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Noa Elzinga, Inge Blanke en Femke Folkerts 

winnaars NK schoolmeisjes 2019 in Stiens.  
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1  Jaarvergadering op VRIJDAG 13 MAART 
 

Het bestuur van Kaatsvereniging Bolsward nodigt u uit tot het bijwonen van de 

jaarvergadering. Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom. 
 

Tijdstip : 20.00 uur 
 

Locatie: Kantine van KV Bolsward 
 

 

AGENDA: 
 

1. Opening. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

3. Notulen jaarvergadering 8 maart 2019 (zie www.kvbolsward.nl). 
 

4. Jaarverslag 2019 (zie vanaf pag. 24). 
 

5. Financieel verslag 2019. 
 

6. Verslag Kascommissie. 
 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
 

8. Begroting 2020. 
 

9. Bestuursverkiezing 
-  De heren Roel Venema en Frans Boersma zijn periodiek aftredend en   

   herkiesbaar.  Secretaris Janneke Pagels is tussentijds aftredend. 

 

10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2020. 
 

11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op 19 maart 2020. 
 

12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 19 maart 2020. 
 

13. Rondvraag. 
 

14. Pauze. 
 

15. Spreker: Wout Zijlstra. Wout gaat ons deze avond iets over zijn sportieve carrière 
vertellen, waarbij zijn band met het kaatsen ook aan de orde zal komen. 

 

16. Sluiting. 
 

 

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.  
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2 Bestuurlijke informatie 
 

2.1 Bestuursleden en contactinformatie 
 

Bestuur    

Voorzitter Lammert Leeuwen 0515 - 532193 

Secretaris 

Roel Venema vanaf 13-3-2020 

Janneke Pagels tot 13-3-2020 

 secretaris@kvbolsward.nl  

0515 - 572180 

0515 - 572014 

Penningmeester Clara Houtsma 0515 - 532193 

Ledenadministratie & 

kantinezaken 
Bertus Veldman 0515 - 856663 

Jeugdafdeling José Cuperus-Siemensma 0515 - 581677 

Algemeen Gert Jan Abma 06-25271212 

Algemene zaken /  

Materiaal en kleding 
Frans Boersma 06-18992351 

e-mailadres KV Bolsward  info@kvbolsward.nl  

Jeugdcommissie 

Leden van de JC 

Cor Jacobsen, Julian Faber, José Cuperus-

Siemensma, Ferdinand van der Zee, Idske 

Zijlstra 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 Van de voorzitter 
 

Het is crisis. Hoezo crisis? Ja, echt het is crisis. We hebben de stikstofcrisis, de 

130-crisis, de pfas-crisis. Dat had ik een jaar geleden niet gedacht. En dat terwijl 

de economie op volle toeren draait, de werkloosheid flink is gedaald en de 

huizenprijzen de pan uit rijzen door de lage rente. Tot slot nog de pensioencrisis, 

de Zwarte Piet-crisis en de bezorgcrisis 

rond de Kerst. En dan heb ik nog niet 

eens over de vuurwerkcrisis, de 

lachgascrisis, de rentecrisis, de Iran-

crisis en de toren van het stadhuiscrisis. 

Ik kan nog wel even doorgaan, maar kom 

nu op het punt waar het om draait. Er is 

ook een kaatscrisis. Een kaatscrisis? 

Wat is er dan aan de hand? 

Een aantal jaar terug rezen de kaatsscholen als paddenstoelen uit de grond. Met 

het zelfde tempo vallen de kaatsscholen nu om. In het seizoen 2020 zijn er nog 

maar drie. Een aantal jaar terug waren er nog zeven of acht. Als gevolg van de 

opkomst van de kaatsscholen schrapte de KNKB de centrale trainingen. Een 

logisch besluit. Nu de kaatsscholen omvallen wordt het tijd dat er in een of andere 

vorm de vroegere centrale 

trainingen weer terugkomen. Het 

niveau van het kaatsen moet wel 

op peil blijven. Dat betekent 

trainen, trainen en nog eens 

trainen. Helaas is deze 

handschoen nog niet door 

iemand opgepakt.  

Daarom gaan wij als kv Bolsward 

in 2020 iets nieuws doen. Nou ja 

iets nieuws? Eigenlijk deden we 

het ook al. Wat precies? Dat staat 

verderop in dit boekje. 

Even terug naar het seizoen 2019. We hadden 

twee Nederlandse kampioenen. Ons school-

meisjespartuur met Inge Blanke, Femke 

Folkerts en Noa Elzinga won het NK in Stiens 

en de jongens pupillen, met Edwin Arjen Yska, 

Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma, evenaarde 

deze prestatie in Ingelum. Daarnaast werd ons 

meisjespartuur derde op de Ald-Meiers in 

Hitzum. Een paar weken later werden Lisanne 

Leijenaar, Rixt Blanke en Jessie Rekker door 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, februari 2020 9 

 

 

de provincie Fryslân afgebeeld in de 

Leeuwarder Courant als kop boven een 

paginagrote advertentie. Mooier kun je het 

niet krijgen. Een beloning voor de inzet van 

al die mensen die vrijwillig bij kv Bolsward 

hun steentje bijdragen.  

 

 

Vorig jaar zijn de kleedkamers gerenoveerd. Als dit jaar het dak van de 

kleedkamers wordt vernieuwd zijn we helemaal klaar. In vijf jaar tijd is dan de 

kantine geheel opgeknapt, zijn de kleedkamers vernieuwd, het materiaal 

opgeknapt en waar nodig aangevuld, zijn er twee kaatsmuren gekomen en tot slot 

staat het hele complex er fris en fruitig bij. Om kort te gaan. Dat zie je wel eens 

anders. En ook dit was slechts mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers en de 

financiële bijdragen van Het Weeshuis, het Sint-Anthony Gasthuis, de HNCE-

stichting, de RABO-bank en het Fonds Bolsward-Dronrijp. Hiermee staat kv 

Bolsward weer op de (kaats)kaart. 

 

Ook in 2020 gaan we er weer tegenaan. Het doel is natuurlijk de successen van 

2019 te evenaren of zelfs te overtreffen. Dat is moeilijk, maar niet onmogelijk. De 

tijd zal het leren.  

 

Lammert Leeuwen 
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2.3 Contributie en ledenadministratie 
 

Vanaf 2015 was de contributie € 27,50 per lid. Na 

4 jaar geen verhoging is er tijdens de ALV op 8 

maart 2019 besloten de contributie met ingang 

van 2020 te stellen op € 30,00 per lid.  

 

Degenen die automatisch betalen moeten er 

rekening mee houden dat de contributie eind 

februari 2020 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, want we weten niet alles.  

 

Een berichtje aan: 

 info@kvbolsward.nl  

Bertus Veldman 

Brigade Irenelaan 19 

8701 AR Bolsward  is al voldoende! 

 

2.4 Nieuws van de Club van 25 
 

Vorig jaar had de Club van 25 ongeveer 80 leden, wat een opbrengst betekende 

van ca. € 2.000. De Club van 25 is geen gezelligheidsvereniging van de 

kaatsvereniging, maar is er om de kaatsvereniging financieel te ondersteunen. De 

hele opbrengst komt zo ten goede aan onze vereniging. Met de bijdrage kunnen 

nieuwe zaken in gang worden gezet. De opbrengst is in 2019 besteed aan de 

renovatie van de kleedkamers.  

 

De kleedkamers zijn dus volledig gerenoveerd en voldoen weer aan de eisen van 

de tegenwoordige tijd. Helaas blijkt nu dat het dak van de kleedkamers in slechte 

staat verkeert en dringend moet worden vervangen. Het zou zonde zijn dat door 

lekkage het renovatiewerk van 2019 zo teniet wordt gedaan. De opbrengst van de 

Club van 25 wordt voor 2020 dan ook ingezet voor de vervanging van het dak. 

Voor deze renovatie zijn intussen financiële bijdragen gevraagd bij het Fonds 

Bolsward-Dronryp, de HNCE-stichting, het St. Anthony Gasthuis en Het Weeshuis. 

Intussen hebben de drie laatst genoemde stichtingen al laten weten onze 

vereniging een bijdrage te geven in de kosten van de vervanging van het dak. 

mailto:info@kvbolsward.nl
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Zij die hun bijdrage automatisch betalen moeten er rekening mee houden dat deze 

donatie in mei 2020 wordt afgeschreven. Wilt u de kaatsvereniging ook extra 

financieel ondersteunen? Dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen 

naar info@kvbolsward.nl. 

 

2.5 Verhuur kantine 
 

Derden kunnen de kantine huren voor vergaderingen.  

Aanvragen kan bij Frans Boersma via de mail: info@kvbolsward.nl  

 

Tarieven zijn inclusief koffie: 

- Bolswarder initiatieven tot 16 personen is  
€ 50,00  

o meer dan 16 personen € 75,00 
- Niet Bolswarder groeperingen is vanaf    

€ 75,00 (in overleg) 
 

2.6 Gebruik accommodatie (veld, materiaal, toiletten en douches) 
 

Als er op eigen initiatief wordt getraind is dit voor leden van de kaatsvereniging 

uiteraard gratis. Dit wel graag even doorgeven aan de voorzitter in verband met 

de planning van de activiteiten en wat nu precies de bedoeling is. 

Het kan voorkomen dat je met een 

groepje traint dat niet uitsluitend uit 

eigen leden bestaat. Als dit een 

enkele keer is, is het geen probleem.  

Maar wordt er vaker op deze manier door niet-leden van onze accommodatie 

gebruik gemaakt dan is het de bedoeling dat de niet-leden wel lid worden van onze 

vereniging. Zij dragen zo mee in de lasten van onze accommodatie. 

 

In alle gevallen dit wel graag doorgeven aan de voorzitter in verband met de 

planning van de activiteiten en wat nu precies de bedoeling is (hoe vaak, wanneer, 

wie). Overigens kan er tot 1 april 2020 gezien de staat van het kaatsveld niet op 

het veld worden getraind!  

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

3.1 Berichtje van de trainers 
 

Ook in 2019 hadden we weer een leuk seizoen. Er werd bijna niets afgelast en 

vaak scheen de zon. Dat maakt kaatsen leuk. 

Als KV Bolsward pakten we in de jeugdcategorieën veel prijzen en zelfs werden 

twee parturen Nederlands Kampioen. In het jaarverslag 2019 kun je hier alles over 

lezen. 

Nu willen we natuurlijk ook in 2020 veel prijzen winnen. En hoe gaan we dit doen? 

Eigenlijk op dezelfde manier als in 2019. Want misschien weten jullie het nog niet, 

maar vorig jaar is er getraind op basis van het Meerjarenplan 2019, 2020 en 2021. 

Over de trainingen staat in dit plan dat we een prestatie- en een recreatieve stroom 

kennen. Wat is dit nu precies? 

 

1. Recreatieve stroom: 

- Iedereen de kans te geven om te beginnen met kaatsen. Het op een 
uitdagende manier aanleren van de basisvaardigheden van het kaatsen. Je 
leert spelenderwijs de spelregels van het kaatsen en je kunt ze onder 
begeleiding zelf toepassen. 

- Kaatsen als ontspanning en onderdeel van een actieve leefstijl. 
- Je doet mee aan de ledenpartijen, het schoolkaatsen en het 

competitiekaatsen. 
 

2. Prestatie stroom: 

- Het plezier in het kaatsen blijft belangrijk, maar de nadruk ligt meer op het 
presteren. 

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

- Minimaal deelnemen aan Federatiewedstrijden om daarna door te groeien 
naar KNKB-wedstrijden. 

 

Wat gaat er gebeuren 

KV Bolsward start in 2020 met een jeugd prestatiegroep om de jeugd een verdere 

uitdaging te bieden. 

 

Nog even terug 

Vorig jaar is het jeugdmeerjarenplan vastgesteld. Hierin zijn onder meer de 

uitgangspunten voor de trainingen opgenomen. Vorig jaar zijn de eerste stappen 

gezet door de trainingen meer in te delen op capaciteit. Nu is er een verdere 

verdieping van het meerjarenplan, omdat het voortbestaan van het kaatsen op 

recreatief-, federatie- en KNKB-niveau in Bolsward voor kv Bolsward van groot 

belang is. 
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Het behalen van successen op afdelingspartijen, waaronder o.a. de Nederlandse 

Kampioenschappen, de Freule en Ald Meijers, maakt ook de anderen in Bolsward 

enthousiast om te gaan kaatsen. Met andere woorden: goed presteren op deze 

wedstrijden trekt nieuwe jeugd naar het veld. Zonder jeugd heeft het kaatsen in 

Bolsward geen toekomst. 

 

Om mee te doen om de prijzen en nieuwe jeugdleden warm te maken voor 

kaatsen, is het nodig om het aanwezige talent van de bij kv Bolsward kaatsende 

jeugd verder te ontwikkelen. Deze aanpak moet er aan bijdragen dat Bolswarders, 

op wedstrijden in en rondom Bolsward, door kv Bolsward opgeleide kaatsers en 

kaatsters aan het werk kunnen zien. Iets waar wij als vereniging trots op zijn. Met 

als doel nieuwe jeugd aan te trekken en deze nieuwe jeugd weer op te leiden tot 

toekomstige kv Bolsward kaatser/kaatsters. Een ieder op zijn/haar eigen niveau. 

KV Bolsward wil dit realiseren door talentvolle kaatsers en kaatsters de kans te 

bieden zich binnen de vereniging verder te ontwikkelen via het trainen in de kv 

Bolsward jeugd prestatiegroep.  

 

Wie komen in aanmerking voor trainingen bij de prestatiegroep? 

Dat zijn alle jeugdleden van kv Bolsward zodra ze eerste jaar pupil zijn. Degenen 

die in aanmerking komen voor de prestatiegroep krijgen in maart persoonlijk 

bericht. Voor de categorieën kabouters en welpen is het belangrijk dat ze de tijd 

en ruimte krijgen om het kaatsen te ontdekken en plezier en enthousiasme voor 

het kaatsen te ontwikkelen. 

 

Kan ik me aanmelden voor de prestatiegroep? 

Je kunt je kind niet voor de prestatiegroep aanmelden. De ouders of verzorgers 

van de kinderen die toe zijn aan deze uitdaging worden hiervoor benaderd door 

de kaatscoördinator van kv Bolsward. 

Trainers en de kaatscoördinator van kv Bolsward houden de voortgang en 

ontwikkeling van alle jeugdleden nauwlettend in de gaten. Zodra trainers en de 

coördinator denken dat een jeugdlid toe is aan een extra uitdaging in de vorm van 

meetrainen met de prestatiegroep, dan krijgen de ouders/verzorgers hierover 

bericht. 

 

Hoe vaak wordt er getraind? 

Iedereen kan twee keer per week trainen tot de zomervakantie. Daarna nog één 

keer. 

 

Wat is het verschil? 

Het verschil zit in het type training en wat er tijdens de trainingen van de kinderen 

wordt gevraagd. De prestatiegroep krijgt trainingen om het eigen talent verder te 

ontwikkelen. In de trainingen voor de recreatiegroep staat de sociale functie, 
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spelplezier en enthousiasme voorop, waarbij het jeugdlid zelf zijn eigen grens 

opzoekt en verlegt om eventueel door te groeien naar de prestatiegroep. 

