelingsparturen. De formatie van de parturen is daarom in 
principe voor meerdere wedstrijden. Als de omstandigheden hierom vragen 
kan de technische commissie de formatie van afdelingsparturen per 
wedstrijd herzien (een partuur kan niet voor het seizoen worden 
aangewezen voor alle afdelingswedstrijden, een kaatser heeft in principe 
altijd de mogelijkheid op een herkansing). 

5. Indien zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen (bijv. gedrag kaatser) 
kan de technische commissie van deze regels afwijken. 

6. Met inachtneming van alle adviezen (selectietrainer, groepstrainer en 
coach)  maakt de technische commissie een keuze uit de kaatsers en 
formeert het partuur/de parturen.  

7. Voorafgaande aan het seizoen worden de potentiële kaatsers met hun 
ouders en de coach voor een afdelingspartuur (-ren) die afgevaardigd 
worden naar KNKB-wedstrijden persoonlijk uitgenodigd door de technische 
commissie. Indien er bijv. vier kaatsers in aanmerking komen om deel uit te 
maken van het afdelingspartuur, dan worden ze in eerste instantie alle vier 
uitgenodigd. 

8. De technische commissie maakt de selectie voor de afdelingsparturen tijdig 
bekend aan de betrokken kaatsers en de ouders. 

9. De beslissing van de technische commissie is bindend. 
10. De technische commissie doet verslag aan het bestuur van KV Bolsward en 

de Jeugdcommissie aangaande de besluitvorming en de samenstelling van 
het afdelingspartuur / parturen. 

11. De wedstrijdleider van de Jeugdcommissie verzorgt de officiële aanmelding 
van de parturen. 

  

http://www.knkb.nl/
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8 Kennismaken met Rixt Blanke 
 

Een nadere kennismaking met een jeugdlid uit de categorie Welpen Meisjes: Rixt 
Blanke. Voor Rixt was het seizoen 2014 een geweldig kaatsjaar. Dat hield in; 
heel veel trainen en veel aan wedstrijden deelnemen met als fantastisch 
resultaat een derde plaats in het individueel klassement van de categorie 
K.N.K.B Welpen Meisjes. Daarnaast werd ze winnaresse van het individueel 
klassement van de Welpen Meisjes Federatie Wunseradiel-Bolsward-Workum.    

 
Naam:   Rixt Blanke  
Leeftijd:   10 jaar 
Ouders:   Wilma Groenveld en  

  Marcello Blanke 
Broer / zus van:  Inge en Froukje Patricia 
School:   CBS de Bron 
Hobby’s:   Kaatsen, Volleybal en Turnen 
Wat doe je in je vrije tijd: Spelen met mijn  
       vrienden/zwemmen 
Wat vind je lekker:    Pizza! 
Wat eet je beslist niet:    Spruitjes  
 

TV programma:      Zapp / Nickelodeon / Disney Channel 
PlayStation of Wii:     Allebei 
Favoriete muziek:     Van alles, top 40 
Sport:       Kaatsen, Volleybal en Turnen 
Welke sport staat op nummer 1:   Kaatsen 
Kaats je Federatie of KNKB:    Allebei 
Zijn er in de familie ook kaatsers:   Ja, mijn zusje Inge en Idske de 

vriendin van mijn vader 
Functie die je het liefst doet bij kaatsen:  Voorinse 
Bovenslag of zitbal:     Bovenslag 
5-5 en 6-6:       Bovenslag  
Mooiste prijs die je hebt gewonnen:   De eerste prijs bij mijn eerste 

wedstrijd KNKB 
En met wie:      Anne Dieuwke Dijkstra 
Hoeveel kransen heb je al gewonnen:  10 
Wil je ook op hoog niveau kaatsen:   Ja 
 
Hoe vind je de trainingen van KV Bolsward:  Leuk, ik heb er veel plezier in 
Train je ook in de winter:     Ja 
 
Zou je ook wel iets willen veranderen aan het kaatsspel:  Ik vind het prima zo 
Wat doe je met de prijzen:  Die zet ik in mijn prijzenkast die ik van mijn oma 

heb gekregen.  
 
Heb je ook een doel voor kaatsseizoen 2015:  Flink trainen en hopelijk veel 

kransen winnen. 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2015 
58 

 

 
58 

 

   



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, maart  2015 
59 

 

 
59 

9 Competitie en Federatie Senioren in 2015 
 
9.1  Competitiekaatsen Dames en Heren 
 
We beginnen op woensdag 15 april 2015 (ijs en weder dienende) weer met 
competitiekaatsen. De aanvang is zoals gewoonlijk om 19.00 uur en na de 
aanmelding worden de parturen vastgesteld. De inleg bedraagt 1 euro per avond 
of 12 euro voor het gehele seizoen. 
 
