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Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering die op vrijdag 31 maart 
plaats zal vinden in onze kantine. Aanvang 20.00 uur. 

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Voorjaarsvergadering  2022  (de notulen zijn te lezen op de website van KV Bolsward)

4. Jaarverslag 2022 (zie clubblad 2023)

5. Financieel verslag 2022

6. Verslag kascommissie (Marcello Blanke en Janneke Pagels).

7. Benoeming nieuwe kascommissie. Marcello Blanke is aftredend.

8. Begroting 2023

9. Bestuursverkiezing: Lammert Leeuwen en Bertus Veldman zijn dit jaar periodiek aftredend en  
                                         herkiesbaar. 

10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2023 

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

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

13. Rondvraag

14. Pauze

15. Activiteit na de pauze is nog niet bekend.

16. Sluiting                                                              
 
Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 
Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’.

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

1. Jaarvergadering

AGENDA JAARVERGADERING
vrijdag 31 maart, 20.00 uur
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Contact informatie

Bestuursleden en contactinformatie

Bestuur:

Voorzitter: Lammert Leeuwen 0515 - 532193

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

Penningmeester: Clara Houtsma 0515 - 532193

Ledenadministratie &  
kantinezaken:

Bertus Veldman 0515 - 856663

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

Algemeen: Christine Vasen 06 - 31938244

Algemene zaken /  
materiaal:

Frans Boersma 06 - 18992351

e-mailadres KV Bolsward: info@kvbolsward.nl 

Jeugdcommissie:

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

e-mail Jeugdcommissie & 
opgave jeugdpartijen:

jeugd@kvbolsward.nl

Vereningsinformatie:

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

Competitieleider Senioren:

Pieter Feenstra  tel. 0515 – 580669

Veldconsul:

Jan Tiesma  tel. 0515 – 575076



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

www.v-d-pol.nl   

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

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

Huiden & vachten

Woondecoratie

Modeaccessoires

Comfort / gezondheid &
warmte
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Kunnen we dit komende seizoen nog douchen bij de 
kaatsvereniging? Kan de kaatsvereniging nog maaien 
volgend jaar? Kan de kaatsvereniging gebruik maken van 
het energieprijsplafond? Menigeen zal hier slapeloze 
nachten over hebben.

Welnu! Ook dit seizoen kunnen de douches worden 
gebruikt en kunnen Murk en Durk maaien. En de kaats-
vereniging kan niet of nauwelijks gebruik maken van het 
energieprijsplafond. 

Hoe betaalt de kaatsvereniging dit dan? Eigenlijk heel 
eenvoudig. De kaatsvereniging heeft nog een energie-
contract tot en met 30 juni 2024. Daarnaast hebben we 
het afgelopen seizoen flink bespaard op het elektriciteits-
verbruik door de grote koeling efficiënt aan/uit te zetten.

Het afgelopen seizoen konden we geen grote prijzen in 
de wacht slepen. Maar er zijn lichtpuntjes. Zo wonnen de 
meisjes welpen twee van de drie afdelingswedstrijden. 
Wel waren er derde prijzen voor de schoolmeisjes en de 
meisjes op de Bondswedstrijden. Al met al toch zes afde-
lingsmedailles dit seizoen.

Vooruitkijkend naar het seizoen 2023 moet het mogelijk 
zijn om in een aantal categorieën succesvol mee te kun-
nen draaien. Wat het resultaat zal zijn? Dat weet ik niet. 
Wel weet ik dat we er ook dit seizoen weer voor zullen 
gaan. Het gezegde luidt niet voor niets. ‘De aanhouder 
wint!’

Dan nog het volgende. Bij onze hoofdklasse heren heb-
ben wij veel complimenten gekregen over de keurmees-
ters. De scheidsrechter was heel tevreden en heeft mij 
verzocht om dit alsnog aan jullie door te geven. Daar-
naast hebben we links en rechts complimenten gekregen 
over de gehele organisatie. Die zit.

Ook van de PC in Franeker hebben we een geweldig 
compliment gekregen voor de organisatie van de eind-
wedstrijd voor de junioren dames en heren. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedankt 
hiervoor.

Een ander nieuwtje is dat op de PC in Franeker op 30 juli 
2024 ten minste twee Bolswarders staan. Nee. Die twee 
hoeven niet te kaatsen. Zij mogen blokje lopen. Wie dat 
zullen zijn? Daar is een methodiek voor afgesproken. We 
gaan in elk geval rekruteren uit de meisjes pupillen.

Tot slot nog even dit. Langzaam verstrijken de jaren. 
Voordat je er erg in hebt ben je boven de zestig. Natuur-
lijk heb je geluk gehad. Om je heen is je al een aantal 
ontvallen. Wat staat je nog te wachten? In elk geval 
moeten we de ogen niet sluiten voor de waarheid. Van 
de huidige zeven bestuursleden zijn er vijf die zestig jaar 
of ouder zijn. Ook het vrijwilligersbestand is op leeftijd. 
We moeten er dan ook rekening mee houden dat de 
komende jaren één of meer bestuursleden zich niet 
meer herkiesbaar stellen en dat een aantal vrijwilligers 
hun taken opgeven. En dat betekent dat er vervangers 
moeten opstaan.

En we weten natuurlijk dat een en ander meestal wel 
goed komt. Ieder heeft het druk. Maar lid zijn van een 
vereniging betekent niet alleen dat je rechten hebt. Je 
hebt ook plichten! En dat laatste wordt wel eens verge-
ten. Op dit moment vraag ik nog niet veel. Ik vraag alleen 
nu: ‘Wordt het niet eens tijd om na te denken over een 
bestuurs- of vrijwilligersfunctie bij onze vereniging.

Ik zie jullie reacties belangstellend tegemoet!

Tot slot tot ziens. 

En dan wel op ’t Oordje!

 

Van de voorzitter

Lammert  
   Leeuwen
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2.1 Contributie en ledenadministratie
Ook in 2023 is de contributie € 30,00 per persoon. Degenen die 
de contributie automatisch betalen moeten er rekening mee 
houden dar de contributie eind februari/begin maart wordt 
afgeschreven. 

Natuurlijk kan het zijn dat u een andere bank hebt genomen. 
Dan geeft u natuurlijk het nieuwe rekeningnummer even door 
aan de ledenadministratie.

Daarnaast kan het zijn dat u bent verhuisd naar een ander 
adres. Om dit boekje elk jaar in de juiste brievenbus te krijgen 
is het noodzakelijk dat u adreswijzigingen ook even doorgeeft 
aan de ledenadministratie. Een berichtje aan info@kvbolsward.
nl is voldoende. Ook kunt u een adreswijziging of een wijziging 
van uw rekeningnummer gewoon even schriftelijk melden bij 
Bertus Veldman, Brigade Irenelaan 19 te Bolsward.

2.2 Nieuws van de Club van 25
De Club van 25 telt ca. 80 leden, wat een opbrengst van on-
geveer € 2.000 oplevert. De Club van 25 is geen gezelligheids-
vereniging van de kaatsvereniging, maar is opgericht om de 
vereniging financieel te ondersteunen. De hele opbrengst komt 
zo ten goede aan de vereniging.

Met de bijdragen kunnen extra zaken in gang worden gezet. Zo 
is de opbrengst van 2022 voor vervanging van de maaimachi-
nes. En wat ziet het er nu schattig uit als Murk en Durk aan het 
werk zijn. 

Het is de bedoeling om de bijdrage voor 2023 in te zetten voor 
de reparatie van de boeidelen van het maaimachinehok.

Wilt u ook lid worden van de Club van 25 en de kaatsvereniging 
steunen met een extra bijdrage van € 25 per jaar? Dat kan. 
Even een mailtje naar info@kvbolsward.nl is voldoende!

2.3 Verhuur kantine
De kantine kunnen we helaas niet verhuren aan leden van onze 
vereniging die daar een feestje willen houden. Dat kunnen we 
niet maken ten opzichte van de plaatselijke horeca die in veel 
gevallen ook nog sponsor van onze vereniging zijn.

Verenigingen e.d. kunnen de kantine wel huren. Dit kan door 
contact op te nemen met Frans Boersma of via de mail: info@
kvbolsward.nl.
 
 

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

Bolswarder initiatieven vanaf 16 personen: € 75,00

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

2.4 Gebruik accommodatie  
(veld, materiaal, toiletten, douches en kaatsmuur)
Op eigen initiatief trainen kan natuurlijk altijd op ’t Oordje. En 
voor leden van onze vereniging kost dat natuurlijk niets. Wil je 
met een groepje trainen dat niet enkel bestaat uit leden van 
onze vereniging dan wordt het wat anders. Een enkele keer is 
geen probleem, maar als dit soort trainingen een structureel 
karakter krijgt dan is het wel een probleem. Immers niet-leden 
betalen niet mee aan het onderhoud van de gebouwen en het 
veld en zouden hier dan wel kosteloos gebruik van kunnen ma-
ken. Dat is niet de bedoeling.

In alle gevallen gaan we ervan uit dat je het gebruik even door-
geeft aan Lammert Leeuwen of Frans Boersma. Dit in verband 
met de planning van activiteiten, het maaien en wat nu precies 
de bedoeling is. Daarnaast kunnen de eventuele kosten dan 
worden bepaald.

Tot slot moet je er rekening mee houden dat het veld minimaal 
tot 1 april 2023 is gesloten voor trainingen en wedstrijden. Dit 
gezien de staat van het veld.

2.5 Gebruik kaatsmuren
De kaatsmuren kunnen het hele jaar door worden gebruikt. 
Toestemming hiervoor vragen is niet nodig. Wel moet je een 
sleutel hebben om bij de kaatsmuren te komen. Die sleutel kun 
je krijgen bij Frans Boersma. Bij ontvangst betaal je een kleine 
waarborgsom, omdat de sleutels vrij duur zijn. Lever je de sleu-
tel weer in dan krijg je de borg terug.

De ingang is aan de westzijde van het kaatsveld.

Je moet er wel rekening mee houden dat de kleedkamers niet 
open zijn. Met de sleutel voor de kaatsmuur kun je dus alleen 
bij de kaatsmuren komen.

De Opslag, clubblad van Kaatsvereniging Bolsward,  
JAARGANG 32, uitgave 2023
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Categorie Leeftijd op 31 december 2021 Geboortejaar

Kabouters Nog geen 9 jaar 2014 en hoger

Welpen 9 jaar en nog geen 11 jaar 2012 en 2013

Pupillen 11 jaar en nog geen 13 jaar 2010 en 2011

Schooljongens en schoolmeisjes 13 jaar en nog geen 15 jaar 2008 en 2009

Jongens en meisjes 15 jaar en nog geen 18 jaar 2005, 2006 en 2007

Junioren dames en heren 18 jaar en nog geen 22 jaar 2001, 2002, 2003 en 2004

Senioren 22 jaar en ouder 1999 en lager

2.6 Indeling categorieën
Ten opzichte van 2022 zijn de leeftijdsgrenzen voor de verschillende categorieën hetzelfde gebleven.

Naast de hier genoemde categorieën zijn er voor de senioren nog de 35+ en de 50+ categorie. De 50+ categorie is alleen voor de 
heren. Om in een van deze categorieën uit te mogen komen moet je op 31 december 2021 minimaal 35 jaar respectievelijk  
50 jaar zijn. Overigens zijn er voor de dames 35+ bijna geen wedstrijden geprogrammeerd.

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 web-
site in de gaten. Voor het inleveren krijgen de kledinggebrui-
kers een e-mail.

Afdelingstenue
De kleding voor de afdelingswedstrijden wordt beschikbaar 
gesteld door KV Bolsward. Het afdelingstenue wordt alleen ge-
dragen tijdens officiële afdelingswedstrijden. De kleding wordt 
verstrekt via de trainers/begeleiders, wanneer de afdelingspar-
turen zijn samengesteld.

Trainerstenue
De kleding voor de trainers van KV Bolsward wordt alleen  
gedragen tijdens de trainingsuren en het competitiekaatsen 
van de Jeugdafdeling van KV Bolsward.

Voor het gebruik gelden de volgende regels:
 De d.e.l. kleding kan worden gekocht of gehuurd van 

 KV Bolsward. 
 Voor het gebruik van de d.e.l. shirt (broekje kun je   

 gratis mee krijgen) wordt € 20,- betaald, het bedrag is   
 opgebouwd uit € 15,- borg en € 5,- voor het  
 kledingfonds.  

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

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

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

  Wassen op maximaal 40°C. 
   Gebruik alleen wasmiddelen zónder bleek of was- 
 verzachter. 
   Shirt binnenste buiten wassen.  
   Na het wassen niet in de wasdroger. 

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

3. Kledingbeheer
De kledingbeheerder is José Cuperus-Siemensma, tel. 06-27 015 186 
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4.1 Berichtje van de trainers
In 2023 is de opzet van de trainingen hetzelfde als in 2022. Dus 
we trainen op niveau. Omdat we zien dat iedereen het niveau 
omhoog is gegaan en dat er op KNKB- en Federatiewedstrijden 
veel prijzen door onze leden worden gewonnen denken we dat 
we met de trainingen op de goede weg zijn.

Dus ook in 2023 zijn er vanaf de schooljeugdcategorie weer 
trainingen met een recreatieve- en prestatiestroom. Om niet 
teveel in herhalingen te vallen verwijzen wij naar het Clubblad 
van 2020. Als je dit niet meer hebt kun je het terugvinden op 
onze website: www.kvbolsward.nl.

Ieder jeugdlid krijgt in de loop van maart een e-mail met daar-
op de gegevens wanneer de training begint en in welke groep 
je bent ingedeeld.

4.2 Ouders en jeugd van harte welkom
Ouders van jeugdleden die geen lid van onze vereniging zijn 
mogen vanzelfsprekend de jaarvergadering bezoeken. U bent 
dan wel geen lid, maar het is leuk dat u komt en u kunt mee-
praten over zaken die binnen onze vereniging spelen.  
 
Wees welkom op vrijdagavond 31 maart om 20.00 uur. In de 
kantine staat de koffie/ thee voor iedereen klaar!

4.3 Trainings- en competitieavonden jeugd
Op maandag 17 april beginnen de trainingen weer. De competi-
tie begint nog dezelfde week en is net als vorig jaar op donder-
dag. 

Op maandag zijn er enkel trainingen. Op donderdag is er 
meestal een korte training en daarna is er competitiekaatsen. 
Net als vorig jaar kan het zijn dat we voor bepaalde groepen 
uitwijken naar een andere trainingsdag. Dit is afhankelijk van 
de beschikbaarheid van de trainers.

In elk geval is duidelijk dat de beginners en de kabouters zowel 
op maandag als op donderdag een uur trainen. We beginnen 
elke keer om 17.30 uur.

De trainingen voor de andere categorieën worden in de loop 
van maart bekend. Dit gebeurt via een persoonlijk bericht via 
de email of app.

Het kan natuurlijk zijn dat het op een dag zo slecht weer is dat 
de trainingen moeten worden afgelast. Iedereen krijgt dan een 
persoonlijk bericht via de email of de app. Mocht dit het geval 
zijn dan proberen we dit te doen minimaal een uur voor de 
training begint.

4.4 Vers van de pers
Yoram Elzinga, een van de winnaars van 
de Jongensbond in 2021, zit  
momenteel in zijn eerste jaar van de 
HBO-opleiding Sportkunde van de  
Hazehogeschool te Groningen. Als je 
deze opleiding volgt leer je sport in te 
zetten bij maatschappelijke, economi-
sche of gezondheidsvraagstukken. Behaal je de opleiding dan 
kun je o.a. spotmarketeer, eventmanager, trainer, leefstijlcoach, 
beleidsmedewerker sport of buurtsportcoach worden. Onder-
deel van deze opleiding is dat een stuk of vijf studenten een 
sport-clinic geven. Deze clinic geven zij voor kaatsvereniging 
Bolsward op basisschool De Bron. Op drie dagen in januari 
hebben zij de kinderen van De Bron uit de groepen 3 en 4 in 
contact gebracht met het kaatsen. Yoram en zijn vier medestu-
denten zijn razend enthousiast. 

Leuk om te horen was hoe Yoram zijn vier medestudenten, die 
alle vier niets van kaatsen weten, in elk geval al heel enthousi-
ast heeft gemaakt voor het kaatsen. 

Het is vast gelukt om ook de kinderen van genoemde school 
enthousiast te maken voor het kaatsen. 

Beroepen die een afgestudeerde onder andere kan vervullen 
zijn die van sportmarketeer, eventmanager, trainer, leefstijl-
coach, beleidsmedewerker sport of buurtsportcoach. Daar-
naast starten veel afgestudeerden als ondernemer een eigen 
bedrijf binnen de sport.

Er is vraag naar hbo-sportprofessionals die weten hoe je sport 
inzet bij maatschappelijke, economische of gezondheidsvraag-
stukken. Na het afronden van de bachelor Sportkunde aan het 
Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen, kun 
je binnen diverse sectoren in de sport aan het werk.

4.Jeugd

De trainers
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5. Agenda’s jeugd

5.1 Jeugdwedstrijden en activiteiten

Dag/datum Aanvang Soort wedstrijd Activiteit

Zo. 19 maart 13.00 uur Spekjes-partij; Bolsward, Exmorra en Tjerkwerd Jeugd zaalpartij (vanaf de Welpen)

Ma. 17 april 18.00 uur Start training jeugd Reguliere training

Do. 20 april 18.00 uur Start competitie jeugd Competitieavond jeugd

Zo. 23 april 12.00 uur Detmar en Troost partij Seizoensopening

Zo. 30  april 10.00 uur K.N.K.B. Meisjes d.e.l. + herkansing KNKB Wedstrijd

Zo. 14 mei 10.00 uur K.N.K.B. Schoolmeisjes A + B d.e.l. + herkansing KNKB Wedstrijd

Wo. 17 mei 13.30 uur Schoolkaatsen scholen Bolsward Partij vrije formatie per school

Do. 25 mei 18.00 uur AP van der Feer jeugdpartij: kabouters en welpen Leden jeugdpartij

Do. 1 juni 18.00 uur AP van der Feer jeugdpartij: pupillen en schooljeugd Leden jeugdpartij

Za. 10 juni 13.00 uur Federatiewedstrijd jeugd Federatie wedstrijd

Do. 6 juli 16.00 uur Avondledenwedstrijd jeugd Feestpartij  Leden jeugdpartij

Do. 24 aug. 16.00 uur Miedema’s Patatpartij; Avondwedstrijd jeugd Leden jeugdpartij, Slotpartij

Opgave voor de ledenpartijen voor de jeugd is mogelijk tot en met de maandagavond voor de wedstrijd/ het toernooi  
(met uitzondering van de federatie en KNKB wedstrijden). Alle partijen zijn, tenzij anders aangegeven voor alle jeugdleden van de 

kabouters tot en met schooljeugd. Opgave kan via: jeugd@kvbolsward.nl

HANDIGE OPTIE: u kunt de agenda jeugd 2023 als ‘iCalendar’  
downloaden van onze website www.kvbolsward.nl voor in uw digitale agenda, zodat u niets hoeft te missen.