 

KV Bolsward ziet het als taak om het maximale uit iedere jeugdlid te halen en ieder 

jeugdlid is even belangrijk. Het kan voor jeugdleden een stimulans zijn om door te 

groeien naar de prestatiegroep. 

 

Kaatsen is en blijft binnen Bolsward een breedtesport, echter nu met de 

mogelijkheid voor een verdere ontwikkeling! 

 

Belangrijk hierbij is dat het kaatsen op deze manier voor een groot deel terug wordt 

gehaald naar het kaatsveld in Bolsward en dat wij als KV Bolsward onze 

kaatsleden zelf weer (deels) opleiden in de vele facetten van het kaatsen, met als 

doel: de getalenteerde kaats(t)er via de vereniging meer aan te bieden met 

betrekking tot training en coaching. 

 

Voorwaarden om aan de prestatiegroep deel te nemen 

Het trainen bij de prestatiegroep is niet vrijblijvend. Meedoen aan KNKB-

wedstrijden is één van de voorwaarden. Beoordeling hiervan is in handen van de 

partuurcoaches, trainers en kaatscoördinator tijdens wedstrijddagen en trainingen. 

Trainen in de prestatiegroep houdt in dat de training er op is gericht om 

daadwerkelijk beter te worden. 

 

De jeugdleden die deel uitmaken van de prestatiegroep kunnen ook voor kv 

Bolsward op de afdelingswedstrijden uitkomen. Tijdens trainingen is er daarom 

ook aandacht voor partuurtraining. 

 

De partuurcoaches behoren tijdens deze trainingen aanwezig te zijn om zodoende 

technisch en tactisch bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd. Het is niet 

alleen kaatsen maar ook praten over kaatsen, wedstrijden analyseren en met 

elkaar praten over wedstrijdsituaties. 

 

Van de jeugd in de prestatiegroep wordt ook verwacht dat ze aangeven wat hun 

doelen voor het jaar zijn. Met andere woorden, wat willen ze bereiken, waar willen 

ze aan werken en hoe denken ze dit te gaan doen. 

 

3.2 Ouders en jeugdleden van harte welkom op ledenvergadering 
Ouders van jeugdleden die geen lid zijn van onze vereniging mogen 

vanzelfsprekend de jaarvergadering bezoeken op vrijdag 13 maart om 20.00 uur. 

U bent dan wel geen lid, maar het zou toch leuk zijn dat u komt. U kunt dan ook 

nog een woordje meespreken over zaken die binnen onze verenging spelen. 

Vanzelfsprekend zijn ook onze jeugdleden welkom.  

. 
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3.3 Competitie- en trainingsavonden 
Maandag 6 april beginnen we weer met de trainingen. De competitie begint nog 

dezelfde week en is net als in 2019 op donderdag. Op maandag trainen de 

beginners en kabouters een uur. De welpen, pupillen en schooljeugd een uur en 

een kwartier. De trainingen van de beginners en kabouters zijn om 17.30 uur en 

die van de welpen, pupillen en schooljeugd om 18.30 uur. 

 

De trainingen van de jongens en meisjes zijn op woensdag. Zij beginnen om 18.00 

uur en aansluitend kunnen zij meedoen aan het competitiekaatsen bij de senioren. 

 

Op donderdag trainen de beginners en kabouters weer een uur en ook op 

donderdag beginnen zij om 17.30 uur. Welpen, pupillen en schooljeugd trainen die 

dag een half uur en zij beginnen weer om 18.30 uur. Aansluitend is er 

competitiekaatsen voor deze groepen. 

 

Is het op een dag zo slecht weer dat de training moet worden afgelast dan kunnen 

jullie dit zien op de site van onze kaatsvereniging (www.kvbolsward.nl). De 

afgelasting staat voor 17.15 uur op de site. 

 

Het kan zijn dat dat bovenstaande informatie nog wordt aangepast. Dat hangt van 

de beschikbaarheid van de trainers af. Iedereen krijgt dan ook nog nadere 

informatie. Deze informatie komt via de email.  
 

 

Categorie Trainingsdagen 

Kabouters (geboortejaar 2012 en hoger) maandag en donderdag 17.30 uur 

Welpen (geboortejaar 2010 en 2011) maandag en donderdag 18.30 uur 

Pupillen (geboortejaar 2008 en 2009) maandag en donderdag 18.30 uur 

Schooljeugd (geboortejaar 2006 en 2007) maandag en donderdag 18.30 uur 

Jongens / Meisjes (geboortejaar 2003 t/m 2005) woensdag 18.00 uur 
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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. Voor het afhalen 

van de kleding wordt nog een geschikte datum en tijd gekozen. Houd daarvoor de 

website in de gaten. Voor het inleveren krijgen de kledinggebruikers een e-mail. 

 

Afdelingstenue 

De kleding voor de afdelingswedstrijden wordt beschikbaar gesteld door KV 

Bolsward. Het afdelingstenue wordt alleen gedragen tijdens officiële 

afdelingswedstrijden. De kleding wordt verstrekt via de trainers/begeleiders, 

wanneer de afdelingsparturen zijn samengesteld. 

 

Trainerstenue 

De kleding voor de trainers van KV Bolsward wordt alleen gedragen tijdens de 

trainingsuren en het competitiekaatsen van de Jeugdafdeling van KV Bolsward. 

 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

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

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

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

• Aan het einde van het seizoen wordt de borg 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 Agenda’s jeugdcategorie 
 

5.1 Jeugdwedstrijden en activiteiten in Bolsward 
 

Datum Activiteit Soort wedstrijd Aanvang 

zo. 1 mrt Wallball Muurkaatstoernooi in sporthal De Middelzee 14.00 uur 

zo. 8 mrt Ledenpartij 

Spekjespartij zaalwedstrijd voor jeugd tot 14 

jaar van Bolsward, Exmorra en Burgwerd in 

sporthal De Middelzee 

13.00 uur 

ma. 6 april Competitie Start training en competitie 18.00 uur 

zo. 19 april Training Detmar en Troost Trainingsmiddag 13.00 uur 

zo. 3 mei K.N.K.B.  Meisjes d.e.l. + herkansing 10.00 uur 

zo. 10 mei K.N.K.B. Schooljongens d.e.l. + herkansing 10.00 uur 

wo. 13 mei Wallball Muurkaatstoernooi voor jeugdleden 18.00 uur 

do. 14 mei Ledenpartij 
Avondledenwedstrijd Pupillen en Schooljeugd 

sponsor Sporthuis A.P. van der Feer 
17.30 uur 

wo. 20 mei  Schoolkaatsen scholen Bolsward 13.30 uur 

do. 28 mei Ledenpartij 
Avondledenwedstrijd Kabouters en Welpen 

sponsor Sporthuis A.P. van der Feer 
17.30 uur 

za. 6 juni Federatie Federatiewedstrijd jeugd 13.00 uur 

wo. 17 juni Wallball Muurkaatstoernooi voor jeugdleden  18.00 uur 

wo. 8 juli Ledenpartij Feestpartij, avondwedstrijd leden vanaf 14 jr. 18.00 uur 

do. 9 juli Ledenpartij Feestpartij, avondwedstrijd leden tot 14 jr. 16.00 uur 

wo. 15 juli Wallball Muurkaatstoernooi voor jeugdleden 18.00 uur 

zo. 2 aug. K.N.K.B. Pupillen Meisjes d.e.l. A + B + herkansing 10.00 uur 

wo. 12 aug. Wallball Muurkaatstoernooi voor jeugdleden 18.00 uur 

do. 27 aug. Ledenpartij 
Avondledenpartij tot 14 jr. (Patatpartij), 

sponsor Lunchroom Miedema 
16.00 uur 

wo. 2 sept. Wallball Muurkaatstoernooi voor jeugdleden; afsluiting 18.00 uur 
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Opgave voor de ledenpartijen en de Wallball-toernooien voor de jeugd is mogelijk 

tot en met de maandagavond voor de wedstrijd/het toernooi. 

 

Opgave kan via jeugd@kvbolsward.nl 

 

HANDIGE OPTIE: u kunt de agenda jeugd 2020 als ‘iCalendar’ 
 downloaden van onze website www.kvbolsward.nl voor in uw  

digitale agenda, zodat u niets hoeft te missen. 
 

 

 

 

5.2 Federatiewedstrijden jeugd 
 
In het komende seizoen 2020 zijn er binnen de Federatie weer een aantal 
wedstrijden voor welpen, pupillen, schooljeugd, jongens en meisjes. Meer 
informatie over de Federatiewedstrijden staat in het speciale informatieblad dat 
ieder jeugdlid in april krijgt. 
 
 

Datum Vereniging Soort Tijd 
za. 9 mei Arum  13.00 uur 

za. 16 mei Gaast  13.00 uur 

za. 23 mei Kimswerd  13.00 uur 

za. 30 mei Exmorra  13.00 uur 

za. 6 juni Bolsward  13.00 uur 

za. 13 juni Schettens  10.00 uur 

za. 20 juni Balk regiowedstrijd zie www.knkb.nl 

za. 27 juni Witmarsum  10.00 uur 

za. 4 juli Workum  10.00 uur 

za. 11 juli   10.00 uur 

za. 18 juli Lollum  10.00 uur 

za. 25 juli Burgwerd  10.00 uur 

za. 1 aug Cornwerd  10.00 uur 

za. 8 aug   10.00 uur 

za. 15 aug Pingjum  10.00 uur 

za. 22 aug Hartwerd  10.00 uur 

za. 29 aug  slotwedstrijd 13.00 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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6 Agenda’s senioren 
 

6.1 Wedstrijden en activiteiten in Bolsward 
 

Datum Activiteit Soort wedstrijd Aanvang 

Zondag  

9 feb. t/m  

5 april 

Zaaltraining 
Elke zondag wintertraining senioren in 

Sporthal De Middelzee 

10.00 uur tot  

12.00 uur 

Zondag 1 

maart 
Wallball 

Toernooi voor senioren in sporthal De 

Middelzee 

14.00 uur tot  

17.00 uur 

woensdag  

8 april 
Competitie Start competitiekaatsen senioren 19.00 uur 

zaterdag 

25 april 

Tweekamp 

Den Haag – 

Bolsward 

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in 

Bolsward. Commissie regelt 

samenstelling parturen 

14.30 uur 

donderdag 

14 mei 
Wallball Toernooi voor senioren op ‘t Oordje 19.00 uur 

vrijdag 15 

mei 
K.N.K.B. Junioren d.e.l. 16.30 uur 

zondag 

17 mei 

Familiekaatsen  

Installatiebedrijf 

F. van der Pol 

Familieparturen en tenminste 1 kaats(t)er 

lid van KV Bolsward 

VOLLEDIGE NAMEN DOORGEVEN 

11.00 uur 

woensdag  

27 mei 
Primerapartij 

Avondledenwedstrijd senioren  

(vanaf 14 jaar) 
18.30 uur 

zaterdag 

6 juni 
Bruniapartij 

Senioren d.e.l. wedstrijd (federatie) 

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

woensdag 

donderdag 

en vrijdag  

10-12 juni 

Straatkaatsen 

Wedstrijd in A-B-C formatie voor leden en 

niet-leden op straat in de binnenstad voor 

alle inwoners van Bolsward  

(vanaf 14 jaar)  

18.30 uur 

vrijdag  

19 juni 
Wallball Toernooi voor senioren op ‘t Oordje 19.00 uur 

zaterdag 

20 juni 
Bedrijfskaatsen 

Kaatspartij voor bedrijven 

Organisatie Bedrijfskaatscommissie 
10.00 uur 

zondag 

21 juni 

Pearkekeatsen  

Slagerij Y.de Boer 

Wedstrijd voor paren, een dame en een 

heer, waarvan tenminste 1 lid van de KV 
11.00 uur 

donderdag 

25 juni 
Politiekaatsen 

Kaatswedstrijd voor politieambtenaren 

Organisatie Politie Bolsward 
10.00 uur 
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Datum Activiteit Soort wedstrijd Aanvang 

zondag 

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

vrijdag  

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

zaterdag 

11 juli 

Súdwest-

Fryslânpartij 

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de 

gemeente (vanaf 16 jaar) 

Opgave via www.swfpartij.nl 

9.30 uur 

zondag 

12 juli 
K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie 11.00 uur 

vrijdag  

17 juli 
Wallball Toernooi voor senioren op ‘t Oordje 19.00 uur 

zondag 

26 juli 
BoHa partij  

Ledenwedstrijd voor senioren (>14jr) in 

en met Hartwerd 
11.00 uur 

woensdag  

12 aug. 
Avondpartij 

Avondledenwedstrijd senioren  

(vanaf 14 jaar) 
18.30 uur 

vrijdag  

21 aug. 
Wallball Toernooi voor senioren op ‘t Oordje 19.00 uur 

zondag 

23 aug. 
Diekje-partij  

Vrije formatiewedstrijd voor leden en niet 

leden (vanaf 14 jaar) 

(de voorbest opslager slaat vanaf 

voorbest stuit) 

11.00 uur 

zondag 

30 aug. 
K.N.K.B. Heren 50+ d.e.l. A + B + herkansing 10.00 uur 

woensdag  

2 sept. 
Competitie Slotavond competitiekaatsen senioren 19.00 uur 

vrijdag  

4 sept. 
Wallball Toernooi voor senioren op ‘t Oordje 19.00 uur 

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

 Opgave ledenpartijen en wallball kan via opgave@kvbolsward.nl 

 

Voor alle ledenwedstrijden geldt: 

- Iedere deelnemer heeft een functie, m.a.w. een balkeerder is niet 
toegestaan; 

- Inleg is € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Voor het Pearkekeatsen 
geldt een inleg per paar van € 7,50. Voor de Familiepartij en de Diekjepartij 
geldt een inleg van € 10,00 per partuur. 

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

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

http://www.swfpartij.nl/
mailto:opgave@kvbolsward.nl
http://www.kvbolsward.nl/
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6.2 Federatiewedstrijden senioren 

 
Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum worden er ook 
in 2020 weer een aantal wedstrijden georganiseerd. Voor de senioren (en ook 
jongens en meisjes) gaat het om de volgende wedstrijden: 
 
 
Dames-wedstrijden: 
Datum Vereniging Soort Tijd 
za. 11 juli Bolsward VF (Súdwest-Fryslân) 9.30 uur 

za. 25 juli Exmorra VF 11.00 uur 

 
 
 
 
Heren-wedstrijden: 
Datum Vereniging Soort Tijd 
za. 6 juni Exmorra D.E.L. (Brunia-partij) 11.00 uur 

za. 11 juli Bolsward VF (Súdwest-Fryslân) 9.30 uur 

za. 25 juli Exmorra VF 11.00 uur 

 
 
De deelname aan deze wedstrijden staat open voor alle seniorenleden van de 

aangesloten verenigingen. Leden die aan deze wedstrijden mee willen doen 

kunnen zich opgeven via de internetsite van de K.N.K.B.: www.KNKB.nl 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Gosse%20Reitsma/Documents/Kaatsvereniging/Clubblad%202014/www.KNKB.nl
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7 Competitie senioren in 2020 
 

Voor alle dames, heren, jongens en meisjes beginnen we weer op woensdag 8 

april met het competitiekaatsen. De laatste competitie-avond is op woensdag 2 

september. 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 (2 september) worden de prijzen uitgereikt. 

