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Koenraad’s Glazenwasbedrijf   Door Judith van Lavieren

Makkum - Sinds een kleine twee jaar woont 
Koenraad Broersma in Makkum. In november 
2013 startte hij met zijn glazenwasbedrijf, 
19 jaar jong. Hij is ondernemend van aard 
en dat is ook altijd al zo geweest. Als kind 
verkocht hij al tekeningen en ook bij het 
verkopen van kinderpostzegels kon hij hele-
maal enthousiast worden. Iets ouder maar 
nog steeds ondernemend en enthousiast heeft 
hij nu dus al zijn eigen bedrijf met een fraaie 
bedrijfsauto met materialen voor het glazen-
wassen. Alle verhalen over de crisis hebben 
hem niet tegengehouden, hij ziet die juist als 
een uitdaging. Wanneer het nu in economische 
moeilijke tijden lukt om het bedrijf op te starten 
zal het in de toekomst alleen maar beter worden.

Als jongetje hield Koenraad dus al van dingen 
zelf doen en van mooie professionele mate-
rialen. Zijn opa was huisschilder en Koenraad 
bewonderde al die ladders waar zijn opa mee 
werkte. ”De ladderliefde heb ik van hem”, 
zegt Koenraad. Hij leerde van zijn opa al klein 
hoe je ladders op moet stellen. “Als je groot 
bent mag jij de ladders hebben”, beloofde 
opa. Ladderliefde zit dus in de familie. Alleen 
gebruikt Koenraad de ladders niet voor schil-
deren maar voor glazenwassen en heeft hij 
inmiddels natuurlijk goedgekeurde glazen-
wassersladders.

Koenraad werkt momenteel voornamelijk in 
Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Hij groeide 
op in Leeuwarden en werkt er momenteel 
nog een aantal dagen in loondienst in een 
groentezaak. Klanten die Koenraad al kenden 
uit de groentezaak en hoorden van zijn glazen-
wasbedrijf vonden dat erg leuk en huurden 
hem in. Zo kreeg hij in Leeuwarden al een 

mooie groep vaste klanten. Nu hij in Makkum 
woont wil hij ook hier graag zijn klantenkring 
uitbreiden. Met nieuwe klanten loopt hij altijd 
eerst helemaal het huis of bedrijf waar het 
om gaat langs en maakt dan een offerte.

Wie hem inhuurt krijgt een gedreven glazen-
wasser want zoals Koenraad het zelf uitdrukt: 
Ik ben niet eerder tevreden dan dat het hele-
maal schoon is. Een professioneel schoon-
maakmiddel zorgt er voor dat de ramen streep-
loos schoon worden. Daarnaast zijn de juiste 
materialen heel belangrijk, zoals een wisser 
met het juiste rubber. Professioneel glazen-
wassen is heel wat anders dan even bezig 
gaan met een doekje met glassex, bena-
drukt Koenraad. Daarmee verplaats je het 
vuil alleen maar over het raam. Hij gebruikt 
een inwasser en een wisser en maakt na het 
glazenwassen de kozijnen droog. Ook het 
houtwerk ziet er dus spik en span uit als 
Koenraad geweest is. Koenraad mag tot 
10.25 meter hoog op de ladder staan dus 
ook de tweede verdieping van huizen kan hij 
schoonmaken. Voor bedrijfspanden kan even-
tueel een hoogwerker ingehuurd worden. 
Behalve wanneer het stormt of onweert klimt 
Koenraad dus zijn ladder op. Wie hoogtevrees 
heeft kan dit werk niet doen, maar gelukkig 
heeft hij daar geen last van. 
 