Rentex B.V.    Bolsward     t 0515-578900     www.rentex.nl
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In 2023 organiseert onze vereniging 6 K.N.K.B.-wedstrijden, waarvan 2 wedstrijden in een jeugdcategorie. In het hoofdklasseweek-
end organiseren we weer de traditionele wedstrijden voor hoofdklasse dames en heren. In totaal gaat het om 6 wedstrijddagen 
en de volgende wedstrijden:

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

5.2 Federatiewedstrijden jeugd

In het komende seizoen 2023 zijn er binnen de Federatie weer een aantal wedstrijden  
(tegenwoordig heten deze wedstrijden: Regiowedstrijden) voor welpen, pupillen, schooljeugd,  
jongens en meisjes.

Opgave voor deze wedstrijden doe je via de KNKB website: www.knkb.nl.

6. Keurmeesteren K.N.K.B.-wedstrijden

Zo. 30 april 10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Meisjes A/B/C/D d.e.l. 

Zo. 14 mei 10.00 uur K.N.K.B. Schoolmeisjes d.e.l. A- en B-klasse

Vr. 9 juni 15.30 uur K.N.K.B. Junioren Dames en Heren d.e.l.

Vr. 7 juli 15.30 uur K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l.

Zo. 9 juli 11.00 uur K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie

Zo. 6 aug. 10.00 uur K.N.K.B. Heren 50+ d.e.l. A- en B-klasse

Dag/datum Aanvang Locatie:
Za.  6 mei 13.00 uur Makkum 

za. 13 mei 13.00 uur Arum 

za. 20 mei 13.00 uur Hartwerd (geen jongens/meisjes)

wo. 24 mei 13.00 uur Folsgeare (Schoolkaatsen)

za. 27 mei 13.00 uur Kimswerd

za.  3 juni 13.00 uur Witmarsum

za. 10 juni 13.00 uur Bolsward

vr. 23 juni 16.00 uur IJlst (afdeling regio SWF)

za. 24 juni 10.00 uur Exmorra  

za.  1 juli 10.00 uur Makkum (wedstrijd op het kaatsveld te Cornwerd) (geen jongens/meisjes)

za.  8 juli 10.00 uur Burgwerd       

za. 15 juli 10.00 uur Schettens (geen jongens/meisjes)

za.  5 aug. 10.00 uur Lollum 

za. 12 aug. 10.00 uur Pingjum

za. 19 aug. 10.00 uur Pingjum (wedstrijd op het kaatsveld te Zurich) (geen jongens/meisjes)

za. 26 aug. 10.00 uur Kimswerd (slotwedstrijd)
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7. Uitslag competitie senioren

7.1 Uitslag competitiekaatsen 2022
De eerste competitie-avond begon op 13 april 2022 en de laat-
ste was op 15 september 2022. Er zijn 19 competitie-avonden 
geweest en er werd ook dit jaar weer fel gestreden om de 
punten binnen te halen. Dit had als gevolg dat de competitie 
voor een aantal categorieën op de laatste avond werd beslist. 
Er hebben in 2022 totaal 51 (4 dames, 37 heren, 8 jongens, 2 
meisjes en 1 schooljongen) deelgenomen aan de competitie. 
In 2021 waren er 45 (7 dames, 30 heren, 5 jongens en 2 meis-
jes en 1 schoolmeisje). Ook nu vond de prijsuitreiking (met 
een hapje en een drankje) na afloop van de laatste competi-
tie-avond plaats. De heren Holly de Jong, Klaas Zijlstra en  
Jappie de Boer ontvingen een rollade als bedankje voor het 
altijd klaarleggen van de perken voor het competitiekaatsen.

7.2 Competitie senioren 2023
Voor alle dames, heren, meisjes en jongens beginnen we weer 
op woensdag 19 april 2023 met het competitiekaatsen. De 
laatste competitie-avond is op woensdag 13 september 2023. 
De aanvang is zoals gewoonlijk om 19.00 uur en na aanmelding 
worden de parturen vastgesteld. De inleg bedraagt € 1,- per 
avond of € 12,- voor de gehele competitie. Tijdens de Heamiel, 
PC en de Freule wordt er op de dinsdagavond gekaatst. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is de kantine iedere com-
petitie-avond open. Op de laatste competitie-avond (13 sep-
tember) worden de prijzen uitgereikt.

Komt allen naar het kaatsterrein ’t Oordje tot 19 april

De competitieleiderUitslag heren Punten
1. Pieter Feenstra 99 punten
2. Jan de Boer 87 punten
3. Ayolt Yntema 83 punten
4. Rutger Vallinga 78 punten
5. Piet van Zuiden 76 punten 

Uitslag dames Punten
1. Kim Bouwhuis - Mollinga 43 punten
Uitslag jongens
1. Kees Bekema 86 punten
Uitslag meisjes
1. Ingeborg Brattinga 63 punten

Pieter Feenstra

Pieter Feenstra

Kees Bekema

Ayolt Yntema

Ingeborg Brattinga

Jan de Boer

Kim Bouwhuis-Mollinga

Rutger Vallinga

Hollie de Jong

Piet van Zuiden

Jappie de Boer
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8. Agenda’s senioren
8.1 Wedstrijden en activiteiten in Bolsward

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

Dag/datum Aanvang: Soort wedstrijd: Activiteit:

Zo. 26 feb. 10.00 uur Wintertraining senioren op 6 zondagmorgens Competitie Leden KVB

Wo. 19 april 19.00 uur Start competitie senioren Competitie Leden KVB

Za. 29 april 14.30 uur Tweekamp Den Haag-Bolsward Ledenpartij op uitnodiging

Wo. 31 mei 18.30 uur Primera Avondledenwedstrijd senioren d.e.l. Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Zo. 4 juni 11.00 uur Diekje-partij; Ledenwedstrijd senioren d.e.l. Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Vr. 9 juni 16.30 uur K.N.K.B. Junioren dames en heren d.e.l. KNKB

Zo. 11 juni 11.00 uur Pearkekeatsen met zachte bal Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Za.17 juni 10.00 uur Bedrijfskaatsen

Do. 22 juni 10.00 uur Politiekaatsen

Wo. 28 juni 18.30 uur Vormeer Avondledenwedstrijd senioren d.e.l. Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Zo. 2 juli 11.00 uur Ledenwedstrijd senioren Hartwerd-Bolsward d.e.l. in 
Hartwerd (HABO-partij) Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Vr. 7 juli 14.30 uur K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l. KNKB

Za. 8 juli 09.30 uur Súdwest-Fryslân-partij (vanaf 16 jaar) Ledenwedstrijd voor alle 
inwoners van de gemeente

Zo. 9 juli 11.00 uur K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie KNKB

Vr. 21 juli 17.00 uur Avondledenwedstrijd senioren d.e.l. met barbecue Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

Zo. 6 aug. 10.00 uur K.N.K.B. Heren 50+ d.e.l. A + B + herkansing KNKB

Wo. 13 sep. 19.00 uur Laatste competitie-avond senioren Competitie Leden KVB

Vr. 15 sep. 20.00 uur Nachtkaatsen Ledenpartij (vanaf 14 jaar)

OPGAVE LEDENPARTIJEN KV BOLSWARD
 Opgave ledenpartijen en wallball kan via: opgave@kvbolsward.nl

Voor alle ledenwedstrijden geldt:

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

Inleg is € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.  
Voor het Pearkekeatsen geldt een inleg per paar van € 7,50.  
 
Houders van wisselbekers worden verzocht deze tijdig in te leveren. 

De agenda kunt u ook downloaden als iCalendar van www.kvbolsward.nl 
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8.2 Federatiewestrijden Junioren en Senioren  
Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum wordt er ook in 2023 een wedstrijd georganiseerd. Voor de 
senioren (en ook jongens en meisjes) gaat voor nu om de volgende wedstrijd:

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

Datum: Aanvang: Locatie: Soortpartij:

Za. 15 juni: 11.00 uur Exmorra Bruniapartij; Vrije formatie

Heren-/jongenswedstrijden:
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9. Wallball

10. Nieuws van de Bedrijfskaatscommissie

74e editie
Bedrijfskaatsen 
Boalsert

Zaterdag 
17 juni 2023

Aanmelden kan tot en met 10 juni 2023 via  
opgave@kvbolsward.nl of via www.kvbolsward.nl

9.1 Algemeen 
Het bestuur had begin vorig jaar 2 mensen bereid gevonden 
plaats te nemen in de Wallballcommissie die zich bezig houdt 
met het organiseren van de Wallballactiviteiten. De start was 
prima, want het Wallballtoernooi in de zaal op de middag van 
zondag 13 maart trok redelijk veel deelnemers en verliep pri-
ma. Helaas kon echter geen van de Wallballtoernooien die op ‘t 
Oordje waren gepland doorgang vinden. Dit vanwege volstrekt 
onvoldoende deelname. Het ging dan om 1, 2, of 3 aangemelde 
deelnemers en daarvoor kan geen toernooi worden opgetuigd. 
Een jammerlijke zaak. Inmiddels hebben de 2 vrijwilligers van 
de Wallballcommissie zich begin 2023 terug getrokken. Tot nu 
toe is het bestuur er nog niet in geslaagd vervanging te vinden, 
reden waarom het bestuur vooralsnog geen Wallballtoernooi 
op ‘t Oordje heeft gepland. Per maand zal worden bekeken of 
en wanneer toernooien worden georganiseerd. 

Het zou jammer zijn als onze vereniging de 2 kostbare kaatsmu-
ren alleen maar gebruikt voor  trainingen van de jeugd, al is dat 
natuurlijk wel mooi mee genomen.    
 
9.2 Geslaagd Wallball Zaaltoernooi 
Zondagmiddag 13 maart werd in sporthal De Middelzee een 
Wallball toernooi voor jeugd en senioren georganiseerd. Wall-

ball, ook wel muurkaatsen genoemd, is een kaatsvorm waarbij 
lenigheid, souplesse en een bereconditie voorwaarden zijn 
voor een zo optimaal mogelijke uitoefening van deze spelvorm. 
Nou, aan die voorwaarden werd zondagmiddag door de deel-
nemers ruimschoots voldaan. Wat dat betreft is een woord van 
waardering voor elke deelnemer zeker op zijn plaats. Fanatiek, 
maar zeer sportief, werden de partijen gespeeld tussen de 
steeds van samenstelling wisselende 2-tallen. Aan het einde 
van de middag reikte voorzitter Lammert Leeuwen de prijzen 
uit aan de volgende winnaars/winnaressen in beide klassen.

Jeugd: 
1e prijs: Mats van der Pol 
2e prijs: Fenna Cuperus 
3e prijs: Rouke Hooghiemstra 

Senioren: 
1e prijs: Anco Elgersma 
2e prijs: Dietmer Kuperus 
3e prijs: Noa Elzinga

Het was een geslaagde kaatsmiddag, zowel voor de deelnemers 
als voor de toeschouwers.  

Treurig nieuws vanuit de Bedrijfskaatsen. Na de 
twee coronajaren en de voor de Bedrijfskaats-
commissie teleurstellende opgave van vorig jaar 
hebben zij besloten om met ingang van 2023 
geen bedrijfskaatsen meer te organiseren.

Natuurlijk hebben we begrip voor hun besluit. 
Echter toch willen wij als kaatsvereniging pro-
beren dit initiatief niet te laten verdwijnen. We 
proberen dus als kaatsvereniging zelf het bedrijfs-
kaatsen op te pakken. Het moet toch mogelijk 
zijn om een leuke dat te organiseren in een plaats 
als Bolsward. In elk geval is de datum van 17 juni 
voor het bedrijfskaatsen gereserveerd.

Rest ons nog de Bedrijfskaatscommissie te be-
danken voor hun inspanningen voor het kaatsen 
in Bolsward.
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11.1 Algemeen
Door het afbouwen van de coronabeperkingen kon er in 
2022 gelukkig weer gewoon worden gekaatst. Ons bestuur 
hoopt dat dit in 2023 en de jaren daarna zo blijft. In dit jaar-
verslag de nodige aandacht voor de door onze vereniging 
georganiseerde wedstrijden en de uitslagen daarvan. Verder 
ook aandacht voor door onze leden behaalde successen 
tijdens K.N.K.B.-wedstrijden en andere vermeldenswaardige 
zaken. 

11.2 Bestuurlijk
Op vrijdag 25 maart 2022 werd onze jaarvergadering  
gehouden. In deze vergadering trad Christine Vasen toe tot 
ons bestuur. Het bestuur van de Kaatsvereniging Bolsward 
bestaat momenteel uit: 

Lammert Leeuwen voorzitter 
Roel Venema secretaris a.i. 
Clara Houtsma penningmeester 
Bertus Veldman ledenadministratie en kantinezaken 
José Cuperus jeugdafdeling 
Frans Boersma algemene zaken 
Christine Vasen algemene zaken

11.3 Personalia
In 2022 moest de Kaatsvereniging Bolsward voor altijd af-
scheid nemen van 2 leden en ook van 2 mensen die vele 
jaren lid zijn geweest. 

Ons lid en oud-bestuurslid Johan Sjoers is op 5 juni 2022 
(Pinksterzondag) overleden. 

Johan won voor zijn oude woonplaats Franeker in 1985 
o.a. de Freule en het NK Jongens en is daarna enkele jaren 
actief geweest in de hoofdklasse. Later verhuisde hij naar 
Bolsward, werd lid van onze vereniging en is ook nog enkele 
jaren actief geweest als bestuurslid. Johan Sjoers is slechts 
52 jaar geworden.  

Ons lid Ype Bonnema is op 22 juni 2022 overleden. Ype Bon-
nema was de laatste jaren van zijn leven woonachtig in Fra-
neker, maar was daarvoor heel lang werkzaam en woonach-
tig in Bolsward. Ype was een groot kaatsliefhebber en heeft 
als vrijwilliger ontzettend veel voor onze vereniging gedaan, 
o.a. gedurende wedstrijddagen. Velen zullen zich hem echter 
met name herinneren als de man die tijdens trainings- en 
competitieavonden met engelengeduld bij perk 1 de aller-
jongste jeugd begeleidde en de beginselen van de kaatssport 
bijbracht. Ype Bonnema is 85 jaar geworden.  

Begin november overleden Tjjipke Vallinga en Harm Fen-
nema, mensen die jarenlang lid van onze vereniging zijn 
geweest en zich voor onze vereniging verdienstelijk hebben 
gemaakt. Beiden waren in het verleden vaak op ‘t Oordje te 
vinden om op wedstrijddagen een handje te helpen. Tjipke 
Vallinga overleed op 1 november op de leeftijd van 89 jaar, 
Harm Fennema overleed op 3 november op de leeftijd van 
84 jaar.

11.4 Poiesz Jeugd Sponsor Actie
Onze vereniging was in 2022 niet ingeloot als deelnemer aan 
deze actie.

11.5 Rabo Clubsupport
Deze (supporters)actie leverde onze vereniging door de vele 
op onze vereniging uitgebrachte stemmen in 2022 maar 
liefst € 854,00 op. Een geweldig bedrag! De vele stemmers 
op onze vereniging zeggen wij hiervoor hartelijk dank.

11.6 Wintertraining jeugd
Voor onze jeugdleden was ook dit jaar een groot aantal trai-
ningsuren voor de wintertraining geregeld. Gelukkig konden 
de trainingen voor de diverse verschillende jeugdgroepen dit 
jaar wel doorgang vinden. Dat dit mee heeft gedragen aan 
de vele successen die dit jaar door onze jeugdige leden zijn 
geboekt op K.N.K.B.- wedstrijden moge blijken uit het over-
zicht van die successen wat elders in dit jaarverslag is op-
genomen. Ook op de Federatiewedstrijden werd door onze 
jeugdleden mening prijsje in de wacht gesleept.  

11.7 Wintertraining senioren
Julian Faber winnaar spek- en  
bonenklassement, Jan de Boer  
goede tweede

Door corona moest de wintertrai-
ning voor senioren in 2020 na 5 
zondagen worden onderbroken en 
kon deze in 2021 zelfs in het geheel 
geen doorgang vinden, maar dit 
jaar kon het gelukkig wel weer. Op 9 zondagen in de periode 
van 6 februari tot en met 3 april kon van 10.00 tot 12.00 
uur in sporthal “De Middelzee” worden getraind. Er was dit 
jaar sprake van een goede deelname. In totaal kwamen 22 
kaatsers 1 of meerdere keren langs om een balletje te slaan. 
Gemiddeld namen er 13 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 

11. Jaarverslag 2022
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ouderwets gezellige uurtjes in de sporthal. Wat dat betreft zijn 
dit niet alleen qua beweging, maar ook zeker qua ontspanning 
hele aangename uurtjes voor de deelnemers. Het ene moment 
is er sprake van een kolderieke situatie, het andere moment 
wordt er bloedserieus gekaatst, prachtige slagen worden afge-
wisseld met niet te filmen missers, maar wat er ook gebeurt, al-
tijd ligt er wel ergens een lach of een relativerende opmerking 
om de hoek en dat is sporten zoals het ooit is bedoeld. Julian 
Faber 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). Jan 
de Boer won de tweede prijs (dezelfde prijs, maar dan enkele 
bruine bonen minder). Tot aan de laatste trainingspartij was 
het onzeker wie er dit jaar als winnaar van het klassement uit 
de bus zou komen, maar in de laatste partij sloeg Julian op niet 
mis te verstane wijze zijn slag

11.8 Murk en Durk
Voor minder arbeidsintensief vrijwilligerswerk, maar toch een 
strak grasveld, zijn begin 2022 2 maairobots aangeschaft. In 
het voorjaar zijn deze maairobots, Murk en Durk genaamd, aan 
het werk gegaan. Op andere plaatsen hadden maairobots hun 
diensten bewezen en gesteld kan worden dat Murk en Durk dit 
jaar ook op ‘t Oordje ruimschoots aan de verwachtingen heb-
ben voldaan en zorg hebben gedragen voor een altijd keurig 
kort gemaaide grasmat.