Hieronder staat de uitslag. Het verloop van het seizoen 2019 is kort beschreven in 

het jaarverslag (op pagina 55). 

 

Komt allen naar ons kaatsterrein ’t Oordje. Tot 8 april 2020! 

 

De competitieleiders,  

Wopke Stienstra en Pieter Feenstra. 

 

 

 

 

Uitslag competitiekaatsen 2019 

Er hebben in 2019 totaal 60 (6 dames, 39 heren, 5 jongens, 6 meisjes en 4 

schooljeugd) deelgenomen aan de competitie. Hierbij de prijswinnaars: 

 

Heren Dames 

1e  Ferdinand van de Zee 95 punten 1e  Chris Lemke  83 punten 

2e  Jaap van der Wal 88 punten Jongens 

3e  Gijsbert Knol  84 punten 1e  Kees Bekema  95 punten 

4e  Ane-jan Knol  82 punten Meisjes 

5e Piet van Zuiden  81 punten (in 14x) 1e Marije Kuperus  44 punten 

 Schooljeugd 

 1e Noa Elzinga  46 punten 

De prijsuitreiking (met een hapje en een drankje) vond na afloop van de laatste 
competitie-avond plaats. De heren Holly de Jong en Klaas Zijlstra ontvingen een 
bosje bloemen als bedankje voor het altijd klaarleggen van de perken voor het 
competitiekaatsen. 
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8  Jaarverslag 2019 Kaatsvereniging Bolsward 
 

8.1 Bestuurlijk 
 

Tijdens de Voorjaarsvergadering van 8 maart waren Lammert Leeuwen en Bertus 

Veldman periodiek aftredend. Lammert Leeuwen en Bertus Veldman werden door 

de leden voor een nieuwe periode herbenoemd.  

Het bestuur van KV Bolsward bestaat per 8 maart 2019 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 

 

Na de pauze van de Jaarvergadering was Janneke Pagels de gastspreker en de 

titel van het onderwerp was ‘Oer grinzen hinne’. Janneke vertelde over haar 

collecties kaatsballen en kaatspostzegels afkomstig uit diverse landen van over de 

hele wereld. Een power-point presentatie en een aantal van de meeste bijzondere 

kaatsballen uit haar verzameling maakten duidelijk hoe groot de verschillen maar 

ook de overeenkomsten zijn tussen de vele kaatsvarianten. 

 

 

8.2 Personalia 
Vrijdag 15 februari hoorden we het schokkende bericht dat ons gewaardeerd lid 

Thomas Jarno Miltenburg was overleden. Hij was nog maar 19 jaar. Thomas leed 

ruim twee jaar aan een slopende  ziekte, die hem uiteindelijk fataal is geworden. 

In de tijd van ziekte heeft Thomas gelukkig ook betere momenten gehad. In de 

zomer 2018 bezocht Thomas de Súdwest-Fryslânpartij. Hij liep op krukken, maar 

was vol goede moed. Hij hoopte dat hij in 2019 weer mee kon doen. Het heeft niet 

zo mogen zijn.  

 

Thomas heeft diverse keren deel uitgemaakt van verschillende afdelingsparturen 

van onze vereniging. De laatste keer dat hij in het shirt van KV Bolsward tussen 

de touwen stond was op de Freule 2016. 

 

Dat Thomas KV Bolsward in zijn hart had gesloten, blijkt uit de kaart die wij als 

vereniging hebben ontvangen en de overlijdensadvertentie in de Leeuwarder 

Courant. 
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Diepe indruk maakt de volgende tekst uit de rouwkaart van Thomas: 

 

 

 

Te jong en volop in het leven 

 

Mocht jij je dromen niet meer beleven 

 

 

 

Thomas Miltenburg (28 september 1999 – 15 februari 2019) 

 

8.3  Renovatie kleedkamers 
Bij de start van het veldseizoen konden de nieuwe kleedkamers in gebruik worden 

genomen! Prachtig. Het resultaat mag er zijn! 

Op woensdag 1 mei werd op een fotomoment de laatste gevraagde bijdrage voor 

de renovatie van de kleedkamers en het materialenhok in ontvangst genomen. 

Van de Rabobank kregen Lammert Leeuwen en Clara Houtsma een cheque 

uitgereikt. Door bijdragen van de Rabobank, het Fonds Bolsward-Dronrijp, het 

Weeshuis, de Hendrick Nannes en Catrijn Epesstichting en het Sint Anthony 

Gasthuis en de inzet van een aantal vrijwilligers hebben we nu de beschikking over 

een kleedaccommodatie die zijn weergave niet kent. De natte ruimten voldoen nu 

volledig aan de eisen van deze tijd, de kleedruimte is opgeknapt en geïsoleerd en 

de wc’s zijn volledig vernieuwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lammert Leeuwen de huisschilder 

 van KV Bolsward. 
Van de Rabobank kregen Lammert Leeuwen en Clara Houtsma  
een cheque uitgereikt voor de renovatie van de kleedkamers. 
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8.4  Opfrisbeurt materialenhok door Knol Cleaning & Coating 
Ane-Jan en Cor Knol van ‘Knol Cleaning & Coating‘ 

hebben de buitenkant van de kleedkamers en het 

materialenhok, ofwel het oude bestuurdersgebouw, 

buiten om volledig gereinigd. Dit gebouw was door de 

jaren heen vergrijsd en vuil geworden. Ane-Jan wordt 

bedankt voor deze geweldige en vrijwillige actie. 

 
 

 

 

Voor en na de reiniging van de muur door Ane-Jan Knol 

 

8.5 Rabo Clubsupport 
Het aantal stemmen van de Rabo Clubsupport die zijn uitgebracht op KV Bolsward 

heeft het fantastische bedrag van € 767,08 opgeleverd voor onze kaatsvereniging. 

 

8.6 Trainerscoördinator 
De opzet van het Meerjarenplan in het opbouwen van een stabiele, brede 

organisatie voor de Jeugdafdeling KV Bolsward is omschreven in een 

meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2019, 2020 en 2021. 

Om de doelen van het Meerjarenplan te kunnen realiseren werd als 

trainerscoördinator aangesteld Janny Yntema uit Witmarsum voor het (door-) 

ontwikkelen van de kaatsvaardigheden van de jeugdleden binnen alle 

leeftijdscategorieën. Na een jaar is er een einde gekomen aan het 

samenwerkingsverband tussen Janny Yntema en KV Bolsward. 

 

8.7 Wintertraining 
Ook dit jaar werd er weer een wintertraining georganiseerd in de gymzaal van de 

Sint-Maartenschool en stond onder leiding van Julian Faber. Deze wintertraining 

werd in 2 delen gehouden. In het 1ste deel, van 3 november tot 15 december, 

deden er 13 kinderen mee aan de training. Aan het 2de deel, 12 januari tot 30 

maart, deden er 21 kinderen mee. 

 

8.8 Zaalkaatspartij voor de jeugd op zondag 3 maart 
Op 3 maart stonden er 29 jeugdleden van Bolsward en Exmorra in sporthal ‘De 

Middelzee’ voor de jaarlijkse Spekjespartij. Er werd in 3 categorieën gekaatst, de 

welpen, pupillen en schooljeugd. Elke categorie kaatste met drie verschillende 

lijsten en was er een krans te verdienen voor de winnaar met de meeste eersten 

voor. Uitslag: 
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Welpen   

1e prijs: Allon Elzinga 

2e prijs: Fabian van der Zee 

3e prijs:  Steyn Wijbenga  

Pupillen    

1e prijs: Ylza Wijbenga 

2e prijs: Kyano van Swinden Koopmans  

3e prijs:  Stijn Feenstra  

Schooljeugd    

1e prijs: Inge Blanke 

2e prijs:  Marit Feenstra  

3e prijs:  Marije Kuiper  

   

Allon Elzinga                                 Ylza Wijbenga                              Inge Blanke 

 

8.9 Ype Tiemersma winnaar spek- en bonenklassement 
Ook dit jaar is een wintertraining voor senioren georganiseerd. Op 9 zondagen in 

de periode van 10 februari tot en met 7 april kon van 10.00 tot 12.00 uur in sporthal 

“De Middelzee” worden getraind. Op uitnodiging van de organisatie namen ook nu 

weer enkele kaatsers uit Easterein deel aan de training. Mede hierdoor was er dit 

jaar sprake van een goede deelname. Gemiddeld namen meer dan 12 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. Ype 

Tiemersma uit Easterein, sinds vorig jaar 

deelnemer aan deze training, slaagde er 

dit jaar in het spek- en bonenklassement 

te winnen dat aan de trainingscompetitie is 

verbonden (prijs: een portie bruine bonen, 

spekjes en een lading appelmoes).  
 

 

Roel Venema feliciteert Ype Tiemersma.  
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8.10 Schoolkaatsproject  
Het schoolkaatsproject is ook dit jaar gegeven op alle vier basisscholen van 

Bolsward. De gymkaatslessen werden gegeven door Harmke Siegersma en 

Ludwig Seerden. In vier achtereenvolgende weken leerden 244 kinderen uit de 

groepen 3 en 4 spelenderwijs de beginselen van het kaatsen. Aan het einde van 

de vierde les was er voor iedereen een uitnodiging voor een gratis vervolgtraining 

van drie lessen onder leiding van Idske Zijlstra op ’t Oordje. 

 

8.11 Jeugd Trainingsdag 
Op zaterdag 6 april was het weer zover! De opening van het veldkaatsseizoen. De 

jeugdcommissie van KV Bolsward organiseerde een trainingsdag met als 

hoofdtrainers de winnaars van de PC van 2018! 

De dag begon met een intensieve warming-up van Thomas van Zuiden. Aangezien 

hij wekelijks een bootcamp geeft, is dit hem wel toevertrouwd. Onder een net 

doorkruipen, over de speedladder, over en onder banken door, snelle voetjes door 

autobanden, niks is te gek! 

De jeugd was dan ook al warm en klaar voor de ‘specialiteitentraining’. Onder 

leiding van Géjanna Dijkstra werd er opgeslagen. Aanwijzingen over aanloop, 

tactiek en opgooi hielpen de jeugdleden beseffen dat opslaan meer is dan een bal 

inbrengen, opslaan is het belangrijkste binnen het kaatsen! 

Allard Hoekstra liet de jeugd nadenken over voetenwerk, houding en snel 

bewegen. De ballen zoefden over de boven na zijn aanwijzingen! 

Thomas van Zuiden zorgde ervoor dat de jeugd nadacht over hun rol in het perk, 

tactiek, wat doe ik, waar sta ik? Hoe verwerk ik hoge ballen? 

Als afsluiting werd er nog een partij gekaatst. De hele dag door was er limonade 

voor de jeugd, fruit aangeboden door Poiesz Supermarkt Bolsward en wat chips 

en de dag werd afgesloten met pannenkoeken voor iedereen! Alle aanwezige 

(jeugd-)leden hadden op het door Muta Sport aangeboden shirt handtekeningen 

verzameld van de PC-winnaars en de trainers op hun shirts! 

 

Al met al was het een geweldige seizoenopening op ’t Oordje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers en trainers 

van de trainingsdag. 
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       PC-koning Allard Hoekstra zet zijn        De bootcamp. 
             handtekening op een shirt. 

 

8.12 Start Veldseizoen 
De veldtrainingen voor de Jeugd en de Jeugdcompetitie startte op maandag 8 

april. 

Op woensdag 10 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 samengesteld. 

 

8.13 Tweekamp Den Haag - Bolsward 
Op zaterdag 20 april was de traditionele opening van het kaatsseizoen; de partij 

tussen Bolsward en Den Haag. 

Beide verenigingen hadden 5 partuur op de lijst gezet en er werd om het hardst 

gestreden voor de winst! De verenigingen waren enorm aan elkaar gewaagd, maar 

KV Bolsward kwam (weer) als winnaar uit de strijd. De uitslag was 3-2. De krans 

werd aan Bertus en Emma geschonken voor hun tomeloze inzet achter de bar! 

Opnieuw een topdag met sportiviteit, fanatisme en gezelligheid!  

 

 
Dit keer kreeg Emma Fazzi de krans omgehangen door Gerben Bootsma,  

met Bertus Veldman als lachende derde. 
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8.14 K.N.K.B.-wedstrijden op ’t Oordje 
 

Dit jaar stonden er 9 K.N.K.B.-wedstrijden op het programma. Hier volgt een kort 

overzicht van deze wedstrijden.  

 

K.N.K.B. Pupillen jongens op zondag 26 mei 
De eerste wedstrijd van 2019 in KNKB-verband werd in Bolsward verkaatst met 
een lijst van 22 tweetallen.  
Tymen Bijlsma won in eigen stad samen met Rudmer Faber uit Achlum en de 
gouden ballen kwamen in het bezit van dit partuur. 
 
Winaarsronde   

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 

Tymen Bijlsma (Bolsward) 

Rudmer Faber (Achlum) 

Jort de Kroon (Dronryp) 

Daan Kooistra (Raerd) 

Eelke Meijer (St.-Anne) 

Niek Bijlsma (Arum) 

Verliezersronde   

1e prijs: 2e prijs:  

Jesse Vrieswijk (Swichtum)  

Jesse Greidanus (Winsum) 

Jorrit Palma (Tzum)  

Jorrit Bosch (Arum) 
 

 
Deze wedstrijd kreeg later nog een staartje, omdat Jorrit Palma zonder zich af te 
melden niet tijdens de prijsuitdeling aanwezig was. Na behandeling van deze zaak 
werd Jorrit door de Beroepscommissie van de KNKB veroordeeld tot een 
berisping. 

 
Tymen Bijlsma (Bolsward) en Rudmer Faber (Achlum). 

 
K.N.K.B. schoolmeisjes in A- en B klasse met verliezersronde op zaterdag 6 juli. 

A-klasse 

De A-klasse bestond uit 4 parturen. Na twee partijen waren er twee parturen die 

twee keer hadden gewonnen. Het was het partuur van Noa Elzinga en Marsha 

Boersma en het partuur van Ilse Marije van Beem met Eline van Dijkhuizen. In hun 

derde partij moesten deze parturen dus tegen elkander en door een 5-3 6-2 zege 

waren de kransen en de gouden ballen voor Noa Elzinga en Marsha Boersma. 
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B-klasse 

In de B-klasse stonden er 13 parturen op de lijst. Zij kaatsten met een 

verliezersronde. In de eerste halve finale won het partuur Gerbrich Koster en 

Suzanna Allema met 5-4 en 6-6 van Marrit Wielinga en Marije Bokma. De andere 

finalist was partuur met Elske van Straten en Dido Iedema. En zij wonnen pas op 

5-5 en 6-6 van Selma v/d Wal en Jelly Hiemstra. 

