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In keats te fier
(2003)

Keatskronyk 2008

Ik begjin mar mei goed nijs. Yn de rin fan dit jier hat

ring. Dat probleem is foarlein oan de bûnsdirekteur

de kommisje fersterking krigen yn de persoan fan

en dy sil syn bêst dwaan om in stazjêre te krijen. Ek

Hendrik Porte út Huzum en dêr binne wy fansels

oars heakket it. Sa is oangeande de foarderingen fan

tige mei ynnommen. Sels moast ik spitigernôch troch

de ‘Stichting Kaatsmuseum’ noch hieltiten net folle te

persoanlike omstannichheden oan de ein fan it jier

melden: it sykjen om in nije lokaasje falt ôf. It mu-

ôfskied nimme fan de kommisje.

Bûtensteanders dy’t it keatsen op in ôfstân folgje,

bringen oer it nije beliedsplan, wienen de rapen gear.

rekke der yn de heale finale ôf en waard ferslein troch

moatte it ôfrûne jier wolris mei de holle skodde ha.

Foar- en tsjinstanners bestrieden elkoar net allinnich

it jonge talint Gert Anne van den Bos. En dat hie ek

Ik stelde, doe ’t Fligenier en Brandweerautobaas

Hja kinne mooglik tocht ha dat de siswize: ‘Wa’t

mei arguminten, mar ek mei emosjonele uteringen,

wol wat bysûnders. Want dyselde Van den Bos hat

ôffoelen, foar ’t Grutte Spul mei Wurdum-Wommels-

keatst, kin de bal ferwachtsje’ allinnich in figuerlike

dêr’t yn guon gefallen in reade kaart foar op syn plak

it yn him om as opslagger in weardige opfolger fan

Frjentsjer.

betsjutting hat. Want it like der betiden op dat it

west hie. De diskusje gie yn de kearn oer it belibjen

Chris te wurden.

keatsen mear bestie út praten oer it spultsje as út it

fan it keatsen. En dat belibjen hie wer alles te krijen

Yn Wurdum, troch de wâl fan wetterwylgen om

sels dwaan of út it derfan genietsjen. Wat barde der

mei mear of minder tuskenspul, it al of net uterje

Nêst Chris (3x PC-winst) namen ek Auke van der Graaf

seum kriget boppedat te meitsjen mei in besuniging

’t hôf fan ’e pastorijetún hinne, bekipe Rinse Brink

no einliks allegear dat it sa fier komme koe?

meien fan emoasjes troch de keatsers en it ôfnim-

(4x PC-winst), Simon Minnesma (1x PC-winst), Klaas

Bûten it reguliere wurk om wienen der twa bysûn-

fan it Bûn en sil it yn de takomst mei noch minder jild

temûk it keatsfjild. Nettsjinsteande it hofkesjongen

mende tal taskôgers.

Berkepas (1x PC-winst), Tjitte Bonnema (dit jier mei in

dere eksposysjes: ‘Oranje Boppeslach’, fanwege de

dwaan moatte.

woe er my grif syn segen noch wol jaan. De keunst

Pasifikaasje én ûnienichheid

keninklike besite op 30 april oan Frjentsjer, wylst de

Ta beslút: ús tank giet út nei al dy minsken en ferie-

soe ’k ôfsjen fan Douwe Hilarides en Jehannes Du-

Neat wiisde der oan de foarjûn fan it nije keatsseizoen

stjoerde it haadbestjoer yn de wike foar de jiergear-

klassemintswinners oer it jier 2007 de gelegenheid

nings dy’t prizen en boeken en oar guod skonken of

houx. Sjoen haw ik, mar mei de keunst ... en ek de

op dat der sa’n protte reboelje komme soe. Yn stilte

komste op 30 novimber noch in ekstra digitale nijs-

krigen om inkele moaie prizen en in foto fan harsels

yn brûklien jûn ha. En fansels nei ús frijwilligers en alle

segen ...

en mei positive yntinsjes wurken Jan Braaksma en

brief nei syn achterban. It sette yn dy nijsbrief nochris

fan Gejanne Buma wat yn it skaad. En dat wie net

út te stallen. Dat foel foaral by de jongerein tige yn

oaren dy’t ús holpen ha.

