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Grinser studintes winne Jong Famme Partij 
Mantgum - De jubileumpartij fan 
de Jong Fammen yn Mantgum is 
wûn troch de studintes fan Grins. 
Anne Monfils, Hiske Zeinstra en 
Marrit Zeinstra hawwe de krân-
sen en it gouden klaverke mei nei 
hûs nommen. De twadde priis wie 
foar Joanne Elise Broeders, Ineke 
en Trea van der Ploeg út Ried en 
de tredde priis is wûn troch it par-
toer fan Sexbierum-Pietersbierum 
besteande út Anna Ennema, Fiera 
de Vries en Hendrieke van der 
Schoot.

Troch Johannes Arendz

It moast in bysûndere dei wurde 
yn Mantgum, omdat foar de 15e 
keer de Jong Famme Partij holden 
waard. En it is seker in bysûndere 
dei wurden. It waar wie bysûnder, 
it fjild seach d’r bysûnder út, de 
flagge op de toer, de geur fan sin-
nekrême, kofje en sop, opteine 
gesichten, bysûnder ek omdat d’r in 

protte âld winners wiene en bysûn-
der dat d’r wol 33 nije âld fammen 
harren oanmeld hawwe om te 
sponserjen. Bysûnder dat ien fan 
de meioprjochters, Popke van der 
Zee wer as de wedstriidlieder fun-
gearde. En bysûndere winners, dy’t 

krekt foar de finale it Frysk folksliet 
út folle boarst meisongen, wylst se 
foar Grins keatsten.
Mei de goeie opkomst fan 20 par-
toer wie d’r dochs foar keazen om 
op ien fjild mei fjouwer perken te 
keatsen. It seach der smûk út, mar 
de gang moast d’r wol yn holden 
wurde. De start wie al in bytsje 
opskood omdat alle jong fam-
men meielkoar op’e foto moasten 
en dêrnei de offisjele iepening mei 
slachkracht fersoarge waard troch 
de Drumline fan “De Sternse Slot-
liners” út Frjentsjer. Mei in protte 
entûsjasme en enerzjy gie it los. 
De finale gong tusken Rie en Grins. 
It partoer fan Grins berikte de finale 
troch yn de earste omloop thús-
doarp Mantgum mei 5-1 en 6-4 
te ferslaan. Yn de twadde omloop 
fersloegen de Grinser studintes 
Wommels 1 mei 5-4 en 6-0. Yn de 
tredde omloop hie Grins in steand 
nûmer, sadat it partoer him goed 
oplade koe foar de heale finale , 
wêryn Seisbierrum-Pietersbierrum 
de tsjinstanner wie. Yn de heale 
finale waard it 5-2 en 6-2 foar Grins.
De oare finalist wie Rie. Dit partoer 
fersloech yn de earste omloop Eas-
terein mei 5-1 en 6-6. Yn de twadde 
omloop waard mei 5-1 en 6-6 wûn 
fan Stiens. Yn de tredde omloop 
waard Wommels 2 op de stân 5-5 
en 6-4 nei hûs stjoerd. Yn de heale 
finale hie Rie in steand nûmer. 
Yn de finale pakte Rie it earste 
buordsje, mar al gau kaam Grins út 
de pitstop en nei sân  boppeslagen 
en twa sitballen stie it samar 1-4 
foar Grins. Even like it d’r op dat 
Rie de guit wer te pakken krige en 
it waard 3-4. Mar de akku wie leech 
en úteinlik wûn Grins mei 5-3 0-6 
de partij en de 15e Jong Famme 
Partij. 

Heedaar!: In ynternasjonaal keatsfeest yn Frjentsjer
Frjentsjer – As der in bal boppe 
slein wurdt dan klinkt der som-
tiden in gjalp oer it keatsfjild. 
‘Heedaar’ ropt de keatser. It hat 
te krijen mei it gefoel, dat dy 
boppeslach by de keatser op-
ropt. De Stichting Keatsstêd 
2018 brûkt de kreet as titel foar 
it ynternasjonale keatsfeest, dat 
him yn de earste wike fan augus-
tus yn Frjentsjer ôfspilet.