Een voordeel was ook nog dat onze vereniging door de komst 
van Murk en Durk nu een wifi-aansluiting heeft.

11.9 Verslagen kaatswedstrijden
Dit jaar konden alle activiteiten die op het programma stonden 
weer worden georganiseerd. Dit met de aantekening dat niet 
alle activiteiten door zijn gegaan. Verderop in dit jaarverslag 
wordt daar nog even bij stil gestaan. 

Op deze plek wordt in chronologische volgorde verslag gedaan 
van de activiteiten die in 2022 in de zaal en op ons kaatsveld ‘t 
Oordje door zijn gegaan. Er wordt begonnen met de zaalwed-
strijd voor jeugdleden tot 14 jaar van de Kaatsvereniging Ex-
morra, de Kaatsvereniging Sparta Burgwerd, de Kaatsvereniging 
Tjerkwerd en de Kaatsvereniging Bolsward. Hiervoor is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van de verslagen zoals die ook op 

onze website zijn te vinden. Soms zijn deze echter qua lengte 
ietwat ingekort voor het jaarverslag. Op het Wallball wordt 
elders in dit verslag ingegaan.

11.10 Spekjespartij Jeugd zaalpartij
Dit jaar kon de spekjespartij weer georganiseerd worden. Deze 
wedstrijd was voor onze eigen leden en die van KV Exmorra, 
KV Sparta Burgwerd en de KV Tjerkwerd. In totaal waren er 29 
enthousiaste kaatsers in sporthal De Middelzee.

Er werd in 3 categorieën gekaatst namelijk: Schooljeugd, Pu-
pillen en Welpen. Elke categorie kaatste drie verschillende 
lijsten. Tussen de partijen door, en zo nu en dan ook tijdens het 
kaatsten, genoten de kaatsers van spekjes. Door de spannende 
wedstrijden liep het dit jaar wat uit en was de laatste partij van 
de schooljeugd klaar rond 18.00 uur. Hierdoor was de prijsuit-
reiking van de welpen en pupillen wat eerder gedaan.

Het doel was deze dag om zoveel mogelijk punten binnen te 
halen. Dit was erg spannend, omdat in bepaalde gevallen niet 
alleen naar de voor- en tegeneersten gekeken moest worden, 
maar ook naar de punten om de plaats op de uiteindelijke 
ranglijst te kunnen bepalen. Na dit gepuzzel was de uitslag als 
volgt:

Welpen

1. Mare Prinsen (21 eersten voor, 11 tegen)

2. Bouwe Postma (21 eersten voor, 14 tegen)

3. Iris Terpstra (19 eersten voor, 11 tegen)

Pupillen

1. Roan van Swinden Koopmans (21 eersten voor,  
4 eersten tegen)

2. Elbrich Ouderkerken (21 eersten voor, 9 eersten tegen)

3. Fabian v/d Zee (14 eersten voor, 11 eersten tegen)

Schooljeugd

1. Hedwig Steigenga (18 eersten voor, 10 eersten tegen)

2. Tymen Bijlsma (15 eersten voor, 7 eersten tegen)

3. Hidde Reitsma (15 eersten voor, 12 eersten tegen)

Groepsfoto welpen en pupillen Winnaars schooljeugd
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11.11 Haagse Hopjes verslaan  
Boalserter Oaljekoeken in Tweekamp 
In 2020 en 2021 kon door de bekende reden 
de jaarlijkse Tweekamp tussen parturen van de 

kaatsverenigingen uit Den Haag en Bolsward niet 
plaats vinden, maar dit jaar mochten we dan eindelijk 

weer eens de (kaats)degens kruisen. Zaterdag 23 april betra-
den parturen van beide verenigingen het door het nieuwe 
maaiduo “Murk en Durk” geprepareerd biljartlaken van het 
aloude kaatsveld ’t Oordje.

Het werd een glorieuze middag voor de Haagse hopjes, want 
voor het eerst in jaren wisten de parturen van Keatsferiening 
“De Earrebarre” uit Den Haag de Tweekamp weer eens te 
winnen en dat ook nog met zeer overtuigende cijfers. Van 
de 6 gespeelde partijen wisten de mannen en vrouwen van 
“De Earrebarre” er maar liefst 5 in hun voordeel te beslis-
sen. Voor de winnaars leverde dit eeuwige roem, een krans 
voor de voorzitter, gratis consumpties voor de kaats(t)ers en 
een welverdiend en sportief applaus van tegenstanders en 
publiek op.

Al met al een ontspannen kaatsmiddag op ’t Oordje waarbij 
de kaats(t)ers en het publiek bovendien konden genieten 
van een heerlijk zonnetje en alleen de  zeer krachtige wind 
soms voor problemen zorgde bij diverse opslagers. De Ke-
atsferiening “De Earrebarre” feliciteren wij van harte met de 
behaalde zege. Volgend jaar hopen wij de Tweekamp weer 
te kunnen organiseren.

11.12 Detmar / Troost Ouder - kindkaatsen
Op zondag 24 april is het wedstrijdseizoen voor jeugd en 
ouders geopend met het ouder-kindkaatsen. Er deden maar 
liefst 25 parturen mee aan deze wedstrijd in de categorieën 
kabouters, welpen, pupillen en schooljeugd. Tijdens deze 
dag hadden we prachtig weer en fanatieke kaatsers op het 
kaatsveld. De kabouters deden het beginnersspel en stre-
den om de meeste eersten. Voor de welpen, pupillen en 
schooljeugd was het lijst kaatsen en waren er prijzen in de 
winnaars en verliezers ronde te verdienen. Hiernaast zijn de 
resultaten te zien.

Kabouters 
1ste prijs Milan Eijer met ouder Chris (28 eersten) 
2de prijs Thalitha Pool met ouder Bauke  (26 eersten)

De andere kinderen hebben een mooie medaille gekregen 
als aandenken van deze mooie dag.

Welpen 
Winnaarsronde 
1ste prijs  Sanne Dijkstra met ouder Jan 
2de prijs  Froukje Patricia Blanke met ouder Idske 
3de prijs Nynke Visser met ouder Gerlof 
Verliezersronde 
1ste prijs Mare Prinsen met ouder Jan Lammert 
2de prijs Lucas Stevens met ouder Rutger

Ook de andere kinderen van de welpencategorie hebben 
een mooie medaille gekregen als aandenken aan deze 
mooie dag.

Pupillen/Schooljeugd 
Winnaarsronde 
1ste prijs Ilona Palsma met ouder Jelle 
2de prijs Fenna Cuperus met ouder Judith 
Verliezersronde 
1ste prijs Mats v/d Pol met ouder Dirk

De andere kinderen hebben een mooie muurkaatsbal  
gekregen. >>>
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11.13 Lieke van Loon, Romy Postma en Ilse 
Kooistra winnen in Bolsward

De Kaatsvereniging Bolsward organiseerde zondag 8 mei een 
K.N.K.B.-wedstrijd voor de categorie Meisjes, wedstrijdvorm 
door-elkaar-loten. Er stonden 11 parturen op de lijst.  

De eerste omloop kende slechts 1 partij waarin sprake was 
van een gelijkopgaande strijd. De latere winnaars wonnen die 
partij op 5-4 en 6-6 van het partuur van Gerbrich Koster, Liset 
Sijbesma en Judith Cuperus. Voor het overige kenden de par-
tijen een 5-1 of 5-2 uitslag.

In de tweede omloop werden 2 van de 3 partijen op 5-3 en 6-4 
beslist. In de andere partij werd heel goed en ook spannend 
gekaatst door het partuur Anke Wassenaar, Yannah Palma en 
Ilse Marije van Beem en het partuur Iris Veltman, Rigt van der 
Velde en Berber van der Goot. Uiteindelijk wist het laatstge-
noemde partuur deze partij op 5-5 en 6-0 over de streep te 
trekken. 

Het partuur Iris Veltman c.s. moest in de halve finale aantre-
den tegen het partuur bestaande uit Marsha Broersma, Janne-
ke Posthumus en Dido Iedema. Toch wel wat verrassend trok 
het partuur Marsha Broersma c.s. na een spannende partij op 
5-5 en 6-4 aan het langste eind. Zij dus door naar de finale. Iris 
Veltman c.s. moesten genoegen nemen met de 3e prijs. 

De finale tussen de parturen Lieke van Loon c.s. en Marsha 
Broersma c.s. verliep eenzijdig. Met name aan de opslag wa-
ren Romy Postma en Lieke van Loon erg sterk bezig, terwijl 
het binnen het partuur van Marsha Broersma c.s. zowel aan 
de opslag als in het perk duidelijk minder goed liep dan in de 
voorgaande partijen. Dit partuur kwam dan nu ook niet verder 
dan een spelletje. Op 5-2 en 6-4 was de winst voor het partuur 
Lieke van Loon, Romy Postma en Ilse Kooistra een feit.

De verliezersronde werd gewonnen door het partuur Eline van 
Dijkhuizen, Gonnie Schilstra en Jellie Hiemstra. Zij wonnen de 
finale op 5-4 en 6-2 van het partuur bestaande uit Gerbrich 
Koster, Liset Sijbesma en Judith Cuperus.

De wedstrijd kende een vlot verloop. Dagvoorzitter Clara 
Houtsma reikte de kransen en overige prijzen (waardebonnen) 
uit aan:

1e prijs 
Lieke van Loon (Makkum), Romy Postma (Winsum) en Ilse 
Kooistra (Raerd)

2e prijs: 
Marsha Broersma (Stiens), Janneke Posthumus (Ried) en Dido 
Iedema (St. Anna)

3e prijs: 
Iris Veltman (Dronrijp), Rigt van der Velde (Goënga) en Berber 
van der Goot (Goënga)

1e prijs verliezersronde: 
Eline van Dijkhuizen (Nijland), Gonnie Schilstra (Lollum) en 
Jelly Hiemstra (Menaem)

11.14 KNKB juniorenpartij vrijdag 13 mei 
De KNKB-juniorencompetitie op vrijdag is op 13 mei in  
Bolsward begonnen. Er stonden 15 parturen op de lijst. In alle 
omlopen werd spannend gekaatst zodat de organisatie  
genoodzaakt was de finale met een spel in te korten, waar-
door kaatsen in het donker werd voorkomen. Winnaar werd 
het partuur van Jari Visser dat in de finale korte metten maak-
te met het uitgekaatste partuur van Christiaan Stremler (5-2 
en 6-0). Partuur Visser  won in de halve finale van partuur 
Epema (5-4 en 6-4) en partuur Stremler won met exact dezelf-
de cijfers van partuur Zaagemans.

1ste prijs: Jari Visser, Witmarsum, Verry van der Meer, Sint 
Jacobiparochie en Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum

2de prijs: Christiaan Stremler, Exmorra, Jacob Klaas Dijkstra, 
Morra en Thomas Dijkstra, Berltsum

3de prijs: Germ Epema, Arum, Mark Minnesma, Dronryp 
en Stefan van der Meer, Baard

3de prijs: Redmer Zaagemans, Witmarsum, Jorn Lars van 
Beem, Dronryp en René de Haan, Leeuwarden

Verry van der Meer, Gjalt Sjirk de Groot, Jari Visser
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11.15 Federatiewedstrijd Jeugd Regio Súdwest 
Zaterdagmiddag 28 mei vond op ‘t Oordje de Federatiewed-
strijd voor de jeugd uit de regio Súdwest plaats. Liefst 91 
jeugdige kaats(t)ers stonden op de d.e.l.-lijsten van de diverse 
categorieën die liepen van de welpen- tot en met de jongen-
scategorie, wel een teken dat het kaatsen in onze omgeving 
zeker nog wel leeft bij de jeugd. Onder leiding van een aantal 
vrijwilligers werd door de jeugd fel, maar sportief, om de 
prijzen gekaatst. Het was een geslaagde kaatsmiddag. De 
uitslagen zijn:

Welpen Meisjes (7 parturen van 2, foto 1)
1e prijs:
Marrit de Witte, Makkum en Mare Prinsen, Bolsward
2e prijs: 
Froukje Patricia Blanke, Bolsward en Sanne Elgersma,  
Makkum
1e prijs verliezersronde:  
Liv Koops, Makkum en Lieke Captein, Exmorra

Welpen Jongens (9 parturen van 2, foto 2)
1e prijs:
Danny Haarsma, Scharnegoutum en Lennart Wagenaar, Wit-
marsum
2e prijs:
Collin Terpstra, Witmarsum en Egbert Spoor, Witmarsum
3e prijs:
Lars Haarsma, Scharnegoutum en Jaring Jan Postma, Waak-
sens
1e prijs verliezersronde:
Dylano van Coevorden, Witmarsum en Jurjen Visser, Makkum
2e prijs verliezersronde:
Ids Koopal, Witmarsum en Tymen Bekema, Bolsward

Pupillen Meisjes (8 parturen van 2, foto 3)
1e prijs:
Fenna Steigenga, Exmorra en Lyset Westra, Bolsward

2e prijs:
Welmoed Steigenga, Exmorra en Laura Wagenaar,  
Witmarsum
1e prijs verliezersronde:
Sygrid Bosch, Arum en Nynke van der Heide, Arum

Pupillen Jongens (5 parturen van 2, foto 4) 

1e prijs:
Rudmer Koopmans, Kimswerd en Johan van Dijk, Makkum
2e prijs:
Roan van Swinden Koopmans, Exmorra en Steyn Wijbenga, 
Bolsward

Schoolmeisjes (6 parturen van 2, foto 5)
1e prijs:
Maud van der Veen, Arum en Ylza Wijbenga, Bolsward
2e prijs:
Minke Tjalsma, Bolsward en Mariska Galema, Bolsward
1e prijs verliezersronde:
Marit Steigenga, Exmorra en Brecht Stegenga, Easterein

Schooljongens (7 parturen van 2, foto 6)
1e prijs:
Niels Stoker, Witmarsum en Ivan Sverre Drost, Exmorra
2e prijs:
Teun Westgeest, Witmarsum en Stian Rinia, Arum
1e prijs verliezersronde:
Edwin Arjen Yska, Bolsward en Hidde Reitsma, Exmorra

Jongens (6 deelnemers, individuele prijzenv)
1e prijs (ex aequo)
Tymen Bijlsma, Bolsward en Kevin Kamsma, Workum 

Beide kaatsers 2 partijen gewonnen met dezelfde scores, ook 
de punten in het laatst verkaatste eerst waren gelijk. >>>

6. Schooljongens5. Schoolmeisjes

3. Pupillenmeisjes

7. Jongens

4. Pupillenjongens2. Welpenjongens1. Welpenmeisjes
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11.16 Primerapartij

Woensdag 1 juni stond de eerste Avondledenpartij op het  
programma. De Primerapartij. Een wedstrijd in vijf klassen 
waarbij iedereen drie keer kaatst. Het is ook niet verwonderlijk 
dat de prijzen bestonden uit Primerabonnen. Gelukkig bleef 
het droog. Om te voorkomen dat de wedstrijd door de  
vallende avond voortijdig moest worden afgebroken begonnen 
alle partijen op 1-1 en de laatste partij op 2-2. Dat betekende 
niet dat het kaatsen snel was afgelopen. In tegendeel zelfs. Bij 
elke serie van drie partijen was er wel een partij die pas op 5-4 
of 5-5 werd beslist. Pas rond 22.00 uur konden de prijzen  
worden uitgereikt.

De prijswinnaars waren (resp. punten voor – tegen):

Jongens (9 deelnemers): 
1ste prijs: Nanne Hooghiemstra  21 – 9 
2de prijs: Jurre Reitsma  21 – 12 
3de prijs: Stefan Yska 19 – 11 
4de prijs: Jonathan de Boer 19 – 14

Dames (5 deelnemers): 
1ste prijs: Kim Mollinga 21 – 9 
2de prijs: Idske Zijlstra 16 – 4

Heren C (7 deelnemers): 
1ste prijs: Peter Siemensma 18 – 15 
2de prijs: Roel Venema 17 – 15 
3de prijs: Jan de Boer 16 – 14

Heren B (7 deelnemers): 
1ste prijs: Pieter Feenstra 21 – 7 
2de prijs: Sietze Greidanus 21 – 8 
3de prijs: Hidzer Bogaard 19 – 13

Heren A (7 deelnemers): 
1ste prijs: Hendrik Bouwhuis 21 – 10 
2de prijs: Gosse Reitsma 16 – 12 
3de prijs: Ane-jan Knol 21 – 13
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11.17 AP van der Feer Jeugdledenpartij 
 

Op respectievelijk donderdag 2 juni en  
donderdag 16 juni werd er door de  
jeugdcategorieën kabouters tot en met 
de schooljeugd gekaatst tijdens de AP 
van der Feer Jeugdledenpartij.  
 

Deze partij werd natuurlijk gesponsord door Sporthuis A.P. 
van der Feer te Bolsward. Wij zijn hen hier erg dankbaar voor.

Donderdag 2 juni was er een avondledenpartij voor de  
pupillen en de schooljeugd. Er deden 20 kinderen aan mee. Er 
werd gekozen om de categorieën samen te voegen. Er werd  
gekaatst met 3 lijsten. Voor de prijzen streden de jongens 
tegen elkaar en de meiden tegen elkaar. Hierna de uitslagen.

Bij de meisjes: 
1ste prijs Tessa Westra 
2de prijs: Sara Piller 
3de prijs: Iris Haga

Bij de jongens: 
1ste prijs Mats v/d Pol 
2de prijs Rouke Hooghiemstra 
3de prijs Hedzer Prinsen 

 
Donderdag 16 juni was er een avondledenpartij voor de  
kabouters en de welpen. Bij de kabouters kaatsten de kinde-
ren 3 lijsten en kaatsten dan ook allemaal een keer met elkaar. 
Bij de welpen deden er 16 kinderen mee en ook zij kaatsten 
met 3 lijsten. Daar streden de kinderen in 2 klassen om de 
eerste plek. Aan het einde van de avond hadden alle kinderen 
prijs. 
 

