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1  Jaarvergadering 
 
 

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

VRIJDAG 8 MAART 
 

Tijdstip : 20.00 uur 
 

Locatie: Kantine van KV Bolsward 
 
AGENDA: 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Notulen jaarvergadering 9 maart 2018 (zie www.kvbolsward.nl) 
 

4. Jaarverslag 2018 (zie vanaf pag. 21) 
 

5. Financieel verslag 2018 
 

6. Verslag Kascommissie 
 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
 

8. Begroting 2019 
 

9. Bestuursverkiezing 
- De heren Lammert Leeuwen en Bertus Veldman zijn periodiek aftredend en herkiesbaar.  

 

10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2019 
 

11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 14 
maart 2019 

 

12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 14 maart 2019 
 

13. Rondvraag  
 

14. Pauze 
 

15. ‘Oer grinzen hinne’ - Janneke Pagels vertelt over haar collecties kaatsballen en 
kaatspostzegels afkomstig uit diverse landen van over de hele wereld. 

 

16. Sluiting 
 

 

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 
 

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

Bestuur    

Voorzitter Lammert Leeuwen 0515 - 532193 

Secretaris 
Janneke Pagels   
 

 secretaris@kvbolsward.nl  
0515 - 572014 

Penningmeester Clara Houtsma 0515 - 532193 

Ledenadministratie & 
kantinezaken 

Bertus Veldman 0515 - 856663 

Jeugdafdeling José Cuperus-Siemensma 0515 - 581677 

Algemeen 
Roel Venema  
Gert Jan Abma 

0515 - 572180 
06-25271212 

Algemene zaken /  
Materiaal en kleding 

Frans Boersma 06-18992351 

e-mailadres KV Bolsward  info@kvbolsward.nl  

Jeugdcommissie 

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

e-mailadres en 
 

opgave jeugd 
 jeugd@kvbolsward.nl 

 

Ledenpartijen opgave senioren 
 

Gijsbert Knol, 06-10942568 

 opgave@kvbolsward.nl 
 

Competitieleiders Senioren 
 

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

Veldconsul 
 

Jan Tiesma, tel. 0515 - 575076 

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

Het afgelopen jaar kregen we twee 
medailles in de kast. De schoolmeisjes 
werden op het NK tweede en we kregen, 
eindelijk, de medaille van de tweede prijs 
op de Ald Meiers van een flink aantal jaar 
terug. Maar we hebben ons flink laten 
zien. Zo maakten de jongens pupillen de 
latere winnaar St.-Annaparochie op het 
NK flink moeilijk. En wat te denken van 
de individuele kampioenen die we net 
kregen voor het jaar 2018 zijn ogen 
sloot? Marieke Beckers, Noa Elzinga, 
Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma werden 
Nederlands Kampioen op het Nederlands Kampioenschap Wallball in november.  
De vooruitzichten om de prachtige medaillekast volgend jaar verder te vullen zijn 
goed. Het is natuurlijk de vorm van de dag die dat bepaalt. 
 

Hoogtepunt van het afgelopen 
seizoen was natuurlijk dat twee 
van onze leden, Peter en 
Thomas van Zuiden, aan het 
einde van de PC-dag met de 
kransen om voor de PC-tent 
stonden. Wat een dag!! Voor wie 
er bij was of het op de televisie 
heeft gezien een dag om nooit te 
vergeten. Op de receptie in 
Franeker hebben we de PC-
winnaars, naast de broers Van  

Zuiden was dit Allard Hoekstra en hun begeleider Hilbrand Smit, verblijd met een 
prachtige fotocollage op glas. Ik denk dat deze collage bij iedereen een passend 
plekje heeft gekregen.  
 
Tijdens de nacht van de nacht deed 
onze vereniging mee aan Bolsward op 
‘e Strún. Dit werd voor onze vereniging 
een geweldig succes. We hadden een 
filmpje gemaakt van het afgelopen 
seizoen. Meer dan 700 bezoekers 
konden we verwelkomen. De 
koffieverkopers konden maar net de 
klanten bedienen. Het leuke was ook 
nog dat de meeste deelnemers bijna 
nooit op ’t Oordje komen. In elk geval 
weten ze nu wel waar ’t Oordje is. 

 
Rixt Blanke, Noa Elzinga en Femke Folkerts 

Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 
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Verheugend was ook dat het 
aantal deelnemers aan het 
competitiekaatsen op woensdag 
na jaren van neergang weer een 
stijgende lijn vertoonde. Hulde 
voor degenen die hiervoor 
mensen hebben gemotiveerd 
naar het kaatsveld te komen om 
wekelijks een balletje te slaan.  
Daarnaast was ons nieuwe 
onderdeel, straatkaatsen, een 
succesnummer. Dit wordt dan 
ook in het komende seizoen 
herhaald.  
 
Oplettenden hebben natuurlijk gezien dat er veranderingen plaatsvinden aan de 
kleedkamers. Als het goed is, is alles voor het komende seizoen gereed. Er zijn 

nieuwe wc’s gekomen, nieuwe kozijnen 
geplaatst, de douches zijn 
gemoderniseerd, alles opnieuw 
geschilderd en er zijn stopcontacten in 
de kleedkamers gekomen. Hulde voor 
de vrijwilligers die dit weer voor elkaar 
boksen. En natuurlijk de stichtingen 
(Anthony Gasthuis, Weeshuis, HNCE en 
Fonds Bolsward-Dronrijp 1993) die ons 
weer van financiële middelen hebben 
voorzien om dit weer mogelijk te maken. 
Onze gehele accommodatie voldoet 
hiermee weer aan alle eisen van de tijd. 
 

 
U hebt het al in de gaten. Ook in 2019 kunt u ’t Oordje niet missen. Daar moet u 
heen. Op bladzijde 75 en 76 vindt u de volledige activiteitenagenda. Daarnaast is 
deze agenda als ‘iCalendar’ te downloaden van de website www.kvbolward.nl 
voor in uw digitale Outlook agenda, zodat u niets hoeft te missen. We zien elkaar 
weer in maart bij de jaarvergadering en anders in april op ’t Oordje! 
 

Lammert Leeuwen 

  

 
Cor Jacobsen, Anneke Tuinenga en Bauke Cuperus 

 
Kapitein Haak met Tjitte Reitsma, 
Reinder Meulenaar en Remco Yska 
Fenna Cuperus, Iris Haga en Judith Cuperus 

http://www.kvbolward.nl/
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2.3 Contributie en ledenadministratie 
 
De contributie voor 2019 blijft hetzelfde. Dat betekent 
dat de contributie voor 2019 € 27,50 is. 
 
Degenen die automatisch betalen moeten er rekening 
mee houden dat de contributie begin maart 2019 van 
hun rekening wordt afgeschreven. 
 
Het kan natuurlijk zijn dat u een andere bank hebt. Het 
nieuwe rekeningnummer geeft u dan natuurlijk even 
door aan onze ledenadministratie.  
 
Om dit boekje elk jaar in de goede brievenbus te krijgen is het van groot belang 
dat adreswijzigingen worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit gaat niet 
vanzelf; u moet dit zelf doen.  
 
 
Een berichtje aan: 
 

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

         is al voldoende! 
 
 
 
2.4 Bijdrage trainingen/competitiekaatsen jeugd 
 
We hebben besloten dat met ingang van het seizoen 2019 van iedereen die 
deelneemt aan de jeugdtrainingen, naast de contributie, een bijdrage van € 15,00 
in rekening te brengen. Dit omdat de kosten van onze vereniging met name voor 
het onderdeel jeugd steeds hoger worden. Een 
bijdrage voor de trainingen is niet ongewoon in 
de kaatswereld. Veel verenigingen doen dit al.  
 
Je betaalt alleen de € 15,00 als je vaker dan 
drie keer op de trainingen komt of meer dan drie 
keer aan het competitiekaatsen meedoet. De 
bijdrage van € 15,00 wordt aan het einde van 
het seizoen in rekening gebracht en 
afgeschreven. 
 
 
 
  

mailto:info@kvbolsward.nl
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2.5 Nieuws van de Club van 25 
 
Vorig jaar had de Club van 25 ongeveer 81 leden, wat een opbrengst betekende 
van ruim € 2.000.  
 
De Club van 25 is geen gezelligheidsvereniging, maar is er om de kaatsvereniging 
financieel te ondersteunen. De hele opbrengst komt ten goede aan onze 
vereniging. Met de bijdrage kunnen nieuwe zaken in gang worden gezet.  
 
De opbrengst is in 2018 helemaal besteed aan de aanschaf van twee parasols en 
de aanschaf van een nieuwe omroepinstallatie.  
 
Nu de kleedkamers worden gerenoveerd is het vanzelfsprekend dat de opbrengst 
in 2019 voor dit project wordt ingezet. 
 
Wilt u de kaatsvereniging ook extra financieel ondersteunen? Dan kunt u zich 
aanmelden door een mailtje te sturen naar  info@kvbolsward.nl. 
 
Zij die hun bijdrage automatisch betalen moeten er rekening mee houden dat deze 
donatie in mei 2019 wordt afgeschreven. 
 

 

 

 

  

mailto:info@kvbolsward.nl
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3 Voor de jeugdcategorie 
 

3.1 Berichtje van de trainers 
 
Wat hadden we weer een leuk seizoen. Afgelastingen kwamen bijna niet voor en 
meestal scheen de zon. Was het daar om begonnen? Nee, natuurlijk niet.  
Als KV Bolsward pakten we ook dit jaar flink wat prijzen. Wel een beetje minder 
dan vorig jaar, maar dat komt doordat de meesten van jullie eerste jaars zijn in hun 
categorie. 
 
Ook in 2019 gaan we er weer tegenaan. Zowel op KNKB-, als op Federatie en op 
Ledenniveau. De trainingen zijn voor het komende jaar weer rond. Wel zijn er een 
paar kleine wijzigingen. Zo is Lammert geen trainer meer. Daarvoor in de plaats 
komen Roel Venema en Géjanna Dijkstra. 
 
Ook hebben we nu een trainingscoördinator. Dat is Janny Yntema uit Witmarsum. 
Zij gaat er voor zorgen dat er meer doelgericht wordt getraind. 
 
We rekenen er op dat jullie ook in 2019 allemaal minimaal een keer voor de tent 
zullen staan. Want daar doen jullie en wij het voor. 
 
Marco, Dirk, Idske, Roel, Janny, Géjanna, Julian en Gert Jan 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
3.2 Ouders jeugdleden van harte welkom op de ledenvergadering 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward met 
nadruk ook de ouders van onze jeugdleden uit om de 
ledenvergadering bij te wonen. In de regel zijn de ouders geen lid 
van onze vereniging, maar toch stelt ons bestuur hun aanwezigheid 
op prijs. Graag vernemen wij namelijk ook uw mening over zaken die 
binnen onze vereniging spelen.  
 
U bent dan misschien wel geen lid, maar uw kind of kinderen zijn dat wel, wij vinden 
het daarom belangrijk dat ook u in deze vergadering aanwezig bent en een eigen 
inbreng kunt hebben. De vergadering is op vrijdag 8 maart en vindt plaats in onze 
kantine, aanvang 20.00 uur. De agenda treft u in dit clubblad aan (blz. 5). 
 
Het bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward 
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3.3 Competitie- en trainingsavonden 
 
Maandag 8 april, na het trainingsweekend, beginnen de trainingen. De competitie 
begint dezelfde week en is net als vorig jaar op donderdag.  Op maandag trainen 
de beginners en kabouters een uur en de welpen, pupillen en schooljeugd één uur 
en een kwartier. De beginners en kabouters beginnen om 17.30 uur. De training 
van de andere categorieën begint om 18.30 uur. 
De jongens en meisjes trainen op woensdag. Zij beginnen om 18.00 uur en de 
training duurt een uur. Aansluitend kunnen zij meedoen aan het competitiekaatsen 
bij de senioren. 
Op donderdag trainen de beginners en kabouters weer een uur en zij beginnen 
ook weer om 17.30 uur. De schooljeugd, welpen en pupillen beginnen weer om 
18.30 uur en trainen een half uur. Aansluitend is er competitiekaatsen. 
 
Mocht het op een dag zulk slecht weer zijn dat de training wordt afgelast dan zien 
jullie dit op de site www.kvbolsward.nl. De afgelasting wordt voor 17.15 uur op 
de site gezet. 
 

Voordat de trainingen beginnen volgt er voor de jeugd nog nadere 
informatie. Deze informatie komt uitsluitend via de email. 

 

Categorie Trainingsdagen 

Kabouters (geboortejaar 2011 en hoger) maandag en donderdag 17.30 uur 

Welpen (geboortejaar 2010 en 2009) maandag en donderdag 18.30 uur 

Pupillen (geboortejaar 2008 en 2007) maandag en donderdag 18.30 uur 

Schooljeugd (geboortejaar 2006 en 2005) maandag en donderdag 18.30 uur 

Jongens en meisjes (geboortejaar 2004, 2003  
en 2002) 

woensdag 18.00 uur 

 
 
3.3 Jeugdledenwedstrijden en activiteiten in Bolsward 
 

Datum Ledenwedstrijd jeugd  Aanvang 

zo. 3 mrt Spekjespartij tot 14 jaar met Burgwerd en Exmorra 12.00 uur 

za. 6 april Start Kaatsseizoen, kaatstrainingsdag 12.00 uur 

ma. 8 april Start training en competitie 18.00 uur 

zo. 28 april Ouder-Kind partij, sponsor Detmar en Troost Notarissen 13.00 uur 

za. 1 juni Federatiewedstrijd jeugd 13.00 uur 

wo. 5 juni Schoolkaatsen 13.30 uur 

do. 6 juni 
Avondledenwedstrijd Kabouters en Welpen, sponsor 
Sporthuis A.P. van der Feer 

17.00 uur 

zo. 9 juni Jeugdledenpartij in Exmorra met Burgwerd en Hartwerd 11.00 uur 

http://www.kvbolsward.nl/
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Datum Ledenwedstrijd jeugd  Aanvang 

do. 20 juni 
Avondledenwedstrijd Pupillen en Schooljeugd,  
sponsor Sporthuis A.P. van der Feer 

17.00 uur 

wo. 10 juli Avondwedstrijd vrije formatie voor jeugdleden vanaf 14 jr. 17.00 uur 

do. 11 juli Feestpartij, avondwedstrijd voor leden tot 14 jr. 17.30 uur 

do. 22 aug. 
Avondledenpartij tot 14 jr. (Patatpartij),  
sponsor Lunchroom Miedema 

16.00 uur 

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

 
 

HANDIGE OPTIE: u kunt de jeugd agenda 2019 van KV Bolsward 
als ‘iCalendar’ downloaden van onze website www.kvbolsward.nl 

voor in uw digitale agenda, zodat u niets hoeft te missen. 
 
 

 
3.4 Federatiewedstrijden jeugd 2019 
 
In het komende seizoen 2019 zijn er binnen de Federatie weer een groot aantal 
wedstrijden voor welpen, pupillen en schooljeugd. Meer informatie over de 
Federatiewedstrijden staat in het speciale informatieblad dat ieder jeugdlid in april 
krijgt. 
 
Datum Vereniging Soort Tijd 
za. 11 mei Gaast  13.00 uur 
za. 18 mei Burgwerd  13.00 uur 
za. 25 mei Schettens  13.00 uur 
za. 1 juni Bolsward  13.00 uur 
za. 8 juni Exmorra  10.00 uur 
za. 15 juni Kimswerd  10.00 uur 
za. 29 juni Witmarsum  10.00 uur 
za. 6 juli Arum  10.00 uur 
za. 13 juli  regiowedstrijd zie www.knkb.nl 
za. 20 juli Lollum  10.00 uur 
za. 27 juli Cornwerd  10.00 uur 
za. 3 aug Hartwerd  10.00 uur 
za. 10 aug Pingjum  10.00 uur 
za. 17 aug Workum  10.00 uur 
za. 24 aug  regiowedstrijd zie www.knkb.nl 
za. 31 aug  slotwedstrijd 10.00 uur 

 

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

www.KNKB.nl   

mailto:jeugd@kvbolsward.nl
http://www.kvbolsward.nl/
http://www.knkb.nl/
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4 Kledingbeheer 
 
 
De kledingbeheerder is Frans Boersma, tel. 06-18992351  
 
Door elkaar loten ( d.e.l.)  shirts 
Wanneer je  naar de Federatie- of KNKB wedstrijden gaat is het mogelijk om een 
‘door elkaar loten shirt’ te lenen of te kopen van KV Bolsward. De kleding kan op 
het ’t Oordje’ worden afgehaald op zatermiddag 20 april (tijdens Tweekamp Den 
Haag) van 15.00 uur tot 16.00 uur. Voor het inleveren krijgen de kledinggebruikers 
een e-mail. 
 