Troch Hinne Bokma

Hichtepunt fan de wike is fansels 
de PC op woansdei 1 augustus. 
Mar twa dagen earder, op moandei 
30 july, is der op itselde Sjûkelân 
in keatsshow. Mei muzyk, dûns, 
film en teater wurde de besi-
kers fan de keatsshow meinaam 
yn it ferhaal fan de keatssport. 
Underdiel fan it programma is de 
lotting foar de 165ste PC. Alle 48 
spilers binne oanwêzich en by de 
lotting is in belangrike rol weilein 
foar de keatsjeugd út de gemeente 
Waadhoeke.

Kultuer
De keatsshow op it Sjûkelân wurdt 
troch foarsitter Bram Bonnema 
fan de Stichting Keatsstêd 2018 
omskreaun as in teatrale foarstel-
ling mei ferhalen en lieten, dy’t 

de gefoelens fan it keatsen ûnder 
wurden bringe. ,,Keatsen is net 
allinne sport, it is ek kultuer”, sa 
seit Bonnema, dy’t oant 31 desim-
ber 2017 wethâlder wie yn de 
eardere gemeente Littenseradiel.
De teksten binne skreaun troch 
Romke Toering, de lieten binne 
fan de hân fan Baukje Wytsma, 
bekend fan it keningsgedicht op 
de list fan de PC. It liet ‘Dit is 
dyn dei’ begjint sa: ,,’t is net de 
bal dy’st per de boppe jagest, it 
is it roppen fan dyn maten nei 
sa’n slach.” Clara Rullman en 

Peter van der Zwaag tekenje foar 
de muzyk. Wybo Smids nimt de 
foarmjouwing fan de bylden foar 
syn rekken. De show wurdt foar it 
fuotljocht brocht troch de akteurs 
Theun Plantinga, Romke Gabe 
Draaier en Thijs Feenstra. Op de 
Skiltribune sitte in koar en orkest. 
De show lit de histoarje fan it 
keatsen sjen. Fan 1853 ôf, it earste 
jier fan de PC, wurdt de foarstel-
ling yn seis parten ferdield. De 
finale fan de PC fan 2017 rint as 
in reade tried troch it ferhaal. Der 
bart fan alles. De keatspet spilet 

in rol, Hotze Schuil wurdt oan-
helle, der rydt in koets it fjild op. 
,,It wurdt in fleurich gehiel”, seit 
Bonnema.
Oare ûnderdielen fan de keats-
wike binne in keatswedstriid 
foar froulju mei de sachte bal 
op tiisdeitemiddei 31 july en 
it Europeeske kampioenskip 
ynternasjonaal spul, wallball en 
llargues op 2, 3 en 4 augustus. 
Op snein 5 augustus komme de 
ôfdielingspartoeren fan de jonges 
(generale Freule) yn aksje.

Easterein
Wa’t noch mear witte wol fan 
it keatsen kin terjochte yn it 
Keatsmuseum, it leit deun by it 
Sjûkelân. Fan freed 27 july ôf is 
dêr de tentoanstelling ‘Kaatszilver 
van 1750 tot heden’ te bewûn-
derjen. Ien fan de topstikken fan 
de eksposysje is de sulveren keats-
bal, dy’t yn 1750 yn Easterein 
ferkeatst is. Wa’t dizze bal wûn 
hat is net bekend. Nei in soad 
omballingen kaam de priis yn 
Noard-Hollân by de famylje Hyl-
arides telâne. De famylje jout de 
sulveren bal yn brûklien oan it 
museum. Ek de sulveren wissel-
prizen fan de Freule en de Jong 
Feintepartij meitsje ûnderdiel út 
fan de eksposysje.