KNKB-foarsitter Theunis Piersma yn it winterskoft oan

koart syn punten útien en wiisde de styl fan diskus-

terjochte, want Gejanne naam ôfskie mei mar leafst

Wommels ha ’k noch helle, mei Frâns en Henky.

it oplossen fan de fersteurde ferhâldings dy’t der sûnt

jearjen op de webside fan Braaksma ôf. Op de jier-

njoggen PC-oerwinnings en 683 punten yn it ivich

Frâns foar bêst op en efteryn, Henky foar minst en

2006 tusken harren bestienen (Sjoch de Keatskronyk

gearkomste krige foarsitter Piersma it fertrouwen fan

klassemint. Dêrmei stiet se op it twadde plak, fuort

fan 2009 te hâlden útstalling oer ‘Het kaatsen en zijn

foaryn. Ien omloop op ’e Terp, it Sjûkelân net mear

fan 2006). Op 10 april kamen sy nei bûten mei in

de ôfdielings, mar as er dêrmei ek de ienriedichheid

ûnder Afke Hylkema, dêr’t se tolve jier mei keatste.

historie in de regio Gelderland’.

te beslaan.

parseberjocht dat hoop joech op in bettere relaasje

yn de keatswrâld werombrocht hat, moat de takomst

It iennichste flekje op har karriêre is it ûntbrekken

tusken beide partijen en sels de doar iepensette foar

útwize.

fan it keninginneskip op de Frouljus-PC. Dat hat

de smaak. Jan Suierveld hat kontakt mei frou Burgers
fan de bibleteek út Arnhim foar in dêr yn de maitiid

Rinske Wiersma-Oosterdijk

Oar goed nijs is dat ús fitrines op ‘en nij yndield binne
en in fleurige beklaaiïng krigen hawwe. Der is yn

Mar de ballen fan it libben dy’t op my ôfkamen

gearwurking mei de Noordelijke Hogeschool Leeu-

ha ’k altyd besocht mei fjoer en faasje te kearen

warden in nije DVD makke, mei sawol in Fryske as
Nederlânske tekst mei útlis fan spulregels. Yn desim-

‘Om een goede discussie te bewerkstelligen’

mooglike gearwurking.

twadde priis tichtby syn earste PC-oerwinning) en Sibbele Lootsma ôfskie fan it keatsen op it heechste nivo.
By al dy kanjers út de haadklasse foel it ôfskie

lykwols mear te krijen mei in tekoart oan ynsjoch fan
Memorabel ôfskie

de keningskommisje as mei de kwaliteiten fan dizze

Braaksma nei bûten mei de beskuldiging dat de web-

Der binne net in protte keatsers, sels net in protte

alderbêste opslagger dy’t der ea by de froulju west

Dy pasifikaasje duorre mar koart. Mids juny kaam

master fan de KNKB ûnder in skûlnamme persoanlike

sporters, dy’t sizze kinne dat der by harren ôfskie in

hat. Sels yn har lêste seizoen wûn sy mei oermacht

ber 2008 binne wy mei frijwilligers úteinset om, yn

oanfallen op him en syn meiwurkers dien hie. Der

film en in boek ferskynd is. Dat kaam Chris

it jierklassemint. Se hie mei 59 punten tsien punten

gearwurking mei Tresoar, de fotokolleksje te digitali-

kaam gjin offisjele reaksje fan it bûn en de affêre

Wassenaar, “de reade reus fan Minnertsgea”, oer.

foarsprong op Afke Hylkema, dy’t as twadde einige.

searjen. Posityf wie ek de útrikking fan it bûnsynsynje

rekke yn de doofpôt, mar dy hat sûnder mis ferlam-

Oerkomme, want Chris wie net it soarte keatser dat

jend wurke op it yn gong setten fan normalisearjende

út himsels de publisiteit socht (mar as it moast der

Jannewaris

ferhâldings.

ek net foarwei rûn). Dêrmei soe de Fryske Parsepriis

25. De Ljouwerter Krante komt mei de krantekop:

oan Rein van der Geest. Hy krige, yn bywêzen fan
famylje en freonen, dat earbetoan opspjelde foar alles
wat er foar de keatssport út de wei set hat.
Om reden fan tiidgebrek is it ús minsken noch net
slagge om in begjin te meitsjen mei de automatisear-
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Meindert Bylsma

Ein desimber 2008 naam Rinske Wiersma ôfskie fan it bestjoer
fan it Keatsmuseum. Hja wie bestjoerslid fan ôf 2001. Dêrnjonken wie sy yn Stiens ek jierren oanien aktyf foar KF De
Boer. Bûnsfoarsitter Piersma oerlange har it ynsynje ta lid fan
fertsjinste. Op de foto betanket Theo Kuipers har út namme
fan ‘De Freonen’ foar alles wat sy foar it museum dien hat.
Foto: Jan Seerden.

Doe’t der ein septimber op de webside fan Braaksma gelegenheid jûn waard oan Gerrit Lettinga om
in fûleindige en polemisearjende diskusje op gong te

2008 him ek net misstien ha.
Chris hie him syn ôfskie op it grutte poadium fan
de PC yn Frjentsjer fansels al wat oars foarsteld. Hy

‘Einde bondspartij in Franeker dreigt’. De gemeente Frjentsjer wol in twatal gersfjilden op
it sportkompleks oan de Hertog van Saxenlaan
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