Een oproep aan een ieder om ideeën aan te leveren om het competitiekaatsen 
nog aantrekkelijker te maken waardoor de deelname aan het competitiekaatsen 
zal toenemen. 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is de kantine elke woensdagavond 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 15 april 2015. 
 
De competitieleiders, Wopke Stienstra en Pieter Feenstra. 
 
9.2 Federatieprogramma senioren 

 
Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum worden er 
ook in 2015 weer een aantal wedstrijden georganiseerd. Voor de senioren (en 
ook jongens en meisjes) gaat het om de volgende wedstrijden: 
 
Senioren Heren/Jongens en Dames/ Meisjes wedstrijden: 

Datum Vereniging Soort wedstrijd 
VF of AFD of DEL 

Heren 
ja of nee 

Dames 
ja of nee 

za. 23 mei Pingjum VF ja A/B ja 
za. 30 mei Cornwerd VF ja A/B nee 
za. 6 juni Exmorra DEL (Bruniapartij) ja A/B nee 

za. 20 juni Makkum VF ja A/B ja 

za. 27 juni Witmarsum VF ja A/B ja 
za. 11 juli Bolsward VF (Sûdwest-Fryslân) ja A/B/C ja 
za. 18 juli Arum VF ja A/B ja 
za. 25 juli Exmorra VF ja A/B 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. 
 
Op zaterdag 12 september viert de Federatie haar 60-jarig bestaan. Hier is nu 
nog niets over bekend. Dus hou de website in de gaten.  

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/www.KNKB.nl
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10  Keurmeesterlijst voor K.N.K.B.-wedstrijden 
 
Net als vorig jaar wordt er vanuit gegaan dat u zich een aantal keer als 
keurmeester beschikbaar stelt. Op basis van de aanmeldingen is onderstaande 
keurmeesterlijst opgemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met 
uw voorkeuren. U wordt verzocht uiterlijk een half uur voor aanvang op het 
veld aanwezig te zijn. Met de hoofdkeurmeester of scheidsrechter spreekt u af 
op welke plaats binnen of buiten de lijnen u die dag actief bent. 
 

Zondag 10 mei    10.00 uur Dames 1ste klasse vrije formatie 

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra   

Rob Bouwhuis 
Johan Bruinsma 
Jurgen Buren 
Gert-Jan Jorna 
Ane-Jan Knol 
Johan Bekema 

Jan Rijpma 
Grytsje v/d Sluis 
Rob Soolsma 
Wopke Stienstra 
Roel Venema 
Gert-Jan Abma 

Erik Westra 
Gijsbert Knol 
Ryanne Reinsma 
Derrek Veenstra 
Jan Visser 
André Bons 

Berend Ziengs 
Peter Terpstra 
René Nieuwenhuis 
Leon Bekema 
Marije van Popta 
Christiaan Eijer 

 

Zaterdag 6 juni    10.00 uur Jongens pupillen uitnodiging 

Scheidsrechter: Pieter Feenstra   

Géjanna Dijkstra 
Jacobien Postma 

Klaas Zijlstra 
Holly de Jong 

René Tiesma 
Werner Draaisma 

Eugene Rosenau 
Henk Boonstra 

 

Vrijdag 10 juli    15.30 uur Dames Hoofdklasse uitnodiging 

Hoofdkeurmeester: Willem Nieuwenhuis  

Jan de Boer 
Jan Houwer 
Wopke Stienstra 
Jan Visser 
Ryanne Reinsma 
Joop Damsma 

Jappie de Boer 
Rudy Huitema 
Koop Toering 
Peter Terpstra 
Pieter Miedema 
Johan Bekema 

Jurgen Buren 
Cor Knol 
Koos van der Veen 
Berend Ziengs 
Jeroen Kloosterman 
Derrek Veenstra 

Pieter Feenstra 
Johan Sjoers 
Jaap van der Wal 
Gijsbert Knol 
Erik Ypma 
Karen van der Wei 

 

     

 