 Uitslagen kabouters: 
1ste prijs Eline Stevens 
2de prijs Milan Eijer 

Uitslagen welpen: 
Klasse A 
1ste prijs Sanne Dijkstra 
2de prijs Elias v/d Zee 
3de prijs Iris Terpstra 
 
Klasse B 
1ste Prijs Lucas Stevens 
2de prijs Silvan Dijkstra 
3de prijs Deborah Wijbenga

11.18 Vormeerpartij  
Sinds vorig jaar kennen we de Vormeerpartij. De partij wordt 
jaarlijks bekostigd uit de nalatenschap van Sjerp en Riet Vor-
meer waaruit onze vereniging een bijdrage heeft ontvangen.

Op de lijst 38 deelnemers die waren verdeeld in 5 willekeurig 
samengestelde groepen van 8 resp. 7 personen. In elk van de 
groepen was een krans te verdienen. En natuurlijk een leuke 
prijs. Dit keer bestonden de prijzen uit waardebonnen van 
Lekker 1890. Iedereen moest drie keer kaatsen en daarna 
werden de punten geteld.

Groep 1 
In groep 1 ging de krans naar Nanne Hooghiemstra. Met 18 
punten werd hij in die groep de grote winnaar, vlak voor Rut-
ger Vallinga. Rutger had een eerst meer tegen dan Nanne. De 
derde prijs ging naar Sybren Spijksma met een totaal van 16 
punten. >>>
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Groep 2 
In deze groep waren er twee die al hun drie partijen in winst 
omzetten. Dus de tegen-eersten moesten de beslissing bren-
gen. Johan van der Zee had 13 eersten tegen en Roel Venema 
10. De krans ging dit keer met Roel, dit keer op de fiets, mee 
naar huis. Johan was toch heel tevreden met zijn tweede 
prijs. De derde prijs was voor Thomas van Zuiden met 18 
punten.

Groep 3 
Het ging in deze groep een beetje vreemd, maar daarover 
verderop meer. De prijs was voor Ferdinand van der Zee die 
zijn drie partijen wist te winnen en daardoor met de krans 
naar huis ging. Tweede werd met 19 punten Remco Yska en 
derde Tjerk Okkema met 18 punten.

Geruime tijd na afloop meldde echter Tjerk dat hij ook drie 
partijen had gewonnen. Hoe dit kon? Of de telegraaf is niet 
goed afgelezen, of de stand is niet goed doorgegeven of men 
is met de verkeerde kleur begonnen. We weten het niet 
meer. In elk geval kreeg Tjerk nog zijn welverdiende krans. 
Dat gebeurde op de Boha-partij op zondag 3 juli. .

Groep 4 
De krans was voor Idske Zijlstra. Zij pakte de volle buit door 
drie partijen in winst om te zetten. De tweede prijs was voor 
Ingeborg Brattinga met 18 punten. Tot slot ging de derde prijs 
naar Stefan Yska die een puntje minder had dan Ingeborg.

Groep 5 
Ook in deze groep kwam er eentje tot 21 punten. Dit was 
Christiaan Wijnia. Rogier Feenstra kwam tot 18 punten en 
Gosse Reitsma behaalde 17 punten.

11.19 BoHa automobielbedrijf Jaarsmapartij 
Op zondag 3 juli 2022 werd de 2 jaarlijkse BoHa partij gekaatst 
met 10 parturen op de lijst. Er werd gespeeld in een winnaars- 
en verliezers ronde.

De partij van 2022 werd onder zonnige omstandigheden ge-
start met een gelijke verdeling tussen Bolsward en Hartwerd. 
In elk partuur was een dame ingedeeld. Hoewel de weersver-
wachting voor later op de dag buien met mogelijk onweer was, 
dreef alles mooi bij ‘t Oordje langs.

In de 1e omloop wonnen Julian Faber, Cor van Zuiden en 
Geertje Hannema eenvoudig met 5-0 6-4 van Albert Reinsma, 
Geartsje Pols en Teake Kooistra. Ferdinand van der Zee, Judith 
Cuperus en Arjen Hettinga waren met 5-0 6-4 geen partij voor 
Gosse Reitsma, Nynke Groenveld en Gerard Ypma. De partij 
tussen Rutger Vallinga, Tessa Booms en Rogier Feenstra werd 
nog wel even spannend maar op 5-4 6-6 verloren door  

 
 
Erik Booms, Rejan Okkema en Jeen Houtsma. Pieter Feenstra, 
Jan de Boer en Shirley Beets legden het met 1-5 4-6 af tegen 
Robert Cuperus, Leo Bekema en Geartsje Karsten. Hidzer 
Boogaard, Jaap van der Wal en Esther Cuperus konden het net 
niet bolwerken tegen Tjerk Okkema, Johan van der Zee en Chris 
Lemke en gingen er met 4-5 6-6 van af.

In de winnaarsronde was het partuur van Julian Faber te sterk 
voor het partuur van Ferdinand van der Zee (5-2 6-2). Partuur 
Rutger Vallinga moest het na een lange pot afleggen tegen het 
partuur van Robert Cuperus (4-5 4-6).

In de halve finale was het partuur Julian Faber ook te sterk voor 
partuur Tjerk Okkema waardoor eerst genoemden met 5-1 6-2 
door gingen naar de finale tegen partuur Robert Cuperus.

In deze finale had Leo Bekema de pech zich voor in het perk 

PECHPRIJS

Tot slot de pechprijs nog. Hidde 
Reitsma kwam met een actie 

lelijk te val, waardoor zijn  
vinger uit de kom ging. Door de 
aanwezige EHBO-troepen werd 

de vinger verbonden. Als  
compensatie werd de poedelprijs 

omgezet in de pechprijs en die 
was dus voor Hidde Reitsma.

Winaars Groep 4Winaars Groep 3

Winaars Groep 1 Winaars Groep 2

Winaars Groep 5



te verstappen waardoor hij met knieklachten het veld moest 
verlaten. Hij werd vervangen door Tessa Booms. Helaas kon 
ook deze wissel niet tegen het geweld van partuur Julian op die 
wonnen met 5-2 6-6.

In de verliezersronde verloor partuur Albert Reinsma met 5-2 
6-4 van partuur Gosse Reitsma. Partuur Erik Booms won met 
5-3 6-2 van partuur Pieter Feenstra.

In de halve finale werd er fanatiek gekaatst voor een plek in de 
finale tussen het partuur van Hidzer Boogaard en het partuur 
van Gosse Reitsma. De laatsten wonnen uiteindelijk met 5-3 
6-2 mede dankzij degelijk opslagwerk van Gerard Ypma.

In de verliezersfinale ging het redelijk gelijk op totdat Jeen 
Houtsma het op zijn heupen kreeg en 3 ballen achter elkaar 
over de boven sloeg. De daar vrijwillig zittende keurmeesters 
Sietse en Koos kregen last van de schouder van het telkens 
maar aangeven dat die ballen boven waren. Deze bovenslagen 
waren de ommekeer in de partij waardoor het partuur van Erik 
Booms de partij won met 5-3 6-2 van het partuur van Gosse 
Reitsma.

Al met al een mooie dag en hopelijk volgend jaar in Hartwerd 
bij de HaBo partij nog wat meer parturen!  
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11.20 Feestpartij 
Op donderdag 7 juli werd de feestpartij gehouden op het Oord-
je. Ook dit jaar hadden we heel veel prijzen. Deze prijzen zijn te 
danken aan de verschillende winkels en horeca’s in Bolsward. 
Er deden deze dag 40 kinderen mee. De welpen t/m de school-
jeugd kaatsten deze dag met 3 lijsten. De kabouters deden 
spelletjes voor het plezier maar ook voor punten om prijzen 
te winnen. Tussen het kaatsen door konden er ook prijzen ge-
wonnen worden door bijvoorbeeld een zitbal of een bovenslag. 
Alle kinderen gingen aan het einde van de dag weg met een 
prijs. Tussen het kaatsen door konden de kinderen een broodje 
hamburger en/of een broodje knakworst halen en alle kinderen 
kregen een lekker ijsje. Ook was er een uitdaging bij de muur. 
Hier konden de kinderen vanaf een aangegeven afstand een 
bal tegen een dopje gooien. Dit dopje hing hoog tegen de muur 
aan. Hier was ook een prijs mee te verdienen aan het einde van 
de dag.

De uitslagen van de kaatspartijen zijn hieronder te lezen.

Bij de kabouters zijn er veel spelletjes gedaan zoals tikkertje, 
maar ook spelletjes voor punten. Bij deze spelletjes hebben de 
kinderen zowel onderhands gegooid en geslagen, bovenhands 
gegooid en geslagen en verschillende ballen gekeerd. Deze 
punten werden allemaal bij elkaar opgeteld en daar kwam het 
volgende uit. >>>

1e prijs: Julian Faber, Geertje Hannema en Cor van Zuiden 2e prijs: Leo Bekema, Robert Cuperus en Geartsje Karsten. 3e prijs: Johan van der Zee, Chris Lemke en Tjerk Okkema

Verliezersronde:

Winnaarsronde:

1e prijs: Jeen Houtsma, Rejan Okkema en Erik Booms. 2e prijs: Gerard Ypma, Nynke Groenveld en Gosse Reitsma.
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1ste prijs voor Eline Stevens 
2de prijs voor Milan Eijer 
3de prijs voor Nadin Bekema

Na de prijsuitreiking wist Eline zelfs nog als kabouter het dopje 
tegen de muur te raken. Wat een topper!

Bij de welpen kaatsten de kinderen met 3 lijsten. De kinderen 
kaatsten hier om de punten en streden zo om de krans. Hier 
waren de volgende kinderen de winnaars:

1ste prijs Froukje Patricia Blanke 
2de prijs Mare Prinsen 
3de prijs Silvan Dijkstra

De andere kinderen mochten één voor één een sponsorprijs 
pakken van de tafel. De kinderen gingen dan ook nog weg met 
een consumptiebon van de Miedema voor een gratis ijsje. 

Bij de pupillen speelden de kinderen ook met 3 lijsten. Hier 
hebben de volgende kinderen gewonnen:

1ste prijs Lyset Westra 
2de prijs Sara Piller 
3de prijs Mats v/d Pol

Ook bij de pupillen konden de andere kinderen een prijs kiezen 
van de tafel en liepen de kinderen met een consumptiebon van 
de Miedema van het veld.

Ook bij de schooljeugd waren er ook prijzen te verdienen. Deze 
kinderen kaatsten ook hetzelfde als de andere categorieën met 
3 lijsten. Hier waren de volgenden de winnaars:

1ste prijs Silvan Elzinga 
2de prijs Fenna Cuperus 
3de prijs Allon Elzinga

Als laatste kon er nog een prijs gewonnen worden door het 
dopje op de muur te raken. Over de hele dag waren er een 
aantal kinderen die dit gelukt was namelijk:

Debora Wijbenga  Hedzer Prinsen 
Lucas Stevens  Tymen Bijlsma 
Nynke Visser  Lyset Westra 
Silvan Elzinga  Allon Elzinga 
Rouke Hooghiemstra  Eline Stevens

Omdat er maar 1 prijs was voor deze uitdaging, moest er  
geloot worden. Hier had Allon Elzinga het juiste lootje en won 
daarmee de prijs. 

IEDEREEN DIE PRIJZEN HEEFT GESPONSORD HEEL ERG BEDANKT!
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11.21 DIEKJE-partij  
Op zaterdag 9 juli werd de  
DIEKJE-partij verkaatst. In een  
ongekende ambiance. Er was 
een veld uitgelegd waar je `u´ 
tegen kon zeggen. En op de 
lijst 11 parturen.

De enige wanklank van deze dag was het jammerlijke uitval-
len van Jeroen Tiesma. Gelukkig was een vervanger snel ge-
vonden in de persoon van Dirk Kuperus.

De verliezersronde werd een prooi voor Ane-jan Knol, Jan de 
Boer en Nynke Groenveld. Dit ondanks dat Johan Bekema,  
Eugene Rosenau en Sjaak Bekema stinkend hun best deden 
waren ze niet opgewassen tegen het geweld van partuur Knol 
(5-1 6-6).

Er was meer goed nieuws voor de familie Knol. Broer Gijsbert, 
Albert Reinsma en Jenkelien Brander wisten beslag te leggen 
op de 3de prijs. Zij verloren in de halve finale met klinkende 
cijfers van de latere winnaars uit Nijland (5-0 6-2). Partuur 
Knol kwam in de halve finale door het favoriete partuur Ferdi-

nand van Zee, Idske Zijlstra en Johan van der Zee te verslaan 
met 5-1 6-2.

De finale van de winnaarsronde ging tussen Rutger Vallinga, 
Feikje Bouwhuis en Chris Lemke en het partuur van Matthijs 
Beuckens, Jan Johannes van der Kamp en Marten van der 
Kamp. Het werd nog een spannende finale met als uitslag 5-4 
6-6 voor de laatstgenoemden.

De prijzen bestonden dit keer uit Primerabonnen en  
Baba-bonnen

11.22 Hoofdklasse heren vrije formatie:  
Trio Marten Bergsma wint in Bolsward

De formatie van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik 
Kootstra boekte op zondag 10 juli in Bolsward een overtui-
gende overwinning. Op ‘t Oordje was er geen eer te behalen 
voor de concurrentie. In de finale konden Tjisse Steenstra, 
Renze Hiemstra en Hans Wassenaar tot eersten gelijk bij blij-
ven, maar daarna dicteerde trio Marten Bergsma het tempo 
met de super enthousiaste Dylan Drent als grote aanjager en 
motivator. 

Na eersten gelijk ging het in rap tempo naar de vijf eersten. 
Marten Bergsma had Hiemstra en Wassenaar in de tas en 
in het perk lieten Drent en Kootstra weinig tot niets zitten. 
Bij 5 om 1 en 2-0 wisselde de tegenvallende Wassenaar nog 
voor Tjisse Steenstra maar toen was er al geen redden meer 
aan. Bergsma trakteerde Steenstra direct op een zitbal en de 

fraaie retourslag van Drent vanaf de bovenlijn deed de deur 
bijna dicht. Op 5-1 en 6-2 besloot Dylan Drent de partij in stijl 
met een fraaie bovenslag.

Toch moest het trio Bergsma in de eerste omloop flink aan de 
bak om trio Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben 
de Boer kwijt te raken. Bergsma toonde zijn klasse door twee-
maal op 6-0 een zitbal te plaatsen, waarmee hij zijn partuur 
behoede voor verdere narigheid. 

In de halve finale tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en 
Menno van Zwieten was het opslager Enno Kingma die Bergs-
ma c.s. ongewild de direct de weg wees door tweemaal op 
zes gelijk het perk te missen. Na 4 om 1 werd het nog 4 om 2 
door een fraaie retourslag van Kees van der Schoot op 4-1 en 
6-6 maar via 6-4 en 6-2 viel de laatste slag op 5-2 en 6-2 met 
passeren van de kaats door Hendrik Kootstra. >>>

BiljardCafé  - -  Bar

Jan Johannes van der Kamp, Marten van der Kamp en Matthijs Beuckens

Rutger Vallinga Chris Lemke en 
Feikje Bouwhuis

Jenkelien Brander, Albert Reinsma 
en Gijsbert Knol

Anne-Jan Knol, Nynke Groenveld en 
Jan de Boer

Eugene Rosenau, Sjaak Bekema en  
Johan Bekema



Tjisse Steenstra c.s. won in aanloop naar de finale met 5-3 en 
6-0 van trio Johannes van der Veen waarin Rick Minnesma in 
de hoofdklasse debuteerde.

In de strijd om de premie of niets wachtte trio Gert-Anne van 

der Bos maar die gaven dit keer niet thuis. Van der Bos sloeg 
wel geweldig op (9 zitballen), maar kreeg onvoldoende steun 
van zijn perkmaten Triemstra en Zijlstra. Op 5-3 en 6-0 plaatste 
Tjisse Steenstra zijn vierde zitbal.

Enno Kingma c.s. zat mooi in de lijst en wist via zeges op onder 
meer Youri de Groot c.s. (5-4 en 6-2) Paul Dijkstra c.s. 5-4 en 
6-2 zich te plaatsen voor het derde geld.      

Prijswinnaars: 
1. Marten Bergsma (Minnertsga, koning), Dylan Drent  
(Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 
 
2. Tjisse Steenstra (Beetgumermolen), Renze Pieter Hiemstra 
(Deinum) en Hans Wassenaar (Beetgumermolen); 
 
3. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot  
(Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen).

11.23 Gouden ballenpartij KNKB-schoolmeisjes 
Zondag 24 juli 2022. De gouden-ballenpartij in Bolsward. Een 
kaatswedstrijd op KNKB-niveau in een A- en B-klasse. Zowel in 
de A-klasse als bij de B’s was de eerste prijs voor het winnende 
partuur een gouden kaatsbal. De overige prijzen waren HE-
MA-bonnen.

’t Oordje was weer zonovergoten. Bij de A’s 4 parturen op de 
lijst en bij de B’s 12. De A-klasse kaatste in een poule en de 
B-klasse kaatste een `normale´ lijst.

B-klasse: 
In de finale kaatsten Maud van der Veen en Fenna Hoekstra 
tegen Aniek Koopmans en Ilja Wijtsma. De laatst genoemden 
wonnen deze partij met 5-4 en 6-2. De gouden-ballen in de 
B-klasse gingen dus naar Witmarsum en Jirnsum. De winnares-
sen waren in de halve finale via een 5-2 en 6-4 overwinning op 
Aniek Koopmans en Ilja Wijtsma in de finale gekomen.

Op de tweede lijst waren de eerste-prijs-winnaars veel te sterk 
voor Rianne Osinga en Nathalie Andringa getuige de 5-1 6-2 
overwinning.

 
De premiewinnaars kwamen via een staand nummer in de fina-
le. In de tweede omloop waren zij te sterk voor Minke Tjalsma 
en Michelle Sijtsma (5-3 6-6).

De enige prijs in de verliezersronde werd een prooi voor Lieke 
Tuinier en Marrit Bruinsma. Zij wonnen de finale met 5-4 6-2 
van Ineke de Vries en Denise de Witte.