Deze zware partij in de finale was het partuur van Elske van Straten en Dido 

Iedema aan te zien.  Gerbrich en Suzanne behaalden een gemakkelijke 

overwinning op 5-2 en 6-4. 

 

A klasse: 

1e prijs: Noa Elzinga (Bolsward) en Marsha Boersma (Stiens) 

2e prijs: Ilse Marije van Beem (Dronryp) en Eline van Dijkhuizen (Nijland) 

B klasse: 

1e prijs:   Gerbrich Koster (Tzum) en Suzanne Allema (Niawier) 

2e prijs:   Elske van Straten (Finkum) en Dido Iedema (St.-Anne) 

3e prijs: Marrit Wielinga (Tzum) en Marije Bokma (Stiens) 

3e prijs: Selma van der Wal en Jelly Hiemstra (beiden Menaam) 

Verliezersronde 

1e prijs:   Janneke Posthumus (Ried) en Elbrich Kooistra (Loënga) 

 

 
Marsha Boersma en Noa Elzinga. 

 

Dames Hoofdklasse d.e.l. op vrijdag 12 juli 
De Dames Hoofdklassers openden het Boalserter Keastwykein met de traditionele 
door elkaar loten wedstrijd met een deelname van 8 partuur. Kransensponsor was 
snackbar ‘de Tramhalte’ en de waardebonnen waren beschikbaar gesteld door de 
gezamenlijke damesmodezaken uit Bolsward. 
Aan de hand van een op en uit sterk kaatsende Manon Scheepstra wist het partuur 
van Tineke Dijkstra en Sandra Hofstra en natuurlijk Manon Scheepstra deze d.e.l.- 
wedstrijd in Bolsward naar hun hand te zetten. In een boeiende finale werd de 
formatie van Annet de Haan, Margriet Bakker en Marrit Zeinstra op 5-3 en 6-4 
verslagen door een bovenslag van Manon Scheepstra. 
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Marit Zeinstra. 

 

De strijd om de derde prijs tussen Annelien Broersma, Anouk Tolsma en Louise 
Krol tegen Nynke Sijbrandij, Sjanet Wijnia en Marije Hellinga was een aardige 
onderlinge strijd, maar verder dan 5-3 en 6-4 kwam trio Annelien Broersma niet. 
 
1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 

Tineke Dijkstra  

Sandra Hofstra  

Manon Scheepstra 

Annet de Haan  

Margriet Bakker  

Marrit Zeinstra 

Nynke Sybrandi 

Sjanet Wijnia  

Marije Hellinga 

 

 
v.l.n.r. Tineke Dijkstra, Manon Scheepstra en Sandra Hofstra 

 

HEMA-partij Heren Hoofdklasse Vrije Formatie zondag 14 juli 

Het slotstuk van het Bolswarder Keatswykein was de HEMA-vrije formatiepartij 

voor de Heren Hoofdklasse. Met 10 parturen op de lijst was het de vraag of de 

succesvolle formatie van Gert Anne van der Bos opnieuw de eerste prijs zou 

behalen. De formatie Van der Bos sneuvelde echter in de partij om de premie of 

niets tegen het gelegenheidspartuur van Enno Kingma, Ane Jan Anema en Daniël 
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Iseger. Van der Bos c.s. stonden in deze partij met 4-1 voor, maar toen Anema en 

Iseger in het perk van plaats wisselden waren Gert Anne van der Bos en zijn maten 

Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra van slag. Enno Kingma beëindigde de partij 

op 4-5 en 6-6 door een onverwerkbare bal te plaatsen op Tjisse Steenstra. Een 

verrassende ontwikkeling temeer Iseger als trainer actief is bij partuur Van der 

Bos. 

De andere finalist was de formatie Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans 

Wassenaar. Zij waren in de halve finale te sterk voor Bauke Triemstra, Dylan Drent 

en Hendrik Kootstra.  

De finale, voorafgegaan door de opkomst van de kaatsers met de jeugd van KV 

Bolsward, werd nooit een echte wedstrijd mede door het grote aantal gemiste 

opslagen van Enno Kingma. Met 5-2 en 6-2 ging de formatie Marten Bergsma met 

de vleermuis-shirts naar huis. 

Na afloop werd Hans Wassenaar met miniem verschil gekroond tot koning van de 

partij (8 punten). Marten Bergsma kreeg 7 punten van de koningscommissie. Hans 

Wassenaar kreeg dan ook de Familie Lunter Bokaal voor een jaar mee naar huis. 

 

Hoe verging het onze enige Bolswarder deelnemer Thomas van Zuiden? Zijn 

formatie (met Allard Hoekstra en Jelte Pieter Dijkstra, wonnen in de eerste omloop 

met 5-2 en 6-4 van Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten, 

maar moesten in de tweede omloop het onderspit delven tegen de later winnaars 

(3-5 en 2-6). 
 

1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 

Marten Bergsma 

Renze Hiemstra  

Hans Wassenaar 

Enno Kingma  

Ale Jan Anema 

Daniël Iseger 

Bauke Triemstra 

Dylan Drent  

Hendrik Kootstra 

 

 
v.l.n.r. Marten Bergsma, Hans Wassenaar en Renze Hiemstra. 
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K.N.K.B. Afdelingswedstrijd voor jongens pupillen op zondag 24 juli 
Voor de eerste afdelingswedstrijd was er geen vereniging om deze wedstrijd te 
organiseren. De tweede wedstrijd in Stiens werd door Dronryp gewonnen door 
Bolsward in de finale te verslaan. Vandaag in Bolsward had het lot bepaald dat de 
finalisten in Stiens in de eerste omloop tegen elkander moesten strijden. Bolsward 
won die partij nipt (5-5 6-0). In de finale tegen het partuur van Arum was de winst 
voor Bolsward met 5-1 en 6-6. 
 
Afdeling: 

1e prijs:  Bolsward:  Edwin Arjen Yska, Silvan Elzinga en Tijmen Bijlsma 

2e prijs:  Arum1: Jorrit Bosch, Niek Bijma en Thomas Tolsma 

3e prijs:  Raerd: Jelle Veldhuis, Daan Kooistra en Sylvan Verhoef 

3e prijs:  Grou:  Javi Perez Boonstra, Stef van Steen en Jelte Hellinga 

 

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

 
K.N.K.B. d.e.l. jongens pupillen op zondag 24 juli 

Bij een afdelingswedstrijd hoort ook een opstapwedstrijd. De verliezers van de 

afdelingswedstrijd komen in de door-elkander-loten terecht samen met degenen 

die geen afdelingspartuur hebben. De deelnemerslijst bestond uit 15 tweetallen. 

Brent Jesse van Beem en Thijs van Dijk gingen met de gouden kaatsballen naar 

huis. 

 

Uitslag: 

1e prijs: Brent Jesse van Beem (Dronryp) en Thijs van Dijk (Reduzum) 

2e prijs: Leandro Mfuidiman (Hijum-Finkum) en Lars Tijssen (Reduzum) 

3e prijs: Jorrit Palma (Tzum) en Dennis Bida (Dronryp) 

3e prijs: Sjoerd van der Schaar (Oudebildtzijl) en Rienk Albada (Dronryp) 
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K.N.K.B. Pupillen meisjes met verliezersronde op zondag 4 augustus 

Zo midden in de vakantieperiode waren er toch nog 23 pupillenmeisjes die de reis 

naar Bolsward hadden ondernomen om hun KNKB-wedstrijd in Bolsward te 

kaatsen. De finale ging tussen de Sophie Kroondijk met Karina Mollema tegen 

Brecht Renema en Jeldou Koopmans. Echt spannend werd deze strijd niet. Laatst 

genoemd tweetal hield de touwtjes stevig in handen en won de partij met 5-2 en 

6-0.  

 

Hoe verging het de twee Bolswarders op de lijst. Minke Tjalsma verloor in de 

eerste omloop en ook in de eerste ronde van de verliezersronde had zij geen 

succes. Marit Steigenga won de eerste omloop, maar verloor de tweede. Er bleven 

dus geen prijzen in Bolsward achter. 

 

Welpen meisjes 

1e  prijs: Brecht Renema (Heeg) en Jeldou Koopmans (Lollum) 

2e  prijs: Sophie Kroondijk (St.-Anne) en Karina Mollema (Dronryp) 

3e  prijs: Nina-Claire Wijning (St.-Anne) en Steffi Altenburg (Reahûs) 

1e verl.: Lisanne Venema (Lollum) en Wieke Schaap (Turns) 

2e verl.: Jetske Zijlstra ( Sibrandabuorren) en Britt Joustra (Lollum) 

 

KNKB jongens welpen op zaterdag 17 augustus  

In vier partijen 10 eersten tegen op een lijst met 13 tweetallen. Dan ben je de 

terechte winnaar van een kaatswedstrijd. Dit deden Ruurd Oosterbaan en Ryan 

Wiggers op de KNKB door-elkander-lotenwedstrijd in Bolsward. Zij wonnen de 

finale met 5-1 6-0 van Joachim Schaaf en Jelte Bruinsma. 

De broederstrijd in de eerste omloop tussen Ruurd en Frans Oosterbaan, die 

kaatste met Allon Elzinga, had tot gevolg dat de verliezersronde geen spannend 

verloop had. 

 

Welpen jongens 

1e  prijs: Ruurd Oosterbaan (Scharnegoutum) en Ryan Wiggers (Dronryp) 

2e  prijs: Joachim Schaaf (Bitgummole) en Jelte Bruinsma (Dronryp) 

3e  prijs: Pieter Hoogland (Blije) en Harmen Faber (Achlum) 

3e  prijs: Allart van der Meer (Dronryp) en Jorrit Kroondijk (St.-Anne) 

1e  verl.: Frans Oosterbaan (Scharnegoutum) en Allon Elzinga (Bolsward) 

 

KNKB meisjes welpen op zaterdag 17 augustus  

Anna Miedema en Rianne van de Walt wonnen de meisjes welpen KNKB door-

elkander-lotenwedstrijd met 9 tweetallen op de lijst. Gemakkelijk was het niet. In 

de eerste omloop werd nipt gewonnen (5-5 en 6-4), de tweede omloop een staand 

nummer, de derde omloop winst met 5-4 en  6-0 en in de finale winst met 5-3 en 

6-4 op Mariska Stegenga en Jildou de Vries.  
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Welpen meisjes 

1e  prijs: Anna Miedema (Stiens) en Rianne van de Walt (Sexbierum) 

2e  prijs: Mariska Stegenga (Balk) en Jildou de Vries (Menaam) 

3e  prijs: Lyanne Jongsma (Damwâld) en Lieke Triemstra (St.-Jabik) 

1e  verl.: Hendrika Stegenga (Balk) en Aisha Mahmoud (St.-Anne) 

 

 

 
De prijswinnaars van de KNKB Meisjes- en Jongens Welpen d.e.l wedstrijd. 

 

 

8.15 Leden- en overige wedstrijden 
 

Primera Ledenpartij voor Senioren op woensdagavond 22 mei 

De eerste ledenpartij 2019 met 36 kaatsers op het veld. Bij deze Primerapartij werd 

er gekaatst met drie verschillende lijsten en de deelnemers waren ingedeeld in vier 

klassen. In elke klasse waren, afhankelijk van het aantal deelnemers, drie of vier 

prijzen te behalen. De prijzen waren vanzelfsprekend Primerabonnen. 

 

A klasse: B klasse: C klasse: Dames 

1e  Jelle Cnossen  

     (+21 -10) 

1e Matthijs Beuckens 

    (+21 -6) 

1e  Gerard Ypma 

     (+21 -9) 

1e Chris Lemke 

    (+21 -6) 

2e  Cor Jacobsen  

     (+18 -11) 

2e Leo Bekema 

    (+21 -8) 

2e Christiaan Wijnia 

    (+15 -10) 

2e Marije Kuperus 

    (+17 -9) 

3e Dietmer Kuperus  

    (+17 -12) 

3e Redmer Cnossen 

    (+17 -12) 

3e Piet van Zuiden 

    (+15 -11) 

3e Géjanna Dijkstra     

    (+17 -11) 

 
4e Eric Ypma 

    (+17 -12) 
 

4e Ingeborg Brattinga  

    (+15 -12) 
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      Jelle Cnossen.            Matthijs Beuckens. 

 

 

 

 

 

 

                   Gerard Ypma.                           Chris Lemke. 

 

Federatie WBW- Jeugdpartij op zaterdag 1 juni 

De jeugdkaatsers van de Federatie Workum-Bolsward-Wûnseradiel kwamen in 

actie in 5 verschillende categorieën met een totaal van 36 parturen. Er werd 

gekaatst in een winnaars- en een verliezersronde. 

 

Welpen jongens en meisjes (9 parturen)  

1e prijs: Haye Tjeerdema (Makkum) en Marrit Wiersma (Schettens) 

2e prijs: Klaas Dijkstra (Makkum) en Sygrid Bosch (Arum) 

Verliezersronde 

1e prijs: Roan van Swinden Koopmans (Exmorra) en Jeline Bosch (Arum) 

Pupillen meisjes (5 parturen) 

1e prijs:  Ymke v/d Brug (Schettens) en Mare Dijkstra (Makkum) 

2e prijs: Femke Smits (Witmarsum) en Jildou Terpstra (Bolsward) 

Pupillen jongens (6 parturen) 

1e prijs:  Sander Kuipers (Arum) en Rik v/d Weerdt (Makkum) 

2e prijs: Jesse v/d Wal (Witmarsum) en Timo Poelmans (Bolsward) 

Verliezersronde 

1e prijs: Jelmer Kuipers (Workum) en Hidde Reitsma (Exmorra) 
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Schooljeugd (8 parturen) 

1e prijs: Liuwe M. Postma (Waaksens) en Jennifer de Jong (Witmarsum) 

2e prijs: Rutger Altenburg (Bolsward) en Maud Roomeijer (Schettens) 

Verliezersronde 

1e prijs: Matthijs Palma en Marc Jorna (beiden Arum) 

Meisjes en Jongens (8 parturen) 

1e prijs: Hylke Talsma (Achlum) en Gonnie Schilstra (Lollum) 

2e prijs: Judith Bosch (Arum) en Marije Kuperus (Bolsward) 

Verliezersronde 

1e prijs: Jildert Wijbenga (Arum) en Lynette Ypey (Witmarsum) 

 

 

 
De prijswinnaars van de Federatiepartij WBW. 

 

Cbs De Bron winnaar Schoolkaatsen Bolsward op woensdag 5 juni 
p woensdag 5 juni was onder prachtige weersomstandigheden de jaarlijkse 

kaatspartij voor basisscholen van Bolsward. Er verschenen totaal 16 parturen op 

’t Oordje. Cbs De Bron leverde met 10 parturen de grootste afvaardiging.  

De finale in de winnaarsronde tussen Cbs De Bron 2 en  Sint Maarten 1 werd 

gewonnen door De Bron op de stand  5–0 en 6–2 door een bovenslag van Silvan 

Elzinga. Hiermee werd het partuur Silvan Elzinga, Inge Blanke en Edwin Yska de 

Schoolkaatskampioen van Bolsward.  