Afdelingstenue 
De kleding voor de afdelingswedstrijden wordt beschikbaar gesteld door KV 
Bolsward. Het afdelingstenue wordt alleen gedragen tijdens officiële 
afdelingswedstrijden. De kleding wordt verstrekt via de trainers/begeleiders, 
wanneer de afdelingsparturen zijn samengesteld. 
 
Trainerstenue 
De kleding voor de trainers van KV Bolsward wordt alleen gedragen tijdens de 
trainingsuren en het competitiekaatsen van de Jeugdafdeling van KV Bolsward. 
 
 
Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

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

 Voor het gebruik van de d.e.l. shirt (broekje kun je gratis mee krijgen) wordt  € 
20,- betaald, het bedrag is opgebouwd uit € 15,- borg en € 5,- voor het 
kledingfonds.  

 D.e.l. shirt kan ook worden gekocht voor € 20,-. 

 Aan het einde van het seizoen wordt de borg terugbetaald mits de kleding 
schoon en in goede staat wordt ingeleverd. Dit is ter beoordeling aan de 
kledingbeheerder. 

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

 
Onderhoud/wasvoorschriften kleding 
Om de opdruk en de kleuren van je tenue lekker fris en mooi van kleur te houden 
geven we je het volgende advies : 

 Wassen op maximaal 40°C.  

 Gebruik alleen wasmiddelen zónder bleek of wasverzachter. 

 Shirt binnenste buiten wassen.  

 Na het wassen niet in de wasdroger.  

 Bij snelle handwas niet wrijven, wel knijpen.  

 Bedrukking niet strijken.  

 Niet chemisch reinigen.  
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5 Competitie en Federatie senioren in 2019 
 
5.1  Competitiekaatsen Dames en Heren 
 
We beginnen weer op woensdag 10 april 2019 met het competitiekaatsen en de 
laatste competitie-avond is woensdag 4 september 2019. De aanvang is zoals 
gewoonlijk om 19.00 uur en na de aanmelding worden de parturen vastgesteld. 
De inleg bedraagt € 1,- per avond of € 12,-  voor de gehele competitie. Tijdens de 
Heamiel, PC en de Freule wordt er op de dinsdagavond gekaatst. 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is de kantine iedere competitie-avond open. 
Op de laatste competitie-avond (4 september 2019) worden de prijzen uitgereikt. 
In het jaarverslag, op pagina 52 in dit clubblad, staat de uitslag en het verloop van 
het seizoen 2018 beschreven. 
 

Komt allen naar ons kaatsterrein ’t Oordje. Tot 10 april 2019! 
 
De competitieleiders,  

Wopke Stienstra en Pieter Feenstra. 
 
 

 
 
 
 
 
5.2 Federatieprogramma senioren 

 
Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum worden er ook 
in 2019 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 DEL 

Heren 
ja of nee 

Dames 
ja of nee 

za. 1 juni Exmorra DEL (Bruniapartij) ja A/B nee 

za. 13 juli Bolsward * VF (Súdwest-Fryslân) ja A/B/C ja 

za. 20 juli Exmorra VF ja A/B ja 
Aanvang 11.00 uur  (* = 9.30 uur) 

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

    
 

 
 

 

  
 

 
    

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/www.KNKB.nl
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6 Agenda’s wedstrijden 

 
6.1 Jeugd wedstrijden en activiteiten in Bolsward 
 

Datum Wedstrijd  Aanvang 

zo. 3 mrt Spekjespartij tot 14 jaar met Burgwerd en Exmorra 12.00 uur 

za. 6 april Start Kaatsseizoen, kaatstrainingsdag 12.00 uur 

ma. 8 april Start training en competitie 18.00 uur 

zo. 28 april Ouder-Kind partij, sponsor Detmar en Troost Notarissen 13.00 uur 

za. 1 juni Federatiewedstrijd jeugd 13.00 uur 

wo. 5 juni Schoolkaatsen 13.30 uur 

do. 6 juni 
Avondledenwedstrijd Kabouters en Welpen, 
sponsor Sporthuis A.P. van der Feer 

17.00 uur 

zo. 9 juni Jeugdledenpartij in en met Exmorra, Burgwerd en Hartwerd 11.00 uur 

do. 20 juni 
Avondledenwedstrijd Pupillen en Schooljeugd, 
sponsor Sporthuis A.P. van der Feer 

17.00 uur 

wo. 10 juli Avondwedstrijd vrije formatie voor jeugdleden vanaf 14 jr. 17.00 uur 

do. 11 juli Feestpartij, avondwedstrijd voor leden tot 14 jr. 17.30 uur 

do. 22 aug. 
Avondledenpartij tot 14 jr. (Patatpartij), 
sponsor Lunchroom Miedema 

16.00 uur 

 

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

Datum Aanvang 

Zondag 17 maart  in Sporthal De Middelzee 15.00 uur tot 16.30 uur 

woensdag 8 mei 18.00 uur 

woensdag 22 mei  Wallball kampioenschap groepen 7 en 8 
   van de basisscholen in Bolsward 

18.00 uur 

Woensdag 12  juni 18.00 uur 

Woensdag 24 juli 18.00 uur 

Dinsdag 20 augustus 18.00 uur 

Woensdag 4 september afsluiting seizoen 18.00 uur 

 
Opgave voor de toernooien voor de jeugd is mogelijk tot en met de maandagavond 
voor het toernooi. Opgave kan via jeugd@kvbolsward.nl.  
 
Data training voor jeugd: Op de woensdagen 1,15 en 22 mei is er van 18.00 – 
19.00 uur een Wallball training voor de jeugd. Opgave bij Gert Jan Abma.  

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

Ledenwedstrijden en overige wedstrijden 

Datum Activiteit Soort wedstrijd Aanvang 

Zondag 10 
feb. t/m 

zondag 7 
april 

Zaaltraining 
Elke zondag wintertraining senioren in 

Sporthal De Middelzee 

10.00 uur 
tot  

12.00 uur 

woensdag 
10 april 

Competitie Start competitiekaatsen senioren 19.00 uur 

zaterdag 
20 april 

Tweekamp 
Den Haag – 
Bolsward 

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in 
Bolsward. Commissie regelt samenstelling 

parturen 
14.30 uur 

woensdag 
22 mei 

Primerapartij 
Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 

jaar) 
18.30 uur 

zaterdag 
1 juni 

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

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

zondag 
16 juni 

Familiekaatsen  
Installatiebedrijf 
F. van der Pol 

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

VOLLEDIGE NAMEN DOORGEVEN 
11.00 uur 

zaterdag 
22 juni 

Bedrijfskaatsen 
Kaatspartij voor bedrijven 

Organisatie Bedrijfskaatscommissie 
10.00 uur 

donderdag 
27 juni 

Politiekaatsen 
Kaatswedstrijd voor politieambtenaren 

Organisatie Politie Bolsward 
10.00 uur 

zondag 
7 juli 

Pearkekeatsen  
Slagerij Y.de Boer 

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

11.00 uur 

zaterdag 
13 juli 

Súdwest-
Fryslânpartij 

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de 
gemeente 

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

9.30 uur 

zondag  
28 juli 

Vrienden-partij 
Kaatswedstrijd voor zowel leden als niet-

leden 
11.00 uur 

zondag 
4 aug. 

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

met Hartwerd 
11.00 uur 

woensdag 
14 aug. 

Avondpartij 
Avondledenwedstrijd senioren  

(vanaf 14 jaar) 
18.30 uur 

woensdag 
donderdag 
en vrijdag  
28-30 aug. 

Straatkaatsen 
Ledenwedstrijd op straat in de binnenstad 

voor alle inwoners van Bolsward 
18.30 uur 

zondag 
8 sept. 

Diekje-partij  
Vrije formatiewedstrijd voor leden en niet 

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

11.00 uur 

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

http://www.swfpartij.nl/
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6.4 Wallball senioren wedstrijden 
 

Datum Aanvang 

Zondag 17 maart in Sporthal De Middelzee 16.30 uur tot 18.00 uur 

Vrijdag 24 mei 19.00 uur 

Vrijdag 21 juni 19.00 uur 

Vrijdag 26 juli 19.00 uur 

Vrijdag 6 september  afsluiting 19.00 uur 

 

Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl tot en met de 
woensdagavond voor het toernooi. 

 

Voor alle ledenwedstrijden geldt: 
- Iedere deelnemer heeft een functie, m.a.w. een balkeerder is niet 

toegestaan; 
- Inleg is € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Voor het Pearkekeatsen 

geldt een inleg per paar van € 7,50. Voor de Familiepartij en de Diekjepartij 
geldt een inleg van € 10,00 per partuur. 

- Houders van wisselbekers worden verzocht deze tijdig in te leveren. 
 

HANDIGE OPTIE: u kunt de agenda 2019 van KV Bolsward als 
‘iCalendar’ downloaden van onze website www.kvbolsward.nl voor 

in uw digitale agenda, zodat u niets hoeft te missen. 
 
 
6.3 Officiële K.N.K.B. – wedstrijden in Bolsward 
 

Datum Wedstrijd Sponsor Aanvang 

zo. 26 mei Pupillen jongens d.e.l. 
Rabobank Sneek-
Zuidwest Friesland 

10.00 uur 

zo. 23 juni Pupillen Jongens afdeling + d.e.l.    10.00 uur 

za. 6 juli 
Schoolmeisjes d.e.l. A- en B-
klasse (+ herkansing) 

 10.00 uur 

vr. 12 juli Dames hoofdklasse uitnodiging 
Diverse kledingzaken in 
Bolsward 

14.30 uur 

zo. 14 juli Heren hoofdklasse vrije-formatie 
Familie Lunter HEMA en 
ETOS 

11.00 uur 

zo. 4 aug. 
Pupillen Meisjes d.e.l. A- en B-
klasse (+ herkansing) 

 10.00 uur 

za. 17 aug. 
Welpen jongens d.e.l. + 
herkansing 

 10.00 uur 

za. 17 aug. 
Welpen meisjes d.e.l. + 
herkansing 

Aannemersbedrijf A. 
Faber Sondel-Bolsward 

10.00 uur 

mailto:opgave@kvbolsward.nl
http://www.kvbolsward.nl/
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7  Jaarverslag 2018 Kaatsvereniging Bolsward 
 
7.1 Bestuurlijk 
 

Tijdens de Voorjaarsvergadering van 9 maart waren José Cuperus-Siemensma en 
Janneke Pagels periodiek aftredend. Opgemerkt is dat voor beide bestuursleden 
geldt dat het verlengen van een termijn van vier jaar waarschijnlijk te veel is. Gert-
Jan Abma had zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot het bestuur van KV 
Bolsward. Janneke, José en Gert-Jan werden door de leden voor een nieuwe 
periode (her-)benoemd.  
 
Het bestuur van KV Bolsward bestaat per 9 maart 2018 uit: 

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

 
7.2 Personalia 
KV Bolsward ontving een overlijdensbericht van Rients Hille Heins op 17 maart 
2018, Rients Heins is 73 jaar geworden. 
 
Op 21 mei 2018 is overleden Arjen Bogaard op de leeftijd van 78 jaar. 
 
7.3  Donatie 
KV Bolsward werd zeer blij verrast door een financiële gift van € 250,- afkomstig 
van Sjerp Vormeer uit Dieren. Op 6 jarige leeftijd is Sjerp verhuisd vanuit Bolsward 
naar Arnhem. Zijn vader richtte in Arnhem een buitenafdeling op en zo kwam Sjerp 
Vormeer in aanraking met de kaatssport; kaatsen is voor deze sporter altijd meer 
geweest dan een hobby. Als volwassene reisde Sjerp Vormeer ieder weekend 
naar het Noorden om een wedstrijd te spelen en al die jaren droeg hij KV Bolsward 
een warm hart toe. Sjerp Vormeer is reeds de 90 gepasseerd en een van de leden 
die het langst lid is van KV Bolsward.  
 
Van Stichting “Meerslag om Bolsward” ontving KV Bolsward op 2 juni € 1.000,- 
omdat deze Stichting werd ontbonden. 
 
7.4  Poiesz Jeugdsponsoractie 
KV Bolsward was één van de deelnemers aan de Poiesz Jeugdsponsoractie. Op 
zaterdag 3 maart was het KV Bolsward die de speciale aanbieding aan de klanten 
mocht aanprijzen; de gevulde koeken leverden extra punten op. De jeugdleden 
van KV Bolsward deden de hele dag hun uiterste best om zoveel mogelijk munten 
te verzamelen voor KV Bolsward. 
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De Jeugd Sponsor Actie leverde dit keer voor onze vereniging een bedrag op van 
€ 1.079,- . 
 

 
 

v.l.n.r. José Cuperus-Siemensma, Fenna Cuperus, Rianne Cuperus, Ilona Palsma en Iris Haga 
 
 
7.5 Wintertraining 
Op zaterdag 3 november 2018 startte de zaaltraining voor de jongste jeugd van 
KV Bolsward. Tot het begin van het veldseizoen 2019 trainen 19 jongens en 
meisjes in de gymzaal van de Sint Maartenschool onder leiding van Julian Faber. 
 
7.6 Zaalkaatspartij voor de jeugd op zondag 4 maart 
Terwijl andere jeugdigen op de schaatsen stonden, waren er maar liefst 33 
kaatsers van onze kaatsvereniging, KV Exmorra en KV Sparta Burgwerd in 
sporthal De Middelzee voor de jaarlijkse Spekjespartij. Er werd in 3 categorieën 
gekaatst, schooljeugd, pupillen en welpen. Elke categorie kaatste met drie 
verschillende lijsten en tussen de partijen door genoten de kaatsers van de 
spekjes. Uitslag: 
 
Welpen   

1e prijs: Fenna Cuperus (21 eersten voor, 10 tegen) 

2e prijs: Welmoed Steigenga (21 eersten voor, 12 tegen) 

3e prijs:  Kyano van Swinden Koopmans (18 eersten voor, 12 tegen) 

Pupillen    

1e prijs: Silvan Elzinga (21 eersten voor, 12 tegen) 

2e prijs: Hedwig Steigenga (18 eersten voor, 12 tegen. Punten laatste eerst +12) 

3e prijs:  Inge Blanke (18 eersten voor, 12 tegen. Punten laatste eerst -2) 

Schooljeugd    

1e prijs: Christiaan Wijnja (21 eersten voor, 14 tegen) 

2e prijs:  Hilde Stremler (18 eersten voor, 12 tegen. Punten laatste eerst +2) 

3e prijs:  Kees Bekema (18 eersten voor, 12 tegen. Punten laatste eerst -2) 
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Christiaan Wijnia Silvan Elzinga Fenna Cuperus 

 
7.7 Cor Knol winnaar spek- en bonenklassement  
Ook dit jaar werd er weer een wintertraining voor senioren georganiseerd. Op 8 
zondagen in de periode van 4 februari tot en met 25 maart kon van 10.00 tot 12.00 
uur in sporthal “De Middelzee” worden getraind. Mede door de deelname van 
enkele kaatsers uit Easterein (zeker voor herhaling vatbaar) was er dit jaar sprake 
van een goede deelname. Gemiddeld namen er 
meer dan 10 kaatsers deel aan de training die 
bestond uit een warming-up, een opslag- en 
uitslagtraining en een partij voor de 
trainingscompetitie. Met de onderlinge sfeer zat 
het, zoals gebruikelijk, wel weer goed tijdens 
deze zeer gezellige uurtjes in de sporthal. Cor 
Knol, al vele jaren een trouwe deelnemer aan 
deze training, slaagde er dit jaar in het spek- en 
bonenklassement te winnen dat aan de trainings-
competitie is verbonden (prijs: een portie bruine 
bonen, spekjes en een lading appelmoes). 

Roel Venema met winnaar Cor Knol. 

 
7.8 Schoolkaatsproject  
Het Schoolkaatsproject is ook dit jaar gegeven op alle vier 
basisscholen van Bolsward. De gymkaatslessen werden 

gegeven door Janny Yntema en 
Thomas van Zuiden. In drie 
achtereenvolgende weken 
leerden 227 kinderen uit de 
groepen 3 en 4 spelenderwijs de 
beginselen van het kaatsen. Aan 
het einde van de derde les was er voor iedereen een 
uitnodiging voor een gratis vervolgtraining van drie 
lessen op ’t Oordje. 

http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180416-WA0013-600x450.jpg
http://www.kvbolsward.nl/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180416-WA0009-600x450.jpg
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7.9 Spelletjesmiddag  
De spelletjesmiddag op het kaatsveld ’t Oordje vond plaats op vrijdag 20 april als 
afsluiting van het schoolkaatsproject voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 van 
de vier basisscholen. Onder prachtige weeromstandigheden streden 45 kinderen 
om de prijzen.  
Er waren acht onderdelen waarbij punten 
verdiend konden worden. De groepen 
kinderen werden begeleid door 
vrijwilligers en jeugdkaatsers van KV 
Bolsward. Er waren opdrachten zowel 
voor de onderhandse techniek als de 
bovenhandse techniek. De kinderen 
moesten kaatsborden raken, de bal 
slaan en er werd gebruik gemaakt van de 
kaatsmuren. Na alle onderdelen te 
hebben gedaan, werden de punten bij 
elkaar opgeteld en kregen de winnaars 
een mooie medaille en voor alle 
deelnemers was er een glas limonade.  
 

