Hedendaags kaatsen: de verwording tot een kille sport
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Bovenslagen waren bij de “echte” kaatssport
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Goed gekeurd materiaal:
De want is gemaakt door Reinder Triemstra, de bal door Jan Scheepvaart. (Foto: Jan Tromp)
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