In juli geldt er nog een mooie aanbieding: 
Wie alle ramen van zijn pand door Koenraad 
laat wassen krijgt daarbij het schoonmaken en 
doorspoelen van de dakgoten gratis. Wie van 
de diensten van Koenraad gebruik wil maken of 
eerst nog meer informatie wil kan hem bellen 
op telefoonnummer 06-57128812 of mailen 
naar: koenraadsglazenwasbedrijf@live.nl

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776
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Gebakken schol

aardappel gratin en een salade
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Parkeeroproep! Stichting Open NK Eiwerpen Makkum vraag de bewoners en gebruikers van het Plein 
en de Markt de auto’s zaterdag 5  juli voor 10.00 tot 19.30 uur  tijdelijk elders te parkeren. Dit voor een 
ordentelijk verloop van het open NK Eiwerpen. Alvast bedankt voor uw begrip!
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Familieberichten Agenda
Donderdag 3 juli:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen 
Voor Ouderen, aanvang: 10.15 uur       
in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 4 juli:
Makkum – Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 5 juli:
Makkum - De Van Doniakerk in Makkum en de 
Kerk in Piaam doen mee met Tsjerkepaad. De 
kerken zijn open tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Makkum – Holle Poarte, Bingo 
in de Piramide aanvang: 20.00 uur 

Maandag 7 juli:
Makkum – Avondrust, zingen 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 8 juli:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en 
spelmiddag, aanvang: 14.00 uur 
in het restaurant

Woensdag 9 juli:
Makkum – Strand, Spelen met de wind
Wind zet alles in beweging. Met wind kun 
je leuke dingen doen. Kom en ontdek het! 
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur 
in de strandbibliotheek.

Makkum – Avondrust, Diamiddag 
door Otto Jongbloed, aanvang: 15.00 uur 
in het restaurant

KerkdienstenWist u dat...

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen 
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKNKerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. D Nijenhuis

Witmarsum – De Lytse Streek, 10.00 uur
Voorganger: Zr. F.J. Visser – van Enkhuizen

Makkum- Piramide Holle Poarte 9. 30 uur
Voorganger: Dhr. H. Fransen 
m.m.v. Dhr. L. Stellingwerf Accordeon

- dat er op woensdag 2 juli een oud papier 
 container bij de OBS It Iepen Stee in de 
 Klipperstraat staat?

- Opgeven voor het ONK Eiwerpen kan via 
 www.eiwerpen.nl of zaterdag bij de organi-
 satietent op de Markt in Makkum.

- Zondag 6 juli de opbrengst van het eiwerpen 
 gedoneerd wordt aan Sailability in Sneek. 
 Zeilen voor mensen met een beperking. 
 Samen met het Engelse team gaat de orga-
 nisatie zeilen en de cheque overdragen.

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, 
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Mondzorg Makkum, Tel. 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. 
tel. 0515-231718

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. 
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Oud papier
Makkum - Zaterdag 5 juli wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 
uur gestart. Het verzoek is om het papier goed 
gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipper-
straat ter hoogte van de tennisbaan en het 
kaatsveld.

Het dondert en
het bliksemt…

SYL
is geboren
10:34 uur

4040 gram
51 centimeter

dochter en zusje van
Rimar & Ilja

Britt, Mees en Faas
Nienke van Hichtumweg 50

8448 SG Heerenveen
0513 – 627182 / 06 135 22 710

Autocross Club Makkum wil hierbij haar 
welgemeende excuses aanbieden voor 
het niet plaatsen van een advertentie van 
Eetcafé Skippers te Makkum in het 
programmaboekje. Ook dankzij hun 
financiële steun en sponsoring is de 
24e Makkumer autocross mede mogelijk 
gemaakt en een geweldig succes geworden!

Eetcafé Skippers
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De versspecialist aan het woord...

Tot zo'n 60 jaar geleden was haver een van 
de belangrijkste gewassen van ons land. De 
komst van mais en tarwe heeft dit veranderd 
en verdrong dit van onze gronden. Honderden 
jaren was haver dè brandstof voor onze werk-
paarden. Omdat boeren in die tijd geen cent 
te makken hadden, aten ze wel drie keer per 
dag havermoutpap. Ondanks dit eenzijdige 
eetpatroon waren ze toch meestal fit en sterk. 
Hieruit blijkt al dat haver een echt ‘krachtvoer’ 
graan is. Onderzoekers van de Universiteit van 
Wageningen zijn dieper gaan onderzoeken en 
komen tot verbluffende conclusies. Hier later 
meer over.

In onze bakkerij gebruikten we eigenlijk hele-
maal geen haver, tot ik in een artikel een onder-
zoeker hoorde zeggen dat haver glutenvrij was. 