Bram Bonnema: ‘Keatsen is net allinne sport, it is ek kultuer.’

Natuurlijke productenlijn bij 
kapsalon Metzstyle Wommels
Wommels – Het is de trend. Een 
duurzaam milieu, natuurvrien-
delijke producten en minder af-
val. We willen weten wat we op 
ons bord hebben, willen veel 
bewegen en streven naar een zo 
gezond mogelijke leefwijze. Ver-
se producten en zo weinig mo-
gelijk toevoegingen. Kapsalon 
Metzstyle in Wommels speelt op 
deze ontwikkeling in. Sinds kort 
staat een natuurlijke producten-
lijn in de etalage van de kapsalon 
aan de Terp.

,,Wy binne bewust oan de gong 
mei wat wy ite en drinke. It ynspi-
rearret ús as team hoe’t minsken 
tinke en op dit momint yn de 
wrâld steane. Sa is it ek mei de 
fersoarging fan it hier. Dizze 
produksjelijn slút oan by ús tink-
wize”, aldus eigenaresse Metsje 

Huitema. ,,Minsken wolle mear 
ynformaasje ha oer de produkten. 
Dêr geane wy mei oan de slach.”
 Het gaat om producten van het 
Franse merk Source Essentielle, 
een onderdeel van Loréal Profes-
sional Paris. De speciale lijn voor 
het haar bestaat uit shampoo, 
olie en crème. Er wordt in de for-
mule geen gebruik gemaakt van 
producten of bijproducten van 
dierlijke oorsprong. De formule 
bestaat bijna volledig uit natuur-
lijke ingrediënten van ethisch 
verantwoorde oorsprong en zijn 
vrij van parabenen, sulfaten, sili-
conen en synthetische geur- en 
kleurstoffen. Metsje geeft aan dat 
ook de verpakking van de produc-
ten milieuvriendelijk is. De flesjes 
kunnen weer bijgevuld worden. 
,,Wy krije dus minder plastic”, zo 
zegt de onderneemster.

In klassyk leafdesferhaal: feelgood movie yn de Notaristún
Jorwert - Mei De Famylje Bellier 
bringt Iepenloftspul Jorwert in 
moderne klassiker foar it fuotl-
jocht. Humor, drama, fernijing 
én muzyk spylje in sintrale rol 
yn de Jorwerter bewurking fan de 
Frânske filmkomeedzje. Yn dizze 
rige nimme wy jimme mei yn de 
wrâld fan Iepenloftspul Jorwert 
en komme jimme yn ‘e kunde 
mei muzyk, biologysk buorkjen 
en gebeartetaal. Hjoed oan it 
wurd ús arranzjeur, koardirigint 
en akteur Jorrit Laverman.

Troch Janneke de Boer

,,Wilens de earste koarrepetysje 
diene der guon sjongers mei dy’t 
noch tegearre mei ús heit yn ope-
rettes songen hawwe. En dat is best 
wol in skoft tebek.” De earste link 
dy’t in protte minsken nammentlik 
lizze is dy tusken de famyljeleden 
heit Fokke, sus Nynke en Jorrit 
Laverman; alletrije belutsen (west) 
by it iepenloftspul. 
Mar De Famylje Bellier is seker net 
Jorrit syn debút op de Jorwerter 
planken; mei Bohemia wie Jorrit 
al muzikaal lieder, muzikant en 
figurant en foar De Kloklieder fan 