De prijswinnaars van de Spelletjesmiddag 
 

De winnaars van de jongens: 

1e prijs:  Twan van der Weg, De Bron, 130 punten 

2e prijs:  Steyn Wijbenga, De Bron, 121 punten 

3e prijs:  Jip Schrobber, De Opbouw, 92 punten 

4e prijs:  Evan Homma, Sint Maarten, 91 punten 

De winnaars van de meisjes: 

1e prijs:  Sybrich Ouderkerken, De Blinker, 135 punten 

2e prijs:  Mare Prinsen, De Opbouw, 122 punten 

3e prijs:  Naomi Ykema, De Bron, 109 punten 

4e prijs:  Elbrich Ouderkerken, De Blinker, 107 punten 

 

7.10 Verbeteringen accommodatie ‘t Oordje 
De kaatsmuren zijn nu compleet met vangnet. Ballen zoeken in het poepveldje 
tijdens het muurkaatsen is voorgoed verleden tijd. Met veel dank aan Frans 
Boersma, Jan Rijpma, Piet van Zuiden en Gert-Jan Abma. Wat is er een geweldig 
stuk werk verricht met een prachtig resultaat; dit vergroot ongetwijfeld het 
spelplezier van de wallballspelers 
 
De achterkant van de beide kaatsmuren zijn ook opgeknapt en voorzien van 
graffity kunst. 
 
Het terras voor de kantine is uitgebreid met twee fraaie parasols; ze bieden 
bescherming tegen de zon en zijn tevens een gezellige aankleding bij het nuttigen 
van een hapje en een drankje. 
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7.11 Start Veldseizoen 
De jeugd werd ingelicht door middel van een informatiebrief en uitgenodigd voor 
de veldtrainingen en de Jeugdcompetitie op maandag 9 april. 
Op woensdag 11 april was de start van het competitiekaatsen voor senioren onder 
leiding van Pieter Feenstra en Wopke Stienstra. De aanvang was zoals gewoonlijk 
om 19.00 uur en na de aanmelding werden de parturen vastgesteld. 
 
7.12 Trainingsweekend 
Op 29 april stond er voor de jeugd een trainingsdag op papier. Zo’n 30 jeugdleden 
stonden rond 9 uur te trappelen van ongeduld om te mogen beginnen. Elke 
deelnemer kreeg een mooi opvallend oranje shirt uitgereikt 
Onder de bezielende leiding van Idske Zijlstra werd er een fanatieke warming-up 
gedaan. Na de warming up was er een gezamenlijke training, wat vooral bestond 
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uit actief bezig zijn, het veld over sprinten, ballen keren en de speedladder 
bedwingen. Om even een beetje rust in de bouwen, was er vervolgens ranja en 
fruit. 
Na dit rustmoment  werden de groepen in hun eigen leeftijdscategorie ingedeeld 
en volgde een training op maat. Gelukkig waren er veel trainers en begeleiders, 
zodat iedereen de aandacht kreeg die ze verdienden. Vervolgens werd er een 
oefenpotje gespeeld, zodat het in de ochtend geleerde direct in de praktijk kon 
worden gebracht!  
Inmiddels was het bijna lunchtijd en de maagjes begonnen wel wat te knorren. 
Bertus en Emma zorgden ervoor dat iedereen voorzien werd van een lekker 
broodje knakworst en een broodje ham of kaas. 
 
Na de lunch stond er iets heel anders op het programma: Een bootcamp, gegeven 
door PC- koning en bootcampspecialist Thomas van Zuiden! Dit was wel 
spannend voor de jeugd, ze 
hadden hem al een groot net op 
de grond zien vastmaken en 
autobanden klaar zien zetten. 
Onder een net doorkruipen, snel 
door de autobanden stappen, 
over en onder banken en 
speedladders door en kleine 
horden zo snel mogelijk 
passeren kwamen aan bod. Alle 
jeugd deed enorm zijn best en 
de dag werd afgesloten met het 
maken van een groepsfoto. 

 
De training onder leiding van Géjanna Dijkstra en Peter van Zuiden 

 

 
De deelnemers en trainers van het trainingsweekend 
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7.13 Tweekamp Den Haag - Bolsward 
Net als voorgaande jaren is het kaatsseizoen in Bolsward geopend met de 
tweekamp tussen Den Haag en Bolsward. Elk jaar worden vijf partijen in Bolsward 
gespeeld en de winnende afdeling krijgt de krans. Deze wedstrijd wordt altijd op 
een zaterdag rond Koningsdag gespeeld en dit jaar was het dus op 28 april.  
 
Na drie partijen stond Bolsward voor met 2-1. De laatste twee partijen moesten 
dus de beslissing brengen. Even leek het er op dat Den Haag de vierde partij zou 
pakken, maar de Hagenezen bleven op 1 punt staan, omdat de partij toch nog 
naar Bolsward ging (5-5 en 6-2). 
Ook de laatste partij ging naar Bolsward, zodat de einduitslag 4-1 in het voordeel 
van Bolsward was. 
De krans voor de winnende voorzitter werd de volgende dag bezorgd bij Aafje van 
der Veen. Het was ongeveer een jaar geleden dat Koos was overleden.  
 
 

 
De deelnemers van de tweekamp Den Haag – Bolsward 

 
 
 

 
Gerben Bootsma en Werner Draaisma in actie tijdens de gezellige nazit. 
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7.14 K.N.K.B.-wedstrijden op ’t Oordje 
 

Dit jaar stonden er 8 K.N.K.B.-wedstrijden op het programma. Hier volgt een kort 
overzicht van deze wedstrijden.  
 
K.N.K.B. Pupillen jongens op zondag 6 mei 
Onder werkelijk schitterende weersomstandigheden werd het kaatsseizoen 2018 
voor de KNKB jongens pupillen geopend op het kaatsveld in Bolsward op zondag 
6 mei. Midden in de meivakantie stonden toch nog 46 jongens op het veld verdeeld 
in 23 tweetallen. 
 
Er werd sportief, maar wel fel gekaatst om de mooie prijzen. 
Natuurlijk waren er voor de winnaars kransen. Maar naast die 
krans was er als blijvend aandenken een gouden kaatsbal. De 
andere prijzen bestonden uit Primerabonnen. Mooie prijzen 
voor deze categorie. Wedstrijdsponsor was de Rabobank 
Sneek – Zuidwest Friesland. 
 
 

Winaarsronde   

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Brendt J. van Beem (Dronryp)  
Iwan Hiddinga (St.-Anne) 

Jesse Greidanus (Winsum) 
Clive van der Weerdt (Makkum) 

Reinder Meulenaar (Baard)  
Jelvin Kaper (St.-Anne) 

Verliezersronde   

1e prijs: 2e prijs:  
Stijn Scheffer (Sexbierum) 
Hidde Jorritsma (Lollum) 

Jelte Meesters (Bitgummole)  
Arjen B. Hofstra (Dronryp) 

 

 
 
K.N.K.B. Schoolmeisjes afdeling en door elkaar loten op zondag 27 mei 
Opnieuw schitterend weer in Bolsward. Nu bij de schoolmeisjes die kaatsten in 
een A- en B-klasse met verliezersronde. 
 
A klasse: 

1e prijs:  Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) en Iris Veltman (Dronryp) 

2e prijs:  Lieke van Loon (Makkum) en Senne Idsardi (Dronryp) 

B klasse: 

1e prijs:  Femke Folkerts (Bolsward) en Marije van der Molen (Stiens) 

2e prijs:  Marsha Boersma (Stiens) en Eline Dijkhuizen (Nijland) 

3e prijs:  Janna Posthumus (Jirnsum) en Rixt Blanke (Bolsward) 

B-klasse-verliezersronde 

1e prijs:  Romy Postma (Winsum) en Femke Alberda (Dronrijp) 

2e prijs:  Marije Kuperus (Bolsward) en Jetske de Boer (Hommerts) 
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v.l.n.r.  Marije van der Molen en Femke Folkerts 

 
 
K.N.K.B. NK meisjes in Bolsward op zaterdag 16 juni 
Makkum (Chantal de Witte, Lobke Vlasbloem en Anouk Smink) werd winnaar van 
het NK voor Meisjes in Bolsward. Zij prolongeerden hiermee hun titel. 
De overwinning was verdiend. In de eerste omloop wonnen zij in een spannende 
strijd van Easterein, in de tweede omloop werd Bolsward verslagen. Een zware 
strijd in de derde omloop tegen Sexbierum: Makkum kwam 1-4 voor, het werd 4-4 
en Sexbierum kwam op 5-4 voor, maar Makkum kreeg weer greep op de wedstrijd 
en won met 5-5, 2-6. Na een staand nummer volgde de finale tegen Winsum (Noa 
Slager, Marlies Bonnema en Anna Rob). Echt spannend was het niet, Makkum 
kaatste prima en won met 5-2, 6-6. De derde prijs was voor het duo van Jirnsum, 
Foke Jil Bakker en Dian Dijkstra.   
 
Afdeling 

1e prijs: Makkum,    Chantal de Witte, Lobke Vlasbloem en Anouk Smink 

2e prijs: Winsum,    Noa Slager, Marlis Bonnema en Anna Rob 

3e prijs: Jirnsum,    met het duo Foke Jil Bakker en Dian Dijkstra 
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De prijswinnaars van het NK Meisjes 

 
Dames Hoofdklasse d.e.l. op vrijdag 6 juli 
Onder prachtige weersomstandigheden werd op vrijdagmiddag de door-elkaar-
loten Dames Hoofdklasse gehouden met een deelname van 8 partuur. 
Kransensponsor was snackbar ‘De Tramhalte’. De waardebonnen die door de 
gezamenlijke dames modezaken van Bolsward waren aangeboden werden 
uitgereikt aan: 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Anne Monfils (Groningen) 
Jeska Terpstra (Easterein) 
Hamke Siegersma 
(Berltsum) 

Anne Berber Zeinstra 
(Leeuwarden)  
Sandra Hofstra (Dronryp)  
Manon Scheepstra 
(Leeuwarden) 

Tineke Dijkstra (Wjelsryp) 
Aukje van Kuiken 
(Kollumerpomp)  
Louise Krol (Ee) 

 

 
v.l.n.r.  Harmke Siegersma, Anne Monfils en Jeska Terpstra 
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HEMA-partij Heren Hoofdklasse Vrije Formatie zondag 8 juli 
Na twee moeizame partijen ging de winst in Bolsward naar Gert Anne van der 
Bols, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. De koningscommissie was 
eensgezind. De 3 keer 3 punten gingen naar Tjisse Steenstra die daarmee zijn 
koningstitel van 2017 prolongeerde. 
Moeizaam ging het niet in de finale. In een vlotte partij gingen na een 1-0 
achterstand de volgende zes eersten naar partuur Van der Bos. Op 5-1 en 6-0 
miste opslager Bauke Triemstra het perk. 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 
Gert Anne van der Bos 
Taeke Triemstra 
Tjisse Steenstra 

Bauke Triemstra 
Dylan Drent  
Hendrik Kootstra 

Enno Kingma 
Renze P. Hiemstra  
Hans Wassenaar 

 
De prijzen waren shorts in de 
clubkleuren van KV Bolsward. Elk short 
met daarvoor twee balletjes. In de 
balletjes zaten de geldprijzen; een heel 
kunstig op een origami manier 
gevouwen sterretje. Clara Houtsma 
was de bedenker van deze originele 
prijzen. Journalist Rynk Bosma 
omschreef het als volgt: Hiel tapaslik, 
de stjerren fan it keatsen mei ‘ballen yn 
de broek’ krije úteinlik de krânse 
omhongen. 

     Clara Houtsma toont de originele prijzen 

 
 

 
 

De opkomst van de beide parturen met scheidsrechter Hendrik Sweering voor de finale  
met aan de hand de toppers van de toekomst 
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K.N.K.B. welpen jongens en meisjes del op zaterdag 28 juli 
Zaterdag 28 juli waren de KNKB welpen jongens en meisjes te gast in Bolsward. 
Zij kaatsen beiden een door-elkander-lotenwedstrijd. In beide klassen stonden, na 
bijloten, slechts 9 parturen op de lijst. De eerste prijs was een krans en een mooie 
telegraaf. De andere prijzen waren luxe bekers. Allen geleverd door A.P. van der 
Feer uit Bolsward. 
 
Welpen meisjes 
De finale was wat eenzijdig. Linda van der Meer en Ilja Wijtma redden het niet 
tegen Manoek Scharringa en Aniek Koopmans. De laatsten wonnen met 5-3 en 6-
0. De eerste prijs in de verliezersronde was voor Lieke Tuinier en Marit Steigenga. 
Zij wonnen met 5-0 en 6-4 van Minke Tjalsma en Lotte-Ytsje Hoekstra. 
 
Welpen meisjes 

1e  prijs: Manoek Scharringa (Dronryp) en Aniek Koopmans (Witmarsum) 

2e  prijs: Linda van der Meer (Dronryp) en Ilja Wijtma (Jirnsum) 

3e  prijs: Noëlle Hiddinga (Sint-Anne) en Iris Haga (Bolsward) 

1e verl.: Lieke Tuinier (Makkum) en Marit Steigenga (Bolsward) 

 

 
Bertus Veldman en Emma Fazzi  als gastheer en gastvrouw in actie  

bij alle activiteiten van KV Bolsward. 

 
Welpen jongens 
In de finale verkochten Siete Wassenaar en Frans Oosterbaan hun huid duur, 
maar redden het niet op tegen Kyano van Swinden Koopmans en Ruurd 
Oosterbaan. De laatst genoemden wonnen met 5-3 en 6-2. 
De verliezersronde werd een prooi voor Joachim Schaaf en Mark Reitsma. Zij 
wonnen met 5-4 en 6-6 van Timo Poelmans en Niek Dijkstra. 
 
Welpen jongens 

1e  prijs: Kyano van Swinden Koopmans (Exmorra) en Ruurd Oosterbaan  
          (Scharnegoutum) 

2e  prijs: Siete Wassenaar (Minnertsga) en Frans Oosterbaan (Scharnegoutum) 

3e  prijs: Ale Reitsma (Baerd) en Jurre Dijkstra (Menaam) 

1e  verl.: Joachim Schaaf (Bitgummole) en Mark Reitsma (Tzummarum) 
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KNKB-50+ D.E.L. in A- en B-klasse op zaterdag 12 augustus 
De kransen in de A-klasse bij de 55+ in Bolsward waren zondag 12 augustus in 
Bolsward voor Piet Zondervan, Sipke Hiemstra en Sjoerd Nauta. Zij wonnen in een 
spannende finale met 5-5 en 6-2 van Dirk Poortstra, Sape Nauta en Ibo Nicolay. 
De A-klasse kaatste in twee poules van 4 parturen. 
 
In de B-klasse 15 parturen op de lijst. Wel moest er diverse keren worden bijgeloot. 
In de winnaarsronde ging de prijs naar Johan Wittermans, Joop Bootsma en Henk 
Mulder. Zij wonnen met 5-3 en 6-2 van Ate Bierma, Oeds Broersma en Auke 
Akkerman. 
 
