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Voor niemand bier tijdens het WK
Friese kaatsers
vertrekken van-
daag niet slechts
voor de lol naar
het WK in Colom-
bia. ,,Wy geane
der hinne om te
prestearjen.”

ANNE ROEL VAN DER MEER

Daar stond hij negen jaar
geleden, in Ibarra, Ecu-
ador. Het Wilhelmus
klonk en tot Marten Feen-

stra drong toen pas goed de prachti-
ge waarheid door: zijn team was, ver
van huis, wereldkampioen gewor-
den in het internationale kaatsspel
llargues. De tranen stonden in zijn
ogen. Het gevoel was onbeschrijflijk
mooi.

,,Dêr kin ik oer fertelle, mar ik kin
noait útlizze hoe’t echt it is om
wrâldkampioen te wêzen”, zegt de
voormalige hoofdklassekaatser, die
in 2012 in Franeker opnieuw op het
hoogste podium stond. ,,Dat moatst
ûnderfine. Dat jildt ek foar keatsen
yn Súd-Amearika. Ik ha dat twa kear
meimakke (in 2002 was hij in Argen-
tinië, red.) en it is in hiele poppekast.
Allinnich de iepeningsseremoanje
al, en de besite oan de boargemas-
ter...”

Feenstra (35) is nu coach van het
team dat vanaf maandag op het WK
in Colombia voor nieuwe kaatssuc-
cessen moet zorgen. Eerlijk is eerlijk:
liefst zou hij in het Zuid-Amerikaan-
se land zelf nog tegen een bal slaan.
Hij nam in 2014 als beoefenaar af-
scheid van het kaatsen, maar an-
dersom geldt dat bepaald niet. Het
kaatsen heeft hem nooit verlaten.
,,Ik bin noch gek op dy bal.”

Maar ach, coach zijn is ook mooi,
zegt de huidige inwoner van Vrou-
wenparochie. En als de nood aan de
man is, kan hij eventueel invallen.
Dat is niet de insteek, maar je weet

het nooit. ,,Ik kin my herinnerje dat
Pier Piersma en Alle Jan Anema op
de finaledei fan it llargues yn Ecua-
dor siik wienen… Dat soarte dingen
kin altyd gebeure en we ha in smelle
seleksje.”

Om precies te zijn: zeven mannen
en drie vrouwen. Hans Wassenaar
en Kees van der Schoot kunnen in
vijf dagen bij vier kaatsvarianten
worden ingezet: llargues, het inter-
nationale spel, muurkaatsen en het
plaatselijke, voor de Friese kaatsers
volslagen onbekende chaza. ,,It
komt der op oan.”

V andaag vliegt de ploeg naar
Bogota, de hoofdstad van Co-
lombia. Twee dagen later

reist de Friese Oranje-equipe verder
naar Pasto, een stad op bijna 3000
meter hoogte, met een half miljoen
inwoners. ,,Bogota leit ûngefear like
heech, we nimme net foar neat twa
dagen de tiid om te akklimatisear-
jen”, vertelt Feenstra.

Het is een evenement om reikhal-
zend naar uit te kijken, zegt Sjoerd
de Jong (24), hoofdklassekaatser en
communicatie-student uit Sint An-
naparochie. Hij is een van de zeven
mannen die actief zijn in Colombia.

,,Witst noait ofst as Fryske keatser

nochris sa’n kâns krijst, miskien is it
wol once in a lifetime. It is moai om
foar jo eigen lân út te kommen.
Komst oare minsken tsjin, sjochst
wat oaren dogge. Eins bist der tsjûge
fan hoe’t in lytse sport dochs grut
wêze kin. Mar lit dúdlik wêze dat wy
der foaral hinne geane om te pres-
tearjen.” Feenstra: ,,As it toernoai
begûn is, krijt net ien in slok bier
mear.”

Marrit Zeinstra (20), die uitkomt
in het enkelspel bij het muurkaatsen
(of wallball) voor vrouwen en wel-
licht met de mannen meedoet aan
het internationale spel, heeft geen i-
dee wat ze kan verwachten.

,,Allinnich it kontakt mei oare
sporters út oare lannen is al hiel
moai”, zegt de kaatsster en student
sportkunde uit Peins.

,,Ik ha earder wolris op toernoaien
yn België, Spanje en Ingelân west en
elke kear merkst dat we eins ien
grutte famylje foarmje. Trouwens, it
ynternasjonale spul wurdt tidens it
WK spile yn in stadion foar twein-
tichtûzen taskôgers. En dy minsken
sitte der ek, ha’k heard. Se wurde fer-
plichte om te kommen.”

,,Ik ha begrepen dat der regea-
ringsfunksjonarissen yn it organi-
saasjekomitee fan it WK sitte”, vult
Feenstra aan. ,,Se wolle Colombia
graach promoate.”

Marten Feenstra heeft de ‘interna-
tionale’ kaatsploeg nu een kleine
drie jaar onder zijn hoede. Hij nam
afscheid van de ‘oude garde’ met bij-
voorbeeld Johan van der Meulen en
Taeke Triemstra en ging door met
een jonge ploeg die de tijd had en be-

reid was om extra te trainen, zowel
in de wintermaanden als in het Frie-
se kaatsseizoen.

Hij begeleidt de mannen vooral in
het llargues en het internationale
spel. De Belg Geert Vandervelden
houdt zich bezig met het muurkaat-
sen. ,,Ik stean wat mear tusken de
keatsers yn”, stelt Feenstra. ,,Geert,
in goeie freon fan my, stiet der mear
boppe.”

D e leden van het team moeten
de reis deels zelf betalen. De
hotelkosten in Bogota zijn

bijvoorbeeld voor eigen rekening.
,,It is djoer”, vertelt Feenstra. ,,Allin-
nich in ticket is al sa’n 1300 euro. Be-
gjin dit jier ha we útlein wat de plan-
nen binne en de jonges en famkes
woenen allegear in finansjele bydra-
ge leverje. Sterker, al hienen se alles
sels betelje moatten, dan noch wie
elkenien meigien.”

Er is de afgelopen jaren echt een
team ontstaan. ,,We sjogge de groei
en de potinsje”, zegt Feenstra. ,,By it
llargues en ynternasjonale spul
moatte wy meidwaan om de medal-
jes.”

Datzelfde geldt voor de vrouwen –
behalve Marrit Zeinstra ook Harmke
Siegersma en Miranda Scheffer – bij
het muurkaatsen. Dat is een sport
die van alle internationale kaatsva-
rianten de meeste potentie heeft en
volgens de liefhebbers ooit op de
olympische kalender zou moeten
staan.

Wat de coach betreft is de op-
dracht overzichtelijk. ,,We moatte
besykje om alles der út te heljen.”

‘Witst noait ofst as
keatser nochris
sa’n kâns krijst’

Marten Feenstra, Marrit Zeinstra en Sjoerd de Jong (van links naar rechts) vertrekken vandaag naar Colombia. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN


