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Kaatsmuseum … hoe verder?

Schenkingen

ren medailles te koop aangeboden. Van wie ze waren

Het ledenbestand is opgelopen naar 465. Na de pau-

van het Kaatsmuseum’ hebben een goed contact met

Begin dit jaar heeft de Museumcommissie i.v.m.

Van Pieter en Frans Helfrich zijn de laatste eretekens

en waar ze zijn gewonnen, is ondertussen bekend. Het

ze hebben Hendrik Porte en Theo Kuipers een selectie

elkaar. Op zondag 28 augustus zijn we naar de Van

de aanstaande verzelfstandiging van het museum

binnengekomen;

is nog onduidelijk of ze in het Kaatsmuseum komen.

gepresenteerd van oude filmbeelden, sommige zon-

Aisma-partij in Beetgum geweest om De Keatsfreon

overleg gehad met de voorlopige Stichting Kaatsmu-

• medailles van Keimpe Bilkert te Slappeterp;

Er is dit jaar ook nogal wat commotie geweest

der geluid en nog van voor de oorlog. Al met al een

te promoten. De weersomstandigheden zaten helaas

seum. Men is al in een vergevorderd stadium en de

• plakboeken van Meindert de Haan te Itens;

vanwege zilveren kaatsballen die te koop werden

zeer geslaagde avond.

niet mee, toch zijn er enkele leden bij gekomen.

stichtingsakten werden besproken met notaris Koel-

• CFK-Pripperkranten en -plakboeken van Kerst

aangeboden op veilingen. Het Kaatsmuseum werd
overstelpt met telefoontjes. Afgevaardigden van onze

Tentoonstelling en overige activiteiten

De leskist voor het lager onderwijs (groep 3 t/m 8)

commissie zijn naar de veilingen geweest, maar he-

De expositie over Chris Wassenaar is voorbij. Er wordt

is naar scholen in Bolsward, Weidum en Deinum

laas was aankoop voor ons financieel niet haalbaar.

gewerkt aan een tentoonstelling over internationale

geweest. De arrangementen van de KNKB waren dit

Gelukkig zijn de zilveren ballen bij een kaatsliefhebber

wedstrijden. We hopen dat er van de bezoekers aan

jaar minder in aantal dan in voorgaande jaren. Dit had

terecht gekomen die het Kaatsmuseum een warm

het WK in augustus 2012 ook een groot aantal naar

zijn weerslag op het bezoekersaantal. Tijdens de PC is

hart toedraagt.

het museum zal komen. Op een aantal terreinen zijn

het Kaatsmuseum goed bezocht.

ma. Het advies van Koelma was om twee stichtingen
op te richten: één voor de exploitatie en één waarin
de collectie en documentatie worden ondergebracht.
Om de binding met de KNKB te behouden, is vastgelegd dat een van de bestuursleden van beide
stichtingen wordt aangewezen door het hoofdbestuur van de KNKB. De heer Th. R. Piersma is bereid
gevonden deze functie te vervullen.

Ekema;
• plakboek van oud-CFK-scheidsrechter Ate Westra
te Hoornsterzwaag;
• plakboek van oud-CFK-scheidsrechter Douwe van
der Ploeg te Joure;
• diploma’s van de Bondspartijen (NK) Dronrijp 1901,
Tzum 1903 en Arum 1906 van Sieb Heslinga;
• drie zilveren medailles en nog enkele eretekens van
Ypke Heins uit Leeuwarden;

In de Algemene Vergadering van de KNKB van 8
april 2011 hebben de leden ingestemd met de verzelfstandiging van het Kaatsmuseum. Hiermee is het
formele besluit genomen voor de overdracht vanuit
de KNKB aan beide voornoemde stichtingen. De
Algemene Vergadering is verder akkoord gegaan met
een structurele bijdrage.