A klasse: 

1e  prijs: Sjoerd Nauta (Heerenveen), Sipke Hiemstra (Easterein) en Piet  
  Zondervan (Jorwert) 

2e  prijs: Dirk Poortstra (St.-Jabik), Sape Nauta (Berltsum) en Ibo Nicolay  
  (Britsum) 

3e  prijs: Piet Machiela (St.-Jabik), Klaas Kramer (Dronryp) en Jacob Kamstra  
  (Franeker) 

B klasse: 

1e  prijs: Johan Wittermans (Sneek), Joop Bootsma (Reahûs) en Henk Mulder  
  (Dronryp) 

2e  prijs: Ate Bierma (Menaam), Oeds Broersma (Witmarsum) en Auke Akkerman  
  (Minnertsga) 

3e  prijs: Jan de Boer (Bolsward), Wibe Hoitinga (Boazum) en Jan Brandsma  
  (Grijpskerk) 

3e  prijs: Herman Radelaar (Rolde), Anne de Vries (St.-Anne) en Jan Heida  
  (Mantgum) 

Verliezersronde: 

1e  prijs: Henk Bloemsma (IJsselmuiden), Bertus Bootsma (Wommels) en Hielke  
  Postma (Bontebok) 

2e  prijs: Jan de Jong (Menaam), Gerrie Otter (Goutum) en Lubbert Schreiber  
  (St.-Annaparochie) 

 

 
De prijswinnaars van de KNKB 50+ d.e.l. wedstrijd 
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7.15 Leden- en overige wedstrijden 
 

Detmar en Troost Notarissen Ouder-Kindpartij op zondag 29 april 
Er waren 2 verschillende klassen in 3 poules, de jongste jeugd in poule 1 en de 
oudere jeugd was verdeel over poule 2 en 3. 
De regels waren simpel, de jeugd sloeg alles op en de ouderen moesten in het 
perk in het achterste vak blijven. Op die manier kwam de jeugd maximaal tot hun 
recht en konden ze optimaal hun kaatstalenten tonen. 
Ondanks het minder prettige weer werd er met veel plezier en enthousiasme 
gekaatst. 
 
Poule 1: Poule 2 en 3: 

1e prijs: Jildou Terpstra 1e prijs: Tymen Bijlsma en Diny van der Veen 

2e prijs: Minke Tjalsma 2e prijs: Marit Steigenga en Jetse Steigenga 

 

 
De prijswinnaars van Poule 2 en 3; Tymen Bijlsma en Diny van der Veen  

en Marit Steigenga en Jetse Steigenga 

 
A.P van der Feer  Jeugdledenpartij op donderdag 24 mei 
Voor de jongste jeugd, onze kabouters, stonden er kaats-gerelateerde spelletjes 
op het programma. Bij 5 verschillende onderdelen werden de vaardigheden getest.  
Bij de welpen werd er in poule vorm gekaatst en werd er na 3 partijen bepaald wie 
er vanavond het sterkste was. 
Bij de pupillen en de schooljeugd waren er helaas niet voldoende opgaves om 
deze categorieën apart te laten kaatsen en dus werd er ook bij hen gekaatst in 
poule vorm en dan iedere partij met een andere maat.  
 
Kabouter Jongens: Kabouter Meisjes 

1e  Mats van der Pol   1e  Rosanne Velting 

2e  Steijn Wijbenga 2e  Sybrich Ouderkerken 

Welpen: Pupillen en Schooljeugd: 

1e  Fenna Cuperus Jesse Velting en 
Hedzer Prinsen 

1e  Nanne Hooghiemstra 

2e  Ilona Palsma 

3e  Kees Bekema 
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Winnaars bij de welpen: v.l.n.r. Fenna Cuperus, Jesse Velting en Hedzer Prinsen 

 
Primera ledenpartij voor senioren op woensdagavond 30 mei 
Op woensdagavond 30 mei werd onder geweldige weersomstandigheden de 
Primerapartij verkaatst. Een partij die wordt gesponsord door Primera Bolsward.  
Het was alweer de derde editie van de Primerapartij en net als in de voorgaande 
edities werd gekaatst met drie verschillende lijsten. Er deden maar liefst 30 
kaatsers mee aan deze partij. De dertig deelnemers waren ingedeeld in een A-
categorie, een B-categorie en een C-categorie. In elke categorie van 10 kaatsers 
waren er 3 individuele prijzen te winnen. 
 
A klasse: B klasse: C klasse: 

1e  Leon Bekema (21-8)  1e Leo Bekema (18-12) 1e  Peter Siemensma (21-10) 

2e  Sander Bruinsma (21-11)  2e Bauke Cuperus (17-10) 2e  Johan Bruinsma (21-11) 

3e  Dietmer Kuperus (21-13)  3e Jan de Boer (17-13) 3e  Jan Houwer (15-13) 

 

 
De winnaars van de Primerapartij met in de krans v.l.n.r.;  

Peter Siemensma, Leon Bekema en Leo Bekema 
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Federatie WBW- Jeugdpartij op zaterdag 2 juni 
De jeugd van de Federatie WBW kon in Bolsward kaatsen in totaal zes 
verschillende categorieën. In totaal waren er 77 deelnemers. De meisjes welpen 
waren ingedeeld in een poule van 5 parturen. Elke partij begon op 2-2. Bij de 
jongens welpen waren vier parturen die ook in een poule kaatsten. De meisjes en 
jongens pupillen waren uiteindelijk met acht parturen. Zij kaatsten een gewone lijst 
met verliezersronde. De schooljongens waren ook acht parturen en de 
schoolmeisjes waren met zeven parturen. Ook deze categorieën kaatsten een 
gewone lijst met verliezersronde. De jongens en meisjes waren samen ook met 
zeven parturen die kaatsten met een gewone lijst en een verliezersronde. 
 

Welpen meisjes (5 parturen)  

1e prijs: Fenna Cuperus (Bolsward) en Ylza Wijbenga (Bolsward) 

2e prijs: Minke Tjalsma (Bolsward) en Denise de Witte (Makkum) 

Welpen jongens (4 parturen)   

1e prijs:  Rik v/d Weerdt (Makkum) en Jelmer Kuipers (Workum) 

2e prijs: Timo Poelmans (Bolsward) en Haye Tjeerdema (Makkum) 

Pupillen jongens en meisjes (8 parturen) 

1e prijs:  Jasper Hijlkema (Arum) en Thomas Tolsma (Arum) 

2e prijs: Mark Okkema (Witmarsum) en Jennifer de Jong (Witmarsum) 

Verliezersronde 

1e prijs: Roy de Vries (Arum) en Hedwig Steigenga (Exmorra) 

Schooljongens (8 parturen) 

1e prijs: Rinnert Tolsma (Arum) en Jildert Wijbenga (Arum) 

2e prijs: Nick Visser (Witmarsum) en Jesse v/d Heide (Arum) 

Verliezersronde 

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

Schoolmeisjes (7 parturen) 

1e prijs: Jellie van Abbema (Schettens) en Britte Buma (Schettens) 

2e prijs: Lynette Ypeij (Witmarsum) en Astrid Kappijne van de Copello (Nijland) 

Verliezersronde 

1e prijs: Fardou Jorritsma (Lollum) en Martzen Gerbrandy (Nijland) 

Meisjes en Jongens (7 parturen) 

1e prijs: Jan J. van der Kamp (Nijland) en Marwin Tolsma (Arum) 

2e prijs: Kevin Buma (Arum) en Nynke Groenveld (Bolsward) 

Verliezersronde 

1e prijs: Colin Baarda (Witmarsum) en Anna Brouwer (Arum) 

 
 
 
 
 
 

Ylza Wijbenga en Fenna Cuperus,  
de winnaars van de welpen meisjes 
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Schoolkaatsen voormalige gemeente Bolsward op woensdag 6 juni 
Op woensdag 6 juni was onder prachtige weersomstandigheden de jaarlijkse 
kaatspartij voor basisscholen van Bolsward. Er verschenen totaal 15 parturen op 
’t Oordje. Er werd sportief gekaatst en met 
behulp van de ouders als telegrafisten werd het 
een prachtige kaatsmiddag. 
De finale in de winnaarsronde tussen de Sint 
Maarten en De Blinker werd gewonnen door de 
Sint Maarten op de stand 5-2 en 6-0 toen Jurre 
Reitsma de kaats passeerde. Hiermee werd het 
partuur Jurjen van Dalfsen en Jurre Reitsma de 
schoolkaatskampioen van Bolsward. 
 
De finale in verliezersronde tussen De Bron 5 
en Sint Maarten 5  werd gewonnen door Sint 
Maarten 5 op de stand 5-4 en 6-6.  

Jurjen van Dalfsen en Jurre Reitsma 

 
Winnaarsronde: 

1e prijs:       Sint Maarten; Jurjen van Dalfsen en Jurre Reitsma 

2e prijs:      OBS De Blinker; Tymen Bijlsma, Mathijs Fontein en Jolle Ouderkerken 

3e prijs: Cbs De Bron 1; Silvan Elzinga, Edwin Yska en Remco Yska 

3e prijs: Cbs De Bron 3; Inge Blanke, Liset Feenstra en Ylza Wybenga 

Verliezersronde: 

1e prijs: Sint Maarten 5; Lieke Wietske Ettema en Aniek Koopmans 

2e prijs: Cbs De Bron 5; Marit Steigenga, Iris Haga en Minke Tjalsma 
 

 
BEBH-jeugdpartij op zondag 10 juni 
Zondag 10 juni was te Burgwerd de BEBH partij en kwam de jeugd van Bolsward, 
Exmorra , Burgwerd en Hartwerd in actie. 
De Schooljeugd (8 opgaves) vormde een poule, zodat ze allemaal 3x konden 
kaatsen. 
De pupillen hadden 6 opgaves, bij de welpen waren dit er 10 en werden beide 
categorieën samengevoegd. Deze 8 partuur kaatsten spannend om de prijzen in 
een winnaars en verliezersronde.. 
 
Pupillen / Welpen: Verliezersronde 

1e  Redmer Abma en Rouke Hooghiemstra 1e  Minke Tjalsma en Joran Bouwknegt  

2e  Stijn Feenstra en Liset Feenstra 2e  Allon Elzinga  en Lieke Ettema 

Schooljeugd: 

1e  Christiaan Wijnia en Nanne Hooghiemstra 

2e  Stefan Yska en Wendy Wesselius 

 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, februari  2019 38 

 

 
38 

 
 

v.l.n.r. Christiaan Wijnia, Nanne Hooghiemstra, Redmer Abma en Rouke Hooghiemstra 

 
Slagerij Yde de Boer Pearkekeatsen op zondag 24 juni 
Op zondag 24 juni kwamen er 16 pearkes op ’t Oordje om te kaatsen voor de fel 
begeerde waardebonnen van sponsor Slagerij de Boer. Er stonden een aantal 
namen op de lijst waarbij vooraf al duidelijk was dat er geen opgooiballetjes 
verwacht hoefden te worden.  
In de finale van de verliezersronde namen Jenkelien Brander en Age Gietema het 
op tegen Feikje Bouwhuis en Rutger Vallinga. Feikje en Rutger wonnen met 5-1 
en 6-4. 
 
In de finale van winnaarsronde streden Jeska Terpstra en Jelle Cnossen tegen 
Tessa Booms en Sander Bruinsma. Al snel in de partij kwamen Jeska en Jelle op 
een grote voorsprong. Met sterke opslagballen van Sander kon hij met Tessa nog 
inlopen naar 4-3. Hierna trokken Jeska en Jelle de partij en daarmee kransen naar 
zich toe met een 5-3 en 6-2 eindstand. 
 
Tijdens de finales kwam de partijsponsor Yde de Boer zelf nog op het kaatsveld 
en bracht een lekkernij mee. Hierdoor werd deze kaatsdag gezellig afgesloten met 
een drankje en een lekker stukje worst. 
 

Uitslag: 

1e prijs  Jeska Terpstra en Jelle Cnossen 

2e prijs  Tessa Booms en Sander Bruinsma 

3e prijs  Martzen Deinum en Erik Westra 

3e prijs  Ryanne Reinsma en Gijsbert Knol 

Verliezersronde 

1e prijs  Feikje Bouwhuis en Rutger Vallinga 

2e prijs  Jenkelien Brander en Age Gietema 
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Jeska Terpstra en Jelle Cnossen 

 

 
Sponsor Yde de Boer met de prijswinnaars 

 
 
Feest Jeugdpartij op donderdag 5 juli 
Voor het eerst werd er dit jaar, voor de jeugd, voorafgaand 
aan het Boalserter Keatswykein, een heuse Feestpartij 
georganiseerd. 
Tijdens deze vrije formatie partij zou het een waar 
prijzenfestijn worden. Wat een feest!!! Met veel dank aan 
de Bolswarder winkeliers die de vele prijzen beschikbaar 
hadden gesteld.  
 

 
Kapitein Haak met Naomi Ykema en Mats van der Pol 
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De middag werd afgesloten met patat en een lekkere 
snack. Ook de limonade stroomde rijkelijk in de door 
Marieke Bekema speciaal voor de gelegenheid 
gemaakte bekers. 
 

 
Kapitein Haak met  
Marit Steigenga en Ylza Wijbenga        De door Marieke Bekema gemaakte Feestpartij bekers 
 

Kabouters:  

1e  Mats van der Pol en Naomi Ykema  

Winnaars Kapitein Haak (A-Poule) Winnaars Zwartbaard (B-poule) 

1e  Rixt Blanke, Ilse Zwaagstra en  
      Noa Elzinga 

1e  Remco Yska, Tjitte Reitsma en  
     Reinder Meulenaar 

2e  Inge Blanke, Jeanette Kramer en  
      Lisanne Scharringa 

2e  Iris Haga, Fenna Cuperus en  
     Judith Cuperus 

3e  Tymen Bijlsma en Jurre Reitsma 
3e  Arne Pieksma, Rouke Hooghiemstra en  
     Jolle Ouderkerken 

Winnaars  Piet Piraat (C-Poule)  

1e  Marit Steigenga en Ylza Wijbenga 
2e  Allon Elzinga, Timo Poelmans en  
      Minke Tjalsma 

3e  Hedzer Prinsen en Jildou Terpstra 
4e  (Pechvogelprijs): Silvan Helfrich,  
      Jesse Velting en Lisset Feenstra 

 
 
Súdwest- Fryslân Partij op zaterdag 7 juli 
Er streden 52 parturen, drie meer dan vorig jaar, op ’t Oordje om de kransen én 
de vele andere prijzen.  
Net zoals bij de vorige edities, dit was jaargang nummer negen, waren tijdens de 
wedstrijd verschillende prijzen te winnen. Van dinerbonnen tot kapperscheques: 
een bovenslag of zitbal kon zaterdag zomaar iets extra’s opleveren. 
Op een zonovergoten Oordje werd de eerste bal rond tien uur geslagen. Er werd 
gestreden in een A-, B- en C-klasse en een aparte damescategorie. 
 
Naast het sportieve gedeelde, is de gezelligheid minstens zo waardevol. Zanger 
Jeen Waterlander toonde zich een vrijwel onophoudelijke jukebox en de 
toeschouwers en uitgeschakelde kaatsers lieten zich de drankjes en de broodjes 
hamburger goed smaken. 
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Heren A: 

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

2e prijs: Peter van Zuiden, Evert Pieter Tolsma en Gijsbert Knol 

Heren B klasse: 

1e prijs:   Arjen Radix, Sjoerd Atze de Jong (koning) en Evert Sijbesma 

2e prijs:   Willem Jan Postma, Bart Gietema en Redmer Strikwerda 

3e prijs: Durk Klijnsma, Folkert Wijnia en Jelle de Vries 

Verliezersronde 

1e prijs:   Theo van der Veen, Daniël Bruinsma en Julian Faber 

2e prijs:   Jildou Sweering, Eelke van der Wal en Jurjen Sweering 

3e prijs: Keimpe Brander, Anton Buwalda en Jasper de Boer 

Heren C klasse: 

1e prijs:   Teun Miltenburg (koning) en Jelle Huitema 

2e prijs:   Wieger Boonstra, Ronald Veenstra en Tjeerd Wesselius 

3e prijs:   Roel Hekkema, Sven Bijlsma en Thomas Huitema 

Verliezersronde 

1e prijs:   Ferdinand van der Zee, Johan van der Zee en Melissa van der Wei 

2e prijs:   Johan Bruinsma, Cor Knol en Jan de Boer 

Dames-klasse: 

1e prijs:  Geeske Hibma, Iris Bouwhuis (koningin) en Marike Beckers 

2e prijs:  Michelle Bruinsma, Bianca van der Veen en Idske Zijlstra 

3e prijs:  Tryntsje Bouma, Jildou Jorritsma en Sietske Okkema 

Verliezersronde 

1e prijs:  Matty Noordmans, Marieke Osinga en Jenkelien Brander 

2e prijs:  Joukje Haitsma, Sieuwke Gietema en Esther Hofstra 

 

 
De prijswinnaars van de Súdwest-Fryslânpartij 
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Straatkaatsen 11, 12 en 13 juli 
Op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 juli heeft KV Bolsward in 
samenwerking met Danscafé  De Prins een straatkaatswedstrijd gehouden op De 
Bargefenne in Bolsward. 
Een schitterende accommodatie met de terrasjes en uiteraard allerlei vaste 
obstakels, wat regelmatig voor hilarische toestanden zorgde. Op woensdag werd 
gekaatst voor plaatsing in de winnaars- of de verliezersronde. Het was goed om 
te zien dat vrijwel alle 12 parturen aan de oproep hadden voldaan om in hetzelfde 
tenue te kaatsen. Bovendien waren de weergoden gunstig gezind. 
Naast, uiteraard de krans voor de winnaars, bestonden de prijzen uit mooie 
vleespakketten, mede gesponsord door Slagerij De Boer.  
 