Prijswinnaars: 
 
1ste prijs Aniek Koopmans (Witmarsum) en Ilja Wijtsma  
  (Jirnsum) 
2de prijs Maud van der Veen (Arum) en Fenna Hoekstra   
 (Sint-Anne) 
3de prijs Rikst Baarda (Britswerd) en Elina Schotanus (Harich)

1ste prijs verl. Lieke Tuinier (Makkum) en Marrit Bruinsma   
            (Dronryp)

 Hendrik Kootstra, Marten Bergsma, Dylan Drent

Bron: Peter Siemensma Fotografie
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A-klasse: 
Na twee wedstrijden in de poule waren er twee parturen die 
beide wedstrijden hadden gewonnen. Het waren Jeldou Koop-
mans en Martsen van der Goot en het partuur met Sophie 
Kroondijk en Britt Joustra. Partuur Kroondijk won de laatste 
wedstrijd met 5-2 en 6-4 en kwamen zo op 21 punten. Ja en 
wat er met partuur Koopmans aan de hand was zal wel altijd 
onbekend blijven. Met de cijfers 5-1 en 6-6 gingen zij naar de 
speeltuin toe. Toch bleek dat ene eerst nog heel belangrijk. 
Nipt kwam de tweede prijs in handen van Koopmans ca. met 
15 punten. 

Dat was één puntje meer dan Brecht Renema en Lisanne  
Venema.

De gouden-ballen gingen naar Sint-Anne en Lollum.

Prijswinnaars:

1ste prijs  Sophie Kroondijk (Sint-Anne) en Britt Joustra (Lollum) 
2de prijs Jeldou Koopmans (Lollum) en Martsen van der Goot                    
 (Goënga)

11.24 Feikje en Rutger: pearke van het jaar

Op een zonovergoten zondag in augus-
tus, de 7de, midden in de bouwvak, 
was er pearkekeatsen. Dit keer voor het 
eerst met de zachte bal. Dat leverde 
gezien de lijst met 10 parturen heel wat 
nieuwe deelnemers op. De prijzen be-
stonden dit keer uit waardebonnen in te 
wisselen bij Lekker 1890.

Grote winnaars werden Feikje en Rutger. In een finale die het 
zien meer dan waard was versloegen zij met 5-3 6-0 Julian en 
Kim. Laatstgenoemden hadden in de halve finale een staand 
nummer door eerder op de dag al op de tweede lijst te hebben 

gewonnen met een schone telegraaf van Annika Rekker en San-
der Bruinsma en op de eerste lijst Gabriële Teernstra en Harry 
Teernstra met 5-1 6-0 te hebben verslagen.

Feikje en Rutger moesten er harder voor werken om de finale 
te bereiken. In de halve finale werden Marcello en Idske met 
5-1 6-2 naar de derde prijs verwezen. Met dezelfde cijfers 
wonnen Feikje en Rutger op de tweede lijst van Christine en 
Wesley. Hotske en Jesmer kwamen op de eerste lijst tot twee 
eersten (5-2 6-4).

De finale van de verliezersronde was de klapper van de dag. 
Om en om werden de eersten verdeeld en geen van beide 
partijen wilde zijn verlies toegeven. En hoe dat dan gaat? Al 
het hout kwam aan de telegraaf te hangen. Op die slag pakte 
Hanny van der Feer, maat van Stefan Rekker, de kaats en ver-
wees hiermee partuur Trudy en Jesmer naar de tweede prijs 
in de verliezersronde. Jesmer was in de tweede omloop van 
de verliezersronde ingevallen voor de geblesseerd uitgevallen 
Chris Eijer.

Winnaarsronde:

1ste prijs Feikje van der Burg en Rutger Vallinga 
2de prijs Kim Bouwhuis en Julian Faber 
3de prijs Idske Zijlstra en Marcello Blanke

Verliezersronde:

1ste prijs Hanny van der Feer en Stefan Rekker 
2de prijs Trudy Brouwer en Jesmer Kuiper / Chris Eijerv 
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11.25 KNKB-schooljongens 
De KNKB-schooljongens kaatsten op 21 augustus in Bolsward. 
Op een zonovergoten Oordje werden meerdere memorabele 
partijen gekaatst.

A-klasse 
In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst, die in een poule 
kaatsten. Nadat alle parturen 2x hadden gekaatst konden zij 
alle 4 nog winnen. Allen hadden één partij verloren en ééntje 
gewonnen. Er was zelfs een partuur dat een partij met 5-4 had 
gewonnen en de tweede met 5-0 had gewonnen. Zij waren 
eigenlijk uitgeschakeld voor een prijs. Maar het poulesys-
teem heeft zo zijn grillen. Eelco Meijer, Tymen Bijlsma en Stijn 
Feenstra keken elkander eens aan en besloten hun rug te rech-
ten. Zij wonnen hun laatste partij met 5-2 6-6 en gingen zo, na 
die smadelijke 5-0 toch nog met de tweede prijs naar huis. Zij 
hadden een eerst minder tegen dan Jorrit Palma, Silvan Elzinga 
en Jort de Kroon, die ook tot 14 voor-eersten kwamen.

Winnaar van de A-klasse werden Pieter Miedema, Lieuwe van 
der Kamp en Sjoerd van de Schaar. Zij pakten 19 punten voor.

Volledige uitslag:

1ste prijs:  Pieter Miedema (Stiens), Lieuwe van der Kamp  
(Nijland) en Sjoerd van der Schaar (Ouwesyl). 
2de prijs:   Eelco Meijer (St.-Anne),  Tymen Bijlsma (Bolsward) 
en Stijn Feenstra (Exmorra).

B-klasse 
In de B-klasse stonden 13 parturen op de lijst met daarbij de 
kanttekening dat partuur 13 uit slechts één persoon bestond. 
Dat betekende flink bijloten en de originele lijst werd dan ook 
een zootje met doorhalingen en bijschrijvingen.

Toen de rookwolken waren opgetrokken van het bijloten kon-
den in de halve finales de prijzen worden verdeeld.

De finale van de verliezersronde werd een prooi voor Johan 
Gaastra, Sido Polet en Rudmer Faber. Zij wonnen met 5-0 6-2 
van het uitgekaatste partuur van Frans Oosterbaan, Sijtse 
Kloosterman en Bauke Jetze Kalsbeek.

De finale van de winnaarsronde werd een prooi voor Edwin 
Yska, Kyano van Swinden Koopmans en Martijn Mosssel. Zij 
wonnen met 5-3 6-2 van Jorrit Bosch, Leon Smink en Tyme Jon-
ker. We zouden eerst nog de tweede prijs voor Leon inhouden, 
omdat hij een bal zo verschrikkelijk kwaad sloeg dat die niet 
meer was te vinden. Bij de prijsuitdeling hebben we toch maar 
de hand over ons hart gestreken. De halve finales waren niet 
echt spannend. Partuur Yska won met 5-3 van partuur Bosch 
met 5-0.

Volledige uitslag:

1ste prijs:  Martijn Mossel (Rinsumageest), Kyano van Swinden 
Koopmans (Exmorra) en Edwin Arjen Yska (Bolsward); 
2de prijs:   Jorrit Bosch (Arum), Leon Smink (Makkum) en Tyme 
Jonker (Mantgum); 
3de prijs:   Stef van Steen (Grou), Jurre Dijkstra (Menaam) en 
Hjalmar Dijkstra (St.-Anne); 
3de prijs:   Jesse Vrieswijk (Swichum), Harmen-Jacob Postma 
(Waaksens) en Jorrit Buwalda (Franeker).

1ste verl.:  Johan Gaastra (Kubaard), Sido Polet (Hallum) en 
Rudmer Faber (Achlum); 
2de verl.:  Frans Oosterbaan (Sneek), Sijtse Kloosterman (Sex-
bierum) en Bauke Jetze Kalsbeek.

Al met al kunnen we concluderen dat op ééntje na de helft van 
de deelnemers met een prijs naar huis ging. Of dit nu de toe-
komst van het kaatsen is? 

A Klasse: Pieter Miedema, Lieuwe van der Kamp en Sjoerd van der Schaar

B Klasse: Martijn Mossel, Kyano van Swinden Koopmans en Edwin Arjen Yska
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11.26 Finale juniorencompetitie dames en heren 
Op vrijdagmiddag 26 augustus was het dan zover. De finale van 
de juniorencompetitie in Bolsward. Gelukkig voor de kaats(t)ers 
was de ergste warmte wat uit de lucht. We zagen zelfs mensen 
die de jas aan hadden getrokken en de lange broeken waren 
terug op het kaatsveld.

DAMES 
Dikke prijzen waren er te verdienen. Niet alleen kregen de win-
naressen van deze middag de prijs van € 90,00 per persoon; 
daarnaast was er nog een city-trip ter waarde van maar liefst € 
750,00 per persoon. De meeste vrijdagmiddagen valt er voor 
de dames minder te verdienen.

Voor deze finale hadden zich 12 dames geplaatst, die een poule 
kaatsten. Nu heeft het poulesysteem voordelen. Het belangrijk-
ste is wel dat ieder drie keer kan kaatsen. Ook zitten er nadelen 
aan dit systeem. Immers als iemand geblesseerd uitvalt kan 
en mag er niet worden bijgeloot. Dat bleek maar weer eens in 
Bolsward. Annet de Haan viel aan het einde van de eerste partij 
geblesseerd uit. Ze kwam na een deskundige behandeling nog 
wel terug op het veld, maar was zodanig geblesseerd dat ze 
eigenlijk niet meer kon kaatsen.

Na twee rondes waren er twee parturen die twee keer hadden 
gewonnen. Dat was partuur 1 met Anna-Dieuwke Dijkstra, 
Inge Blanke en Fiera de Vries en partuur 4 met Roelie en Corrie 
Kroondijk en Gerde Lycklama à Nijeholt.

Echt spannend werd de partij nooit. Het laatst genoemde par-
tuur maakte de dienst uit en won dan ook regelmatig met 5-3 
6-0. Voor partuur Dijkstra was er dus het tweede geld. Altijd 
nog € 60,00 per persoon.

Roelie Kroondijk werd door de Koninginnecommissie aangewe-
zen als koningin van de partij.

Volledige uitslag: 
1ste prijs: Roelie en Corrie Kroondijk (beiden Easterein) en Ger-
de Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) 
2de prijs: Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden), Inge Blanke 
(Bolsward) en Fiera de Vries (Groningen) 
 
 

HEREN 
Ook bij de heren waren er dikke prijzen. Niet alleen kregen de 
winnaars van deze middag de prijs van € 90,00 per persoon; 
daarnaast was er nog het gebruik voor een half jaar van een 
leaseauto. In samenwerking met het PC Selskip, Autobedrijf 
Haaima Hylkema en FGD Lease is dit prijzenpakket mogelijk 
gemaakt.

Voor deze finale hadden zich 24 heren geplaatst. Zij werkten 
een gewone lijst af.

De finale ging tussen de parturen Jasper Jager, Verry van der 
Meer en Rick Minnesma tegen Paul Dijkstra, Hessel Postma en 
Thomas Dijkstra. Wat er aan de hand was met partuur Jager 
valt niet te bevatten. Misschien kwam het door de zware halve 
finale, maar ze waren geen schim meer van de voorgaande 
twee partijen. Met 5-0 6-6 werd partuur Jager naar het tweede 
geld van € 60,00 verwezen.

De latere winnaars kwamen in de finale door in halve finale 
gemakkelijk met 5-1 6-6 te winnen van Jari Visser, Klaas Gerrit 
Meulenaar en Jelmer Miedema. In de eerste omloop moest 
partuur Dijkstra wel flink aan de bak. Jan-Tymen Eisma, Jordy 
Mossel en Stefan van der Meer lieten pas los toen beide partij-
en 5 eersten hadden. Met 6-0 in het laatste eerst trok partuur 
Dijkstra aan het langste eind.

De latere premiewinnaars hadden ook in de eerste omloop een 
zware partij. Germ Epema, Jacob Klaas Dijkstra en Gjalt Sjirk de 
Groot gaven zich pas op 5-5 6-2 gewonnen. Ook de halve finale 
ging voor partuur Jager moeizaam. Christiaan Stremler, Gerben 
Jelke Gerbrandy en Steven Koster bleven lang bij en lieten zich 
pas op 5-5 6-2 verschalken.

De Koningscommissie was unaniem. Hessel Postma werd tot 
Koning benoemd.

Volledige uitslag: 
1ste prijs: Paul Dijkstra (Bitgum), Hessel Postma (Winsum) en 
Thomas Dijkstra (Berltsum) 
2de prijs: Jasper Jager (Dronryp), Verry van der Meer (St.-Jabik) 
en Rick Minnesma (Dronryp) 
3de prijs: Christiaan Stremler (Exmorra), Gerben Jelke Gerbran-
dy (Warns) en Steven Koster (Tzum) 
3de prijs: Jari Visser (Witmarsum), Klaas Gerrit Meulenaar 
(Baard) en Jelmer Miedema (Goutum)
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11.27 Miedema’s Patat partij 
Voor deze leden partij hebben 35 kinderen 
hun opgegeven. Er waren twee lijsten de 
jongste jeugd kaatste een lijst met 8  
partuur en de oudste jeugd kaatste een lijst  
met 9 parturen.

De zon scheen vel, het was warm af en toe kwam er een fris 
briesje voorbij dat was het dan ook. Vanuit de kantine verzorgd 
door Bertus en Emma kwam er regelmatig een glaasje limona-
de langs. De kinderen hadden het warm maar kaatsten rustig 
door. Na de 1e omloop was er patat aangeboden door  
Miedema’s Lunchroom. Na heerlijk te hebbn gegeten, was er 
weer genoeg energie op gedaan voor de volgende omlopen. Er 
werd goed gekaatst.

Uitslag welpen/ kabouters 
1e prijs: FroukjePatricia Blanke en Sheng Li Dijkstra 
2e prijs: Sanne Dijkstra en Silvan Dijkstra 
 
1e prijs verliezers: Mare Prinsen en Sabine Haitsma 
2e prijs verliezers: Iris Terpstra en Tyme Bekema

Uitslag schooljeugd/ pupillen 
1e prijs: Allon Elzinga en Mariska Galema 
2e prijs: Silvan Elzinga en Fabian van der Zee 
3e prijs: Steijn Wijbenga en Daniël de Boer 
 
1e prijs verliezers: Minke Tjalsma en Ilona Palsma 
2 prijs verliezers: Fenna Cuperus en Jildou Terpstra

De prijzen zijn aangeboden door:

11.28 Welpenmeisjes KNKB 
Zondag 28 augustus de laatste 
reguliere KNKB-wedstrijd voor de 
meisjes welpen. Er stonden maar 
liefst 14 parturen op de lijst en 
toch waren we gelijktijdig met de 
start van de Grand-Prix in België 
klaar. En gelukkig we hadden er 
prachtig weer bij. Ook het prijzen-
pakket was weer iets om `u´ tegen 

te zeggen. Voor de eerste prijs waren er telegraafjes en de ove-
rige prijzen bestonden uit HEMA-waardebonnen. Bijzonder was 
nog dat er maar liefst 8 kaatsters op de lijst stonden die lid zijn 
van kaatsvereniging Bolsward. En daarvan vielen er maar liefst 
5 in de prijzen.

In de winnaarsronde ging de prijs naar Lyset Westra en  
Marit Dijkstra. Zij wonnen in de finale met 5-3 6-4 van Doutzen 
Wijtsma en Esther Lootsma. Partuur Wijtsma kwam na een 5-1 
achterstand nog wel terug naar 5-3, maar toen drukten Lyset 
en Marit door. De telegraafjes gingen dus naar Bolsward. Voor 
Marit – nog kabouter –  was het haar eerste KNKB-krans. Par-
tuur Westra kreeg in de vier gekaatste partijen 7 eersten tegen 
en dan ben je de terechte winnaar.

De eerste 3de prijs was voor Marrit de Witte en Daniek Rinia. 
Zij verloren in de halve finale van de latere premiewinnaars 
met 5-2 6-2. De tweede 3de prijs was voor Marrit Hoekstra en 
Rianne Cuperus, die in de halve finale het hoofd bogen met 5-2 
6-6 voor de latere winnaressen.

De finale van de verliezersronde werd een prooi voor Froukje 
Patricia Blanke en Liv Koops. Zij wonnen met 5-3 6-2 van Marte 
Wassenaar en Mare Prinsen.

Winnaarsronde: 
1ste prijs: Lyset Westra en Marit Dijkstra (beiden Bolsward) 
2de prijs: Doutzen Wijtsma (Lioessens) en Esther Lootsma  
   (Goënga) 
3de prijs: Marrit Hoekstra (Hommerts) en Rianne Cuperus   
   (Bolsward) 
3de prijs: Marrit de Witte (Makkum) en Daniek Rinia (Arum)

Marrit Hoesktra en Rianne Cuperus Marrit de Witte en Daniek Rinia
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Verliezersronde: 
1ste prijs: Froukje Patricia Blanke (Bolsward) en Liv Koops  
(Makkum) 
2de prijs: Marte Wassenaar (Minnertsga) en Mare Prinsen 
(Bolsward)

 

11.29 Nachtkaatsen 
Vrijdagavond 16 september zijn Hendrik, Jesmer en Christine 
de kranswinnaars bij het Nachtkaatsen geworden. Ondanks 
dat de weersomstandigheden anders waren dan we deze 
zomer gewend waren, kon er vrijdagavond prima gekaatst 
worden.

Met 18 parturen op de lijst werd er met een vol wedstrijd-
veld gestart. In de eerste omloop was de ene partij sneller 
uit dan de andere, maar duidelijk was dat in het lamplicht op 
een hoog kaatsniveau werd gestreden. Zo ook in de 2e om-
loop waar een opgestoken windje voor extra uitdaging bij 
de opslag zorgde. Noemenswaardig in de 3e omloop was de 
partij tussen het partuur Bauke, Inge en Rodin tegen Hendrik, 
Jesmer en Christine. De partij ging tot het eind toe gelijk op, 
waar alle kaatsers het uiterste van hun kunnen lieten zien. 
Uiteindelijk wisten laatstgenoemden de overwinning naar zich 
toe te trekken. Vervolgens lieten zij ook in de halve finale hun 
meerdere zien tegen Jouke, Noa en Liam. In de finale waren 
Redmer, Johan en Chris het partuur wat het op mocht nemen 
tegen het partuur van Hendrik. De ervaren en bulderend kaat-
sende Johan Bruinsma kon de tegenstander niet van de wijs 
brengen. Na een zinderende finale werden Hendrik, Jesmer 
en Christine winnaars van deze gezellige kaatsnacht.

Bij de verliezersronde was de spanning en inzet tijdens de 
partijen zeker niet minder. Er was zelfs in de finale even korte 
behandeling nodig bij een krampverschijnsel. Uiteindelijk wis-
ten Julian, Lammert en Fenna alle partijen in de verliezersron-
de te winnen.