Met de kennis dat er nogal veel mensen zijn 
met darmklachten omdat die niet goed tegen 
gluten kunnen zijn we begonnen met een 
haverbrood te ontwikkelen. Het is onmogelijk 
om enkel en alleen van haver te bakken, 
immers de gluten ontbreken. We maken dit 
brood dan ook half om half van tarwe en haver 
en dat gaat redelijk. Het is een compact brood 
maar wel met goede kauw eigenschappen en 
natuurlijk weer met desem bereid. Ik ben nog 
aan het experimenteren om eerst de haver iets 
te roosteren en daarna toe te voegen aan het 
deeg voor iets meer smaak. Tot zo ver haver; 
geen sexy imago, maar heel gezond en dat 
imago gaan we wat aan doen.

Ferry Kluft, Bakkerij Kluft

De comeback van een oeroude graan soort

Van links naar rechts Simon de Graaf, Benjamin 
Huizinga en Huy Nguyen

Makkum - Vier jaar geleden maakte Benjamin 
Huizinga tijdens een workshop op een festival 
voor het eerst kennis met de Japanse zwaard-
vechtkunst Kendo. Deze sport waarbij men een 
bamboezwaard (shinai) gebruikt sprak hem 
meteen enorm aan. Aanvankelijk leek het 
erop dat het niet mogelijk was deze sport in 
Friesland te beoefenen. Totdat zijn moeder 
twee jaar geleden bij toeval een briefje op het 
prikbord van de Jumbo zag. Er bleek een 
dojo (trainings-centrum) in Harlingen te zijn. 
Sindsdien gaat Benjamin hier iedere zaterdag 
heen om te trainen.

Kendo is in Japan een enorm bekende en 
populaire sport. In Nederland kennen weinig 
mensen het. En onbekend maakt onbekend 
stelt Benjamin. “Ze vinden het dan maar een 
rare sport”. Het heeft er ook mee te maken dat 
het niet een sport is die je na een paar minuutjes 
uitleg even doet. Er zijn heel veel regels en 
gebruiken en het kost doorzettingsvermogen 
om die allemaal te leren kennen. Respect is bij 
al die regels een belangrijke waarde: respect 
voor de tegenstander (die met een buiging 
begroet wordt) respect voor de jury en ook met 

je materiaal dien je respectvol om te gaan. De 
shinai moet bijvoorbeeld regelmatig geschuurd 
worden zodat er geen splinters ontstaan op 
de latjes die gezamenlijk het bamboezwaard 
vormen. 

Kendo is ontstaan bij de Samoerai. ”Zij trainden 
aanvankelijk met echte zwaarden, maar op die 
manier hielden ze soms niet zoveel kameraden 
over. Vandaar dat Kendo ontstond als een manier 
om te trainen zonder dat er slachtoffers vielen”. 
In een Kendowedstrijd kun je punten verdienen 
door slagen met het bamboezwaard (shinai) 
tegen het hoofd (men), pols (koté) of zij (do) 
van de tegenstander. Daarbij moet je houding 
goed zijn en ook de positie van de voeten 
bepaalt of het punt toegekend wordt door de 
drie scheidsrechters die met vlaggen met 
elkaar communiceren. Er wordt een speciaal 
pak (bogo) gedragen met bescherming op de 
borst en een masker voor het gezicht. 

Op zondag 22 juni vertrok de familie Huizinga 
naar Duiven. Meedoen aan een NK mag 
officieel vanaf 18 jaar. Voor Benjamin was een 
uitzondering gemaakt want hij is op dit moment 
nog 17. Dat het een terechte uitzondering op 
de regel was blijkt wel uit het feit dat Benjamin 
in Duiven met de derde prijs naar huis ging. 
Hij was daarmee de eerste die een beker voor 
Harlingen gewonnen heeft. Benjamin is van plan 
om volgend jaar met zijn trainer Simon mee te 
gaan naar Groningen om extra trainingen te 
volgen en zo langzaam op de klimmen in rang. 
Die rangen heten bij Kendo dans en er zijn er 
8. In november gaat Benjamin zijn laatste van 
een serie van drie examens doen voor zijn 
eerste kyu, dit is een halve dan.