Uit de reacties van o.a. de deelnemers mogen we opmaken dat deze partij volgend 
jaar een vervolg moet krijgen. Deze drie dagen durende partij werd vrijdag 
feestelijk afgesloten met muziek van Bolswards eigen Dan Daniels. 
 
Winnaarsronde: 

1e prijs:  Michel Nesse, Henk Nesse en Anne Wind 

2e prijs:  Erik Westra, Jetse Steigenga en Hans van Swinden Koopmans 

3e prijs: Hendrik Tolsma, Dirjan Bouma en Johannes Miedema 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Johan Bruinsma, Julian Faber en Rutger Vallinga 

2e prijs:  Anneke Tuinenga, Cor Jacobsen en Bouke Cuperus 

 
 

 
 

Volop concentratie bij Erik Westra, Jetse Steigenga en Hans van Swinden Koopmans  
tijdens het straatkaatsen 
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Peter van Zuiden in actie tijdens het straatkaatsen 

 

 
De prijswinnaars van het straatkaatsen op De Bargefenne. 

 
BoHa partij voor senioren op zondag 5 augustus 
Op zondag 5 augustus werd de Bolsward/Hartwerd – kortweg BOHA – partij 
verkaatst op ‘t  Oordje. Aan deze door automobielbedrijf Jaarsma uit Hartwerd 
gesponsorde partij deden 6 parturen mee en deze parturen maakten er een mooie 
kaatsdag van.  
 
In de strijd om de 3e prijs tussen Ferdinand van der Zee, Michelle Bruinsma, Leo 
Bekema en Sander Bruinsma c.s. werd er fanatiek gekaatst waarbij broer en zus 
elkaar geen punt gunden. Pas op 5-5 en 6-4 moest het partuur van Ferdinand van 
der Zee toch het loodje leggen en vielen ze net niet in de prijzen. 
De strijd om de 1e en 2e prijs was een stuk minder spannend. Het partuur van 
Leon Bekema won vrij eenvoudig van het partuur Julian Faber c.s. met 5-1 6-4. 
De prijswinnaars ontvingen allen een waardebon en de 1e prijs winnaars uiteraard 
ook een krans. 
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Uitslag: 

1e prijs:  Leon Bekema, Robert Cuperus en Elske Galema 

2e prijs:  Julian Faber, Rika van Dijkhuizen en Cor Knol 

3e prijs: Sander Bruinsma, Rutger Vallinga en Jeanne Galema 

 

 
De prijswinnaars van de BoHa-Partij,  

v.l.n.r. Rutger Vallinga, Cor Knol, Sander Bruinsma, Robert Cuperus, Elske Galema, 
Leon Bekema, Rika van Dijkhuizen en Jeanne Galema 

   

Installatiebedrijf van der Pol ledenpartij voor senioren op woensdag 15 augustus 
Er waren 24 deelnemers voor deze avondledenpartij, zodat ieder drie keer kon 
kaatsen met drie keer andere maten. 
De deelnemers waren dit keer verdeeld in vier klassen, te weten heren A, B en C 
en Dames. In elke klasse waren twee prijzen te winnen beschikbaar gesteld door 
Installatiebedrijf Van der Pol uit Bolsward. 
 
Dames: Heren A: 

1e  Idske Zijlstra   21 voor, 13 tegen 1e  Cor Jacobsen  21 voor, 12 tegen 

2e  Chris Lemke  17 voor, 15 tegen 2e  Peter van Zuiden  21 voor, 14 tegen 

Heren B: Heren C: 

1e  Gert-Jan Abma 19 voor, 12 tegen 
1e  Leo Bekema  19 voor, 14 tegen 
(gemaakte punten laatste eerst: 22) 

2e  Ferdinand vd Zee  19 voor, 14 tegen 
2e  Cor Knol  19 voor, 14 tegen  
(gemaakte punten laatste eerst: 20) 

 
Het was nog een heel rekenwerk, want niet alleen Chris had 17 voor, maar ook 
Géjanna Dijkstra en Lisanne Leijenaar. Beiden hadden echter 17 punten tegen. 
Bij de Heren C had Leo een aantal gemaakte punten in het laatste eerst van 22 
en Cor 20 punten. 
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v.l.n.r. staand; Leo Bekema, Gert-Jan Abma, Cor Jacobsen en Idske Zijlstra. 

Zittend; Cor Knol, Ferdinand van der Zee en Peter van Zuiden. 
Liggend; Chris Lemke. 

 
 
Miedema Patat Jeugdledenpartij donderdag 30 augustus 
Op 30 augustus werd met mooi weer de Miedema patatpartij gekaatst. Meer dan 
50 fanatieke jeugdleden streden om de kransen in verschillende categorieën. De 
kabouters mochten voor het eerst dit seizoen een echte partij kaatsen.  De welpen 
waren verdeeld over twee poules. Bij de pupillen waren 4 partuur en deze parturen 
kaatsten allemaal een keer tegen elkaar. Bij de schooljeugd werd er met drie 
verschillende lijsten gekaatst. Kaatsen met je partuur, maar met een individuele 
score! 
 
Kabouters:  

1e  Steijn Wijbenga en Iris Terpstra Verliezersronde 

2e  Sybrich Ouderkerken en Mare Prinsen 1e  Naomi Ykema en Elias van der Zee  

Welpen: 

1e  Fenna Cuperus en Jolle Ouderkerken 

2e  Iris Haga en Daan van Dijk 

Pupillen: 

1e  Tymen Bijlsma en Ilona Palsma 

2e  Remco Yska, Arne Pieksma en Rogier Feenstra 

Schooljeugd: 

1e  Kees Bekema 

2e  Nanne Hooghiemstra 
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1e prijs bij de Kabouters voor Steijn 

Wijbenga en Iris Terpstra 

 

1e prijs bij de Welpen voor Fenna 

Cuperus en Jolle Ouderkerken 

 
1e prijs bij de Pupillen voor Tymen Bijlsma 

en Ilona Palsma 

 

1e prijs bij de Schooljeugd voor Kees 

Bekema 

 
Jeugd ledenpartij 14-16 jaar op woensdag 5 september 
Op woensdag 5 september werd de vrije formatiepartij gehouden voor de trainingsgroep 
van de jongens- en meisjescategorie met gastspelers. Er stonden vier parturen op de lijst 
en er werd een halve competitie gespeeld. 
 

Uitslag: 

1e prijs: Dietmer Kuperus, Marten Leijenaar en Peter-Jan Leijenaar 

2e prijs: Hidzer Bogaard, Yoram Elzinga en Jitze Floris 

 
Diekje ledenpartij op zondag 9 september 
Op zondag 9 september organiseerde de KV Bolsward de traditionele Diekjepartij, 
een vrije formatiepartij voor leden en niet-leden. Met 11 parturen op de lijst werd 
er gekaatst om de kransen en de waardebonnen. 
De finale van de winnaarsronde werd een strijd tussen het partuur bestaande uit 
Jetse Steigenga, Hans van Swinden Koopmans en Erik Westra en het partuur 
bestaande uit Chris Lemke, Rutger Vallinga en Hendrik Bouwhuis. Mede door 
blessureleed binnen het partuur van Jetse Steigenga, maar zeker ook door het 
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zeer goede kaatsen van het partuur van Chris Lemke, werd dit een zeer eenzijdige 
partij die op 5-1 en 6-6 werd beslist in het voordeel van Chris Lemke c.s.  
In de finale van de verliezersronde stonden het partuur bestaande uit Gert Jan 
Jorna, Lisanne Leijenaar en Leon Bekema en het partuur bestaande uit Eugène 
Rosenau, Grietje Yska en Anneke Tuinenga (het Diekjepartuur) tegenover elkaar. 
Eugène en zijn maatjes staken flink wat energie in deze partij, maar konden toch 
niet verhinderen dat het partuur Gert Jan Jorna c.s. deze partij overtuigend naar 
zich toe trok. Op 5-2 en 6-6 viel hier de laatste slag. 
Aan het einde van deze fijne en vlot verlopen kaatsdag, die ’s middags ook nog 
eens in heerlijke zonneschijn kon worden verkaatst, bedankte “dagvoorzitter” Roel 
Venema de sponsor en de diverse vrijwilligers voor hun bijdrage aan de 
organisatie van deze partij.   
 
Uitslag: 

1e prijs: Chris Lemke, Rutger Vallinga en Hendrik Bouwhuis 

2e prijs: Jetse Steigenga, Hans van Swinden Koopmans en Erik Westra 

3e prijs: Femke Folkerts, Ferdinand van der Zee en Cor Jacobsen 

Verliezersronde 

1e prijs:  Gert Jan Jorna, Lisanne Leijenaar en Leon Bekema 

2e prijs:  Eugène Rosenau, Grietje Yska en Anneke Tuinenga 

 

 
De prijswinnaars van de Diekje Partij 

 

7.16 Successen leden KV Bolsward op K.N.K.B.wedstrijden 
 
Het sportieve hoogtepunt voor KV Bolsward was de tweede prijs van het 
Schoolmeisjes afdelingspartuur (Noa 
Elzinga, Rixt Blanke en Femke Folkerts) bij 
het NK te Hallum Bij de 
afdelingsklassementen was er voor de 
Schoolmeisjes een eervolle 2e plaats en de 
Jongens eindigden op de 5e plaats. Bij zes 
van de tien Bondswedstrijden (NK) had KV 
Bolsward een partuur afgevaardigd. 

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

met begeleider Cor Jacobsen 
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De successen van de afdelingsparturen van KV Bolsward 
De Heren eerste klas (Peter van Zuiden, Willem Jan 
Postma en Jelle Cnossen) wonnen in: 

 Ried   2e prijs 
 
 

v.l.n.r. Jelle Cnossen, Willem Jan Postma en Peter van Zuiden 

 
De Jongens (Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen) wonnen in: 

 Holwerd    3e prijs  •   Goutum  2e prijs 

 Kimswerd  4e prijs  •   Makkum  2e prijs 

 
De Meisjes (Jessie Rekker, Famke Zijlstra en Lisanne Leyenaar) wonnen in: 

 Sint Annaparochie     3e prijs 
 
De Schoolmeisjes (Noa Elzinga, Rixt Blanke en Femke Folkerts) wonnen in: 

 Harlingen  2e prijs  •   Boazum  2e prijs 

 Zweins  2e prijs  •   Hallum  NK  2e prijs 

 
De Pupillen jongens (Tymen Bijlsma, 
Silvan Elzinga, Remco Yska en in Damwâld 
Rutger Altenburg i.p.v. R.Y.) wonnen in: 

 Damwâld  3e prijs 

 Engelum  3e prijs 

 Grou   3e prijs 
 

 
v.l.n.r. begeleider Gert-Jan Abma, Tymen Bijlsma, 

Silvan Elzinga en Rutger Altenburg 

 
En de Welpen Meisjes (Ylza Wijbenga, Marit Steigenga en Fenna Cuperus) 
wonnen in: 

 Jirnsum  3e prijs 
 
 
Persoonlijke successen 
Uniek was de bijzondere prestatie 
van de gebroeders Peter en 
Thomas van Zuiden door met 
Allard Hoekstra de PC te winnen. 
Een absoluut hoogtepunt in de 
kaatscarrières van Peter en 
Thomas. 
 

 
v.l.n.r. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra 

(koning) en Thomas van Zuiden 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, februari  2019 49 

 

 
49 

Individueel hebben totaal 32 leden van KV Bolsward één of meerdere keren een 
prijs behaald op een K.N.K.B.-wedstrijd; namelijk 9 senioren (2017 – 8) en 23 
jeugdleden (2017 – 21). De 9 senioren wonnen gezamenlijk 45 prijzen (2017 – 33) 
en de 23 jeugdleden keerden 125 (2017 – 116) met een prijs terug naar Bolsward. 
Opnieuw een verbetering van de deelname en de prestaties in vergelijking met 
vorig jaar: Hulde voor iedereen die hebben bijgedragen aan deze successen. 
 
Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Rixt Blanke waren het meest succesvol en 
veroverden 13 keer een prijs. 
 
Bij de individuele K.N.K.B. klassementen waren zeer succesvol: 

 Jelle Cnossen met een 4e plaats bij de Jongens. 

 Bij de Schoolmeisjes waren het Rixt Blanke met een 4e plaats en Femke 
Folkerts met een 5e plaats. 

 

Jelle Cnossen 
 

Rixt Blanke 
 

Peter van Zuiden  

 
 
7.17 Andere activiteiten 
 

Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote 2018 te Oosterlittens   
Bolsward won in Easterlittens in de voorronde van Lollum-Waaksens met 6-5. De 
volgende ronde werd met 8-2 verloren van Leeuwarden. 
Het Jeu de Pelote team van KV Bolsward was samengesteld uit Peter van Zuiden, 
Gijsbert Knol, Ane-Jan Knol, Sander Bruinsma en Dietmer Kuperus. 
 
Sint Maartenschool tweede bij het Fries Schoolkaatskampioenschap  jongens te 
Franeker op woensdag 20 juni 
Op het Sjûkelân hebben de jongens 
Rutger Altenburg, Jurjen van Dalfsen en 
Jurre Reitsma van de Sint Maartenschool 
in Bolsward de tweede prijs gewonnen van 
het Fries Schoolkaatskampioenschap bij 
de jongens. Iwan Hiddinga en Dido 
Iedema van de Slotschool uit Sint 
Annaparochie waren samen het sterkst op 
een lijst van 21 parturen. 

 
 

v.l.n.r. Jurjen van Dalfsen, Jurre Reitsma en Rutger Altenburg 
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Bedrijfskaatsen en Politiekaatsen 
Op zaterdag 23 juni werd de Bedrijfskaatspartij gehouden en het Politiekaatsen 
vond traditioneel plaats op de Heamieldonderdag 28 juni. 
 
PC-winnaars gehuldigd in het centrum Bolsward 
De PC-winnaars Peter en Thomas van Zuiden en hun maat Allard Hoekstra zijn 
zaterdagmiddag 11 augustus in het centrum van Bolsward gehuldigd.  
Op het podium over de gracht, hier vond de volgende dag de ploegenpresentatie 
van de BinckBank Tour plaats, werd het trio in het zonnetje gezet.  
Na een toespraak van Lammert Leeuwen kregen de PC-winnaars uit handen van 
Hannie van der Feer van Ondernemers Vereniging Bolsward bloemen en een 
waardebon uitgereikt. 
 

 
v.l.n.r. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 

 

 
Het winnende PC partuur voer samen met hun coach en familie in de rondvaartboot door de 

grachten van Bolsward en werd gehuldigd door de vele toeschouwers 
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Einduitslag competitiekaatsen jeugd 2018 
Het competitiekaatsen was na de training op donderdagavond. Totaal hebben 37 
jeugdkaatsers (19 welpen, 10 pupillen en 8 schooljeugd) aan de competitie 
deelgenomen die was ingedeeld in zes verschillende klassen.  
 
Welpen jongens: Welpen meisjes: 

1e  Fabian van der Zee (48 punten) 1e  Fenna Cuperus (79 punten) 

Pupillen jongens: Pupillen meisjes: 

1e  Edwin Yska (82 punten) 1e  Ilona Palsma  (55 punten)  

Schooljongens: Schoolmeisjes: 

1e  Kees Bekema (63 punten) 1e  Ingeborg Brattinga (27 punten) 

 

  
Fabian van der Zee 

 

 
Fenna Cuperus 

 
Edwin Yska 

 

 
Ilona Palsma 

 
Kees Bekema 

 
Ingeborg Brattinga 
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Klaas Kingmatrofee voor Kees Bekema 
De Klaas Kingmatrofee wordt jaarlijks toegekend aan 
een jeugdlid die in het afgelopen seizoen op 
kaatsgebied een voorbeeld is voor een ieder en de 
kaatsvereniging op een positieve manier uitdraagt. 
Voor 2018 werd de Klaas Kingmatrofee uitgereikt aan 
Kees Bekema. Kees toont altijd veel inzet, is altijd 
trouw aanwezig en een enthousiast deelnemer aan het 
Friese kaatsspel en de Wallballtoernooien. Kees 
Bekema is in de Klaas Kingma Galerij een waardig 
opvolger van Jelle Cnossen. 
 
 

Jeugdcommissielid Cor Jacobsen overhandigt Kees Bekema de Klaas Kingmatrofee 

 
Uitslag competitiekaatsen heren en dames 2018 
Op de slotavond woensdag 5 september werd er voor de laatste keer in 2018 
gekaatst om de punten in competitieverband. 
Er hebben dit jaar 50 (7 dames en 43 heren) senioren en 9 (5 meisjes en 4 
jongens) categorie 14 - 16 jaar deelgenomen aan de competitie. In 2017 waren er 
totaal 47 deelnemers. 
 