Zondag 12 juli   11.00 uur Heren Hoofdklasse vrije formatie 

Hoofdkeurmeester: Gosse Reitsma   

Holly de Jong 
Anno Galama 
Rudy Huitema 
Luutzen Nadema 
Koos van der Veen 

Yde Miedema 
Jappie de Boer 
Gerard IJpma 
Willem Nieuwenhuis 
Jaap van der Wal 

André Bons 
Johan Bruinsma 
Ane-Jan Knol 
Johan Sjoers 
Cor van Zuiden 

Christiaan Eijer 
Pieter Feenstra 
Cor Knol 
Koop Toering 
Piet van Zuiden 
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Kapsalon NR.5 Chantal, Dijkstraat 5, 8701 KB Bolsward 

Zondag 19 juli   11.00 uur Heren 1e klas  vrije formatie onbeperkt  

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra  

Jappie de Boer 
Jan Rijpma 
Piet van Zuiden 
Yde Miedema 
Werner Draaisma 

Jan Houwer 
Wopke Stienstra 
Jacobien Postma 
Pieter Miedema 
Joop Damsma 

Rudy Huitema 
Koos van der Veen 
René Nieuwenhuis 
Jeroen Kloosterman 
Henk Boonstra 

Gerard IJpma 
Cor van Zuiden 
Anneke van Popta 
Erik IJpma 
Leon Bekema 

Zondag 9 augustus   10.00 uur Schooljongens vrije-formatie  

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra  

Rob Bouwhuis 
Rob Soolsma 
Eugene Rosenau 

Géjanna Dijkstra 
Koop Toering 
Gert-Jan Abma 

Gert-Jan Jorna 
René Tiesma 

Willem Nieuwenhuis 
Marcel de Vries 

Zaterdag 15 augustus   10.00 uur Schoolmeisjes uitnodiging 

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra  

Koop Toering 
Klaas Zijlstra 

Roel Venema 
Anno Galama 

Marcel de Vries Karen van der Wei 
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11 In de schijnwerper: Tjerck Floris Karsten 
 
De Kaatsvereniging Bolsward beschikt momenteel over een aanzienlijk aantal 
topkaatsers die zowel op de hoofdklasse- als op de 1e klaswedstrijden uitkomen 
en regelmatig successen boeken. Eén van deze toppers is Tjerck Karsten. De op 
19 februari 1988 geboren Tjerck Karsten (voluit Tjerck Floris Karsten, vernoemd 
naar een voorouder die lang geleden heeft geleefd) woont sinds een jaar of 4 in 
de Schelte à Bolswertstraat, eerst in z’n eentje, maar sinds een jaar of 2 woont 
hij daar samen met zijn vriendin Marije van Popta (zeker ook geen onbekende op 
de kaatsvelden in Bolsward en omstreken). Tjerck heeft 2 jongere broers, 
Hendrik en Geart-Jan. Geart-Jan is ook een kaatser, Hendrik niet. Met de 3 
broers in 1 partuur werd enkele jaren geleden wel een 3e prijs op de Diekje-partij 
gewonnen, een prestatie waar met genoegen op terug wordt gekeken.  
 
Tjerck is werkzaam bij de Koninklijke Marine. Hij vervult een facilitaire functie in 
de Joost Dourleinkazerne op Texel. Ooit had Tjerck het plan om leraar 
lichamelijke opvoeding te worden en volgde hij daarvoor een studie aan de ALO 
in Groningen, maar na verloop van tijd kwam hij tot de conclusie dat zijn 
toekomst ergens anders lag. Na alle keuringen met succes te hebben doorstaan 
kon hij aan de slag gaan bij de Koninklijke Marine en dat bevalt goed. Vele 
Bolswarders zullen Tjerck misschien ook nog kennen van pizzeria Ponte Vecchio 
waar hij zo’n 4 jaar lang werkzaam is geweest. 
 
Tjerck is “hikke en tein” in Hartwerd. Ergens na zijn 4e levensjaar is hij daar 
begonnen met kaatsen (het kaatsveld lag tegen het ouderlijke huis aan). Eerste 
trainers in Hartwerd waren Grietje Bonnema, Klaas Pompstra en (wat later) 
Teunie Piersma. In Bolsward, waar de jeugd uit Hartwerd meestal ook lid was, 
trof hij onder meer Pieter Feenstra als trainer. Heit en Mem hebben grote invloed 
gehad op zijn kaatscarrière en hem hierin altijd volop gestimuleerd, al was het 
voor Heit (als groot voetballiefhebber) toch wel even “slikken” toen zijn zoon het 
kaatsen verkoos boven het voetballen. Heit heeft er desondanks alles voor in het 
werk gesteld om er voor te zorgen dat Tjerck altijd zijn sport uit kon oefenen. 
Groot voorbeeld voor Tjerck is Sake Porte geweest, niet alleen vanwege de grote 
kaatskwaliteiten van deze topvoorinse, maar zeker ook vanwege zijn 

imponerende uitstraling. Tjerck was een tijdje zo gek 
met Sake dat hij gekscherend door zijn Heit ook 
regelmatig Sake werd genoemd. 
 
