Muurkaatse

Chris heeft de horde genomen:
Hij stopt! Of toch niet?

At d’r een sport is die’t in ’t ôflopene jaar opgang

sen binne. En at die loi fan die kant ôf ok niet wete

Muurkaatse, der wordt de wereld niet beter fan.

maakt het, dan is ’t ’t muurkaatsen. Nou mot said

wat d’r fan hur kant ôf achter die muur gebeurt, dan

Late wy de muren slechte en trou blive an

worre dat de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond

wort die muur wel fan twee kanten brúkt, maar je

die mooie sport die’t na 1505 ôns fan ’t Bildt ôf

Deze middag past de grote, goedmoedige reus op

(KNKB) der in ‘e seumer fan 2007 ok alles an deen

siene nooit de bâl fan de teugenstander.

anraikt is.

Klein Duimpje. Zoals elke maandag is dochtertje

’n sport foor de donkere wintermaanden in ’n sport-

In ’t ôflopene kaatsseizoen worde d’r, as said, wak-

Leendert Ferwerda

hal, maar wat sou d’r aigenlik op teugen weze om in

ker muurkaatst. Deur kaatsers, deur bestuurders,

grote, hoekige Chris Wassenaar met handen als

‘e seumermaanden naast ’n gewoan potsy kaatsen

andere offisjels, ja deur wie niet. En de bâl maar tun

kolenschoppen en zij, met die verfijnde motoriek

ok even te muurkaatsen.

die muur an huffe, fan baide kanten.

die kinderen van deze leeftijd zo jaloersmakend ei-

Nou is’t fansels wel soa, dat op ‘e meeste sportfel-

D’r binne de ôflopene seumer arig wat muurtsys

gen kan zijn. De dag kan niet meer stuk, want heit

den gyn echte foorsiening is om te muurkaatsen. En

boud op de kaatsfelden. De fraag is nou fansels at ‘t

heeft onder de wasmachine in de schuur een nest

dos is in de ôflopene seumermaanden op arig wat

echte kaatspeblyk ok fan muurkaatsen hout.

met jonge muizen gevonden. En dat is uiteraard het

sportfelden in ’t muurkaatsen foor best opsloegen.

Nou weet ik wel dat se overal op ‘e wereld an ’t

eerste wat deze vreemde op het erf aan de Griene-

het om ’t bekinder te maken. Aigenlik is muurkaatse

Anke van drie aan zijn zorg toevertrouwd. Het is
een prachtig duo. De zelfs voor Friese begrippen

muurkaatsen binne. En wy wete dat ôns bondsbe-

dyk tussen Minnertsga en Sint Jacobiparochie te

’t Mooie fan muurkaatse is, soa het bliken deen,

stuurders graag ’t kaatsen op ‘e wereldkaart sette

horen krijgt.

dat hest elkeneen dat wel kin. Foor een die’t ’t nag

wille. Olympic Games. De tiid fan kaatse met an ‘e

niet weet: muurkaatse is aigenlik niks âns as de bâl

foeten deur de mimmen braidene sokken is al lang

Ze vertrekt met pake Siete - het paternalisme viert

sels tun ‘e muur slaan en dan weer werom te slaan.

ferbij. Reedrije met ‘e bloate poaten in ‘e skoen,

deze middag hoogtij - naar het dorp om een rooster

’t Mooie an deuze form fan kaatsen is dat je wete

klapreedrije, ‘t mot kinne. Maar ’t kin niet soa weze

te halen dat aan de muizenis in de schuur, waar ooit

seker dat de bâl werom komt. Je kinne ’t met jesels

dat wy de spulregels hyltiten maar feerder anpasse

oerpake Wassenaar nog buorke, een einde moet

as teugenspeuler speule, ’t kin ok met ’n paar d’r bij.

en nije farianten bedinke.

maken. Mem Eelkje is op dat moment nog onwetend van de grote avonturen die plaatsvinden in de

Dan is ’t maar krekt op wie’t de bâl ôfkomt om ‘m
werom tun ‘e muur te slaan.

Ik hew sels wel ’s even ’t gefoel dat, nou’t wy an-

belevingswereld van haar dochtertje. Zij werkt drie

’t Arige fan muurkaatse is, dat je je d’r sels

nimme mâge dat ’t kaatsen deur de bedikers fan ’t

dagen in de week bij een uitzendorganisatie in Berli-

ôfslaan kinne. Je hoeve de bâl maar ’n bitsy te

Bildt na Fryslând overbrocht is, d’r met alle geweld

kum en zal bij thuiskomst ongetwijfeld op enthousi-

bryk tun ‘e muur te slaan en je misse de werom-

’n nije spelsoort útfonnen worre mot. Jim begripe

aste wijze worden bijgepraat.

stoitende bâl.

wel, dat lait gefoelig bij ’n Bilkert.

’t Aparte bij ‘t muurkaatsen is, dat je helendal niet

Op ’t Bildt sil ‘t muurkaatsen dan ok nooit wat wor-

Van 11 naar 10 (of zelfs 8)?

wete wat d’r áchter de muur is. At je even goed

re. ’t Lait ok niet in ‘t aard fan de Bilkert om de bâl

Chris en Eelkje hebben samen de horde genomen,

nadinke sou ’t wel ’s soa weze kinne dat d’r an de

tun ‘n muur te slaan. Die wil ’n teugenstander fan

zoals Chris het noemt. Hij is 34, staat met 600 pun-

andere kant fan ‘e muur ok goenent an ’t muurkaat-

flais en bloed, pakt de wînst en nimt ’t ferlies.

ten op nummer 11 in het kaatsklassement aller tijden

12

Pieter Pander. Kaatser met gesigneerde bal. Oaljeferve op paniel. (2003). Foto: Pieter Pander.

13