Chris Lemke, Bauke Cuperus, Lisanne Leyenaar en Hidzer Bogaard behaalden 
uiteindelijk de meeste punten en werden de kampioenen van de Competitie 2018. 
 
Heren Dames 

1e  Bauke Cuperus  89 punten 1e  Chris Lemke  67 punten 

2e  Gijsbert Knol  85 punten Jongens 

3e  Johan Bekema  75 punten (in 13x) 1e  Hidzer Bogaard  77 punten 

4e  Piet van Zuiden  75 punten (in 15x) Meisjes 

 1e Lisanne Leyenaar 46 punten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauke Cuperus Chris Lemke 
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Huldiging PC winnaars te Franeker 
De PC winnaars Peter en Thomas van Zuiden en Allard Hoekstra zijn zaterdag 15 
september gehuldigd in de Bogt fan Guné te Franeker. KV Bolsward liet een bus 
rijden met supporters om het feestje bij te wonen.  
Er waren toespraken en cadeaus van respectievelijk de voorzitter van 
kaatsvereniging Jan Bogstra en de wethouders van Súdwest-Fryslân en de 
Waadhoeke.   
Lammert sprak de PC-winnaars toe en wees hen er op dat ze zich ervan bewust 
moeten zijn dat ze een voorbeeldfunctie hebben voor de jeugd. Namens KV 
Bolsward overhandigde Lammert niet alleen de PC-winnaars een fraaie 
fotocollage, maar ook de coach Hilbrand Smid, de moeder van Allard Hoekstra en 
Binny en Piet van Zuiden ontvingen een prachtige foto op glas. 
 

 
v.l.n.r. Thomas van Zuiden, Allard Hoekstra en Peter van Zuiden 

 

 
v.l.n.r. Thomas van Zuiden, Allard Hoekstra, Peter van Zuiden en Lammert Leeuwen 
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Boalsert op é Strún op zaterdagavond 27 oktober  
Zaterdagavond 27 oktober was de eerste editie van Boalsert op é Strún. In een 
lang lint liepen de 750 wandelaars door verborgen hofjes, diverse kerken, scholen 
en bedrijven in Bolsward. Op plaatsen waar je gewoonlijk niet komt, konden de 
wandelaars kennismaken met allerlei verrassende presentaties. KV Bolsward had 
de hekken wijd opengezet en door de speeltuin liepen de wandelaars via het 
kaatsveld over een gemaaid pad met waxinelichtjes, tussen de schapen, naar de 
kaatsmuur. Op de kaatsmuur werden filmbeelden geprojecteerd van het overzicht 
van alle activiteiten georganiseerd door KV Bolsward in 2018. Voor de verkleumde 
wandelaars was er in de kantine koffie en thee. Voor veel deelnemers was dit de 
eerste kennismaking met kaatsterrein ’t Oordje. 
 
 
  

Boalsert op é Strún 

 
 
 
 
7.18  Wallball 
Voor seizoen 2018 was er voor de jeugd en senioren een trainings- en 
wedstrijdprogramma samengesteld. Op maandagavond was voor de jeugd als 
onderdeel van de training een muurkaatstraining. Een vaste inloopavond was er 
iedere donderdagavond, waarbij Marike Beckers en Gert-Jan Abma aanwezig 
waren om de spelregels uit te leggen. 
 
Eén keer per maand was er voor de jeugd  op woensdagavond en voor de senioren 
op donderdagavond een Wallballtoernooi. De spelvorm was enkel- en/of  
dubbelspel en afhankelijk van de deelname werden er diverse rondes op tijd 
gespeeld. Er werd per ronde gespeeld in wisselende samenstelling met uiteindelijk 
een individueel klassement. Voor veel leden van KV Bolsward was het de eerste 
kennismaking met deze kaatsvariant en geconcludeerd mag worden dat iedereen 
met veel plezier en enthousiasme heeft deelgenomen aan de wallballactiviteiten. 
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Uitslagen Jeugd 
11 april: 9 mei: 

1e prijs: Noa Elzinga 1e prijs: Kees Bekema 

2e prijs: Kees Bekema 2e prijs: Nanne Hooghiemstra 

3e prijs: Allon Elzinga  

13 juni: 18 juli: 

1e prijs; Noa Elzinga 1e prijs: Tymen Bijlsma 

2e prijs; Rogier Feenstra 2e prijs: Silvan Elzinga 

3e prijs; Rutger Altenburg 3e prijs: Fenna Cuperus 

4e prijs; Allon Elzinga  

5e prijs; Willem Jelle Feenstra (Exmorra)  

15 augustus: 5 september: 

1e prijs: Tymen Bijlsma 1e prijs: Kees Bekema 

2e prijs: Rouke Hooghiemstra  2e prijs: Fabian van der Zee 

3e prijs: Marit Steigenga 3e prijs: Nanne Hooghiemstra 

 

 
v.l.n.r. Fabian van der Zee, Ingeborg Brattinga, Rogier Feenstra, Tymen Bijlsma, Mathijs 

Fontein, Rouke Hooghiemstra, Nanne Hooghiemstra en Marit Steigenga 

 
Uitslagen Senioren 
24 mei: 21 juni: 

1e prijs: Dirk Kuperus 1e prijs: Yoram Elzinga 

2e prijs: Dietmer Kuperus 2e prijs: Marco Elzinga 

3e prijs: Julian Faber 3e prijs: Cor Jacobsen 

19 juli: 30 augustus: 

1e prijs; Yoram Elzinga 1e prijs: Julian Faber 

2e prijs; Cor Jacobsen 2e prijs: Dirk Kuperus 

3e prijs; Marike Beckers  
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Staand v.l.n.r. Hidzer Bogaard, Cor Jacobsen, José Cuperus-Siemensma, Yoram Elzinga,  

Dietmer Kuperus, Ane-Jan Knol en Dirk Kuperus. 
Gehurkt v.l.n.r.: Gert-Jan Abma, Ferdinand van der Zee en Marco Elzinga 

 
Successen leden KV Bolsward bij kampioenschappen Wallball 
 
NK Wallball Dubbel Jeugd 
Zondag 21 januari werd te Franeker het NK Wallball Jeugd gehouden. Bij de 
Meisjes O13 behaalde Noa Elzinga samen met Lisanne Scharringa de derde prijs. 
In de klasse Meisjes O15 & O17 was de tweede prijs voor Jessie Rekker en Marlies 
Bonnema. 
 
Het Tiedema NK Wallball te Franeker 
De deelname bestond uit ruim 140 jeugdspelers en senioren tijdens dit NK Wallball 
te Franeker op zondag 11 november. De spelsoort was het dubbelspel. KV 
Bolsward was zeer succesvol en is 4 Nederlands kampioenen rijker! Bij de 
jongenscategorie tot 11 jaar zijn Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga kampioen 
geworden. Noa Elzinga is samen met de Dronrypster Lisanne Scharringa 
kampioen geworden bij de meisjes tot 13 jaar. Jessie Rekker veroverde de derde 
plaats samen met Ilse Marije van Beem bij de meisjes tot 15 jaar. Bij de dames 
senioren werd Marike Beckers samen met Miranda Scheffer de Nederlands 
kampioen. 
 

   

De Nederlands Kampioenen; v.l.n.r. Tymen Bijlsma, Silvan Elzinga,  
Noa Elzinga, Lisanne Scharringa, Marike Beckers en Miranda Scheffer 
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Het Internationale Score Wallball Langeberg junior open toernooi in Franeker 
Zaterdag 15 en zondag 16 december vond het vierde Internationale Jeugd Wallball 
toernooi plaats in de sporthal de Trije in Franeker. 
Naast Nederlanders deden er ook spelers mee uit België, Ierland en Spanje. Er 
werd gespeeld in de categorieën 11-, 13-, 15-, 17- en 19-.Zaterdag speelden 126 
kaatsers en zondag 160 kaatsers. Een aantal spelers kwam uit in twee 
categorieën.  
 
Opnieuw waren er successen voor 
de leden van KV Bolsward. Noa 
Elzinga won zaterdag 15 december 
bij de single 13- de eerste prijs en bij 
de 15- single de tweede prijs. Jessie 
Rekker won bij de 15- de derde prijs. 
Zondag 16 december won Noa 
Elzinga in de dubbel met Lisanne 
Scharringa bij de 13- de eerste prijs 
en bij de 15- de tweede prijs. Silvan 
Elzinga en Tymen Bijlsma werden 
3de bij de dubbel 11-. 
 
 

v.l.n.r. 15- Single Meisjes, Noa Elzinga, Gerde Lycklama à Nijeholt, 
Iris Veltman / Jessie Rekker 

 
 
 
7.19 Tenslotte 
Het ledental van KV Bolsward was op 31 december 2018 precies 277 leden, 
waarvan 81 jeugdleden. De ‘Club van 25’ bestaat uit 81 leden. Een aantal zijn 
zowel lid van KV Bolsward als lid van de ‘Club van 25’. 
 
Tenslotte mag geconcludeerd worden dat KV Bolsward mag terugkijken op een 
goed jaar dat gekenmerkt werd door allerlei 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 
 
 
 
De foto’s bij het jaarverslag zijn o.a. gemaakt door Henk Bootsma, Henk 
Hempenius, Peter Siemensma en Lammert Leeuwen. 
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8  Muurkaatsen – Wallball  
 
8.1 Seizoen 2019 
In het seizoen 2018 was er voor de eerste keer voor de jeugd en senioren een 
volledig trainings- en wedstrijdprogramma georganiseerd. Voor veel leden van KV 
Bolsward was dit de eerste kennismaking met Wallball en hebben er al veel plezier 
aan beleefd. Sommigen zien het als een aanvulling en ondersteuning van het 
Friese kaatsen en anderen spelen gewoon graag een wedstrijdje omdat het 
attractief, snel en een laagdrempelig spel is. Voor seizoen 2019 worden er weer 
diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd en senioren: 
 

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

georganiseerd. 

 Eén keer per maand wordt er op vrijdagavond een toernooi georganiseerd voor 

de senioren. 

 Aan de succesvolste wallballspeler bij de jeugd en de senioren, bij activiteiten 

georganiseerd door KV Bolsward, wordt na het laatste toernooi een speciale 

wisselprijs uitgereikt. 

 Op woensdag 1 mei, 15 mei en 22 mei van 18.00 – 19.00 uur is er een 

muurkaatstraining voor de jeugd. Afhankelijk van de deelname en het 

enthousiasme kan deze muurkaatstraining een vervolg krijgen tot aan de 

zomervakantie.  

 Een Schoolkaatskampioenschap Wallball voor de basisscholen op woensdag 

22 mei. Elke school mag twee teams afvaardigen met als voorwaarde dat de 

kinderen in groep 7 en 8 zitten. 

 
Het minimaal aantal deelnemers voor een toernooi is vier. Met vier kaatsers kan 
een compleet toernooi worden georganiseerd met zowel een enkel- als 
dubbelspel. Met wisselende partners kan een halve competitie worden gespeeld. 
Iedereen speelt dan met en tegen elkaar. De volledige Wallball-
wedstrijdagenda voor de jeugd en senioren staat elders vermeld in dit 
clubblad ‘de Opslag’. De datums en tijden van de diverse activiteiten staan ook 
op de website van KV Bolsward. De inleg voor een toernooi bedraagt voor de jeugd 
€ 1.50 en voor senioren € 3,-. 
 
Sleutel - Naast de georganiseerde activiteiten is het ook mogelijk om wekelijks 
een balletje te slaan. Het grote voordeel van muurkaatsen is dat het beoefend kan 
worden op een zelf gekozen tijdstip, maar je moet wel in het bezit te zijn van een 
sleutel van de deur naast de kaatsmuur op ‘t Oordje. Een sleutel is verkrijgbaar 
tegen betaling van een borgsom van € 7,50 bij Frans Boersma. Met een onderling 
zelf aan te maken groepsapp, speciaal voor Wallball, kan men gemakkelijk en snel 
afspreken om even een uurtje te gaan muurkaatsen.  
 
Alvast veel spelplezier toegewenst bij het beoefenen van het wallball. 
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8.2 Verslag: Tymen en Ferdinand winnen eerste Wallballtoernooi 2019 
KV Bolsward organiseerde zaterdag 19 januari 2019 een Wallballtoernooi voor de 
jeugd en senioren in sporthal de Middelzee. Het was de eerste keer in de rijke 
historie van KV Bolsward dat er een indoor Wallball toernooi werd gehouden in de 
sporthal de Middelzee. Deze kaatsvariant heeft inmiddels een vast plekje 
gekregen op de wedstrijdagenda van KV Bolsward. Er werd sportief en 
enthousiast gestreden om de prijzen. De wallballspelers gingen de strijd aan in het 
dubbelspel en allemaal kwamen ze in wisselende samenstelling in actie, waarna 
het individuele klassement kon worden opgemaakt.  
 
Bij de jeugd won Tymen Bijlsma zeven van de acht speelrondes en behaalde 
hiermee de overwinning. Silvan Elzinga en Rutger Altenburg slaagden erin om 
ieder vier speelrondes te winnen en een gelijkspel te behalen, zodat het totaal 
aantal gescoorde punten de uitslag moest bepalen. Na wat rekenwerk mocht 
Silvan Elzinga de tweede prijs in ontvangst nemen en voor Rutger Altenburg was 
er de derde prijs. 
 
Bij de senioren was Ferdinand van der Zee  de meest succesvolste met vijf keer 
winst van de zes speelrondes. Dirk Kuperus werd tweede met vier gewonnen 
speelrondes en een gelijkspel. De derde prijs was voor Yoram Elzinga met drie 
maal winst en een gelijkspel. 
 
 
Uitslag jeugd: Uitslag senioren: 

1e prijs: Tymen Bijlsma 1e prijs: Ferdinand van der Zee   

2e prijs; Silvan Elzinga 2e prijs: Dirk Kuperus 

3e prijs: Rutger Altenburg 3e prijs: Yoram Elzinga 

 
 
 

 
jeugd v.l.n.r. ; Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma 

en Rutger Altenburg 

 
senioren v.l.n.r. ; Dirk Kuperus, Ferdinand 

van der Zee en Yoram Elzinga 
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9  Keurmeesteren tijdens K.N.K.B.-wedstrijden 
 
Ook in 2019 organiseert onze vereniging een aantal K.N.K.B.-
wedstrijden. In de meeste gevallen gaat het dit jaar om 
wedstrijden voor de jeugd. Daarnaast hebben we in het hoofd-
klasseweekend weer onze wedstrijden voor hoofdklasse 
dames en heren. In totaal gaat het om 7 wedstrijddagen en de 
volgende wedstrijden: 
 

 
Evenals in de voorgaande jaren wordt er vanuit gegaan dat u dit jaar een aantal 
keren als keurmeester optreedt tijdens de door onze vereniging te organiseren 
K.N.K.B.-wedstrijden.  We zullen in de maanden februari, maart en april een 
aanzienlijk aantal leden telefonisch of via de mail benaderen met de vraag om ons 
bestuur bij de organisatie van deze wedstrijden te helpen. Roel Venema is hiervoor 
de contactpersoon.   
 
Ingeval u als keurmeester optreedt bij een K.N.K.B.-wedstrijd wordt u verzocht om 
uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te 
zijn. Met de hoofdkeurmeester en scheidsrechter spreekt u af op welke plaats 
binnen of buiten de lijnen u die dag actief bent. 
 
 

 

Zondag 26 mei   10.00 uur Pupillen Jongens d.e.l. 

Zondag 23 juni   10.00 uur Pupillen Jongens afdeling + d.e.l. 

Zaterdag 6 juli   10.00 uur 
Schoolmeisjes d.e.l. A- en B-klasse  
(+ herkansing) 

Vrijdag 12 juli   14.30 uur Hoofdklasse dames d.e.l. 

Zondag 14 juli   11.00 uur Hoofdklasse heren vrije formatie 

Zondag 4 augustus 10.00 uur 
Pupillen Meisjes d.e.l. A- en B-klasse  
(+ herkansing) 

Zaterdag 17 augustus 10.00 uur 

Welpen Jongens d.e.l. A- en B-klasse  
(+ herkansing) 

Welpen Meisjes d.e.l. A- en B-klasse  
(+ herkansing) 
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10 De sponsoren op de reclamewand 

  

Robotarium.nl 

 

Vloerenleggersbedrijf Kroezen 

 

 

 

 

Optiek Peter/Es-ster 

Jos Kienstra  

Steenhandel en Bestratingen 

Secr Haitsmalaan 49  Bolsward 

Tel: 06-50 62 34 45 

 

Lido 2D/3D 

 

De Groenvoorziener 

 

 

 

 

Hotel De Wijnberg 

 

Hoveniersbedrijf Joh. Walinga 

 

Machinefabriek Bolsward 

 

Metaalhandel Lemstra BV 

 

Okkinga Communicatie 

 

P.F. van Zuiden Aannemingsbedrijf 

 

Ristorante Pizzeria "Ponte Vecchio" 

 

Sporthuis A.P. v.d. Feer 

 

Tegelhandel Julius van der Werf 

 

Timme schilders 
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Transportbedrijf A. Lootsma 

 

 

Vakgarage W. v.d. Werff 

 

Verfstunt 

 

Restant Shop 

  

Bentacera 

 

Vakzaak van der Pol 

 

Timmer- en onderhoudsbedrijf Boskma 

 

Technisch Aannemingsbedrijf  

Bloemhof BV 

Visser Constructie en Reparatie 

 

Modehuis Aggie 

ITS-Reizen 

 

 

 

 

 

De Lastoorts 

  

 

 

 

Nynke Lootsma Grafisch ontwerp 

 

Bouwgroep Dijkstra-Draisma 
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Rosenau Stuc 

 
 
 
 

Alle sponsoren hartelijk dank 
voor het steunen van de club! 
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11 Interviews  
 
11.1 ANE-JAN EN GIJSBERT KNOL: kaatsliefhebbers in hart en nieren 
 
Door Roel Venema 
Op een rustige decemberavond zit ik even enkele uurtjes om de tafel voor een 
interview met de broers Ane-Jan en Gijsbert Knol, onderwerp: het kaatsen in het 
algemeen en het kaatsen in Bolsward in het bijzonder. Beide zijn inmiddels de 30 
gepasseerd, maar nog steeds zeer actief, zowel als kaatser, maar zeker ook als 
vrijwilliger voor de Kaatsvereniging Bolsward. Ane-Jan is als veldlegger, 
keurmeester en soms als (mede) organisator van een wedstrijd actief, Gijsbert is 
ook als veldlegger en keurmeester actief, maar daarnaast druk met het bijhouden 
van de website van onze vereniging en ook hij treedt soms op als (mede) 
organisator van een wedstrijd. Gijsbert is ook de man achter het e-mail adres waar 
leden zich aan kunnen melden voor deelname aan een wedstrijd. Tenslotte is 
Gijsbert ook lid van de redactie van ons clubblad. Dat heit Cor ook als veldlegger 
actief is, mag hier ook wel even worden genoemd, want 3 mannen uit 1 familie die 
zoveel hart voor de zaak hebben, dat maak je niet vaak mee.  
 
Ane-Jan is van 1982 en heeft samen met zijn vrouw Marjet 2 kleine kinderen. 
Gijsbert is van 1984 en heeft samen met zijn vrouw Ryanne 1 kleintje op het 
moment waarop het interview plaatsvindt, maar nummer 2 is op komst. Er wordt 
al even gesproken over een (mogelijk) Freulepartuur van de toekomst.  
 
Ane-Jan is in 2018 een eigen bedrijf gestart, Knol Cleaning & Coating, een 
specialistisch schoonmaakbedrijf. Dit is een eenmansbedrijf. Ane-Jan werkt vanuit 
een bedrijfslocatie in Workum (voor meer informatie zie www.knolcc.nl). Gijsbert 
werkt voor het in Drachten gevestigde Familiebedrijf Van der Wiel, een bedrijf dat 
werkzaamheden uitvoert op het gebied van Infrastructuur, Milieu en Transport. 
Gijsbert is vooral werkzaam in wat hij zelf de Grondhandel noemt. 
 
Gestimuleerd door heit Cor, maar natuurlijk ook door mem Geertje, is Ane-Jan 
toen hij 7 of 8 jaar was begonnen met kaatsen en met voetbal (CAB). Als kaatser 
heeft hij de bekende route gevolgd: eerst enkele jaren mee doen aan de 
jeugdactiviteiten van de vereniging, daarna actief op de federatiewedstrijden voor 
de jeugd en tenslotte deelname aan de K.N.K.B.-wedstrijden. In de 
jongenscategorie van de K.N.K.B. heeft Ane-Jan een paar keer meegedaan in de 
A-klasse, waarbij hij jongens trof als Cornelis Terpstra (toen de topper in die 
categorie) en ook de nu nog steeds actieve Taeke Triemstra en Marten Feenstra. 
Als voetballer is Ane-Jan o.a. actief geweest in het eerste van CAB. Gijsbert is iets 
jonger (6 of 7 jaar) begonnen met kaatsen en voetbal (CAB), hij werd als het ware 
meegezogen in de slipstream van Ane-Jan. Ook hij heeft als kaatser de bekende 
route gevolgd, met het verschil dat hij nooit in enige jeugdcategorie van de 
K.N.K.B. voor de A-klasse is geselecteerd. 
 
Beide mannen vinden kaatsen niet alleen leuk om het spelletje zelf, maar zeker 
ook om het sociale aspect, met name de gezelligheid in en om het veld worden 
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genoemd en geroemd. Zowel Ane-Jan als 
Gijsbert melden graag te willen winnen, 
maar niet (te) fanatiek gericht te zijn op 
prestaties. Uiteraard is winnen mooi, maar 
als er wordt verloren na een mooie pot dan 
hebben ze daar al snel weer vrede mee. 
 
Gevraagd naar successen in de 
jeugdcategorieën en bij de senioren meldt 
Ane-Jan dat hij bij de jeugd regelmatig een 
prijs(je) in de wacht heeft gesleept. Het 
hoogtepunt bij de jeugd is wat hem betreft 
het winnen van de 5e prijs op de Freule van 
1998 (met als maten Tom Botermans en 
Willem Ziengs). Ane-Jan heeft 2x 
meegedaan aan de Freule. In de 
seniorencategorie noemt hij als hoogtepunt 
het winnen (met heit Cor en broer Gijsbert)  
van het Familiekaatsen op 17 augustus 
2003 in Bolsward, in een toen heel sterk deelnemersveld. Ook het (jaren later) 
winnen van het Familiekaatsen in Hartwerd (waar beide mannen ook lid zijn) was 
leuk. Verder zijn er nog gewonnen prijzen op ledenpartijen of andere partijen waar 
Ane-Jan met plezier op terug kijkt. Hij noemt met name nog een 2e prijs, gewonnen 
op de Paling-partij, de bekende K.N.K.B. d.e.l. wedstrijd in Makkum op de 
maandag van de Merke aldaar.  
 
Gijsbert heeft bij de jeugd wel diverse prijzen gewonnen, maar een echt 
hoogtepunt in de jeugdcategorieën (zoals een prijs op de Freule) kan hij zich niet 
herinneren. Ook hij heeft 2x meegedaan aan de Freule (1x met René en Marco 
Nieuwenhuis en 1x met Yde Miedema en Marco Nieuwenhuis), maar dat beperkte 
zich beide keren tot de ’s ochtends vroeg en daarna was het gebeurd. Gijsbert 
noemt ook het winnen van het Familiekaatsen in Bolsward als een hoogtepunt. 
Bovendien heeft hij met het partuur van Hochwald (met als maten Hendrik 
Sweering en Gosse Reitsma) ook het Bedrijfskaatsen in Bolsward gewonnen en 
dat is natuurlijk ook wel het vermelden waard. Gijsbert heeft op ledenpartijen en 
andere partijen zeker ook diverse prijzen gewonnen waar hij met plezier op terug 
kijkt. Als laatste stipt hij nog even het feit aan dat het hem in 2018 in St. 
Jacobiparochie lukte om voor het eerst de 1ste prijs binnen te slepen op een 
K.N.K.B. 30+ d.e.l. wedstrijd. Een mooi succes, zeker ook omdat hij er tot dan toe 
maar niet in slaagde om de hoogste eer in deze klasse te behalen. 
 
Beide mannen uiten zich positief over de Kaatsvereniging Bolsward. Het is een 
gezellige vereniging, de voorzieningen zijn goed en kaatsveld ’t Oordje is gelegen 
op een geweldige locatie. Bestuurlijk en organisatorisch heeft de vereniging zijn 
zaakjes ook goed voor elkaar. Bovendien beschikt Bolsward momenteel weer over 
zeer goede jeugdkaats(t)ers, waardoor de nodige successen worden geboekt. Het 
is wel jammer dat de deelname aan de vele door het bestuur georganiseerde  
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activiteiten de laatste jaren 
steeds iets terug loopt. Dat geldt 
niet alleen voor de deelname aan 
de wedstrijden, maar ook voor 
het competitiekaatsen. Getracht 
moet worden om de deelname 
aan de activiteiten weer op te 
krikken, maar een pasklare 
oplossing over hoe dat dan moet 
hebben Ane-Jan en Gijsbert niet.       
 
De toekomst van het kaatsen 
zien beide mannen zeker nog wel 
zitten. Beide mannen vinden dat 
de regels van het spel en de 
afmetingen van het veld eigenlijk 
niet hoeven te worden 
aangepast. Wel is Ane-Jan van 
mening dat het karakter van het 
oorspronkelijk spelletje is bedorven door de komst van de nap in de want. Niemand 
applaudisseert tegenwoordig nog voor een bovenslag, want die zijn immer heel 
erg normaal geworden. Misschien zou voor de wind op slaan en met de wind tegen 
uit slaan hier een oplossing voor zijn? De perkspelers krijgen dan immers veel 
minder tijd om op de opslag te reageren, wat in het voordeel van de opslagers is. 
Wat Ane-Jan betreft wordt de nap helemaal uit de want gehaald, hij denkt dat het 
kaatsen dan als kijksport weer leuker wordt. Ook pleit hij voor meer d.e.l. 
wedstrijden voor de hoofdklasse heren. Gijsbert vindt dat de nap wel moet blijven, 
ook al levert dat elk seizoen weer veel gedoe op.  
               
Deze sportieve jonge kerels hebben in het verleden meerdere keren deelgenomen 
aan zowel de fiets 11-stedentocht als de step 11-stedentocht. Niet onvermeld mag 
blijven dat Ane-Jan 1x als eerste de finish van de step 11-stedentocht is 
gepasseerd en dat Gijsbert dit 1x als de nummer 4 van dit (op zich) recreatieve 
evenement heeft gedaan. Conditie zat dus!  Ane-Jan en Gijsbert voetballen nog 
steeds en wel in Bolsward 6, door hen aangeduid als “Dreamteam”, ook wel de 
“Allstars” genoemd.  
 
De kaatsplannen van zowel Ane-Jan als Gijsbert zijn gelijk: “gewoon doorgaan 
zoals tot nu toe”. Zij sluiten niet uit in de toekomst als lid van het bestuur actief te 
willen zijn, maar op dit moment is dat niet aan de orde, gelet op wat zij nu al doen 
voor de kaatsvereniging en de drukte van privé, werk, gecombineerd met de wens 
om zelf te blijven kaatsen.   
Ik bedank de mannen voor het interview en de genoten gastvrijheid bij Gijsbert en 
Ryanne. Ik wens jullie weer veel succes en plezier toe in het komende 
kaatsseizoen. 
 
Roel Venema  

 
Ane-Jan, Cor en Gijsbert 
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11.2  One Wall Handball, Wall Ball, muurkaatsen, muorrekeatsen… 
 
Door Cor Jacobsen 
Allemaal verschillende namen, maar voor dezelfde leuke sport! 
Jeugdleden Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga zijn Nederlands kampioen Wall Ball 
geworden in de categorie dubbel onder 11 jaar. Wall Ball, mourrekeatsen foar us 
op ‘e club, is een snel groeiende sport. Ik heb het zelf een paar keer gedaan op 
de prachtige Janneke Pagels muren van onze KV en het is echt leuk om te doen! 
Intensief, zweten, gezellig en je wordt er een betere kaatser van. Je voetenwerk 
ontwikkelt zich, je kan met beide handen slaan en je conditie wordt beter. Leuk 
voor jong en oud! Elk seizoen wordt een aantal toernooien georganiseerd door de 
club voor de jeugd en de volwassenen. De groep die hier aan meedoet wordt elke 
keer groter, geef je op en doe ook mee! Op blz. 18 van dit clubblad staan de 
data voor komend seizoen en houd ook de facebookpagina in de gaten. 
 
Op een koude januarizondagmiddag heb ik Tymen en Silvan voor me zitten. Naast 
het Nederlands Kampioenschap zijn ze op meer toernooien geweest. Eens even 
horen wat hun zo leuk vinden aan het muurkaatsen. 
 
Hoe ist, mannen?   
In koor: Ja goed! 
Komen jullie lekker tot rust nu het 
veldkaatsen klaar is? 
Silvan: We hebben wel veel 
muurkaatswedstrijden, maar dat is 
eigenlijk alleen in het weekend. Door de 
week is het wel rustig. 
Tymen: Ja, voor mij hetzelfde, maar we 
zitten ook op voetbal. We zitten ook bij 
elkaar in het team. 
Wat is leuker, voetbal of kaatsen? 
Tymen: Kaatsen! Sylvan: weet ik niet... 
 
Op het gras hebben jullie al veel prijzen 
gepakt, maar jullie zijn ook fanatiek aan 
het muurkaatsen. Wat is er zo leuk aan 
muurkaatsen? 
Tymen: Nou ja, het is gewoon heel leuk. Sylvan vult aan: Er zijn ook wel mensen 
die je van het veld kent en dat is wel gezellig en kan je mee praten. Het is ook echt 
een reactiespelletje. Dat vind ik wel leuk. 
Wat is leuker, muurkaatsen of veldkaatsen? 
Tymen en Silvan in koor: Muurkaatsen! 
Waarom is muurkaatsen leuker? 
Tymen: Nou, veldkaatsen is opslaan en uitslaan, bij muurkaatsen moet je de hele 
tijd door bewegen en zo, dat vind ik wel leuker. Sylvan: Bij muurkaatsen is er een 
veel snellere reactie. Met normaal kaatsen is het rustiger en even keren en soms 
even sprinten, maar bij muurkaatsen ben je de hele tijd bezig. 

 
Nummer 1: Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma 
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Maar er is toch niks mooiers om een bal vliegend boven te slaan? 
Silvan: Ja, maar bij muurkaatsen heb je het dat het heel mooi is als je de bal op 
de plint slaat! 
Op de plint? Dat snapt niet iedereen ;) 
Tymen: dat is als je de muur en de grond hebt, dat je hem precies slaat daar dat 
de bal de muur en de grond tegelijk aanraakt. Sylvan: bij de meeste zit er nog een 
extra laag waar je hem tegenaan kan slaan. 
Hoe lang doen jullie al muurkaatsen?  
Tymen: Nou sinds vorig seizoen of zo? Silvan: Ja, 
ongeveer. We deden al muurkaatsen voor de 
kaatsmuren op de club stonden. 
Waar deden jullie het toen? 
Tymen: Nou, we deden volgens mij alleen 
wedstrijden. Silvan: Ik had wedstrijden met Tymen 
en training in Menaam. Daar ben ik wel mee gestopt. 
Krijgen jullie ook training? 
Tymen: Nou, we huren meestal een kaatsmuur in de 
sporthal in Kimswerd en dan gaan we daar met mijn 
moeder en zijn vader muurkaatsen. Silvan: In de 
zomer trainen we op het veld en dan tijdens de 
training krijgen we ook wel muurkaatstraining. 
Wat zijn jullie sterke punten bij het muurkaatsen? 
Tymen: Opslaan, dat doe ik bovenhands. Silvan: Ik denk de bal op de muur slaan, 
Tymen maakt de bal vaak af, dat kan Tymen veel beter dan ik. Ik sla de bal dan 
hoog op de muur en als de tegenstander de bal laag slaat, dan pakt Tymen hem. 
Hebben jullie een positie op het veld? 
Tymen: Ja, meestal wel, ik sta links en Silvan staat rechts. Ik ren meestal meer 
naar voren en dan blijft Silvan wat meer achter. 
Trainen jullie dat ook samen? 
Beide: Ja. Tymen: We kaatsen dan tegen mijn moeder en zijn juf of mijn moeder 
en de vader van Silvan. 
Willen jullie ook wel eens muurkaatsen met een ander of is dit een gouden duo? 
Beide lachend: Ja, gouden duo! Dat zeggen we bij het voetbal ook altijd, dat we 
het gouden duo zijn! 
Waar wil je beter in worden bij muurkaatsen? 
Silvan: Linkerhand. Tymen: Ik denk de ballen die hoger zijn, want ik ben een beetje 
klein. Ik wil ook wel eens wat vaker hoger op de muur slaan, want ik sla nu vaak 
heel laag. Silvan: Ja, dan kan de tegenstander hem gelijk afmaken. 
Hoe vullen jullie elkaar aan bij het muurkaatsen? Waarom zijn jullie een gouden 
duo? 
Silvan: Nou, soms slaan ze wel eens een hoge bal en dan pakt Tymen de bal in 1 
keer en dan heb ik tijd om naar achter te lopen en het is ook andersom. Dan sla ik 
de bal hoog op de muur en dan slaan zij laag en dan staat Tymen daar weer. 
Wat is tot nu toe het mooiste succes wat jullie hebben gehaald bij het 
muurkaatsen? 
Silvan: Ik denk het NK en het internationale toernooi in Franeker. Tymen: Ja, dat 
heb ik ook. In Franeker werden we 3e. 