Al met al een zeer geslaagde Nachtkaatspartij. Met grote dank 
aan organisator Pieter Feenstra. Maar ook aan de overige 
vrijwilligers zoals de trouwe veldleggers, Wopke Stienstra voor 
de wedstrijdleiding, Bertus en Emma voor de verzorging in de 
kantine, Mark van der Plaats voor de verlichting, Chris Lemke 
als kransensponsor, Binie van Zuiden voor het bakken van de 
hamburgers en Slagerij Yde de Boer voor de sponsoring van 
dit lekkers.  

Winnaarsronde: 
1ste prijs: Hendrik Bouwhuis, Jesmer Kuiper & Christine Vasen 
2ste prijs: Redmer Cnossen, Johan Bruinsma & Chris Lemke 
3ste prijs: Jouke Tilstra, Noa Elzinga en Liam Stempo 
4ste prijs: Bauke Cuperus, Inge Blanke & Rodin Kuiper 
4ste prijs: Jelle Cnossen, Willem Koopmans & José Cuperus

Verliezersronde: 
1ste prijs: Julian Faber, Fenna Cuperus & Lammert Leeuwen 
2ste prijs: Cor v. Zuiden, Sietse Greidanus & Mariska Galema 
3ste prijs: Cor Politiek, Rixt Blanke & Sido Cnossen

Liv Koops en Froukje Patricia Blanke Mare Prinsen en Marte Wassenaar
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11.31 Afgelaste wedstrijden veldseizoen 2022 
Door verschillende redenen konden niet alle geplande activitei-
ten dit jaar doorgang vinden. Hierna wordt daar even aandacht 
aan besteed.

Schoolkaatsen scholen Bolsward woensdag 25 mei

Afgelast vanwege te weinig deelname.

Familiekaatsen zondag 29 mei 
Afgelast vanwege te weinig deelname.

Straatkaatsen woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juni 
Afgelast vanwege te weinig deelname.

Bedrijfskaatsen zaterdag 18 juni 
Zo’n 2 weken voor de wedstrijddatum afgelast door de Bedrijfs-
kaatscommissie, omdat de commissie van mening was dat het 
aantal op dat moment aangemelde parturen (11) te laag was 
om de wedstrijd te organiseren op de door de commissie ge-
wenste wijze.  

K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l. vrijdag 8 juli 
Omdat de K.N.K.B. op het laatste moment, zonder enig overleg 
met ons bestuur,  nog hoofdklasse dameswedstrijden in het 
programma van ons hoofdklasseweekend schoof (zowel op 

zaterdag als op zondag vrije formatiewedstrijden meetellend 
voor de ranking) trok onze d.e.l. wedstrijd op de vrijdag, zoals 
te verwachten was, volstrekt  onvoldoende deelneemsters (17) 
om de wedstrijd nog door te kunnen laten gaan. Vanuit het 
standpunt van de kaatssters bekeken geen onlogische zaak, 
omdat men dan op 3 dagen achter elkaar had moeten kaatsen. 
Bovendien lag de focus in dit weekend natuurlijk op de 2 vrije 
formatiewedstrijden waarvan de uitslagen mee zouden tellen 
voor al dan niet deelname aan de Frouljus PC. Ons bestuur 
heeft besloten tot afgelasting van de wedstrijd vanwege te 
weinig deelname. De in onze ogen volkomen foutieve handels-
wijze van de K.N.K.B. zal in het vergaderseizoen nog eens aan 
de orde komen in een overleg tussen delegaties van de K.N.K.B. 
en ons bestuur. 

Súdwest-Fryslân-partij zaterdag 9 juli 
Zo’n 5 weken voor de wedstrijddatum werd door de SWF-com-
missie gemeld dat men geen kans zag dit jaar de organisatie 
van de SWF-partij voor elkaar te krijgen. Door het bestuur van 
de KV Bolsward is daarop besloten de Diekje-partij (seniorenle-
den d.e.l.) naar zaterdag 9 juli te verschuiven (stond oorspron-
kelijk voor zondag 12 juni op het programma). 

Avondledenwedstrijd woensdag 17 augustus 
Afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden.

Hierna worden de successen van de leden op de K.N.K.B.-wed-
strijden vermeld en de plaats waarop men is geëindigd in 
het klassement van de eigen categorie (alleen als er sprake is 
van een top 10 klassering). De informatie is afkomstig van de 
K.N.K.B.-website. Prijzen gewonnen in de herkansingsronde 
zijn niet in dit overzicht opgenomen. Voor de jeugdcategorieën  
gold dit jaar dat de op afdelingswedstrijden gewonnen prijzen 
niet mee telden voor het algemene klassement in de eigen 
categorie. Bolsward eindigde als 2e in het klassement van de 
Meisjes Afdeling en als gedeelde 2e in het klassement van de 
Schooljongens Afdeling. Voor de Welpen Meisjes is geen afde-
lingsklassement opgemaakt, maar daarin zou Bolsward zeker 
als eerste zijn geëindigd, gelet op de behaalde successen.     
 
Hendrik Bouwhuis 
3e prijs Dronrijp Heren Hoofdklasse vrije formatie 
3e prijs Balk Heren Hoofdklasse d.e.l. 
3e prijs Harlingen Heren Hoofdklasse vrije formatie 
 
Peter van Zuiden 
2e prijs Stiens Heren Hoofdklasse vrije formatie 
2e prijs Leeuwarden Heren Hoofdklasse d.e.l. 
3e prijs Menaldum Heren Hoofdklasse vrije formatie 
3e prijs Pingjum Heren Hoofdklasse vrije formatie

Thomas van Zuiden 
3e prijs Pingjum Heren Hoofdklasse vrije formatie

Hendrik Bouwhuis 
1e prijs Dronrijp Heren 1e klasse vrije formatie 
2e prijs Oudebildtzijl Heren 1e klasse vrije formatie 
3e prijs Engelum Heren 1e klasse vrije formatie 
3e prijs Mantgum Heren 1e klasse vrije formatie

Yoram Elzinga 
2e prijs Berlikum Heren 1e klasse d.e.l. 
3e prijs Makkum Heren 1e klasse vrije formatie 
3e prijs Vrouwenparochie Heren 1e klasse d.e.l.

Jelle Cnossen 
3e prijs Dronrijp Heren 1e klasse vrije formatie 
3e prijs Oudebildtzijl Heren 1e klasse vrije formatie 
 
Thomas van Zuiden 
3e prijs Huins Heren 1e klasse vrije formatie

Peter van Zuiden 
1e prijs Ee Heren 1e klasse vrije formatie 
2e prijs Engelum Heren 1e klasse vrije formatie 

HEREN HOOFDKKLASSE

HEREN 1E KLASSE
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3e prijs Beetgum Heren 1e klasse vrije formatie

Redmer Cnossen 
3e prijs Makkum Heren 1e klasse vrije formatie 
3e prijs Berlikum Heren 1e klasse d.e.l.

Hendrik Bouwhuis 
2e prijs Makkum Heren Senioren d.e.l.

Yoram Elzinga 
1e prijs Sexbierum-Pietersbierum Heren vrije formatie 
1e prijs Engelum Heren 2e klasse vrije formatie 
3e prijs Reahûs-Tirns Heren 2e klasse vrije formatie 
Gedeelde 4e plaats in het klassement Heren 2e klasse.

Jelle Cnossen 
1e prijs Engelum Heren 2e klasse vrije formatie

Redmer Cnossen 
3e prijs Minnertsga Heren 2e klasse vrije formatie 
3e prijs Reahûs-Tirns Heren 2e klasse vrije formatie 
3e prijs Damwoude Heren 2e klasse vrije formatie

HEREN JUNIOREN 
Jelle Cnossen 
1e prijs Hommerts-Jutrijp Heren Junioren d.e.l. 
3e prijs Vrouwenparochie Heren Junioren d.e.l.

Redmer Cnossen 
1e prijs Hommerts-Jutrijp Heren Junioren d.e.l.

Jan de Boer 
1e prijs Jorwerd Heren 50+ d.e.l. B-klasse

Anco Elgersma 
2e prijs Heerenveen Heren 50+ d.e.l. A-klasse 
2e prijs St. Nicolaasga-Joure Heren 50+ d.e.l. A-klasse 
3e prijs Goënga Heren 50+ d.e.l. A-klasse 
3e prijs Goutum Heren 50+ d.e.l. A-klasse 
3e prijs Bozum Heren 50+ d.e.l. 
 
Douwe Leijenaar 
3e prijs Berlikum Heren 50+ d.e.l. B-klasse 
3e prijs Wommels Heren 50+ vrije formatie B-klasse

Roel Venema 
1e prijs Berlikum Heren 50+ d.e.l. B-klasse 
1e prijs Goënga Heren 50+ d.e.l. B-klasse 
1e prijs Goutum Heren 50+ d.e.l. B-klasse 
2e prijs Burgwerd Heren 50+ d.e.l. B-klasse 
2e prijs St. Jacobiparochie Heren 50+ d.e.l. B-klasse 
3e prijs Wommels Heren 50+ vrije formatie B-klasse 
Gedeelde 8e plaats in het klassement van de Heren 50+

Rixt Blanke 
2e prijs Franeker Dames Hoofdklasse afdeling

Noa Elzinga 
2e prijs Franeker Dames Hoofdklasse afdeling 
 
Marije Kuperus 
2e prijs Franeker Dames Hoofdklasse afdeling

Rixt Blanke 
1e prijs Reduzum Dames 1e klasse vrije formatie 
2e prijs St. Jacobiparochie Dames 1e klasse vrije formatie 
2e prijs Kimswerd Dames 1e klasse vrije formatie 
2e prijs Menaldum Dames 1e klasse vrije formatie 
Gedeelde 10e plaats in het klassement Dames 1e klasse.

Noa Elzinga 
1e prijs Winsum Dames 1e klasse vrije formatie 
1e prijs Kimswerd Dames 1e klasse vrije formatie 
 
Inge Blanke 
1e prijs Workum Dames 1e klasse d.e.l. 
3e prijs Winsum Dames 1e klasse vrije formatie 
 
Inge Blanke 
1e prijs Hommerts-Jutrijp Dames Junioren d.e.l. 
1e prijs Makkum Dames Junioren d.e.l. 
2e prijs Bolsward Dames Junioren d.e.l. (eindwedstrijd) 
Gedeelde 7e plaats in het klassement Dames Junioren.

Rixt Blanke 
2e prijs Hommerts-Jutrijp Dames Junioren d.e.l. 
2e prijs Makkum Dames Junioren d.e.l.

Noa Elzinga 
2e prijs Menaldum Dames Junioren d.e.l. 
2e prijs Vrouwenparochie Dames Junioren d.e.l. 
2e prijs Reduzum Dames Junioren d.e.l. 
3e prijs Makkum Dames Junioren d.e.l. 
Gedeelde 4e plaats in het klassement Dames Junioren. 
 
Tymen Bijlsma 
1e prijs St. Jacobiparochie Jongens d.e.l. B-klasse 
3e prijs Makkum Jongens d.e.l.

Remco Yska 
3e prijs Raerd Jongens d.e.l.

Stefan Yska 
2e prijs Heerenveen Jongens d.e.l. 
2e prijs St. Jacobiparochie Jongens d.e.l. B-klasse 
3e prijs Akkrum Jongens d.e.l. B-klasse 
 
Jurre Reitsma 
2e prijs Easterein Jongens d.e.l. B-klasse 
2e prijs Makkum Jongens d.e.l. 
 
Kees Bekema 
3e prijs Heerenveen Jongens d.e.l. >>>

HEREN 2E KLASSE

HEREN 50+

DAMES HOOFDKLASSE

DAMES 1E KLASSE

DAMES JUNIOREN

JONGENS
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Inge Blanke 
1e prijs IJlst Meisjes afdeling 
1e prijs Goënga Meisjes d.e.l. B-klasse 
2e prijs Huizum Meisjes d.e.l. A-klasse 
2e prijs Raerd Meisjes afdeling 
2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling  
(Revanche Ald Meiers) 
3e prijs Dronrijp Meisjes afdeling (NK) 
3e prijs Beetgum Meisjes d.e.l. 
Gedeelde 10e plaats in het klassement van de Meisjes.

Rixt Blanke 
1e prijs IJlst Meisjes afdeling 
1e prijs Goënga Meisjes d.e.l. A-klasse 
1e prijs Beetgum Meisjes d.e.l.  
1e prijs Stiens Meisjes d.e.l. 
2e prijs Raerd Meisjes afdeling 
2e prijs Zweins Meisjes d.e.l. A-klasse 
3e prijs Dronrijp Meisjes afdeling (NK) 
8e plaats in het klassement van de Meisjes.

Noa Elzinga 
1e prijs IJlst Meisjes afdeling 
1e prijs Exmorra Meisjes d.e.l. A-klasse 
2e prijs Goënga Meisjes d.e.l. A-klasse 
2e prijs Raerd Meisjes afdeling

2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling  
(Revanche Ald Meiers) 
2e prijs Sexbierum-Pietersbierum Meisjes uitnodiging  
(Takomst-partij) 
3e prijs Dronrijp Meisjes afdeling (NK) 
 
Minke Tjalsma 
2e prijs Schettens-Longerhouw Meisjes afdeling  
(Revanche Ald Meiers)

Tymen Bijlsma 
1e prijs Marssum Schooljongens afdeling 
1e prijs Scharnegoutum Schooljongens d.e.l. A-klasse 
1e prijs Anjum Schooljongens d.e.l. A-klasse 
1e prijs Leeuwarden Schooljongens d.e.l. 
2e prijs Exmorra Schooljongens d.e.l. A-klasse 
2e prijs Bolsward Schooljongens d.e.l. A-klasse 
3e prijs Dronrijp Schooljongens vrije formatie 
3e prijs Arum Schooljongens d.e.l. 
Gedeelde 5e plaats in het klassement van de Schooljongens.

Silvan Elzinga 
1e prijs Marssum Schooljongens afdeling 
1e prijs Scharnegoutum Schooljongens d.e.l. A-klasse 
1e prijs Achlum Schooljongens d.e.l. A-klasse 
1e prijs Arum Schooljongens d.e.l. 

2e prijs Lollum-Waaxens Schooljongens d.e.l. A-klasse 
2e prijs Stiens Schooljongens d.e.l. A-klasse 
2e prijs Harlingen Schooljongens d.e.l. 
2e prijs Easterlittens Schooljongens d.e.l. 
3e prijs Dronrijp Schooljongens vrije formatie  
Gedeelde 3e plaats in het klassement van de Schooljongens.

Jonathan de Boer 
1e prijs Marssum Schooljongens afdeling 
2e prijs Arum Schooljongens d.e.l. 
3e prijs Franeker Schooljongens d.e.l. B-klasse 
 
Edwin Arjen Yska 
1e prijs Bolsward Schooljongens d.e.l. B-klasse 
2e prijs Arum Schooljongens d.e.l. 
3e prijs Stiens Schooljongens d.e.l. B-klasse 
3e prijs Stiens Slotdag Schooljongens

Hidde Reitsma 
3e prijs Lollum-Waaxens Schooljongens d.e.l. B-klasse 
 
Marit Steigenga 
1e prijs Wijnaldum Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse

Fenna Cuperus 
3e prijs Makkum Schoolmeisjes afdeling (NK) 
3e prijs Wieuwerd-Britswerd Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse 
 
Minke Tjalsma 
1e prijs Easterlittens Schoolmeisjes d.e.l. 
1e prijs Witmarsum Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse 
3e prijs Makkum Schoolmeisjes afdeling (NK) 
3e prijs Blija Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse 
Tessa Westra 
3e prijs Makkum Schoolmeisjes afdeling (NK) 
 
Allon Elzinga 
1e prijs Makkum Pupillen Jongens d.e.l. A-klasse 
1e prijs Balk Pupillen Jongens d.e.l. A-klasse 
1e prijs Anjum Pupillen Jongens d.e.l. A-klasse 
1e prijs Reduzum Pupillen Jongens d.e.l. A-klasse 
1e prijs Easterwierum Pupillen Jongens d.e.l. B-klasse 
4e plaats in het klassement van de Pupillen Jongens.

Daniël de Boer 
3e prijs Stiens  Pupillen Jongens d.e.l. B-klasse 
 
Roan van Swinden Koopmans 
2e prijs Tzum Pupillen Jongens d.e.l. (Prinsenpartij) 
2e prijs Hommerts-Jutrijp Pupillen Jongens d.e.l. B-klasse

Tessa Westra 
1e prijs Hitzum Pupillen Meisjes d.e.l. A-klasse 
3e prijs Stiens Pupillen Meisjes d.e.l. B-klasse 

MEISJES

SCHOOLJONGENS

PUPILLEN JONGENS

PUPILLEN MEISJES

SCHOOLMEISJES
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Froukje Patricia Blanke 
1e prijs Tzummarum Welpen Meisjes afdeling 
1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling 
1e prijs St. Jacobiparochie Welpen Meisjes d.e.l. 
2e prijs Sneek Welpen Meisjes d.e.l. 
2e prijs Dokkum Welpen Meisjes d.e.l. 
2e prijs Ferwerd Welpen Meisjes d.e.l. 
Gedeelde 5e plaats in het klassement Welpen Meisjes.

Rianne Cuperus 
1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling 
1e prijs Tzummarum Welpen Meisjes afdeling 
1e prijs Ternaard Welpen Meisjes d.e.l. 
3e prijs Bolsward Welpen Meisjes d.e.l. 
 
Lyset Westra 
1e prijs Jirnsum Welpen Meisjes afdeling 
1e prijs Tzummarum Welpen Meisjes afdeling 
1e prijs Mantgum Welpen Meisjes d.e.l. A-klasse 
1e prijs St. Jacobiparochie Welpen Meisjes d.e.l. 
1e prijs IJsbrechtum Welpen Meisjes d.e.l. 

1e prijs Ternaard Welpen Meisjes d.e.l. 
1e prijs Ferwerd Welpen Meisjes d.e.l. 
1e prijs Bolsward Welpen Meisjes d.e.l. 
2e plaats in het klassement van de Welpen Meisjes. 
 
Marit Dijkstra 
1e prijs Bolsward Welpen Meisjes d.e.l.

Sanne Dijkstra 
2e prijs Arum Welpen Meisjes afdeling

Nynke Visser 
1e prijs Ferwerd Welpen Meisjes d.e.l. 
2e prijs Arum Welpen Meisjes afdeling 
2e prijs Wommels Welpen Meisjes d.e.l. 
10e plaats in het klassement van de Welpen Meisjes.