Nij Daam makke Jorrit fersterkj-
ende, ûnderscore muzyk. Miskien 
kinst dy de typemachinelûden fan 
Quin noch wol foar de geest krije? 
Jorrit studearre HaFaBra direksje 
oan it ArtEZ konservatoarium en 
die wilens dizze stúdzje in minor 
koardireksje: ,,Dêr ha ik in protte 
leard, al moat ik sizze dat ik ek in 
protte op gefoel wurkje. Om’t ik 
mear ûnderfining ha binnen de 
HaFaBra, fyn ik it wichtich om net 
eigenwiis te wurden, sis mar. De 
koarleden dêr’t ik yn Jorwert mei 

wurkje hawwe folle mear ûnder-
fining yn de koarewrâld en witte 
dêrtroch guon dingen ek gewoan 
better.”
Wie Jorrit yn desimber 2017 noch 
part fan de ôfskiedskonsertrige 
Greidehert, in oade oan gemeente 
Littenseradiel en arranzjearre hy 
yn de maaitiid fan 2018 ûnder 
oare de muzyk foar Conference of 
the Birds, yn septimber is hy tret-
tjin jûnen ûnderdiel fan de magy 
fan de Notaristún: ,,Ja, dat wie part 
of the deal. As koardirigint ha ik ek 

in rol. Frege ik earder noch skruten 
‘in lyts bytsje tekst, hè?’, it die bli-
ken dat myn persepsje fan in lyts 
bytsje net strookte mei dy fan de 
regisseur,” laket Jorrit. 
,,It is moai om te dwaan, al freget 
in repetysje wol in protte fan my. 
Aktearje, dirigearje en de muzyk 
oanstjoere makket De Famylje Bel-
lier wol ta in útdaging foar my.”
Mei in koar fan sa’ 40 man sterk 
knypt Jorrit him yn ‘e hannen: ,,De 
earste koarrepetysje gie al sa goed, 
dat wurket hiel noflik. Alle leden 
hawwe audiobestannen krige om 
de stikken thús op harren eigen 
tempo ynstudearje te kinnen. Yn 
de tún, yn de bûtenloft hawwe je 
wol massa noadich om in koar der 
boppe út tille te kinnen. Mei sa’n 
ploech sjongers sette je echt wat 
del.”
It projektkoar bringt muzyk fan 
ûnder oare Jacques Brel, Ramses 
Shaffy en Liesbeth List: ,,It moaie 
oan it arranzjearjen by dit projekt 
is dat de muzyk echt op de sêne’s 
skreaun is. Ik draaide as spiler al 
mei yn it repetysjeproses en koe 
de muzyk echt op de sêne of op de 
ôflevering skriuwe. It stik is opbout 
út sân ôfleverings, te ferlykjen mei 

in Netflix searje, de muzyk nimt 
de taskôger mei fan ôflevering nei 
ôflevering. De arrazjeminten binne 
net ien op ien oernaam, dat fyn ik 
persoanlik net noflik wurkjen. De 
muzyk is yn in nije jas stutsen, wêr-
fan’t ik ferwachtsje dat de minsken 
it wurdearje sille. 
Yn De Famylje Bellier is in haad-
rol weilein foar Famke, âldste 
dochter fan in boeregesin. Se is, 
as iennichste hearrende yn it fier-
der dôve gesin, de ferbining nei 
de bûtewrâld ta, ûnmisber dus. At 
se stiekem by it koar giet, wat har 
âlders in ferskrikking fine, blykt se 
oer in bûtengewoan moaie stim te 
beskikken. It sprekt foar him dat 
ús koar dan ek in wichtige rol hat 
yn it stik fan dit jier, mar seker ek 
gebeartetaal. Dizze gebeartetaal 
hawwe wy sels ûntwikkele en is 
in bysûndere oanfolling wêrmei’t 
subtile grappen en ferwizings it 
publyk dúdlik makke wurde. De 
Famylje Bellier is echt in feelgood 
foarstelling, in klassyk leafdesfer-
haal mei bysûndere yngrediïnten 
dy’t in protte minsken oansprekke 
sil.”
Foar kaarten giest nei: www.iepen-
loftspuljorwert.nl/kaartverkoop

Arranzjeur, koardirigent en akteur Jorrit Laverman yn aksje.  Foto: Piet Douma

Grins, it winnende partoer fan de Jong Famme Partij.


