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Kaatsvereniging Jan Bogtstra juni-juli 2019 

 
Zo vlak voor de PC kunnen we als bestuur en jeugdcommissie van Jan Bogtstra niet anders 
zeggen dan dat de huidige PC koning zich in zijn “regeerperiode” op een voortreffelijke 
wijze als ambassadeur voor de kaatsport  in het algemeen maar zeer zeker ook voor Jan 
Bogtstra heeft ingezet. 

                                
Wat een enthousiasme bracht “onze” PC koning mee bij ieder moment dat hij voor de 
vereniging actief was, of het nu bij het geven van een van de trainingen was, het uitreiken 
van prijzen of zelf als “blokjerinner” zette hij zijn beste beentje voor. Dat Allard over de 
juiste “moves”beschikt weet een groot deel van de jeugd inmiddels ook. Allard vanaf deze 
plaats geweldig bedankt voor al je ondersteuning en aanwezigheid. De (Franeker) jeugd 
heeft een nieuw idool gevonden. 

                                              

Sjûkelân op slot 

Na overleg met de gemeente hebben we besloten om het Sjûkelân geheel te ontzien en ook 
geen competitiekaatsen meer te organiseren in de aanloop naar de PC. Het veld was 
dusdanig slecht, dat de medewerkers van de gemeente de handen vrij moesten hebben om 
het er nog enigszins toonbaar en “bekaatsbaar” te kunnen krijgen. Nu enkele dagen voor de 
PC ligt het veld er aanmerkelijk beter bij en met de aankleding van het ‘heilige Veld” met de 
tribunes ziet het er weer mooi uit. 

 

Resultaten op NK’s 

Op het NK junioren wisten René, Djurre en Marco onder zeer slechte 
weersomstandigheden een mooie 3e plaats te bemachtigen 



Tijdens het NK Senioren 2 dagen later deden er maar liefst 4 parturen namens onze 
vereniging mee. Jan Hof, Djurre en Marco vochten voor wat ze waard waren en kwamen 
met een prachtige 4e prijs van het Sjûkelân af. Franeker 1 met René, Allard en Patrick wist in 
de 3e omloop af te rekenen met Reitse, Jan Sipma en Ludwig, maar een omloop verder was 
de latere kampioen Easterlittens net even iets gelukkiger waardoor de heren met een 5e 
prijs genoegen moesten nemen. Als er ooit een kans was op meer…….! 

Tijdens het NK senioren 50+ kwamen Bennie, Jan en Ludwig in de finale een eerst te kort 
om de titel, vorige jaar gewonnen op het Sjûkelân, te prolongeren. KV Winsum was net te 
sterk. 

 

Ouder-Kind kaatsen 

Op zaterdag 6 juli vond de ouder-kind partij plaats, er werd enorm gestreden om de mooie 
kransen en prijzen. Enkele ouders zullen de zondag erna wel met spierpijn van bed zijn 
gekomen. In de B-poule waren de kransen voor Rafael en Walter Brander en de 2e prijs voor 
Lars en Atze Bosch. 1e prijs in de herkansingsronde voor Douwe en Andries Zuidema en de 
2e prijs in de herkansing voor Sil en Jeroen de Vries. 

 In de A-Poule ging en de mooie kransen naar Ivo En Wilfred Idsinga terwijl Janna Bleeker en 
Pieter Smink beslag wisten te leggen op de 2e prijs.1e Prijs in de herkansing was hier voor 
Jorrit en Johan Buwalda terwijl de 2e prijs naar Gerben en Theuni Jellema ging. 

De oudste jeugd mocht individueel aan de bak en daar was de krans voor Jelmer Uythof, de 
2e prijs voor Fenna Damstra en de 3e prijs voor Elmer Feenstra. 

 

27e Familie van der Hem Partij op zondag 7 juli 

De eerste maal dat mevrouw Van der Hem zelf niet aanwezig kon zijn, maar tijdens de 
prijsuitreiking hebben we als bestuur en jeugdcommissie natuurlijk even aandacht gehad 
voor de prachtige bijdrage van de familie Van der Hem. 