• Makkumer aardenwerken tabakspot en wandbord
van Auke de Jong uit Franeker;
• medaillekast met eretekens van Frans van der Vliet
uit Witmarsum;
• vier eretekens van Henk van der Vliet uit
Witmarsum;
• medailles, bekers en foto’s van Anne Lamsma,
oud-bestuurslid van KV ‘Het Plein’ te Leeuwarden;

Intussen ligt er een concept-beleidsplan: De oare kant

• van kunstenaar C. Wiersema uit Drachten hebben

we daarom bezig het museum een facelift te geven.
Ledenvergadering d.d. 18 april Vrienden

Bij de ingang aan de buitenmuur willen we nieuwe

De commissie en haar vrijwilligers

documenteren van boeken, beschrijven en opbergen

van het Kaatsmuseum

foto’s plaatsen. De huidige zijn verbleekt en geda-

De Museumcommissie bestaat thans uit: Feikje

van foto’s, registreren van nieuwe objecten (voorzien

Voorzitter Theo Kuipers verwelkomt ongeveer dertig

teerd. Het is een uitdaging voor de commissie om hier

Toering (voorzitter), Tineke Jansma (secretaris), Jan

van initialen, nummeren, wegen, meten en vaststellen

leden. Er werd stil gestaan bij het overlijden van Gert

iets moois van te maken.

Suierveld, Hendrik Porte en Wally Brouwer. Ons

van de verzekeringswaarde), opmaken van schen-

commissielid Jan Suierveld is op de lotingsavond van

kings-en bruikleenaktes, digitaliseren van alle oude

Gort, fotograaf in hart en nieren. Hij was de huisfotograaf van de KNKB.

Jetze Heeringa van Tzummarum heeft een nieuwe

de Frouljus PC voor zijn verdiensten in de kaatssport

staten van eretekens. Uit het bovenstaande blijkt

De website www.kaatshistorie.nl wordt goed bezocht,

prijzenkast gemaakt voor de eretekens van Hotze

en overige maatschappelijke activiteiten benoemd tot

nogmaals dat wij niet zonder vrijwilligers kunnen. Wij

het afgelopen jaar zo’n 100.000 keer.

Schuil. Van Vriesco International Fabrics uit Leeuwar-

lid in de Orde Van Oranje Nassau. Jan is al vanaf de

willen hen dan ook ten zeerste bedanken voor het

Ondertussen is ook een eerste serie CFK-foto’s op

den hebben wij een partij fluweel gekregen, waar

oprichting van de Frouljus PC in 1977 de spreekbuis

werk dat ze voor het Kaatsmuseum doen.

deze site te zien. Met een werkgroep van oud-

de kast mee is bekleed. Het geheel zier er nu weer

van en drijvende kracht achter deze dag.

CFK’ers wordt nu geprobeerd om ook zoveel mogelijk

prachtig uit.

Tineke Jansma-Bouma,

we een schilderij van Hotze Schuil in bruikleen

foto’s van deze kaatsbond aan de site toe te voegen.

nog veel werk te verrichten om alles in goede banen

gekregen.

Oude en nieuwe verhalen, anekdotes blijven zeer

Voor een goed beheer en opslag van informatie zijn

maar momenteel zijn er weer 14 vrijwilligers actief.

welkom.

er met medewerking van De Vrienden drie computers

In de periode dat het museum gesloten is, zijn we

Vorig jaar hadden we een gebrek aan ondersteuning,

ingenomen en gaat met vertrouwen de toekomst

Te koop aangeboden

Uit het verslag van penningmeester Jan Metselaar

aangeschaft.

elke woensdagmiddag van 13.00 – 16.30 uur aan het

tegemoet.

In de kringloopwinkel van St. Annaparochie zijn zilve-

blijkt dat de vereniging er financieel goed voor staat.

De commissie van het Kaatsmuseum en de ‘Vrienden

werk. Een kleine greep uit de vele werkzaamheden:
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het digitaliseren van kaatslijsten, bijhouden van klassementen, verzamelen en registreren van clubbladen,

fan de medaille. Dit plan is met ons besproken. Er is

te leiden, maar de Museumcommissie is er erg mee

De nieuwe medaillekast met de prijzen van Hotze Schuil.
Foto: Kaatsmuseum.

secretaris Kaatsmuseum
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