 

Winnaarsronde: 

1e prijs:       Cbs De Bron 2; Silvan Elzinga, Inge Blanke en Edwin Yska 

2e prijs:      Sint Maarten 1; Lieuwe v/d Kamp, Fenna Cuperus en Laas van Dalfsen 

3e prijs: OBS De Blinker 1; Tymen Bijlsma en Mathijs Fontein 

3e prijs: Cbs De Bron 3; Allon Elzinga en Timo Poelmans 

Verliezersronde: 

1e prijs: Sint Maarten 3; Mariska Galema, Lieke Ettema en Ilona Palsma 

2e prijs: De Bron 10; Rouke Hooghiemstra, Kerim Gamzaliev en Lars Kroontje 
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De prijswinnaars van het Schoolkaatsen. 

 

AP van der Feer ledenpartijpartij Kabouters/ Welpen op donderdag 6 juni 

De deelname aan deze avondledenpartij bestond uit 10 kabouters en 9 welpen.  

De kabouters speelden deze avond het beginners spel. Elk partuur bestond uit 

twee kaatsers en er werd gekaatst met een grote gele bal. De wedstrijdvorm was 

poulekaatsen zodat alle parturen 4 keer in actie moesten komen om de uitslag 

vast te stellen. 

 

De welpen kaatsten met drie verschillende lijsten, dus iedere keer met een andere 

medespeler, waarna het individueel klassement de einduitslag bepaalde. 

 

Kabouters:  

1e  Lyset Westra en Marit Dijkstra 

2e  Sanne Dijkstra en Iris Terpstra 

Welpen jongens: Welpen meisjes 

1e prijs: Jurre Beintema 1e prijs: Naomi Ykema 

2e prijs: Jesse Velting 
2e prijs: Rosanne Velting en Sybrich 

Ouderkerken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijswinnaars van de Kabouters. 

De prijswinnaars bij de Welpen. 
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Installatiebedrijf/Vakzaak van der Pol Familiepartij op zondag 16 juni 

De tien deelnemende parturen hebben fel gestreden om de prijzen, beschikbaar 

gesteld door Installatiebedrijf/Vakzaak Van der Pol uit Bolsward. 

Kees Bekema met zijn ooms Ids en Auke Walsma versloegen in de finale in de 

verliezersronde het duo Johan en Leo Bekema. Johan probeerde nog door verbaal 

geweld wat meer bordjes aan de telegraaf te krijgen, maar Kees en z’n ooms 

waren daar niet gevoelig voor en kaatsten stoïcijns door naar de winst. 

De strijd om de krans ging tussen het jeugdige partuur van Matthijs Beuckens met 

zijn neven Jan Johannes van der Kamp en Redmer Huitema en de toch iets oudere 

Knollen (vader Cor met zonen Ane-Jan en Gijsbert). De jarenlange ervaring van 

familie Knol kon uiteindelijk net niet op tegen het kaatsgeweld van de drie jongens. 

Het was regelmatig 6-6 en ze waren echt wel aan elkaar gewaagd, maar het doek 

viel op 5-4 en 6-6. 

Dirk van der Pol met zijn gezin kwam gezellig even langs op ’t Oordje en reikte de 

prijzen uit. 

 

Winnaarsronde: 

1e prijs:    fam. Beuckens: Matthijs Beuckens, Jan J. v/d Kamp en Redmer Huitema 

2e prijs:    fam. Knol: Cor Knol, Ane-Jan Knol en Gijsbert Knol 

3e prijs:    fam. Kuperus: Dirk Kuperus, Dietmer Kuperus en Marije Kuperus 

Verliezersronde: 

1e prijs:    fam. Bekema: Kees Bekema, Ids Walsma en Auke Walsma 

2e prijs:    fam. Bekema: Johan Bekema en Leo Bekema 

 

 
De winnaars van de Van Der Pol Familie Partij. 

 

 

 

 

 

Matthijs Beuckens met zijn neven  

Jan Johannes van der Kamp en Redmer Huitema.  
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A.P van der Feer Jeugdledenpartij Pupillen en Schooljeugd op donderdag 20 juni 

 

Uitslag: 

Pupillen meisjes  (8 deelnemers, 3 keer kaatsen met wisselende lijst) 

1e prijs:  Ylza Wijbenga 

2e prijs:  Minke Tjalsma 

Pupillen jongens  (6 deelnemers, 3 keer kaatsen met wisselende lijst) 

1e prijs:  Rouke Hooghiemstra 

2e prijs:  Hedzer Prinsen 

Schooljeugd( 8 deelnemers, 3 keer kaatsen met wisselende lijst) 

1e prijs:  Noa Elzinga 

2e prijs:  Judith Cuperus 

3e prijs:  Marije Kuperus 

 

 

Slagerij Yde de Boer Pearkekeatsen op zondag 7 juli 

Het Slagerij de Boer Pearkekeatsen werd, met 14 paartjes op de lijst, een 

prachtige kaatsdag. In de finale stonden Noa Elzinga en Julian Faber zeer sterk te 

kaatsen, waardoor Géjanna Dijkstra-Buma  en Gijsbert Knol er niet aan te pas 

kwamen. Met een 5-1 overwinning waren de winnaars snel bekend. 

 

In de verliezersronde kwamen Anna IJdema en Johan Bekema in de finale tegen 

Lisanne Leijenaar en Silvan Elzinga. Anna wist in het perk regelmatig de ballen 

mijlenver weg te slaan en ook stond haar vriend Johan goed te kaatsen. Hierdoor 

wisten ze Lisanne en Silvan te verslaan en pakten de eerste prijs in de 

verliezersronde.  

 

Het publiek werd tijdens en na het kaatsen veelvuldig voorzien van een heerlijk 

stukje worst. Dit omdat partijsponsor Yde de Boer als traktatie een grote zak met 

vleeswaren uit de slagerij had gebracht. 
 

Uitslag: 

1e prijs  Noa Elzinga en Julian Faber 

2e prijs  Géjanna Dijkstra-Buma en Gijsbert Knol 

3e prijs  Elske Rijpma en Leo Bekema 

3e prijs  Inge Blanke en Ferdinand van der Zee 

Verliezersronde 

1e prijs  Anna IJdema en Johan Bekema 

2e prijs  Lisanne Leijenaar (Clara Houtsma) en Silvan Elzinga 
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De prijswinnaars van het Pearkekeatsen. 

 

Feestpartij 14-16 jaar op woensdag 10 juli 

Het Boalserter Keats Wykein ging van start met de vrije formatie partij voor de 

jeugd van 14-16 jaar. Er stonden 6 paruren op de lijst met totaal 16 kaatsers en er 

werden door de parturen ieder drie partijen gekaatst waarna de eindstand kon 

worden opgemaakt. 
 

Uitslag:  

1e  prijs Dietmer Kuperus 

     Yoram Elzinga 

     Marten Leijenaar 

2e  prijs Ilse Zwaagstra 

     Rixt Blanke 

     Noa Elzinga 

 

Feest Jeugdpartij op donderdag 11 juli 

Er werd gekaatst in vier verschillende 

categorieën. Kabouters 6 parturen, Welpen 4 

parturen, Pupillen 7 parturen en de 

Schooljeugd met 6 parturen. 

De wedstrijdvorm voor de Schooljeugd en 

Pupillen was vrije formatie met gastspelers. De 

Welpen kaatsten een d.e.l. wedstrijd in 

poulesysteem. De Kabouters kaatsten het 

beginnersspel.  

Tijdens het kaatsen werden verschillende prijzen weg gegeven, voor een 

bovenslag, een zitbal, een kaats voorbij, wie het eerst het hek van de speeltuin 

aantikte, een kwaadslag, wie het snelst 2 koprollen had gemaakt, enz. 
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Kabouters: 

1e prijs:  Elias van der Zee en Froukje Patricia Blanke 

2e prijs:  Lyset Westra en Deborah Wijbenga 

Welpen: 

1e prijs:  Steyn Wijbenga en Rosanne Velting 

2e prijs:  Naomi Ykema en Elbrich Ouderkerken 

Pupillen: 

1e prijs:  Ilona Palsma, Mariska Galema en Fenna Cuperus 

2e prijs:  Marit Steigenga, Ylza Wijbenga en Liset Feenstra 

Schooljeugd: 

1e prijs:  Remco Yska, Tjitte Reitsma en Jurre Reitsma 

2e prijs:  Tymen Bijlsma, Silvan Elzinga en Daan Kooistra 

 

Súdwest- Fryslân Partij op zaterdag 13 juli 

Vijftig parturen, verdeeld over vier klassen, stonden er op de zaterdag van het 

Boalserter Keatswykein op de lijst voor de tiende editie van de Súdwest-

Fryslânpartij. Een kaatswedstrijd waarbij sfeer minstens zo belangrijk is als 

bovenslagen. Los van de traditionele kransen, zijn er tijdens de partijen veel 

‘tussenprijzen’ te winnen. De eerste zitbal, de volgende bovenslag: op het moment 

dat de organisatie het omroept, is het opletten geblazen. Achter de bovenlijn 

stonden ook dit jaar weer de welbekende ballenvangers. Om de bal in het net te 

slaan, bleek dit jaar een te lastige opgave. De ogen werden rond twee uur even 

massaal van het kaatsveld afgewend toen het -eveneens welbekende- 

trommelbûtsen begon. Een uiterst simpel vermaak: zet een wasmachine neer en 

laat de kaatsers vanaf tien meter proberen om de bal hierin te slaan met als 

hoofdprijs een ballonvaart, tevens de extra prijs voor één van de winnaars. 

 

Dames klasse: 

1e prijs:   Elma Breeuwsma, Marrit Zeinstra(koningin) en Amarins Popma  

2e prijs: Feikje v.d. Burg, Tessa Booms en Elske van Nes 

Verliezersronde 

1e prijs:   Matty Noordmans, Jennifer Haga en Jenkelien Brander 

Heren A klasse: 

1e prijs: Albert Feenstra, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar (koning) 

2e prijs: Gerrit Jan Duiven, Sybren Poelsma en Sjoerd Teake Kooistra 

Heren B klasse: 

1e prijs:   Willem Jan Postma, Bart Gietema en Redmer Strikwerda (koning) 

2e prijs: Johannes Koopmans, Gijsbert Knol en Julian Faber 

3e prijs: Eeltje Postma, Jelle de Vries en Ewout de Boer 

Verliezersronde 

1e prijs:   Cor Jacobsen, Matthijs Beuckens en Ferdinand van der Zee 

2e prijs:   Lars Breeuwsma, Nico Pieter Bonnema en Arjen van der Wal 

3e prijs: Jelmer de Boer, Reinder Reitsma en Sytze Bram de Witte 
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C klasse: 

1e prijs:   Johan Bruinsma (Koning), Tsjeard Weersma en Teun Miltenburg 

2e prijs:   Bauke Cuperus, Robert Cuperus en Iris Cuperus 

3e prijs:   Leo Bekema, Gert Jan Abma en Thomas Sprik 

3e prijs:   Douwina Zuidema, Dennis Wijnalda en Bart Ypma 

Verliezersronde 

1e prijs:   Geartsje Stegenga, Jentsie Wijnalda en Jan Steigenga 

2e prijs:   Anna IJdema, Bernard IJdema en Johan Bekema 

 

 
De eerste prijswinnaars van de vier categorieën van de Súdwest-Fryslânpartij. 

 

Avondledenpartij Senioren op woensdag 14 augustus 

Zo midden in de vakantietijd stond de tweede avondledenpartij op het programma. 

Iedereen kon drie keer kaatsten met andere maten. De deelnemers waren 

ingedeeld in vier klassen en in elke klasse was een krans te winnen. De prijzen 

bestonden dit keer uit bonnen van ‘Lekker 1890’. 

Elke partij begon met spellen gelijk om toch iedereen drie partijen te laten kaatsen. 

 

A klasse: B klasse: 

1e prijs: Sander Bruinsma 1e prijs: Jan Houwer 

2e prijs: Gijsbert Knol 2e prijs: Rutger Vallinga 

C klasse: Dames: 

1e prijs: Piet van Zuiden 1e prijs: Feikje v/d Burg-Bouwhuis 

2e prijs: Kees Bekema 2e prijs: Lisanne Leijenaar 

 3e prijs: Michelle Verbeek-Bruinsma 
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De prijswinnaars van de tweede avondledenpartij Senioren. 

 

Miedema’ Lunchroom’ Patat Jeugdledenpartij donderdag 22 augustus 

Onder heerlijke weersomstandigheden werd de Patatpartij verkaatst. De 

kabouters, welpen, pupillen en schooljeugd knokten weer om het hardst om de 

krans. Halverwege de avond werden alle partijen stil gelegd en werd er heerlijk 

patat en frikadel/kroket gegeten. Een mooi gezicht om alle jeugd door elkaar te 

zien zitten smullen en met elkaar te praten. 

Bij de kabouters waren 5 tweetallen en zij speelden het beginnersspel. Bij de 

welpen en pupillen waren er ieder  6 partuur en werd er gekaatst in 2 poules van 

3 parturen, waarna de  winnaars van de poules streden om de krans.  

Bij de schooljeugd waren maar 3 partuur. Tymen en Sylvan (beide pupillen) 

wonnen hun eerste partij met 5-0 van Rogier en Judith en hun tweede partij met 

5-2 van Noa, Nanne en Rutger. Door dit sterke optreden kregen zij de krans 

omgehangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Staand Sanne Dijkstra en Rianne Cuperus.         Staand Allon Elzinga en Sybrich Ouderkerken. 

  Zittend Iris Terpstra en Roan Beintema.     Zittend Elbrich Ouderkerken en Fabian van der Zee.  
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Timo Poelmans en Hedzer Prinsen.             Marit Steigenga en Ilona Palsma. 

 

 
Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga. 

 

Kabouters (5 parturen): 

1e prijs:   Sanne Dijkstra en Rianne Cuperus 

2e prijs: Iris Terpstra en Roan Beintema 

Welpen (6 parturen): 

1e prijs:   Allon Elzinga en Sybrich Ouderkerken 

2e prijs: Fabian van der Zee en Elbrich Ouderkerken 

Pupillen (6 parturen): 

1e prijs:   Marit Steigenga en Ilona Palsma 

2e prijs: Timo Poelmans en Hedzer Prinsen 

Schooljeugd (3 parturen): 

1e prijs:   Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma 
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Straatkaatsen op de Bargefenne op wo. 28, do. 29 en vr. 30 augustus 

Onder prachtige weersomstandigheden heeft KV Bolsward haar Straat-

kaatswedstrijd gehouden op de Bargefenne. 33 Kaatsers verdeeld over 11 vrije 

formatie parturen, Eetcafé Baba fungeerde als uitvalsbasis, de prachtige kransen 

en de  prijzen bestonden uit mooie vleespakketten, mede gesponsord door Slagerij 

De Boer. Dit samen met allerlei vaste obstakels in het speelveld zorgde voor drie 

buitengewone avonden. 