 
Tymen Bijlsma 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, februari  2019 70 

 

 
70 

Doen er veel buitenlanders mee met die internationale toernooien? 
Tymen: Nou, vooral Nederlanders. Silvan: In de hogere groepen doen een paar 
van Ierland mee, Spanje en België. Bij ons deden twee buitenlandse duo's mee. 
Belgen en Spanjaarden, die Spanjaarden waren echt klein. Tymen: Ja, dat vonden 
we schattig. Silvan: Maar de Belgen trainen 4 keer in de week en ze hebben elke 
week ook nog een wedstrijd. Tymen: Ja, zij trainen alleen maar muurkaatsen. 
Zouden jullie dat ook willen? 
Silvan: Nou nee, want dan hebben we geen tijd meer voor voetbal. Tymen: Niet 5 
keer in de week, wel drie of vier keer. Silvan: In de zomer wil ik nog wel twee 
muurkaatstrainingen hebben naast de veldtraining. Tymen: Ja, ik ook. 
 
Vertel eens hoe 11 november voor jullie is gegaan? 
Tymen: Dat was onze eerste muurkaatswedstrijd. We verwachtten er dus 
helemaal niks van en toen werden we in 1 keer Nederlands Kampioen. Silvan: We 
moesten om 10 uur beginnen, het was alleen maar koppels, zaterdags was de 
solo. Er deden 15 duo's mee in 4 poules. Wij werden eerste in de poule. We 
hadden niet zo'n goeie poule. Meestal beginnen we ook slecht, maar dan worden 
we veel beter en dan komen we weer voor. Tymen: Ja, vorig jaar was er altijd een 
duo, Brent Jesse en Jorrit, die beter dan ons was en nu stonden we ook weer dik 
achter, 24-18 of zo, dit was in de finale. Zij moesten dus nog 1 punt en wij nog 7 
en toen wonnen we dat ook nog met 25-24. Silvan: Ze wilden na de finale ook 
tikkertje doen en we hadden voor de finale afgesproken dat degene die zou 
verliezen de tikker moest zijn en zij zeiden dat ze toch wel zouden winnen en toen 
dat niet gebeurd was, moesten ze huilen. 
Hoeveel wedstrijden hebben jullie gespeeld? 
Silvan: 3 in de poule, de kruisfinale, halve fiinale en de finale. 
De nummers 1 en twee in de poule gingen door.  
Welke wedstrijd was het spannendst? 
Tymen: De finale! Silvan: Ja, maar die ene was ook spannend! 
Tymen: Ja, in de poule moesten we ook tegen Brent Jesse en 
Jorrit. We stonden toen ook iets van 20-14 achter en toen 
wonnen we met 21-14, dat was nog tot 21. 
Dus mentaal zijn jullie heel sterk, maar jullie beginnen heel slap. 
Beetje het Bolswarder kwartiertje... 
Silvan: Ja, dat was eerst wel zo, maar nu beginnen we juist 
beter. 
Wat was het mooiste punt van de dag? 
Silvan: De laatste. Tymen: Ja, echt. Jorrit wilde hem naar het hoekje slaan, maar 
toen sloeg hij hem net uit. Ik dacht dat die bal van Silvan net uit was en ik dacht ' 
ah shit,'  maar dat was niet zo en toen sloeg hij hem helemaal naar de andere kant 
van de muur en toen sloeg hij hem net uit. Silvan: Ik was echt heel blij met dat 
laatste punt. 
Had je deze dag ook een blunder? 
Sylvan: Ja, ik wel, ik heb wel een paar foutjes gemaakt. Tymen: Nee, niet echt. 
Silvan: Ik stond een meter voor de muur, de bal stuiterde en ik wilde hem in het 
hoekje slaan terwijl ik al in de hoek stond en toen sloeg ik de bal op de andere 
muur! 

 
Silvan Elzinga 
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Wat voor prijs kregen jullie bij het NK? 
Tymen (neerbuigend): Een medaille. Silvan: Later van de kaatsvereniging kregen 
we nog een cadeaubon van 10 euro van bol.com. Dat was wel echt heel leuk, we 
hebben meer aan de kaatsvereniging dan aan die medaille. Wat wel stom was, er 
stonden hele grote bekers, dus wij dachten dat we die gewonnen hadden, maar 
toen kregen we maar een medaille.  De bekers waren voor de senioren en die 
kregen ook nog geld. 
Wie is jullie grote voorbeeld binnen het muurkaatsen? 
Tymen: Niemand. Silvan: Nee, ik heb ook niet echt een voorbeeld. 
Bij het veldkaatsen dan? 
- Tymen: Gewoon de hoofdklassers. Silvan: een paar, 
In Amerika is het muurkaatsen een veel grotere sport dan hier, kijken jullie wel 
eens wedstrijden van Amerikaanse toppers terug op youtube? 
Tymen: Nee. Silvan: Ik heb wel eens een filmpje gezien van iemand die de bal laat 
stuiteren en dan slaat ie echt heel hard op, ik snap echt niet hoe dat kan. 
Wat willen jullie graag bereiken binnen het muurkaatsen? 
Silvan: Ik denk in Belgie en Nederland gewoon weer eerste worden met 
internationaal toernooi. Tymen: Ja, in Belgie winnen. 
En later? Beide: Wereldkampioen worden! 
Hebben jullie ook van die handschoentjes aan? 
Tymen: Ja, als je dan een hele harde bal krijgt doet het ook geen pijn en de bal 
rolt ook beter volgens mij. Ik denk ook dat je harder kan slaan. Silvan: Ja, en soms 
heb je een koude hand en dan kletst de bal op je hand en met dat wantje voel je 
het niet. 
 
We hebben al twee prachtige muren waar in de zomermaanden heel veel gebruik 
van wordt gemaakt, ook door jullie. Hebben jullie nog tips voor de kaatsvereniging 
om het muurkaatsen nog leuker en beter te maken? 
Tymen: een klein zaaltje er omheen dat het wat minder koud is en je er in de winter 
ook kan kaatsen. Silvan: Nou, 1 ding, geen betonnen vloer. In de zaal duik je naar 
een bal toe, maar als je dat op een betonnen vloer doet, dan heb je je knieën open. 
Tymen: Ik zou ook wel trainingen willen. Silvan: Misschien een open dag om het 
te promoten. En Bolsward inlichten om een keer te komen muurkaatsen. Tymen: 
We kunnen ook wat uitdelen op onze school, want we zitten beide op een andere 
school. 
Het is leuk als er meer mensen meedoen met muurkaatsen natuurlijk. Hoeveel 
doen er mee bij de jeugd? 
Tymen: Dit weekend deden er 9 mee. Silvan: Tymen had gewonnen en ik was 
tweede. Heel soms win ik ook wel, maar meestal is het Tymen. Ik vind dat niet zo 
erg, hij is wel mijn teamgenoot, maar soms baal ik ook wel. Tymen: Ik vind het ook 
mooi als we eerste en tweede zijn. 
Hoe vaak trainen jullie nu? 
Silvan: 1 keer in de week. Tymen: Ja, maar als we een wedstrijd hebben, dan 
soms ook wel niet, maar meestal 1 keer in de week. 
Het zit er eigenlijk al op. Willen jullie nog iets zeggen over het muurkaatsen? 
Silvan: Ja, eigenlijk gewoon dat als mensen het muurkaatsen misschien wel 
leuk lijkt, dat ze dan gewoon komen!  
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12 Renovatie kleedaccommodatie 
 
Op het moment van schrijven is het een redelijke grote 
puinhoop in de kleedkamers. Gelukkig is dit met 
voorbedachte rade want we zijn (waren) bezig met het 
renoveren hiervan.  
 
Doel: het moderniseren van de kleedaccommodatie zodat 
deze weer  tientallen jaren mee kan. 
 
Wat gebeurde er allemaal: 

 Kozijnen vervangen en uitgevoerd met gewapend glas. Het huidige 
draadglas was in erbarmelijke staat en niet bestand tegen kaatsballen en 
bierflesjes (maar dat terzijde). 

 Wat geschilderd moest worden is ook weer gefixt door onze huisschilder. 

 Doucheruimte gesloopt en nieuwe tegels/plavuizen aangebracht. Ook was 
de huidige ruimte niet meer van deze tijd. 

 Het leidingwerk is, voor zover mogelijk, allemaal in of achter de wanden 
geplaatst zodat het een mooi strak geheel is geworden. 

 Wc’s (in de kleedkamers) opgepimpt. Ook deze waren niet erg fris meer. 

 Het plafond kreeg ook geen schoonheidsprijs dus dat hebben we verlaagd 
tot een mooi strak geheel. 

 Met de verlichting zit het ook wel goed want we hebben led verlichting 
aangebracht (wij halen de klimaat doelstellingen wel). 

 
 

Als je dit lijstje zo bekijkt kan ik jullie verzekeren 
dat het een ‘hell of a job’ is geweest. Dit alles 
was niet mogelijk geweest door geweldige 
mensen die weer geheel belangeloos ( nou ja… 
glaske bier en een tompouce  kon er wel af 
hoor….) deze klus hebben geklaard.  
 
Piet, Cor, Bouke, Jan, Clara, Simon, Lammert 
en Frans….. 
 
 
HARSTIKKE BEDANKT…….. 
 
 
Ook nieuwsgierig naar het resultaat? Tijdens de 
pauze van de jaarvergadering kunt u met eigen 
ogen zien hoe ver we zijn met de vorderingen. 
 

Bestuur KV Bolsward 
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13 Sponsoren 
 

 

Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

  
Familie Lunter  
 HEMA ETOS 

Hoofdsponsor Hfdkl. heren 

 
Brandsma koffie  Cosponsor Hfdkl. weekend 

  
E.S.B. Catering & Verhuur 

Tentsponsor 
Hoofdklasseweekend 

  
Cafetaria De Tramhalte 

Kransensponsor 
Hoofdklasseweekend 

  
 Agricola Makelaardij Cosponsor 

  
Aannemersbedrijf A. Faber  
Sondel-Bolsward 

K.N.K.B. Heren 50+ 

  
 Rabobank Sneek - Zuidwest-
Friesland  

K.N.K.B. jeugd 

  
 Primera Bolsward Ledenwedstrijd senioren 

  
 Bar ‘t Diekje Ledenwedstrijd senioren 

  
 Detmar & Troost 
Notarissen 

Ledenwedstrijd jeugd 
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Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

 Bouwgroep Dijkstra   
 Draisma Shirtsponsor senioren 

  
 Schildersbedrijf Ettema Shirtsponsor d.e.l.-shirts 

  
 Slagerij Y. de Boer Sponsor Pearkekeatsen 

 Installatiebedrijf  
 Van der Pol 

Sponsor Familiekaatsen 

  
 Sporthuis A.P. van der Feer Sponsor jeugdledenpartij 

  
 Autobedrijf Jaarsma Sponsor HaBo-partij 

 

Al deze sponsoren maken het mogelijk om van 2019 weer een top  
kaatsseizoen te maken! Tot ziens op het kaatsveld. 
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14 Activiteitenkalender 2019 Kaatsvereniging Bolsward 
 

Datum Aanvang Activiteit 

zondag 10 feb. t/m 
zondag 7 april 

10.00 uur 
tot 12.00 

uur 

Elke zondag wintertraining senioren in Sporthal De 
Middelzee 

zondag 3 maart 12.00 uur 
Spekjes-partij: zaalwedstrijd voor jeugd tot 14 jaar voor 
Bolsward, Exmorra en Burgwerd 

vrijdag 8 maart 20.00 uur Voorjaarsledenvergadering in de kantine 

zondag 17 maart 
15.00 uur 
tot 16.30 

uur 

Wallball-toernooi jeugd in Sporthal De Middelzee 

zondag 17 maart 
16.30 uur 
tot 18.00 

uur 

Wallball-toernooi senioren in Sporthal De Middelzee 

zaterdag 6 april 12.00 uur Start Kaatsseizoen jeugd, kaatstrainingsdag 

maandag 8 april 18.00 uur Start training jeugd en start competitie jeugd 

woensdag 10 april 19.00 uur Start competitie senioren 

zaterdag 20 april 14.30 uur Tweekamp Den Haag-Bolsward 

zaterdag 28 april 13.00 uur Detmar en Troost Ouder-Kind partij 

woensdag 8 mei 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd 

woensdag 22 mei 14.30 uur 
Wallball kampioenschap voor kinderen uit de groepen 7 
en 8 van basisscholen in Bolsward 

woensdag 22 mei 18.30 uur Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 jaar) 

vrijdag 24 mei 19.00 uur Wallball-toernooi senioren 

zondag 26 mei 10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Jongens d.e.l. 

zaterdag 1 juni 10.00 uur Brunia-partij in Exmorra 

zaterdag 1 juni 13.00 uur Federatiewedstrijd jeugd in Bolsward 

woensdag 5 juni 13.30 uur Schoolkaatsen Bolsward 

donderdag 6 juni 17.00 uur 
AP van der Feer Avondledenwedstrijd KABOUTERS en 
WELPEN 

zondag 9 juni 11.00 uur 
Ledenwedstrijd jeugd in Exmorra voor Bolsward, 
Exmorra, Burgwerd en Hartwerd 

woensdag 12 juni 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd 

zondag 16 juni 11.00 uur Familiekaatsen 

donderdag 20 juni 17.00 uur 
AP van der Feer Avondledenwedstrijd PUPILLEN en 
SCHOOLJEUGD 

vrijdag 21 juni 19.00 uur Wallball-toernooi senioren 

zaterdag 22 juni 10.00 uur Bedrijfskaatsen 

zondag 23 juni 10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Jongens afdeling + d.e.l.   

donderdag 27 juni 10.00 uur Politiekaatsen 

zaterdag 6 juli 10.00 uur K.N.K.B. Schoolmeisjes d.e.l. A + B + herkansing 
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Datum Aanvang Activiteit 

zondag 7 juli 11.00 uur Pearkekeatsen (vanaf 14 jaar) 

woensdag 10 juli 17.00 uur 
Jeugdledenpartij Vrije Formatie (eigen leden ABC lijst) 
Jeugd vanaf 14 jaar 

donderdag 11 juli 17.30 uur Feestpartij;  Avondledenwedstrijd Jeugd tot 14 jaar 

vrijdag 12 juli 14.30 uur K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l. 

zaterdag 13 juli 9.30 uur Súdwest-Fryslân-partij 

zondag 14 juli 11.00 uur K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie 

woensdag 24 juli 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd 

vrijdag 26 juli 19.00 uur Wallball-toernooi senioren 

zondag 28 juli 11.00 uur Vrienden-partij in Bolsward (leden en niet-leden) 

zondag 4 aug. 10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Meisjes d.e.l. A + B + herkansing 

zondag 4 aug. 11.00 uur 
Ledenwedstrijd senioren Hartwerd-Bolsward in Hartwerd 
(vanaf 14 jaar) (HABO-partij) 

woensdag 14 aug. 18.30 uur Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 jaar) 

zaterdag 17 aug. 10.00 uur 
K.N.K.B. Welpen Jongens d.e.l. A + B + herkansing 
K.N.K.B. Welpen Meisjes d.e.l. A + B + herkansing 

dinsdag 20 aug. 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd 

donderdag 22 aug. 16.00 uur Miedema’s Patatpartij; Avondwedstrijd jeugd tot 14 jaar 

woensdag 
donderdag en 
vrijdag 28-30 aug. 

18.30 uur 
Straatkaatsen, voor leden en niet-leden (vanaf 14 jaar) 
op of in de buurt van de Bargefenne. 

woensdag 4 sept. 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd afsluiting 

woensdag 4 sept. 18.00 uur Laatste competitie-avond senioren 

vrijdag 6 sept. 19.00 uur Wallball-toernooi senioren afsluiting 

zondag 8 sept. 11.00 uur 
Diekje-partij; Ledenwedstrijd senioren vrije formatie 
(vanaf 14 jaar)   

Deze agenda kunt u downloaden als iCalendar van www.kvbolsward.nl  
 

 

http://www.kvbolsward.nl/


 

 

 



 