In de jeugdcategorieën van de K.N.K.B. bleek Tjerck 
heel erg goed uit de voeten te kunnen. In deze 
categorieën groeide hij zonder meer uit tot één van de 
talentvolste kaatsers. Vele successen konden worden 
behaald. Tjerck was zowel aan de opslag als in het perk 
een zeer geduchte tegenstander. Tjerck nam voor KF 
“Spui yn’e want” uit Hartwerd maar liefst 6 keer deel  
aan de Freule. Hoogtepunt was het winnen van de 3e 
prijs op de Freule van 2004. Hij deed dit samen met zijn 

       Tjerck in actie op de Freule 
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maten Jan Bouma en Sjoerd Teake Kooistra. Helaas liep Tjerck in de loop van 
die Freuledag een blessure op, anders was Hartwerd misschien nog verder 
gekomen, ook al omdat Sjoerd Teake die dag geweldig stond te kaatsen. Nu was 
het trio uit Makkum dat jaar uiteindelijk in de halve finale het eindstation (Makkum 
won daarna ook de finale). In 2005 was Hartwerd één van de favorieten voor de 
Freulewinst, maar dat liep even anders, want al in het begin van de dag werd na 
een spannende partij verloren van het partuur uit Welsrijp dat in die partij bijna 
perfect stond te kaatsen (maar dat de Freule niet won, want in 2005 won het 
partuur uit Holwerd met o.a. Gert-Anne van der Bos in de gelederen). Op het NK 
Junioren (voorheen  Jong Nederland) won Tjerck in 2009 voor Hartwerd ook een 
3e prijs. Hij vormde die dag een partuur met Gerrit Jan Duiven en Sjoerd Teake 
Kooistra. 
 
Bij de senioren heeft Tjerck het nodige gepresteerd, meestal in de 1e klas, maar 
toch ook wel op hoofdklassewedstrijden. Meestal is hij in zijn partuur actief als 
voorinse en man op de boven. Hij nam inmiddels al 4 maal deel aan de PC, wat 
heel wat zegt over het hoge niveau waarop hij kaatst en presteert. In 2007 
debuteerde Tjerck op de PC. Hij deed dit toen niet met zijn eigen vrije formatie-
partuur, maar als vervanger van de geblesseerde Herman Sprik in een partuur 
dat verder werd gevormd door Johan Abma en Arie den Breejen. In 2008 nam 
Tjerck deel met zijn maten Pieter Bakker en Tjibbe Hansma. In 2013 verscheen 
Tjerck op de PC in het veld met Peter van Zuiden en Gerrit Jan Duiven en vorig 
jaar deed Tjerck mee, samen met de vrije formatiematen Michiel Scheepvaart en 
Erwin Zijlstra. Tot nog toe kon op de PC nog geen succes(je) worden geboekt, 
maar wie weet wat er nog in het vat zit. 
 
Vorig seizoen wordt door Tjerck omschreven als een topseizoen, waarin hij 
samen met zijn maten heerlijk heeft gekaatst op zowel hoofdklasse- als 1e 
klaswedstrijden en waarin bovendien regelmatig prijzen binnen werden gesleept. 
Voor het komende seizoen heeft Tjerck wederom “gesteld” met Michiel 
Scheepvaart en Erwin Zijlstra. Samen met deze sterke kaatsmaten wil hij er dit 
jaar weer vol voor gaan en proberen tenminste het seizoen 2014 te evenaren. 
 