 

Winnaarsronde: 

1e prijs:  Yoram en Noa Elzinga en Pieter Scharringa 

2e prijs:  Lisanne Leijenaar, Dietmer Kuperus en Julian Faber 

3e prijs: Hidzer Bogaard, Jan de Boer en Gijsbert Knol 

Verliezersronde: 

1e prijs:  Stephan Rekker, Anne-Rixt en Jelle Cnossen 

2e prijs:  Wietske Poelsma, Johan van der Zee en Thomas van Zuiden 

 
 

 
Alle prijswinnaars van het Straatkaatsen met sponsoren Yde de Boer en Milad Toba. 

 

Diekje ledenpartij op zondag 8 september 

Na een verfrissend buitje kon er begonnen worden aan de Diekje-partij die volgens 

Roel Venema in iedere geval al sinds 1984 wordt gehouden. Er stonden 10 partuur 

op de lijst en er werd tijdens deze laatste senioren ledenpartij van dit jaar de hele 

dag sportief gekaatst en veel dank gaat vooral uit naar de sponsor Ruurd Stevens. 

Het winnende partuur werd Feikje Bouwhuis, Hendrik Bouwhuis en Rutger 

Vallinga die met 5-2 en 6-4 te sterk waren voor Kees Bekema, Teun Miltenburg en 
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Julian Faber. In de verliezersronde waren Roel Venema, Lisanne Leyenaar en 

Ane-Jan Knol te sterk voor Sjaak Bekema, Frans Bekema en Teake Kooistra (5-1 

en 6-2).   

 

Uitslag: 

1e prijs: Feikje Bouwhuis, Hendrik Bouwhuis en Rutger Vallinga 

2e prijs: Kees Bekema, Teun Miltenburg en Julian Faber 

3e prijs: Judith Cuperus, Robert Cuperus en Bauke Cuperus 

Verliezersronde 

1e prijs:  Roel Venema, Lisanne Leyenaar en Ane-Jan Knol 

2e prijs:  Sjaak Bekema, Frans Bekema en Teake Kooistra 

 

 
De prijswinnaars van de Diekje partij. 

 

 
v.l.n.r. Hendrik Bouwhuis, Feikje Bouwhuis en Rutger Vallinga. 
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8.16 Successen leden KV Bolsward op K.N.K.B. wedstrijden 
 

Voor KV Bolsward was het seizoen 2019 buitengewoon succesvol. De absolute 

hoogtepunten waren de overwinningen op de NK Schoolmeisjes (Inge Blanke, 

Noa Elzinga en Femke Folkerts) en de NK Pupillen Jongens (Silvan Elzinga, Edwin 

Arjen Yska en Tymen Bijlsma. Daarnaast wisten de Schoolmeisjes en de Pupillen 

Jongens het afdelingsklassement K.N.K.B. te winnen.  

 

De Meisjes (Lisanne Leijenaar, Jessie Rekker en Rixt Blanke) behaalden een 

eervolle derde prijs bij de Ald Meierspartij. Om het succes compleet te maken was 

er bij het NK senioren (Thomas van Zuiden, Jelle Cnossen en Menno Galama) 

een fraaie 6e prijs. 

 

Al met al prachtige sportieve prestaties waar KV Bolsward zeer trots op mag zijn! 

 

Noa Elzinga, Inge Blanke en Femke Folkerts.      Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma en Edwin Yska. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreugde bij het behalen van de Nederlandse Kampioenschappen!  

https://www.kaatsnieuws.com/bolsward-wint-nk-pupillenjongens-in-ingelum/
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De successen van de afdelingsparturen van KV Bolsward 

 

De Heren Senioren (Menno Galama, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden) 

wonnen in: 

• Weidum  3e prijs 

• Franeker NK 6e prijs 
 

 
v.l.n.r. Thomas van Zuiden, Jelle Cnossen en Menno Galama. 

 

De Heren Junioren (Menno Galama, Julian Faber en Jelle Cnossen) wonnen in: 

• Peins  2e prijs 
 

 
v.l.n.r. Menno Galama, Julian Faber en Jelle Cnossen. 

 

De Heren eerste klas (Peter van Zuiden, Willem Jan Postma en Jelle Cnossen) 

wonnen in: 

• Ried  2e prijs 
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De Jongens (Redmer Cnossen, Yoram Elzinga en 
Kees Bekema) wonnen in: 

• Harlingen 1e prijs verliezersronde  
(Dietmer Kuperus in plaats van Redmer Cnossen); 

• Jellum Bears 3e prijs 
 

 
 

  Yoram Elzinga. 

 

De Meisjes (Lisanne Leijenaar, 
Jessie Rekker en Rixt Blanke) 
wonnen in: 

• Hitzum Ald Meiers  3e prijs 

• Schettens-Longerhouw 3e prijs 
 

 
 
 
 
 

Lisanne Leijenaar, Rixt Blanke, Jessie Rekker en begeleider Roel Venema. 

 
De Schoolmeisjes (Inge Blanke, Noa Elzinga en Femke Folkerts) wonnen in: 

• Harlingen  1e prijs 

• Raerd  1e prijs 

• Hommerts-Jutryp  1e prijs 

• Stiens NK  1e prijs 
 

 

 

 

 

 

 

Noa Elzinga, Inge Blanke en Femke Folkerts met begeleider Cor Jacobsen. 
 

 
De Pupillen Jongens (Silvan Elzinga, Edwin 
Arjen Yska en Tymen Bijlsma) wonnen in: 

• Stiens 2e prijs 

• Bolsward 1e prijs 

• Ingelum NK 1e prijs 
 

 

 
 

Silvan Elzinga, Edwin Yska en Tymen Bijlsma. 
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Persoonlijke successen 

Individueel hebben totaal 39 leden van KV Bolsward één of meerdere keren een 

prijs behaald op een K.N.K.B.-wedstrijd; namelijk 10 senioren (2018 – 9) en 30 

jeugdleden (2018 – 23). De 10 senioren wonnen gezamenlijk 39 prijzen (2018 – 

45) en de 30 jeugdleden keerden 105 (2018 – 125) keer met een prijs terug naar 

Bolsward.  

 

Noa Elzinga was het meest succesvolst en veroverde 

21 keer een prijs en ze werd dan ook met overmacht 

winnaar van het individueel jaarklassement van de 

K.N.K.B. Schoolmeisjes. 

 

Tymen Bijlsma kwam in het individueel jaarklassement van de 

K.N.K.B., bij de Pupillen Jongens, op de tweede plaats door 

10 keer een prijs te winnen.   

 

Hoge klasseringen waren er bij de Senioren 30+ voor Ane-

Jan Knol met een derde plaats, voor Inge Blanke bij de 

Schoolmeisjes met een 5e plaats en voor Edwin Arjen Yska 

bij de Pupillen jongens met een 6e plaats bij het individueel 

jaarklassement van de K.N.K.B. 

 

 

8.17 Andere activiteiten 
 

De Bron 3e bij het Fries Schoolkaatskampioenschap te Franeker woensdag 12 juni 

Op het Sjûkelân heeft het partuur Edwin Yska, Silvan Elzinga en Inge Blanke van 

De Bron de derde prijs gewonnen van het Fries Schoolkaatskampioenschap 

Jongens te Franeker. 

De Slotschool uit Sint Annaparochie prolongeerde het kampioenschap uit een lijst 

van 20 parturen. Heel bijzonder is dat Inge Blanke twee jaar geleden bij de Meisjes 

al het Schoolkaatskampioenschap heeft gewonnen; een zeer unieke prestatie 

door in beide categorieën een prijs te halen.  

 
Janneke Pagels, Silvan Elzinga, Inge Blanke en Edwin Yska. 
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Bedrijfskaatsen en Politiekaatsen 

Posthumus Draaierij won op zaterdag 22 juni de 72e editie van het Bedrijfskaatsen 

in Bolsward. Op ‘t Oordje streden zeventien bedrijven uit Bolsward en omgeving 

met elkaar om de kransen. 

Het Politiekaatsen vond traditioneel op de Heamieldonderdag plaats op 27 juni. Er 

streden slechts 6 parturen om de kransen. 

 

Iepen Frysk Kampioenkip Jeu de Pelote 2019 te Oosterlittens 

Het Jeu de Pelote team van Bolsward verloor in de voorronde van Dronrijp met 5-

7. 

Het team van KV Bolsward bestond uit Ane-Jan Knol, Dietmer Kuperus, Dirk 

Kuperus, Thomas van Zuiden, Jelle Cnossen en Leon Bekema. 

 

Pubquiz op vrijdagavond 11 juli 

In de tent op het kaatsveld organiseerde de Jeugdcommissie een Pubquiz voor 

teams met maximaal vier personen waarbij de kennis werd getest op het gebied 

van de actualiteit, muziek, sport en film. Meer dan honderd deelnemers streden 

om de mooie prijzen zoals een ballonvaart, PC-kaarten, meezeilen op een skûtsje 

en nog veel meer. Tussen de vragenrondes door waren er ook nog prijzen te 

winnen met het draaiend rad. De opbrengst van deze avond was voor de jeugd 

van KV Bolsward. 

 

Einduitslag Competitie Jeugd 2019 

Tijdens het afgelopen seizoen werd er elke donderdag na de training een partij 

gekaatst. Per deelnemend lid werd de stand bijgehouden en aan het eind kwamen 

daar de volgende winnaars uit: 

 

Welpen meisjes: Rosanne Velting  Welpen jongens: Fabian van der Zee 

Pupillen meisjes: Fenna Cuperus  Pupillen jongens: Tymen Bijlsma 

Schoolmeisjes: Judith Cuperus  Schooljongens: Nanne Hooghiemstra 

Judith Cuperus.             Nanne Hooghiemstra. 
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                Rosanne Velting.                                             Fabian van der Zee. 

        Fenna Cuperus.          Tymen Bijlsma. 

 

Klaas Kingmatrofee voor Femke Folkers. 

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 

2019 werd de Klaas Kingmatrofee uitgereikt aan Femke 

Folkerts. Femke toont altijd veel inzet, is altijd trouw 

aanwezig en een enthousiast deelnemer aan het Friese 

kaatsspel. Halverwege het seizoen moest Femke 

stoppen met actief kaatsen wegens een 

schouderblessure, maar daarna was ze wekelijks op ‘t 

Oordje te vinden en assisteerde ze bij de trainingen van 

de jeugd. Femke Folkerts is in de Klaas Kingma Galerij 

een waardig opvolger van Kees Bekema. 

Femke Folkerts 
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Uitslag competitiekaatsen heren en dames 2019 

De eerste competitie-avond was op 10 april en de laatste op 4 september. Er zijn 

19 competitie-avonden geweest (3 op dinsdag en 16 op woensdag) en er werd 

ook dit jaar weer fel gestreden om de punten. Dit had als gevolg dat de competitie 

op de laatste avond werd beslist. Er hebben in 2019 totaal 60 (6 dames, 39 heren, 

5 jongens, 6 meisjes en 4 schooljeugd) deelgenomen aan de competitie. In 2018 

waren er 59 (7 dames, 43 heren, 4 jongens en 5 meisjes). Ook nu vond de 

prijsuitreiking (met een hapje en een drankje) na afloop van de laatste competitie-

avond plaats. De heren Holly de Jong en Klaas Zijlstra ontvingen een bosje 

bloemen als bedankje voor het altijd klaarleggen van de perken voor het 

competitiekaatsen. 

 

Heren Dames 

1e  Ferdinand van de Zee 95 punten 1e  Chris Lemke  83 punten 

2e  Jaap van der Wal 88 punten Jongens 

3e  Gijsbert Knol  84 punten 1e  Kees Bekema  95 punten 

4e  Ane-jan Knol  82 punten Meisjes 

5e Piet van Zuiden  81 punten (in 14x) 1e Marije Kuperus  44 punten 

 Schooljeugd 

 1e Noa Elzinga  46 punten 

                              Marije Kuperus.          Kees Bekema. 

 

Huldiging Nederlandse Kampioenen op vrijdag 20 september 

Op vrijdag 20 september was de huldiging van de Nederlandse Kampioenen van 

KV Bolsward. Op 22 juni werden Femke Folkerts, Inge Blanke en Noa Elzinga 

Nederlands Kampioen bij de Schoolmeisjes en een week later Edwin Arjen Yska, 

Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma bij de Pupillen Jongens. 

 

De avond werd geopend door de voorzitter van KV Bolsward die een kort overzicht 

gaf van de prestaties van KV Bolsward in het afgelopen seizoen. Aan het einde 

van het welkomstwoord kon iedereen zijn kennis nog testen bij de `kransenquiz´. 
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Daarna was het de beurt aan wethouder Gea Wielinga die aangaf dat sport in 

Súdwest-Fryslân belangrijk is en dat de gemeente niet schroomt om te investeren 

in de sport. 

Namens de Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum voerde Pieter Feenstra kort 

het woord. 

Daarna werden eerst de jongens geëerd. Van KV Bolsward kregen de jongens 

een fotocollage. Een blijvend geschenk voor aan de wand. Van de kaatsvereniging 

Dronryp, tweede op het Nederlands Kampioenschap, kregen de jongens een 

kaatsbal gemaakt van glas. 

 

Tot slot was het de beurt aan de Schoolmeisjes. Van KV Bolsward kregen zij een 

fotoboek uitgereikt. In dit fotoboek, gepersonaliseerd, zijn veel foto’s, de 

krantenverslagen en de lijst van die kaatsdag opgenomen. 

 

 
v.l.n.r Femke Folkerts, Inge Blanke en Noa Elzinga met begeleider Cor Jacobsen. 

 

  
v.l.n.r. Tymen Bijlsma, Silvan Elzinga en Edwin Arjen Yska. 
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8.18  Wallball 
Voor seizoen 2019 was er voor de jeugd en senioren een wedstrijdprogramma 
samengesteld en voor beide categorieën werd een individueel klassement 
bijgehouden van de muurkaatswedstrijden die zijn georganiseerd door KV 
Bolsward. Voor de winnaars van deze klassementen was een zeer originele 
wisseltrofee beschikbaar gesteld door ‘Marne Natuursteen Bolsward’. Deze trofee 
is een mini kaatsmuur en is speciaal door Bauke en Robert Cuperus ontworpen 
en gemaakt van natuursteen. 
 
KV Bolsward organiseerde zaterdag 19 januari 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 sporthal 
deze hal. 
 
Nieuw op de Wallball wedstrijdagenda was het Schoolkaatskampioenschap 
Wallball voor basisscholen, maar helaas werd dit kampioenschap afgelast omdat 
de leerkrachten verzuimd hadden de kinderen in te seinen. 
 
De spelvorm voor de Wallball toernooien was dubbelspel in wisselende 
samenstelling en afhankelijk van het aantal deelnemers werd soms ook enkelspel 
er aan toegevoegd, waarna het individuele klassement kon worden opgemaakt. 
 