Iris Terpstra 
2e prijs Arum Welpen Meisjes afdeling 
 
Marit Dijkstra 
3e prijs Minnertsga Kabouters Meisjes vrije formatie

13. Uitslag competitie Jeugd

WELPENMEISJES

KABOUTER MEISJES

13.1 Uitslag competitie jeugdleden: 
 
Kabouterjongens: Milan Eijer (helemaal rechts, foto links) 
Kaboutermeisjes: Nadien Bekema (helemaal links, foto links) 
Welpenjongens: Jens Boorsma (2e van rechts, foto links) 
Welpenmeisjes: Froukje Patricia Blanke (2e van links, foto links) 
Pupillenjongens: Mats vak de Pol (helaas deze avonds afwezig) 
Pupillenmeisjes: Elbrich Ouderkerken (foto rechtsboven) 
Schooljongens: Hedzer Prinsen (foto rachtesonder) 
Schoolmeisjes: Iris Haga (linker foto in de midden, foto links)

13.2 Klaas Kingma Troffee 
In onze bruisende kaats 
vereniging waar veel ge-
talenteerder jeugdleden 
bijna dagelijks actief zijn 
met de kaatssport is het 
ontzettend lastig om een 
jeugdlid te kiezen voor deze 
trofee. Dit jaar hebben we 
ervoor gekozen om iemand 
uit de jongste jeugd te 
nomineren. De trofee gaat 
dit jaar naar huis met Jens 
Boorsma. Jens is niet af-
komstig uit een kaatsfamilie 
en is in aanraking gekomen 
met het kaatsen door het 
schoolkaatsproject.  

 
Hij begon te kaatsen bij de kabouters en liet gelijk zien dat 
hij erg van de sport houdt. Jens is altijd ruim op tijd bij de 
trainingen, hij pakt dan een bal en start gelijk met oefenen. 
Daarnaast is Jens tijdens de trainingen erg behulpzaam, wil 
altijd wel helpen met het klaar zetten en opruimen van de 
materialen. Dit jaar liet Jens ook zien dat hij aandacht heeft 
voor de wedstrijden buiten Bolsward en is hij te vinden bij 
federatie wedstrijden en heeft daar meerdere prijzen ge-
wonnen. Jens is de winnaar geworden van het competitie 
klassement welpen jongens. Naast de 2 kaats avonden in 
Bolsward traint Jens ook bij stichting Score en oefent hij veel 
thuis in de tuin. Jens heeft veel plezier in de sport, je ziet 
hem genieten en heeft hij een grote stap genomen in zijn 
kaats nivo.  
 
We hopen dat Jens het plezier in de sport houdt, zich blijft 
ontwikkelen en nog vele prijzen mag winnen. Succes Jens!
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14. Verslagen successen

14.1 Verrassend tweede op Dames Hoofdklasse 
Op zaterdag 7 mei stond de eerste afdelingswedstrijd voor 
de Dames Hoofdklasse op het programma. De plaats van 
handeling was Franeker. Bolsward trad aan met Rixt Blanke, 
Noa Elzinga en Marije Kuperus, respectievelijk 18, 16 en 17 
jaar oud.

De dames hadden uit een lijst van 11 parturen nummer 7 
geloot en moesten in de eerste omloop tegen Grou. Die 
werd gewonnen door Bolsward met 5-0 6-2. In de tweede 
omloop was de tegenstander het sterke Easterein. Ook die 
partij kwam in de bûse van Bolsward met 5-2 6-4. Ja en 
nummer 7 betekent bij een lijst van 11 partuur een staand 
nummer in de halve finale, waardoor je automatisch door-
loopt naar de finale. In die finale was de tegenstander het 
wel heel sterke Goutum met Manon Scheepstra en Nynke 
Sijbrandi. Het eerste bordje was voor Bolsward. Toch 2-1 
achter. Daarna 3-2 voor. Op 3-2 6-6 was het toch Goutum 
dat het bordje pakte. Het 
verzet van Bolsward was 
toen wel gebroken. Met 
een buitenslag van de 
kant van Bolsward werd 
de partij beëindigd op  
5-3 6-4.

Gezien hun leeftijd een 
geweldige prestatie! 

14.2 Schoolmeisjes 3e op NK 
Minke Tjalsma, Tessa Westra en 
Fenna Cuperus reisden met coach 
José Cuperus af naar Makkum 
voor het NK Schoolmeisjes.

Als partuur nummer 22 en met 
6 perken was het even wachten 

voordat de meiden aan de bak konden. Het was eerst nog 
mooi weer in Makkum. Dit veranderde echter snel in de loop 
van de eerste partij tegen Goënga. De partij werd zelfs even 
stil gelegd tijdens de hevige regenval.

Al dat water deerde de meiden niet en na een voortvarende 
start werd Goënga met 5-3 6-2 verslagen. Hierna een staand 
nummer zodat de coach snel Bolsward op en neer kon voor 

droge shirts. Die bleken er wel te zijn, maar de coach had 
niet de juiste sleutel tot haar beschikking.

In de 3e omloop wachtte St. Annaparochie en de natte shirts 
waren wel lekker aan. Na een gelijk opgaande strijd tot 3-3 
lieten de meiden het even zitten en kwamen op 5-3 achter. 
Toen ging de knop om en werd uiteindelijk gewonnen met 
5-5 6-4 en was de halve finale bereikt.

Hier wachtte de torenhoge favoriet Lollum/Waaxens die 
eerder Dronryp 1 naar huis had gestuurd. Dit partuur was 
ook met 5-0 6-2 een maatje te groot voor de Bolswarder 
meiden. Al met al als partuur lekker gekaatst in een goede 
sfeer en met de 3e prijs naar huis!!!

14.3 Meisjes 3e op NK 
Ons meisjespartuur, bestaande uit Inge Blanke, Rixt Blanke 
en Noa Elzinga, won op het NK Meisjes in Dronrijp de 3e 
prijs. Dit trio was dit NK, samen met het meisjespartuur uit 
Dronrijp, gestart als één van de grote favorieten voor de 
winst. In de halve finale ontmoeten de beide parturen elkaar 
en helaas liep dat niet goed af voor ons partuur. Met een 
duidelijke 5-1 en 6-4 nederlaag werden onze meiden naar 
de kleedkamer gestuurd. Een voor eigen publiek geweldig 
opgeladen Dronrijp was dit keer de betere en slaagde er 
daarna ook in het NK te winnen. Toch weer een prachtige 
prestatie van onze meisjes die in de afgelopen jaren onze 
vereniging al zo vaak geweldige successen hebben bezorgd.

14.4 K.N.K.B. Sinterklaaspartij in de zaal 
27 november 2022 organiseerde de KNKB voor de 
kabouter en welpen categorie een zaal partij. En met het 
Sinterklaasfeest voor de deur werd deze omgedoopt tot 
Sinterklaaspartij. In totaal deden er 126 kinderen mee en 
vanuit KV Bolsward deden Froukje Patricia Blank, Lyset 
Westra, Nynke Visser en Rianne Cuperus mee. 
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15. Interviews

Laas een betere schaatser dan kaatser!

De volledig uitslag van die dag is te vinden op de site van 
de KNKB. Voor KV Bolsward was er ook succes en de uitslag 
daarvan is hierna te lezen: 
 
Welpenmeisjes AB categorie: 
1e prijs: Alieke de Jong & Evy Wijnia 
2e prijs: Marrit Hoekstra & Lyset Westra 
3e prijs: Froukje Patricia Blanke & Rianne Cuperus

Meer dan 35 jaar was Laas bestuurslid van de ijsclub 
Kimswerd en van de IJswegencentrale Bolsward – 
Wonseradeel. Voor dit vrijwilligerswerk kreeg hij in 2004 
een Koninklijke onderscheiding. Ook deze oorkonde hangt 
boven zijn bed in kamer 107. Voordat deze onderscheiding 
kon worden uitgereikt moest er eerst wel geïnformeerd 
worden bij zoon Any of Laas deze 

onderscheiding wel 
zou accepteren. 
Laas staat immers 
liever niet in de 

schijnwerpers.  

Nu zo’n onderscheiding zou hij wel aannemen dacht Any en 
dat deed ie ook.

Bij de Elfstedentocht in 1985 was Laas (met anderen) 
verantwoordelijk voor het klúnplak van 350 meter in 
Kimswerd. Deze verantwoordelijkheid betekende wel dat 
dat hij ook die tocht miste.

Zelf stond Laas in 2012, als tachtigjarige, voor het laatst op 
schaatsen. Hij viel toen en vrouw Trijn verbood hem daarna 
nog op het ijs te komen.

In Kimswerd is Laas door kaatsvereniging Kimswerd 
meerdere keren gevraagd om in het bestuur plaats te 
nemen. Laas weigerde dit elke keer, omdat hij door zijn 
werk, hij werkte bijna heel zijn leven in de landbouw, in 
elk geval niet op zaterdagen aanwezig kon zijn. Want de 
oogst gaat voor natuurlijk. ‘Je moet je taken goed kunnen 
uitvoeren, anders moet je er niet aan beginnen’. Daar had 
hij in de wintermaanden minder last van.

Laas was zelf geen begenadigd kaatser. Natuurlijk behaalde 
hij wel eens een krans, maar volgens Laas kwam dat door 
zijn maten. ‘Ik kon niet eens bij de stuit weg’. ‘Overlopen op 
zes zes om de bal toch maar achterin te kunnen brengen’.

Toen zoon Any de leeftijd had om in heel Fryslân te kunnen 
kaatsen ging vrouw Trijn op de zaterdagen altijd mee in hun 
Opel Olympia. Op zondagen vergezelde Laas hun vaak. 

Als je de kamer van Laas van Straten (van 1932) op 
de eerste verdieping in Huylckenstein in Bolsward 
binnenstapt weer je niet wat je ziet. Het uitzicht op 
De Blink? Ja, maar het is toch wat anders. Via een 
doorkijk naar de slaapkamer zie je het brevet van de 
drie Elfstedentochten en dan hang je aan de lippen 
van Laas als hij hierover vertelt. Zijn eerste en enige 
Elfstedentocht op de ijzers reed Laas op 14 februari 
1956. De tocht van 1963 sloeg Laas over. ‘Als je 
vooruit weet dat je het niet haalt hoef je er ook niet 
aan te beginnen’. De Wandel- en Fietselfstedentocht 
voltooide hij na zijn 65ste. Zo kwam hij in het bezit 
van het Elfstedenbrevet.
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Later bezocht hij met zijn vrouw vaak de Hoofdklassepartijen 
en via schoondochter Hermanna kwam hij ook in aanraking 
met het dameskaatsen.

Een mooi verhaal is wel dat Laas plotseling in 1976 er een 
zoon bijkreeg. Dit was bedisseld door de toenmalige voorzitter 
van De Helfrichs (Willem de Haan), omdat zoon Any met deze 
nieuwe zoon een goede kans had om de Freule op zijn naam te 
schrijven. Die zoon was Goos Nijman uit Poppenwier. Met deze 
constructie stemde Laas aarzelend in. Toch mislukte de opzet 
van De Haan. Kimswerd werd zesde op deze Freule, omdat zij 
verloren van St.-Jacobiparochie.

Laas heeft dat jaar veel te verduren gehad over deze 
constructie (een voorloper van het huidige eenlingenbeleid) 
wilde het jaar daarop daar ook niet meer aan meewerken. 
Zoon Any won dat jaar overigens wel de Freule door datzelfde 
St.-Jacobiparochie in de finale te verslaan.

Na zijn pensioen begonnen Laas en zijn vrouw, die drie 
kinderen kregen (Harm, Janny en Any), op te passen op de 
kleinkinderen in Bolsward. Op aandringen van zijn dochter 
verhuisde hij in 1995 naar De Fjilden in Bolsward. Daar bleven 
ze wonen tot 2018. De gezondheidstoestand van Trijn was toen 
zodanig dat ze moesten verhuizen naar Huylckenstein. Eigenlijk 
had Trijn hier al een aantal jaar eerder heen gemoeten, maar 
dat weigerden ze. Dit omdat Laas zijn gezondheid op dat 
moment nog zodanig was dat hij hier niet mocht wonen. Door 
de oogziekte van Laas die zijn gezichtsvermogen steeds meer 
beperkte was het in 2018 zover, hoewel Laas eigenlijk niet 
wilde. Na een tijdje beviel het Laas in Huyckelenstein prima en 
dat doet het nog.

Helaas mochten zij beiden niet lang genieten van hun 
gezamenlijk verblijf in Huyckelenstein. Na drie maanden op 
deze nieuwe locatie overleed op Eerste Kerstdag 2018 zijn 
vrouw Trijn.

Zoals gezegd zijn de ogen van Laas niet zo best meer. 
Regelmatig krijgt hij een injectie in de ogen. Dan wordt het 
zicht tijdelijk wat beter. Televisiekijken doet Laas op zo’n meter 
afstand van de tv.

Toen Laas en zijn vrouw naar Bolsward kwamen had hij zich 
voorgenomen geen nieuw vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat 
liep anders. Via dochter Janny werd hij gevraagd als vrijwilliger 
bij vv CAB. Hij deed daar het groenonderhoud rondom de 
CABtine (‘round-up verricht wonderen’).

Via-via kreeg Laas contact met Berend Ziengs. Ziengs haalde 
hem over om één keer in de drie weken het kaatsveld te 
maaien. Dit samen met twee anderen. Ziengs vroeg hem het 
jaar daarop weer, maar Laas stelde toen als voorwaarde dat hij 
dit alleen wilde doen. Die voorwaarde werd ingewilligd. Toen 
de toenmalige kooimaaier zo’n vijf à zes jaar terug volledig 
versleten was, was dit een ideaal moment voor Laas om te 
stoppen. Laas had het niet zo op cyclomaaiers staan en ook de 
gezondheid van Laas ging achteruit. 

Nog steeds gaat Laas in de zomermaanden zo vaak als 
mogelijk naar het kaatsen. Veelal doet hij dit samen met Harm 
Akkerman uit Lollum. 

Laas kent Harm uit zijn tijd bij de IJswegencentrale. De 
vriendschap tussen beiden werd hechter toen Laas hem op een 
dag mee terug nam uit Damwoude. Harm, die geen rijbewijs 
heeft, was daar op de fiets en Laas bood aan hem en zijn 
fiets mee terug te nemen. Dat accepteerde Harm met beide 
handen.

Later nam Laas Harm vaak mee naar kaatswedstrijden in de 
auto.

Met het slechter worden van de ogen van Laas moest er wat 
anders worden bedacht. Dit ook omdat Laas niet meer alleen 
op stap mag en er een begeleider moest komen. Dat werd 
Harm. Nu reizen Laas en Harm vaak met het Wmo-vervoer 
naar kaatswedstrijden. Een klein probleem is wel de terugreis. 
Aangezien ze voor de heen- en terugreis naar kaatswedstrijden 
niet genoeg kilometers hebben van het Wmo-vervoer liften 
ze vaak met andere bezoekers uit de omgeving terug naar 
Lollum en Bolsward. De schrijver dezes noemt beiden wel eens 
Waldorf en Statler.

Op deze wijze kan Laas nog vaak genieten van kleinzoon Laas-
Pieter en kleindochter Elske als maat Harm precies vertelt wat 
er op het veld gebeurt. 

Aan het slot van dit gesprek gaf Laas mij de sleutel nog terug 
van het toegangshek van het kaatsveld.

Laas stelt dat hij een mooie tijd heeft 
gehad met het maaien en ziet nu ook 
dat de huidige robotmaaiers prima 

werk leveren.
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Hoe is het nu met … Jelle en Redmer

Jelle Cnossen, van 12 januari 2001, won in 2017 de Freule samen met 
Menno en Hidzer. Redmer Cnossen, van 28 oktober 2003, won in 2021 het 

Nederlands Kampioenschap Jongens. Hoe is beiden sindsdien vergaan.  
We zijn benieuwd?

Toen Jelle de Freule won zat 
hij nog op de HAVO van het 
Marne College. Een jaar later 
behaalde hij zijn diploma. Na 
een periode van bezinning, 
die werd opgevuld met werk 
bij de Jumbo en het bezorgen 
van pakketjes voor Post.nl, 
besloot Jelle autorijinstructeur 
te worden. Maar dat wordt 

je niet zomaar. Daarvoor moet worden gestudeerd. 
Intussen heeft Jelle zijn diploma voor rijinstructeur 
behaald en mag nu lesgeven in personenauto’s. Jelle 
wil eerst ervaring opdoen voor de personenauto’s en 
op niet al te lange termijn ook zijn diploma’s halen 
voor vrachtauto’s, tractoren, e.d. Intussen werkt hij bij 
Dinkla Verkeersopleidingen in Balk. Zijn werkgebied is 
veelal rondom Sneek, omdat hier de rijexamens worden 
afgenomen. 

Daarnaast bezorgt hij af en toe nog pakketjes voor Post.
nl. Het kan dus zomaar zijn dat u Jelle treft als Post.nl bij 
u aanbelt.

Jelle kwam in 2014 vanuit Tzum naar Bolsward. Gezien 
zijn kwaliteiten kwam hij meteen in het afdelingspartuur 
van de schooljongens en was daar redelijk succesvol. Op 
alle wedstrijden was Menno erbij met een wisselende 
derde maat. Ze waren onder de schooljongens redelijk 
succesvol. Daarna volgde de overstap naar de jongens. 
In 2017 wisten Jelle en Menno samen met Hidzer de 
afdelingswedstrijd in Wier te winnen. Dat verhoogde de 
verwachting voor de Freule dat jaar.

Het werd een gedenkwaardige Freule. We herinneren 
ons natuurlijk nog dat Jelle flink ingetaped de finale 
speelde tegen Exmorra. Maar hij verzaakte niet. 
Overigens was ook bij de tegenstander iemand ingepakt 
als mummie. 

Als meest gedenkwaardige kaatsmoment, naast het 
winnen van de Freule, noemt Jelle de wedstrijd op die 
Freule tegen Lollum-Waaxens. Bolsward kwam met 5-1 
achter. Werk aan de winkel! Velen schreven Bolsward al 

af. Langzaam eerst voor eerst krabbelde Bolsward terug 
en kon aan het einde van de partij al winnaar van het 
veld stappen.