 
Wergea 2014. Van links naar rechts: Erwin Zijlstra, Michiel Scheepvaart, Tjerck Karsten. 
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Tjerck vindt kaatsen nog steeds een heel mooi spelletje (zeker om zelf te doen), 
maar hij vindt wel dat er veranderingen nodig zijn om het spel weer wat 
aantrekkelijker te maken voor het publiek. Niet voor niets lopen de 
bezoekersaantallen bij de hoofdklassewedstrijden al jaren terug.  Dat de pers 
vooral de negatieve punten tijdens de hoofdklassewedstrijden benadrukt (met 
name waar het gaat over het grote aantal buitenslagen tijdens partijen) vindt 
Tjerck begrijpelijk, maar de negativiteit wordt naar zijn mening vaak wel veel te 
ver doorgevoerd, terwijl positieve zaken te weinig worden belicht. Er zijn de 
laatste jaren diverse wijzigingen doorgevoerd, sommige daarvan pakten volgens 
Tjerck positief uit (bijvoorbeeld 1 opslaglijn), andere pakten naar zijn mening 
minder goed uit (bijvoorbeeld de mogelijkheid om scheef op te mogen slaan met 
als gevolg nog meer buitenslagen). Te veel wijzigingen in korte tijd is niet goed 
voor het karakter van de kaatssport, terwijl ook het steeds terugkerende “gedoe” 
rond de kaatswant het imago van kaatsen geen goed doet. Een pasklare 
oplossing om het publiek weer massaal terug te winnen voor met name het 
hoofdklasse kaatsen heeft ook Tjerck niet. In de basis blijft kaatsen voor Tjerck 
echter nog steeds een prachtige sport om zelf te doen of naar te kijken. 
 
Als voorinse uitkomen voor Bolsward in het afdelingspartuur is iets wat Tjerck 
wel graag zou willen, maar hij beseft dat de concurrentie voor zijn perkplaats 
groot is in Bolsward, al voelt hij zich absoluut niet minder dan de mannen die 
daar nu meestal staan. Het bestuur stelt naar eer en geweten het 
afdelingspartuur samen en als hij niet wordt verkozen heeft hij daar vrede mee, 
daar doet Tjerck niet moeilijk over. Dan maar kaatsen in Bolsward 2, dat is ook 
leuk! Door zijn werk kan Tjerck eigenlijk niet veel trainen voor het kaatsen. 
Tijdens het kaatsseizoen komt hij over van Texel om op de woensdagavond te 
trainen. Buiten het kaatsseizoen werkt hij als lid van de Koninklijke Marine aan 
zijn conditie. Als militair doet hij veel aan sport en op die manier zorgt hij er voor 
dat hij fit is en blijft. 
 
De mooiste prijs die Tjerck in zijn kaatscarrière heeft gewonnen was de 3e prijs 
van Hartwerd op de Freule van 2004 (samen met de maten Jan Bouma en 
Sjoerd Teake Kooistra). Het publiek dat achter Hartwerd stond en dat de 
sympathie voor de jongens op het veld luid en duidelijk liet merken (zelfs na 
afloop van de verloren halve finale gingen de spreekkoren voor Hartwerd nog 
door), de impact die het winnen van deze prijs had op het dorp, de huldiging: het 
zijn allemaal zaken die veel indruk op hem hebben gemaakt en die hem 
zichtbaar nog steeds helder voor de geest staan. 
 
Tenslotte wil Tjerck nog één ding kwijt. Hij heeft altijd met veel plezier gekaatst in 
Hartwerd en daar met name ook genoten van de veel geroemde Hartwerder 
gezelligheid in en om het veld. Naar zijn mening doet Bolsward wat dat betreft 
echter niets onder voor Hartwerd. Ook in Bolsward is het erg gezellig in en om 
het veld en heerst een echte kaatssfeer. Tjerck komt graag naar ’t Oordje om 
daar als kaatser of als toeschouwer van te genieten. 
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Wij wensen deze altijd enthousiaste en stijlvolle Bolswarder topkaatser heel veel 
succes toe in het komende seizoen. 
 
Roel Venema. 
  

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 
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12 Prijspuzzel 
 
Woordzoeker 
Streep alle woorden uit de lijst door in de puzzel. De overgebleven letters vormen 
een zin en is tevens de oplossing. Geef de juiste oplossing voor  30 april door via  
Jose.siemensma@home.nl of gooi de oplossing door de brievenbus in de 3e 
Hollandiastraat 5.  De winnaar krijgt  een leuke prijs! 
 

 
 

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 2015 

 
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:Jose.siemensma@home.nl
mailto:info@koemarkt-belastingadvies.nl
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13 Sponsors 
 

Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

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

United Coffee Cosponsor Hfdkl. weekend 

Hochwald Foods Nederland BV Cosponsor Hfdkl. weekend 

Agricola Makelaardij Cosponsor 

E.S.B. Catering & Verhuur Tent op hoofdklasse weekend 

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 

 
 
 
 
 

 



 

 

  



 