 
 

Top-kaatser Taeke Triemstra laat zich uitdagen door Tymen Bijlsma en Silvan Elzinga om een 

partijtje Wallball te spelen. 
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Uitslagen Jeugd 
19 januari: 17 maart: 

1e prijs: Tymen Bijlsma 1e prijs: Tymen Bijlsma 

2e prijs: Silvan Elzinga 2e prijs: Nanne Hooghiemstra 

3e prijs: Rutger Altenburg 3e prijs: Allon Elzinga 

19 juni: 20 augustus: 

1e prijs; Rutger Altenburg 1e prijs: Tymen Bijlsma 

2e prijs; Nanne Hooghiemstra 2e prijs: Nanne Hooghiemstra 

3e prijs; Ilona Palsma 3e prijs: Rogier Feenstra 

4 september: 24 november: 

1e prijs: Rogier Feenstra 1e prijs: Allon Elzinga 

2e prijs: Nanne Hooghiemstra 2e prijs: Rutger Altenburg 

 3e prijs: Rogier Feenstra 

 
Uitslagen Senioren 
19 januari: 17 maart: 

1e prijs: Ferdinand van der Zee   1e prijs: Noa Elzinga 

2e prijs: Dirk Kuperus 2e prijs: Clara Houtsma 

3e prijs: Yoram Elzinga 3e prijs: Yoram Elzinga 

24 mei: 25 juni: 

1e prijs; Marike Beckers 1e prijs; Marike Beckers 

2e prijs; Kees Bekema 2e prijs; Peter Bakker 

3e prijs; Hiltsje Klaversma 3e prijs; Géjanna Dijkstra 

6 september: 24 november: 

1e prijs; Marike Beckers 1e prijs; Marike Beckers 

2e prijs; Tymen Bijlsma 2e prijs; Dietmer Kuperus 

3e prijs; Ferdinand van der Zee 3e prijs; Marco Elzinga 

 

 
v.l.n.r. Diny van der Veen, Hiltsje Klaversma, Peter Bakker, Tymen Bijlsma, Marike Beckers, 

Silvan Elzinga, Gijsbert Knol, Géjanna Dijkstra-Buma en Gert-Jan Abma. 
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Eerst de speelvloer droogmaken voordat er gekaatst kan worden. 

 

 

Nanne Hooghiemstra en Marike Beckers winnen het Wallball Klassement 2019 

Voor de jeugd- en voor de senioren categorieën werd een individueel klassement 

bijgehouden van de muurkaatswedstrijden die zijn georganiseerd door KV 

Bolsward.  

Aan de hoogst geklasseerde van beide categorieën werd na het laatste Wallball 

toernooi de wisseltrofee in de vorm van een mini kaatsmuur. 

 

Bij de jeugd was Nanne Hooghiemstra het meest succesvolst en bij de senioren 

was dit Marike Beckers en zij zijn de eerste muurkaatsers van KV Bolsward die 

deze unieke wisseltrofee in ontvangst mochten nemen. 
 

Nanne Hooghiemstra.    Marike Beckers. 
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Successen leden KV Bolsward bij kampioenschappen Wallball 

Internationaal Wallball toernooi in Huissignies (België) op 6 januari  
Noa Elzinga, samen met haar maat Lisanne Scharringa won de eerste prijs op het 
internationaal Wallball toernooi in Huissignies (België) in de categorie -15. Ook 
namen ze deel aan de categorie -17 en veroverden hier een keurige tweede plaats. 
 
Bolsward wint Tiedema dorpencompetitie Wallball 
In de zomermaanden werd de Tiedema Dorpencompetitie Wallball gespeeld. 
Bij de dames waren er twee teams. De teams van Bolsward en Kimswerd streden 
in een dubbele competitie om de titel. Bolsward met Marike Beckers, Hiltsje 
Klaversma en Diny van der Veen wisten deze onderlinge strijd te winnen. 
 
Tiedema NK Wallball op zondag 17 november te Franeker 
Het Tiedema NK Wallball met meer dan 150 deelnemers die verdeeld waren over 
elf categorieën. De spelvorm was dubbelspel. Leden van KV Bolsward waren 
succesvol bij de Meisjes- en Damescategorieën. Bij de Meisjes -15 behaalde Noa 
Elzinga samen met Lisanne Scharringa (Dronrijp) de 2e prijs. Bij de Dames 35+ 
won Hiltsje Klaversma samen met Janny Yntema (Witmarsum) ook een 2e prijs.  
 
Wallball Langeberg Junior Open op za. 21 en zon. 22 december in Menaldum 
Naast Nederlanders en Belgen waren er tevens Ieren en Britten actief op dit 
jeugdtoernooi. Op zaterdag was er het single toernooi en op zondag het dubbel 
toernooi. In het single toernooi Meisjes -15 won Noa Elzinga een verdienstelijke 
tweede prijs. Tijdens het dubbel toernooi Meisjes – 13 behaalde Inge Blanke 
samen met Marit Feenstra een derde plaats. Bij de Meisjes -15 dubbelspel 
plaatsten Noa Elzinga en Lisanne Scharringa zich voor de finale. Dit werd een 
wedstrijd tussen Nederland en Ierland. De Ierse meisjes wisten de wedstrijd te 
winnen en wel met 15-10. Opnieuw was er dit toernooi een tweede prijs voor Noa 
Elzinga. 
 

8.19 Tenslotte 
Het ledental van KV Bolsward bedroeg per 31 december 2019 precies 264 leden, 

waarvan 79 jeugdleden. De ‘Club van 25’ bestaat uit 80 leden. Een aantal zijn 

zowel lid van KV Bolsward als lid van de ‘Club van 25’. Tenslotte mag 

geconcludeerd worden dat KV Bolsward mag terugkijken op een geslaagd jaar dat 

gekenmerkt werd door allerlei activiteiten, waaraan vele vrijwilligers en sponsors 

een belangrijke bijdrage hebben geleverd om de kaatssport in Bolsward te 

stimuleren.  

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, Peter 
Siemensma, Lammert Leeuwen en Janneke Pagels.  
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9  Muurkaatsen – Wallball  
 

Voor seizoen 2020 worden weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd 

en senioren. Het minimaal aantal deelnemers voor een toernooi is vier. Met vier 

kaatsers kan een compleet toernooi worden georganiseerd met zowel een enkel- 

als dubbelspel. Met wisselende partners kan een halve competitie worden 

gespeeld. Iedereen speelt dan met en tegen elkaar. De inleg voor een toernooi 

bedraagt voor de jeugd € 1,50 en voor senioren € 3,00. 

 

Data toernooien voor jeugd: 

Datum Aanvang 

Zondag 1 maart  in Sporthal De Middelzee 14.00 uur 

Woensdag 13 mei 18.00 uur 

Woensdag 17  juni 18.00 uur 

Woensdag 15 juli 18.00 uur 

Woensdag 12 augustus 18.00 uur 

Woensdag 2 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 toernooien voor senioren:   

Datum Aanvang 

Zondag 1 maart  in Sporthal De Middelzee 14.00 uur 

Donderdag 14 mei 19.00 uur 

Vrijdag 19  juni 19.00 uur 

Vrijdag 17 juli 19.00 uur 

Vrijdag 21 augustus 19.00 uur 

Vrijdag 4 september afsluiting seizoen 19.00 uur 

Opgave voor de toernooien voor de senioren is mogelijk tot en met de 

woensdagavond voor het toernooi. Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl    

 

Sleutel - Naast de georganiseerde activiteiten is het ook mogelijk om een uurtje 

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 de bestaande groepsapp, speciaal voor Wallball, kan onderling gemakkelijk 

en snel worden afgesproken om even een uurtje te gaan muurkaatsen.  

 

Alvast veel spelplezier toegewenst bij het beoefenen van het wallball.  

mailto:jeugd@kvbolsward.nl
mailto:opgave@kvbolsward.nl
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10  Keurmeesteren tijdens K.N.K.B.-wedstrijden 
 

Ook in 2020 organiseert onze vereniging diverse K.N.K.B.-

wedstrijden, waarvan 3 in de jeugdcategorie.  

In het hoofdklasseweekend organiseren we weer onze 

traditionele wedstrijden voor hoofdklasse dames en heren. 

Nieuw is voor onze vereniging de wedstrijd voor junioren. Terug 

van heel lang weg geweest is de wedstrijd Heren 2e klas vrije 

formatie, terwijl de Heren 50-plussers na 1 jaar afwezigheid 

terugkeren in Bolsward.  

In totaal gaat het om 8 wedstrijddagen en de volgende wedstrijden: 

 

 

Evenals voorgaande jaren wordt er vanuit gegaan dat u dit jaar een aantal keer 

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 bij de 

organisatie van deze wedstrijden te helpen. Roel Venema hiervoor de 

contactpersoon. 

 

Als u keurmeester bent 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 3 mei   10.00 uur Meisjes d.e.l. + herkansing 

Zondag 10 mei 10.00 uur Schooljongens d.e.l. + herkansing 

Vrijdag 15 mei   16.30 uur Junioren d.e.l. 

Zondag 5 juli 10.00 uur Heren 2e klas vrije formatie 

Vrijdag 10 juli   14.30 uur Hoofdklasse dames d.e.l. 

Zondag 12 juli   11.00 uur Hoofdklasse heren vrije formatie 

Zondag 2 augustus 10.00 uur 
Pupillen Meisjes d.e.l. A- en 

B-klasse (+ herkansing) 

Zondag 30 augustus 10.00 uur Heren 50+ d.e.l. A + B + herkansing 
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11 De sponsoren op de reclamewand 

  

- De Boer woninginrichting 

 

 

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 
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Tegelhandel Julius van der Werf Knol Cleaning en coating 

 

Transportbedrijf A. Lootsma 

 

 

Vakgarage W. v.d. Werff 

Verfzaak 

 

 

 

 

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 
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Nynke Lootsma Grafisch ontwerp 

 

Bouwgroep Dijkstra-Draisma 

 

BABA 

  

Wok Bolsward 

 

Lekker 1890 

 

 

 

Marne Natuursteen 

 

Wanted 

 

Vlagsma 

 

Rosenau Stuc 

 

By Nico's Mannenmode 
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Alle sponsoren hartelijk dank 

voor het steunen van de club! 
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12 Interviews  

 

12.1 Holly de Jong en Klaas Zijlstra: Stille krachten KV Bolsward 
 

Door Roel Venema 

Op een mistige middag in januari heb ik in Huize Zijlstra een interview met Holly 

de Jong en Klaas Zijlstra, al heel lang actief als vrijwilligers voor de 

Kaatsvereniging Bolsward. Ze zijn actief als veldlegger, veldopruimer, 

keurmeester, ballenzoekers op de maandag na een weekend waarin is gekaatst 

en doen verder nog veel meer klussen en klusjes dan bedacht kan worden. Dat ze 

als stille krachten worden getypeerd is geen toeval. Zij willen eigenlijk liever niet 

echt op de voorgrond treden en zijn de bescheidenheid zelve. Ja zelfs vragen zij 

zich, aan het einde van het gesprek, af of andere vrijwilligers misschien niet eerder 

dan zij voor een interview in aanmerking zouden moeten komen. Na mijn 

geruststellende antwoord dat dit dan in een volgend jaar wel gaat gebeuren en dat 

de andere vrijwilligers zeker niet worden vergeten, gaan zij akkoord met het 

interview en het publiceren daarvan. Overigens zijn beide mannen ook al tientallen 

jaren actief als vrijwilliger in andere sporten, met name de voetbalsport.   

 

Beide mannen zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog geboren, Klaas aan het 

begin, Holly aan het einde van deze catastrofale periode in de geschiedenis. Holly 

is een geboren en getogen “Boalserter”. Hij is geboren op de Grote Kampen en 

woont nu in de Hollandiabuurt, tot anderhalf jaar geleden samen met zijn vrouw 

Margje, maar helaas is zij na een lange periode van ziekte begin september 2018 

overleden. Klaas is geboren in Longerhouw, was daarna een tijd woonachtig in 

Schettens en is daarna, samen met zijn vrouw Tiny, neergestreken in Bolsward. 

Zij hebben hun stekje gevonden in de Pater Schuurmanstraat.   

 

Klaas is zijn werkzame leven ooit begonnen als “lyts feint” bij een 

boer, is in Bolsward o.a. werkzaam geweest op de KNM 

Zuivelfabriek (de allereerste zuivelfabriek in Bolsward, later 

onderdeel geworden van Hollandia), maar is het grootste deel 

van zijn werkzame leven (38 jaren) actief geweest als chauffeur 

bij Plantinga Bolsward, waar hij ook in de distilleerderij heeft 

gewerkt. Holly heeft ook bij KNM gewerkt, maar is vooral 

langdurig werkzaam geweest in de bouw en dan met name als 

ijzervlechter. Dit bij verschillende bedrijven, o.a. Van der Werf gevestigd in St. 

Nicolaasga. Beide mannen hebben de militaire dienstplicht vervuld en die duurde 

in hun tijd maar liefst 18 maanden. Voor Klaas werden dit zelfs 20 maanden door 

een verlenging van 2 maanden in verband met de opgelopen spanningen tussen 

het Westen en het Oosten van Europa begin jaren zestig van de vorige eeuw. 
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Zowel Holly als Klaas hebben veel actief gesport. Holly was 

actief als voetballer en als kaatser en in beide sporten kon hij 

behoorlijk goed meekomen. Als voetballer heeft hij in 

Bolswardia 1 gespeeld en ook als kaatser was hij op een 

redelijk niveau actief en pikte hij regelmatig een prijsje mee. 

Ergens in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft hij, toen hij 

een tijdje werkzaam was bij Hollandia, de 1e prijs gewonnen 

bij het Bedrijfskaatsen. Deze prijs won hij  samen met de 

maten Appie Schreefel (die koning werd) en Jopie Langhout. Holly wist ook nog te 

melden dat hij met zijn maten Chris de Jong en Yke Yska op de Freule van 1961 

bijna het die dag uiteindelijk winnende partuur van Tzummarum (met o.a. de latere 

2-voudige PC-winnaar Sjoerd Heeringa in de gelederen) had uitgeschakeld. 

Echter, na een 4-1 voorsprong moest Bolsward tenslotte toch met een nederlaag 

het veld verlaten. Begeleider van het partuur was destijds Jaap Gaastra, een grote 

naam uit de Bolswarder kaatsgeschiedenis. Hij was jarenlang zowel bestuurslid 

van de KV Bolsward alsook lid van de Bedrijfs-kaatscommissie. 

 

Voor Klaas begon het kaatsen als vanzelf in Schettens. Vanaf zijn jeugdjaren werd 

er soms wel 3 of 4 keer per week gekaatst. Veel anders was er toen ook niet te 

doen natuurlijk. Ook schaatsen mocht Klaas graag doen. Vanuit Bolsward reisde 

hij jarenlang op zaterdagen in een busje met andere schaatsliefhebbers naar de 

kunstijsbaan in Deventer om daar deze typisch Hollandse wintersport te bedrijven. 

Dat was nog voordat er in Heerenveen een kunstijsbaan werd aangelegd. 