Er werd gekaatst in een A- & B-klasse om felbegeerde glazen trofeeën in de poule met 
selectiespelers was het uiteindelijk de plaatselijke favoriet  Jan Tymen Eisma die met 3 
winstpartijen de krans wist te pakken met zijn maten Matthys Renema en Nick van der 
Walt. 

 



                                                        

Ledenwedstrijden en trainingen voor de jeugd kennen enorm grote deelname 

Door het enthousiasme van de jeugdcommissie en de trainers en natuurlijk de resultaten 
van de lessen op de diverse basisscholen en de afsluitende Wetterauw Fairplay Cup is er 
een duidelijke toename van jeugd aan zowel de trainingen als ook het competitiekaatsen. 

Het opleiden tot kaatsers en kaatsters die ook buiten Franeker aan de wedstrijden kunnen 
deelnemen heeft nu de volle aandacht. 

Mooi om te zien dat er maar liefst 33 kinderen deelnamen aan de ledenpartij over 2 
avonden eind juni. Voor de uitslagen verwijzen we naar onze website. 

 

Kaatsweek groot succes 

De Heedaar! Kaatsweek werd gehouden van 8 t.e.m. 15 juni. Door het zeer slechte weer op 
pinkster zaterdag werd er alleen gekaatst op het Sjûkelân. De mannen van Jan Bogtstra 
wisten de regen en harde wind te trotseren en wonnen een mooie 3e prijs. 

Op Pinkstermaandag waren de weergoden het kaatsen beter gezind, onder mooie 
omstandigheden werd deze klassieker afgewerkt met Easterlittens als mooie winnaar.  

Op de woensdag werd er door zowel de jongens als de meisjes van de diverse lagere 
scholen om het kampioenschap van Friesland. Hierbij hebben enkele talentvolle kaatsers en 
kaatsters zich laten zien. 

De zaterdag van de Zachte Bal PC begon met heel veel regen, maar gelukkig werd het in de 
loop van de middag zeer aantrekkelijk kaatsweer. Er was wederom een grote deelname en 
veel publieke belangstelling. 

 

HULP GEZOCHT 

Het weekend na de PC is van oudsher het kermisweekend met daarin maar liefst 3 
wedstrijden; op zaterdag 3 augustus de heren 1e klas afdelingswedstrijd, op zondag voor de 
126e keer de Jongens afdelingswedstrijd (Generale voor de Freule) en op maandag 5 
augustus de Jelle Scholtens Partij. 



Omdat we de jongens wedstrijd niet alleen op het Sjûkelân kunnen organiseren zullen we 
ook 2 velden op sportpark Bloemketerp moeten leggen en de nodige materialen over 
brengen.  

Ter ondersteuning van deze taken zoeken we nog leden die hierbij willen assisteren op 
vrijdagavond 2 augustus. Aanvang 19.00 uur, graag aanmelden bij Willem Buurstra! 

 

Als bestuur en commissies werken we graag voor en met elkaar om onze prachtige 
vereniging bloeiende te houden en daar waar mogelijk nog meer tot bloei te laten komen. 
Dit kunnen we, met de beste wil van de wereld, niet alleen met het bestuur en de 
commissies…!!  

Ieder lid hebben we nodig om de vereniging te laten floreren en het kaatsen zo goed 
mogelijk te laten verlopen.  

Doe je morele plicht als lid van onze prachtige vereniging en assisteer ons, ook als je niet op 
het rooster staat. 

 

 

Aanstaande activiteiten: 

31 juli PC      aanvang   9.30 uur 

3 augustus heren 1e klas afdeling  aanvang 10.00 uur 

4 augustus Jongens afdeling   aanvang 10.00 uur 

5 augustus Bijzondere Ledenpartij JS  aanvang 13.00 uur 

(opgave tot zondag 4 augustus 18.00 uur!) 

 

 

We zien jullie graag vóór, tijdens of na een van de activiteiten. 

Laten we met elkaar genieten van de mooie wedstrijden die er op de agenda staan. 

 

Bestuur en commissieleden 