Ook in 2018 was hij nog ingedeeld in de 
jongenscategorie. Aangezien Menno junior was 
geworden mocht hij niet meer kaatsen in de 
jongenscategorie. Jelle heeft dat laatste jaar gewoon nog 
in jongenscategorie gekaatst. 

Toen kwam de overstap naar de senioren. Als je 
tegenwoordig wilt kaatsen na de jeugdcategorieën 
moet je wel een vrije-formatiepartuur hebben. Dat 
lukte. Samen met Youri de Groot en Pieter-Jan Leijenaar 
vormde hij een partuur. Daarna volgden een aantal 
wisselingen. De periode in de senioren heeft tot nu toe 
één keer een plekje in de Hoofdklasse opgeleverd. Ja en 
dan kom je daar. Dan blijkt er een groot verschil met de 
1ste klasse te zijn.

Toen Redmer de Jongensbond 
won zat hij al op het HBO in 
Leeuwarden. Hij studeert daar 
technische bedrijfskunde en 
zit nu in het derde jaar. Op het 
moment van schrijven van dit 
stukje heeft hij bijna zijn stage 
afgerond bij Bos Constructie- en 
Machinebouw. Volgend jaar 
moet hij nog twee projecten 
doen om te kunnen afstuderen. 
Als dat lukt mag hij ing. voor zijn 
naam zetten.

Als bijbaantje werkte Redmer bij de Jumbo. Vers van de 
pers is dat hij sinds januari ook pakketjes gaat bezorgen 
voor Post.nl. Naast Jelle kunt u dus ook Redmer voor de 
deur verwachten als u een pakje hebt besteld. Maar die 
kans is natuurlijk klein. U koopt gewoon bij de sponsoren 
van de kaatsvereniging.

Wat Redmer na zijn studie gaat doen? Dat staat nog 
open. Misschien gaat hij wel een jaar reizen.
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Redmer kwam in 2018 vanuit Tzum naar Bolsward. 
Voor Tzum had hij al een aantal keer op de Freule 
gestaan samen met Robin en Steven. Hij kon niet 
meteen in het afdelingspartuur van de jongens worden 
opgenomen, omdat Jelle ook nog steeds jongen was. Hij 
moest dus een jaartje wachten en werd vanaf 2019 de 
vertegenwoordiger voor Bolsward samen met Dietmer 
en Yoram. Zijn grootste succes is natuurlijk wel het 
winnen van de Jongensbond in 2021. En tegenover grote 
successen staan natuurlijk ook teleurstellingen. Zijn 
grootste teleurstelling was wel het verlies in de halve 
finale op de Freule in 2021 met alles aan de hang tegen 
Tzum tegen zijn voormalige maten uit Tzum Robin en 
Steven. Zijn droom van de Freulewinst spatte op dat 
moment uiteen.

In 2022 volgde de overstap naar de senioren. Dat was 
wel wennen. Zijn eerste afdelingspartuur was samen met 
Rutmer en Verry van der Meer. Dat werd geen succes. 
Vanaf de tweede cyclus stapte Redmer over naar Yoram 
Elzinga en Tom Stellingwerf. Met vallen en opstaan 
wisten ze toch een aantal succesjes te boeken. Ze 
beëindigden het jaar op de 14de plaats in de ranking.

De beide broers kaatsen nu samen in de 
juniorencategorie op afdelingswedstrijden. Hierover zijn 
beiden positief. In elk geval heb je dan afloop van een 
wedstrijd wat te bespreken.

Vraag Jelle Redmer

Vriendin? Ja. Nee.

Trainen Bij Okkinga in Arum en bij de  
kaatsvereniging in Bolsward.

Bij de Stichting Score en bij de kaatsvereniging 
in Bolsward. Op donderdag training met zijn 
vrije-formatiepartuur.

Activiteiten naast het kaatsen Geen gestructureerde wedstrijdsport. Wat 
padel en squash.

Geen gestructureerde wedstrijdsport. Wat 
sportschool, padel en muurkaatsen.

Hoe vaak de Freule gekaatst? 3x voor Bolsward. 4x voor Bolsward en 2x voor Tzum.

Favoriete positie Voorin. Opslag of achterin.

Doelstelling seizoen 2023 Jong-Nederland; PC halen. Jong Nederland.

Vrije-formatiepartuur 2023 Youri de Groot en Johan Sipma. Nog niet bekend.

U bent van harte welkom in

MIEDEMA’S
FISH & CHIPS

Verse en gebakken vis
Topklasse zoute haring
Snacks en pataten frites

Diverse vismenu’s
Soft-ijs

Belegde broodjes
Vakkundig opgemaakte

salades

Snekerpoort 7
te. 572209

Snacks, frites en broodjes
Koffie en gebak

Schep- en soft-ijs
Diverse heerlijke menu’s

DIVERSE 
BIERSOORTEN

Appelmarkt 4
tel. 575700

MIEDEMA’S
LUNCHROOM
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Op een wel heel druilerige dag tussen Kerst en Oud- en 
nieuw mocht ik aanschuiven in een gezellige woning aan de 
Rinck Baukesstraat in Bolsward bij Tessa en Lyset Westra. 
Beiden zijn dochters van Erik Westra en de (bloed)fanatieke 
Marianne Dijkstra. De reden van dit bezoek was natuurlijk 
dat Tessa een derde prijs had behaald op het Nederlands 
Kampioenschap schoolmeisjes en dat Lyset tweede werd 
in het algemeen klassement van de KNKB bij de meisjes 
welpen.

Om de zenuwen vooraf te verdrijven had ik voor beiden een 
zak snoep meegenomen.

Tessa had het afgelopen seizoen niet gemakkelijk. Op een 
gegeven moment kwam ze niet meer op de trainingen. Wat 
was er aan de hand? Na twee weken toch maar naar het 
ziekenhuis. Wat bleek? Tessa had een abces in haar buik, 
die waarschijnlijk het gevolg was van een verwaarloosde 
blindedarmontsteking. Daar werd het abces leeggezogen 
en moest Tessa nog een week ter controle in het ziekenhuis 
blijven. Daar konden of vader of moeder blijven slapen. 
De pijn was na het leegzuigen van het abces meteen 
verdwenen. Tessa moest wel nog een week aan het infuus 
om op krachten te komen. Tessa heeft nu nergens last meer 
van, maar realiseert zich wel dat het anders af had kunnen 
lopen.

Tessa is 14 jaar en zit op de HAVO van de RSG in Sneek. Ze 
wil juf worden. Op school vindt ze gymnastiek het leukste 
vak. Lyset is 10 (bijna 11) en zit in groep 7 van De Bron. 
Lyset wil later politieagent worden. Lyset vindt rekenen het 
leukst.

Tessa is een liefhebber van spareribs van Baba en Lyset 
vindt patat heel lekker. Vooral de patat van de McDonalds 
met kipnuggets. Met al die sporten die beiden beoefenen 
komen ze regelmatig aan hun trekken, omdat er vaak geen 
tijd overblijft voor de ouders om te koken.

Zowel Lyset als Tessa is niet zo van de televisie. Zij vermaken 
zich naast zelf sporten vaak met Youtube en Tiktok. Het 
leuke aan Tiktok vinden beiden de filmpjes die er op staan 
en een enkele keer posten zij ook zelf wel een dansfilmpje. 
Op Youtube kijkt Lyset graag naar Enzo Knol.

Naast kaatsen zitten Lyset en Tessa ook op volleybal in 
Bolsward. Lyset zit in de C1 en is net overgestapt van het 
circulatievolleybal naar het gewone volleybal. Gezien haar 
lengte vindt Lyset het net wel hoog hangen.

Tessa zit in de B1 en zijn net gepromoveerd naar de 
topklasse. Dat betekent wel dat ze veel en langer moet 
reizen naar wedstrijden. Beiden trainen bij Janice Johnson. 
Ze hoopt dit seizoen in het volleybal de prestatie van vorig 
seizoen minimaal te evenaren toen ze met haar team derde 
van Nederland werd. Heel opvallend is dat in het team van 
Tessa meer meisjes zitten die kaatsen bij kaatsvereniging 
Bolsward (Minke, Marit, Ilse en Jildou). Het doel van Tessa 
bij het volleybal is om beter te worden dan mem in haar 
glorietijd. Daar krijgt ze nog een hele kluif aan, want mem 
speelde wel op het tweede niveau in Nederland. Na wat 
geharrewar over en weer komen beide dames tot de 
conclusie dat zij Anna Buis de beste volleybalster vinden op 
dit moment.

Dan komen we op het eigenlijke doel van het bezoek: het 
kaatsen. Voor Tessa staat volleybal op de eerste plaats. Bij 
Lyset is dat andersom. >>>

Tessa en Lyset, gelijk maar toch verschillend

Tessa tijdens het NK Schoolmeisjes in Makkum afgelopen jaar

Bron: Peter Siemensma Fotografie
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SLEUTEL SERVICE

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

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



Het leuke aan kaatsen vindt Tessa dat je veel vriendinnen 
maakt en dat kaatsen ook een tactisch spel is.

Voor Tessa was dit jaar het hoogtepunt dat zij verrassend de 
derde prijs won op de Bondswedstrijd voor schoolmeisjes in 
Makkum, samen met Fenna en Minke. Na winst op Goënga, een 
staand nummer en in de derde omloop een verrassende winst 
op St.-Annaparochie moesten dit drietal van kaatsvereniging 
Bolsward het in de halve finale afleggen tegen de latere 
kampioen Lollum-Waaxens.

Als beste kaatster noemt Tessa Marit Zeinstra. Zij is volgens 
Tessa snel, komt overal bij en is zeer beweeglijk. Het doel 
voor Tessa bij het kaatsen is dit seizoen veel prijzen te winnen 
en uiteindelijk in de toekomst hoopt ze de hoofdklasse te 
bereiken.

Voor het kaatsen traint Tessa alleen bij onze vereniging bij 
Peter en Marco.

Dan komen we bij Lyset. Zij vindt dat hard slaan heel mooi 
aan het kaatsen. Ook opslaan vindt Lyset hartstikke leuk. Het 
afgelopen seizoen won zij met Froukje Patricia en Rianne twee 
keer een afdelingswedstrijd en bij de derde afdelingswedstrijd 
werden ze tweede. Helaas is voor de welpencategorie nog geen 
Bondswedstrijd. Toch heeft Lyset aan een Bondswedstrijd 
meegedaan, nl. die voor de meisjes pupillen samen met 
zus Tessa en Naomi. Zij verloren in de tweede omloop van 
Witmarsum.

De mooiste prijs dit seizoen vindt Lyset de grote beker die 
ze in Ternaard won. Overigens is Lyset niet meer zo van 
de bekers. Zij vindt geld of een waardebon eigenlijk veel 
leuker. Het doel van dit jaar is duidelijk: ‘veel winnen’. Lyset 
zit nog te dubben of ze het komende seizoen bij de pupillen 
mee wil doen, of toch nog een jaar bij de meisjes welpen 
blijft. Want hoewel ze uiteindelijk tweede werd in het 
klassement bij de KNKB had dit toch heel anders kunnen 
zijn. Immers ze miste twee keer een wedstrijd, omdat zus 
Tessa in het ziekenhuis lag en ook nog een wedstrijd, omdat 
ze was vergeten haar op te geven. En dan tellen plotsering 
ineens ook de punten voor de afdelingswedstrijden 
vanaf seizoen 2022 niet meer mee voor het individuele 
klassement.

Naast dat Lyset traint bij onze kaatsvereniging (bij Géjanna) 
traint ze ook bij de stichting Score. Daar krijgt ze training 
van Simon Minnesma.

Net als zus Tessa is Marit Zeinstra haar kaatsidool van dit 
moment. Ook Lyset hoopt in de toekomst de hoofdklasse te 
bereiken.

Na zo’n anderhalf uur aan de keukentafel is 
het tijd op te stappen uit dit huis met het 
prachtige behang. Na nog geïnformeerd te 
hebben naar huisdieren stap ik op de fiets 
richting huis. De hamster heet overigens 
Mime en was tijdens dit gesprek opvallend 
stil.

Bron: Peter Siemensma Fotografie



 A,B,C + Dames categorie
 Deelname vanaf 16 jaar

LIVE MUZIEK
Rintje Kas & De Hegemer Dekdweilers

8 juli 2023

GEWOON KAATSEN, ONGEWOON GEZELLIG

 Springkussen  NK Trommelbûtse  SUPER prijzen

AANVANG: 9.30 uur
INFO & OPGAVE:
www.kvbolsward.nl/swfpartij
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DE SWF partij 2023 op 8 juli
De zaterdag van it Boalsert keatswykein, 2022. We zitten na te 
genieten van de Diekje partij. Heerlijk hebben we gekaatst en 
genoten van het mooie weer.  Onder het genot van een koud 
glaasje bier komen de verhalen van de traditionele SWF partij 
op tafel. Door de Corona pandemie kon de partij in 2020 en 
2021 niet georganiseerd worden. Dit jaar was het voor de com-
missie te kortdag om de partij te organiseren. Al snel komen 
we komen tot de conclusie dat we deze partij missen en we zijn 
het eens dat deze partij in 2023 zeker weer georganiseerd moet 
worden. Op het terras van de kaatskantine stellen we ter plekke 
een nieuwe commissie samen. Vanaf die tijd hebben we maan-
delijks overleg. 

Uit meerdere gemeentelijke herindelingen ontstond de Ge-
meente Sûdwest-Fryslân. Als sportief gevolg op deze fusie werd 
de SWF-partij georganiseerd voor alle inwoners van de nieuwe 
gemeente. Jeroen Kloosterman is de bedenker en jarenlang de 
aanjager geweest die met zijn maten deze prachtige kaatspartij 
sinds 2010 heeft neergezet. De laatste keer was in kaatsseizoen 
2019 en dat was dus de jubileumpartij 10e keer. Elk jaar heeft 

de SWF commissie samen met bestuursleden en vele vrijwilli-
gers een fantastische kaatsdag neergezet. Als onderdeel op de 
zaterdag van It Boalserter Keatswykein trok de partij vele kaat-
sers maar ook vele bezoekers naar ’t Oordje.

Anno 2023 zal dus de SWF partij weer plaatsvinden en wij als 
nieuwe commissieleden zullen er alles aan doen om er een ge-
zellige dag van te maken met leuke kaatspartijen. Wij zijn Idske, 
Marcello, Dirk, Thomas, Albert en Gijsbert. Onze ervaringen met 
deze kaatspartij doet ons de visie doorzetten. De partij is er na-
melijk voor plezier en gezelligheid met een festival sfeer, waarbij 
een ieder kaatst op zijn eigen niveau.

Om tot een goede indeling te komen van de parturen is het 
voor ons een pré dat jullie je zo snel mogelijk opgeven en daar-
bij vermelden in welke klasse je wilt kaatsen. Ook willen we 
graag een dames A/ B klasse creëren. Dus schroom niet en geef 
je op! En enthousiasmeer de mensen om je heen om mee te 
keatsen. 

Kaats je niet mee maar wil je wel je handen uit de mouw steken 
meld je dan aan als vrijwilliger en/ of zoek een sponsor die deze 
partij samen met ons tot een onvergetelijke dag wil maken.

GEWOON KAATSEN ,  ONGEWOON GEZELLIG
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16. Activiteitenkalender 2023 KV Bolsward

Dag/datum Aanvang Activiteit

Zo.19 maart 13.00 uur Spekjes-partij: zaalwedstrijd voor jeugd Bolsward, Exmorra en Burgwerd

Ma. 17 april 18.00 uur Start training jeugd

Wo. 19 april 19.00 uur Start competitie senioren

Do. 20 april 18.00 uur Start competitie jeugd

Zo. 23 april 12.00 uur Detmar en Troost partij

Za. 29 april 14.30 uur Tweekamp Den Haag-Bolsward

Zo. 30 april 10.00 uur K.N.K.B. Pupillen Meisjes d.e.l. + herkansing

Zo. 14 mei 10.00 uur K.N.K.B. Schoolmeisjes A + B d.e.l. + herkansing

Wo. 17 mei 13.30 uur Schoolkaatsen scholen Bolsward

Do 25 mei 18.00 uur AP van der Feer jeugdpartij: kabouters en welpen

Wo. 31 mei 18.30 uur Primera Avondledenwedstrijd senioren d.e.l. (vanaf 14 jaar) 

Do. 1 juni 18.00 uur AP van der Feer jeugdpartij: pupillen en schooljeugd 

Zo. 4 juni. 11.00 uur Diekje-partij; Ledenwedstrijd senioren d.e.l. (vanaf 14 jaar)  

Vr.  9 juni 16.30 uur K.N.K.B. Junioren dames en heren d.e.l.

Za. 10 juni 13.00 uur Federatiewedstrijd jeugd 

Zo. 11 juni 11.00 uur Pearkekeatsen met zachte bal (vanaf 14 jaar)

Za. 17 juni 10.00 uur Bedrijfskaatsen

Do. 22 juni 10.00 uur Politiekaatsen

Wo. 28 juni 18.30 uur Vormeer Avondledenwedstrijd senioren d.e.l. (vanaf 14 jaar)

Zo. 2 juli 11.00 uur
Ledenwedstrijd senioren Hartwerd-Bolsward d.e.l. in Hartwerd  
(HABO-partij) (vanaf 14 jaar)

Do. 6 juli 16.00 uur Avondledenwedstrijd Jeugd, Feestpartij  

Vr.  7 juli 14.30 uur K.N.K.B. Hoofdklasse dames d.e.l.

Za.  8 juli 09.30 uur Súdwest-Fryslân-partij (vanaf 16 jaar)

Zo. 9 juli 11.00 uur K.N.K.B. Hoofdklasse heren vrije formatie 

Vr. 21 juli 17.00 uur Avondledenwedstrijd senioren d.e.l. met barbecue (vanaf 14 jaar) 

Zo. 6 aug. 10.00 uur K.N.K.B. Heren 50+ d.e.l. A + B + herkansing

Do. 24 aug. 16.00 uur Miedema’s Patatpartij; Avondwedstrijd jeugd 

Wo. 13 sep. 19.00 uur Laatste competitie-avond senioren

Vr. 15 sep. 20.00 uur Nachtkaatsen
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17. Sponsoren op de reclamewand

RESTANT SHOP
BOLSWARD

wĳ maken tĳd
www.bentacera.nl

UW LOGO HIER? 
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN 

EN STEUN KV BOLSWARD
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