Uiteraard had schaatsen op natuurijs de voorkeur, maar dat zat er ook in die jaren 

vaak niet in. Over de eigen kaatskwaliteiten is Klaas heel bescheiden, maar ook 

hij heeft wel het een en ander gepresteerd als kaatser. Hij heeft 23 keer in het 

partuur van Plantinga meegedaan aan het Bedrijfskaatsen, waarbij 1 keer de finale 

is gehaald. Deze ging echter verloren tegen het sterke partuur van de Politie 

Bolsward, maar Klaas is heel erg trots op die prestatie. Het die dag gewonnen 

ereteken wordt nog even getoond. De maten waren toen André van der Veen (“een 

hele goeie kaatser”, aldus Klaas) en Sietze Galema.  

 

Beide mannen doen nu niet meer actief aan sport, maar volgen de sport in het 

algemeen, en de sporten waaraan zij hun hele leven al verknocht zijn in het 

bijzonder, nog wel intensief. Geen van beide mannen is ooit bestuurslid van de 

Kaatsvereniging Bolsward geweest, maar in plaats daarvan hebben zij zich op een 

andere, vrijwillige basis ingezet voor de kaatssport. Dit vanuit een gevoel van 

gemeenschapszin, waarbij niet moet worden vergeten dat beiden vroeger en nu 

ook nog graag tijd wens(t)en te maken voor kinderen en kleinkinderen.  

 

Zeer positief uiten beide mannen zich over de Kaatsvereniging Bolsward. De 

accommodatie is nagenoeg perfect en kaatsveld ’t Oordje is gelegen op een 

geweldige locatie. Bovendien beschikt  Bolsward momenteel weer over zeer goeie 
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jeugdkaats(t)ers, waardoor de nodige successen worden geboekt, waarbij de 

goeie begeleiding die de jeugd krijgt zeker ook niet mag worden onderschat. 

Bestuurlijk en qua organisatie heeft de vereniging de zaakjes goed voor elkaar. 

Holly en Klaas hebben hier veel respect voor en willen het bestuur graag helpen 

zoveel zij maar kunnen en zij hopen beiden dat nog lang vol te houden. 

 

Ik bedank de mannen voor het interview en de genoten gastvrijheid bij de Familie 

Zijlstra. Ik wens hun voor het komende kaatsseizoen alvast veel plezier toe. Over 

enkele maanden is het alweer zover en kunnen wij allen (actief, dan wel passief), 

mede door de inzet van deze stille krachten, weer van de kaatssport genieten.  

 

12.2 De olijke tweeling 
 

Door Cor Jacobsen 

Elk jaar hebben we als jeugdcommissie een interview met één of 

meer jeugdleden. De ene keer om hun sportieve prestaties, zoals 

de Nederlands Kampioenen Wallball en schoolmeisjes, de 

andere keer achter het jeugdlid die zoveel helpt, zoals Kees 

Bekema. Dit jaar zit ik aan tafel met de zusjes Ouderkerken, 

Sybrich en Elbrich. Een uitdaging voor mij, aangezien ik bij elke 

jeugdledenpartij me weer ongeveer 10x vergis in wie wie is. Hun 

kapsel werkt ook niet mee, want dat is weer precies hetzelfde. 

Hun lange paardenstaart hebben ze ingeruild voor een boblijn. 

Deze toppers hebben alweer voor de tweede keer hun haren 

gedoneerd en zijn alweer aan het sparen voor de derde keer! 

 

Dames, vinden jullie het ook spannend om geïnterviewd te worden? 

Elbrich: Nee! Sybrich: een beetje.  

Ik zie jullie in de zomer veel op het kaatsveld, maar wat doen jullie nog meer naast 

het kaatsen? 

Elbrich: Ik zit op turnen en muziekles, ik speel op een euphonium. 

Dat is een kleine tuba. Ik wilde eerst op een tuba, maar die is groter 

dan ik ben. Ik vind dit nu leuk genoeg, ik hoef nu niet beslist meer 

tuba te spelen. Sybrich: Ik zit op zwemmen, ik doe ook aan 

wedstrijdzwemmen. Ik train hier twee keer per week voor. We zitten 

ook op schaken! Ik heb al drie keer van Jolle gewonnen. 

Waar zitten jullie op school? 

Op de Blinker. We zitten bij elkaar in de klas. Sybrich: Maar de ene 

zit aan de ene kant van de klas en de andere aan de andere kant van 

de klas. Elbrich: We hebben twee juffen en nog een meester, maar 

die gaat binnenkort weg. We hebben ook nog meester Jorn, maar 

die is nog niet echt meester, hij zit bij ons in de klas. 
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Hebben jullie naast al dat sporten ook nog andere hobby's? 

Elbrich: tekenen en knutselen en frutsen met knutselspullen. Sybrich: Praten! Heel 

veel praten. Dat zijn dames nou eenmaal. 

 

Nou moeten we het natuurlijk ook even over het kaatsen hebben natuurlijk. Wat 

vinden jullie zo leuk aan kaatsen? 

Elbrich: Sporten is überhaupt wel leuk. Sybrich: lekker tegen een bal aan slaan in 

plaats van schoppen. Kaatsen is gewoon heel leuk.  

 

Wat willen jullie graag bereiken in het kaatsen? 

Elbrich: Veel prijzen winnen, want dan mogen we namelijk een 

prijzenkast van heit. Sybrich: als we 20 bekers hebben dan krijgen 

we een prijzenkast. Ik heb al 8 bekers, maar daar zit ook eentje 

van mijn mem bij, dus ik heb er 7. Ik heb de meeste bekers van 

ons allemaal. Elbrich: ik heb er nu twee, maar volgens mij heb ik 

nu 12 of 13 medailles in totaal met alles bij elkaar. Sybrich: Ik heb 

iets van 12 of 13 of 14 medailles van het zwemmen, schaken en 

kaatsen en dat is het wel zo'n beetje. 

Hebben jullie ook een groot voorbeeld in het kaatsen? Wie jullie echt goed vinden. 

Sybrich: Allon is wel goed. Elbrich: Ik Fabian, want die is ook wel vrij goed. 

 

Doen jullie ook weleens muurkaatsen? 

Sybrich: Soms wel op trainingen, maar meestal is het op het veld, Elbrich: We 

hebben één keer binnen gekaatst. Sybrich: ja, maar als je een bal slaat, kan deze 

niet ver, want hij stuitert altijd weer terug. 

Wat is leuker. Muurkaatsen of gewoon kaatsen? 

Beide: Gewoon kaatsen. Elbrich: één van onze juffen doet ook aan muurkaatsen, 

dat is juf Marieke. Als we opgehaald worden van het kaatsen en we zijn klaar, dan 

gaan we ook altijd kijken bij het muurkaatsen. Gewoon kaatsen is ook leuker, want 

dan kan je partijtje doen en anders sla je maar tegen een muur aan. Sybrich: ja, 

maar dan kan je ook partijtje doen, dat is samen. 

 

Wat is het mooiste dat jullie gehaald of gewonnen hebben bij het kaatsen? 

Sybrich:Ik vond het best wel knap van mezelf, dat was een prijs bij de 

spelletjesmiddag. Ik was het enige meisje met een prijs, de rest van de prijzen 

werden gewonnen door jongens. Elbrich: De ouder-kind partij. Ik werd toen tweede 

met heit. Sybrich en mem waren toen derde. 

Hebben jullie ook weleens een blunder gehad? 

Elbrich: nou, toen sloeg ik een bal en draaide me al om, maar toen werd de bal 

weer teruggeslagen. Ik heb ook wel dat ik ging duiken, maar dat ik de verkeerde 

kant op dook. Sybrich: Ik kon de bal niet slaan toen ik in het perk stond met de 

ouder kind partij en toen draaide ik me om, maar toen sloeg mem de bal en die 

kwam tegen mijn zonnebril. 
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Wat zou de jeugdcommissie, kunnen doen om het kaatsen nog leuker te maken? 

Sybrich: Nou, misschien een keer met zijn allen kaatsen of met kinderen uit een 

hogere groep, want je kan ook leren als je naar beteren kijkt. Of misschien reclame 

maken, zodat er meer kinderen komen kaatsen. 

 

Nou hoorde ik van jullie vader dat jullie ook weleens gezien willen worden als 

Sybrich en Elbrich en niet als de tweeling. Hoe zit dat? 

Elbrich: vaak worden we wel gevraagd omdat we tweeling zijn, maar het is niet 

erg. We hebben dat misschien weleens gezegd, maar eigenlijk is het wel leuk. 

Is het wel leuk om een tweeling te zijn? 

Elbrich: Ik weet niet hoe het voelt om niet tweeling te zijn. Ik weet niet beter. 

Vervolgens ontstaat een discussie over waarom het niet leuk is, 

maar dat komt er op neer dat dat zusterliefde is en ze ruzie maken... 

Wat zijn de leuke dingen van tweeling zijn? 

Elbrich: Je bent bijna altijd met zijn tweeën en zusjes plagen en 

mensen voor de gek houden. We hebben een keer op turnen de juf 

voor de gek gehouden. Sybrich ging eerst in de rij staan in één van 

mijn turnpakjes en daarna gingen we beginnen met de warming up 

en toen sprong ik ertussen, maar de juf had niks in de gaten! Sybrich: 

We hebben meester Harm van muziek ook voor de gek gehouden, 

toen ging ik in Elbrich haar jas en tas naar binnen en toen moest ik 

de toonladder spelen, maar dat kan ik helemaal niet! 

 

Lijken jullie ook heel erg op elkaar qua gedrag? 

Sybrich: Nou, we lijken uiterlijk wel 97% op elkaar, maar gedrag 55%. Elbrich: Ik 

denk niet echt dat we op elkaar lijken. 

Hebben jullie ook dezelfde smaak?  

Elbrich: Voor kleren niet echt, want ik vind paars spuuglelijk! We hebben laatst wel 

dezelfde trui gekocht, want dat mocht van mem! 

Wat is het grootste verschil tussen jullie? 

Elbrich is iets muzikaler, Sybrich is iets sportiever. 

Sybrich: we vinden beide legerkleren wel erg mooi, 

maar dat mogen we niet hebben. 

Wat zijn de minder leuke dingen van tweeling zijn? 

Sybrich: Dat Elbrich vervelend is. Elbrich Dat Sybrich 

vervelend is. 

Zusterliefde... 

 

Wie wil er beslist winnen als jullie kaatsen? 

Sybrich: ik wil beslist winnen. Elbrich: Ja, ik win ook het liefst, maar als je verliest, 

kan je kijken wat de tegenstander heeft gedaan en dat je daar dan van leert. 

Wat willen jullie nog tegen de mensen zeggen die dit boekje lezen: 

Beide: Lekker doorgaan met je sport!  
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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 

 Bouwgroep Dijkstra   

 Draisma 
Shirtsponsor senioren 
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Naam Bedrijf Sponsoractiviteit 

  

 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 2020 weer een top  

kaatsseizoen te maken! Tot ziens op het kaatsveld. 



    De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward, februari 2020 75 

 

 

14 Activiteitenkalender 2020 KV Bolsward 

 

Zet deze data in je agenda en doe mee, of kom gezellig langs!  

Datum Aanvang Activiteit 

zondag 9 feb. t/m 
zondag 5 april 

10.00 uur 
Elke zondag wintertraining senioren in Sporthal  
De Middelzee tot 12.00 uur 

zondag 1 maart 14.00 uur 
Wallball-toernooi jeugd en senioren in sporthal  
De Middelzee 

zondag 8 maart 13.00 uur 
Spekjes-partij: zaalwedstrijd voor jeugd tot 14 jaar voor 
Bolsward, Exmorra en Burgwerd 

vrijdag 13 maart 20.00 uur Voorjaarsledenvergadering in de kantine 

maandag 6 april 18.00 uur Start training jeugd en start competitie jeugd 

woensdag 8 april 19.00 uur Start competitie senioren 

zondag 19 april 13.00 uur Detmar en Troost Trainingsmiddag 

zaterdag 25 april 14.30 uur Tweekamp Den Haag-Bolsward 

zondag 3 mei 10.00 uur K.N.K.B. Meisjes d.e.l. + herkansing 

zondag 10 mei 10.00 uur K.N.K.B. Schooljongens d.e.l. + herkansing 

woensdag 13 mei 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd 

donderdag 14 mei 18.00 uur Wallball-toernooi senioren 

donderdag 14 mei 17.30 uur AP vd Feer Avondledenpartij Pupillen en Schooljeugd 

Vrijdag 15 mei 16.30 uur K.N.K.B. Junioren d.e.l. 

zondag 17 mei 11.00 uur Familiekaatsen (vanaf 14 jaar) 

Woensdag 20 mei 13.30 uur Schoolkaatsen Bolsward 

woensdag 27 mei 18.30 uur Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 jaar) 

donderdag 28 mei 17.30 uur AP vd Feer Avondledenpartij Kabouters en Welpen 

zaterdag 6 juni 13.00 uur Federatiewedstrijd jeugd in Bolsward 

zaterdag 6 juni 10.00 uur Brunia-partij in Exmorra 

woensdag 
donderdag en 
vrijdag 10-12 juni 

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

woensdag 17 juni 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd 

vrijdag 19 juni 19.00 uur Wallball-toernooi senioren 

zaterdag 20 juni 10.00 uur Bedrijfskaatsen 

zondag 21 juni 11.00 uur Pearkekeatsen (vanaf 14 jaar) 

donderdag 25 juni 10.00 uur Politiekaatsen 

zondag 5 juli 10.00 uur K.N.K.B. Heren 2e klas vrije formatie 
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Datum Aanvang Activiteit 

woensdag 8 juli 18.00 uur Feestpartij;  Avondledenwedstrijd Jeugd vanaf 14 jaar 

donderdag 9 juli 16.00 uur Feestpartij;  Avondledenwedstrijd Jeugd tot 14 jaar 

vrijdag 10 juli 14.30 uur K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l. 

zaterdag 11 juli 9.30 uur Súdwest-Fryslân-partij 

zondag 12 juli 11.00 uur K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie 

woensdag 15 juli 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd 

vrijdag 17 juli 19.00 uur Wallball-toernooi senioren 

zondag 26 juli 11.00 uur 
Ledenwedstrijd senioren Hartwerd-Bolsward in 
Bolsward (vanaf 14 jaar) (BOHA-partij) 

zondag 2 aug. 10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Meisjes d.e.l. A + B + herkansing 

woensdag 12 aug. 18.30 uur Avondledenwedstrijd senioren (vanaf 14 jaar) 

woensdag 12 aug. 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd 

vrijdag 21 aug. 19.00 uur Wallball-toernooi senioren 

zondag 23 aug. 11.00 uur 
Diekje-partij; Ledenwedstrijd senioren vrije formatie 
(vanaf 14 jaar)   

donderdag 27 aug. 16.00 uur Miedema’s Patatpartij; Avondwedstrijd jeugd tot 14 jaar 

zondag 30 aug. 10.00 uur K.N.K.B. Heren 50+ d.e.l. A + B + herkansing 

woensdag 2 sept. 18.00 uur Wallball-toernooi jeugd afsluiting 

woensdag 2 sept. 19.00 uur Laatste competitie-avond senioren 

vrijdag 4 sept. 19.00 uur Wallball-toernooi senioren afsluiting 

 

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

 
 

 

 

http://www.kvbolsward.nl/