Het is een leuk en leerzaam gesprek met 
Benjamin, in dit artikel past slechts een deel van 
wat hij allemaal te vertellen heeft over Kendo. 
En sommige dingen moet je eigenlijk gewoon 
zien. Zo doet Benjamin mij voor hoe je op de 
juiste manier slaat met de shinai, met een mooie 
boog en met links.” Maar het mooiste is om 
Kendo zelf te beoefenen”, besluit Benjamin. 
Zoals gezegd kan dat in Harlingen. Informatie 
is te krijgen via www.jikishinkanharlingen.nl 

Benjamin Huizinga derde bij NK Kyu Kendo Door Judith van Lavieren
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Het Friese Makkum is op 5 juli het strijdtoneel 
voor het derde Open Nederlandse Kampioen-
schap Eiwerpen. Ploegen uit het hele land en 
bevestigd uit Engeland, Duitsland, Ierland en 
België zullen strijden om de eer in drie disci-
plines. In een bomvol middagprogramma 
staat Makkum in het teken van het Eiwerpen. 
De KNKB (kaatsbond) heeft dit jaar rekening 
gehouden met het ONK in Makkum en daar-
door geen wedstijdronde voor de toppers 
georganiseerd. Makkum verwacht dan ook 
veel kaatsers die de Eiwerp-sport uitstekend 
beoefenen voor de afstandstitelrace. Daar-
naast is Nederland nog in de ban van Oranje 
en dat komt goed uit voor een Open NK! 

Centraal staat het traditionele afstandwerpen 
voor paren. Met de wedstijdregels vergelijkbaar 
met hoogspringen: per afstand 3 kansen om 
het ei heel te vangen. Aansluitend wordt een 
poging ondernomen om in een worp zo ver 
mogelijk te gooien; de wereldrecordpoging. 
Afstanden van 80 m. worden gegarandeerd 
gegooid. Vangen op die afstand is een uit-
daging! Daarnaast is er een Eistafette voor 
teams van zes personen, die zo snel mogelijk 
zes eieren dienen over te gooien, daarbij 
gehinderd door een scherm. Zeer geschikt 
voor bedrijfsteambuilding, buurtverenigingen 
en vriendenploegen. Samenwerken, snel 
handelen en vertrouwen in je partner, het komt 
allemaal voorbij! Het doelwerpen op niemand 
minder dan de president van de WETF, Andy 
Dunlop is voor de allerjongsten georgani-
seerd. Speciaal voor het goede doel kunt u uw 
kinderen een onvergetelijke middag schenkten! 

Het Russisch Ei Roulette vraagt om stalen 
zenuwen en een pokerface. Van de deelnemers 
wordt verwacht dat zij om beurten een ei te 
kiezen uit een doosje van zes. Wie het ene 
rauwe ei tegen het hoofd kapot slaat, verliest. 
Een afvalrace met uiteindelijk één Open 
Nederlands Kampioen die over blijft. Voor alle 
winnaars ligt een open Nederlandse titel in het 
verschiet. Iets om bijzonder trots op te zijn! 
Doet het erg goed op verjaardagen en bij het 
koffieapparaat.. Daarnaast wordt er gestreden 
om de enorme wisselbokaal per categorie en 
zijn er voor alle winnaars individuele prijzen. 
Allen mogelijk gemaakt door de lokale Makkumer 
bedrijven! 

Spoorboekje
Om de bezoeker een richting te geven tijdens 
de middag heeft de organisatie de middag-
indeling vrij gegeven. Let op, het zijn richttijden 
en afhankelijk van opgave en wedstrijdverloop. 
Kom in ieder geval voor vragen vanaf 12:00 uur 
bij de opgavetent van de vriendenploeg Us 
Stek die de organisatie in handen heeft.
Onderdeel categorie tijd
Afstandwerpen  jeugd tm 13 jaar 12:30-13:15
Eiroulette vanaf 6 jaar 13:15-14:00
Doelwerpen jeugd tm 12 jaar 14:00-14:30
Eistafette vanaf 6 jaar 14:30-15:15
Eiroulette vanaf 6 jaar 15:15-16:00
Afstandwerpen  vanaf 14 jaar  16:00-17:30
WR-poging vanaf 6 jaar  17:30-18:00
 
Internationaal
De World Egg Throwing Federation is de over-
koepelende organisatie voor alle evenementen, 
die met eiwerpen te maken hebben. Sinds de 
oprichting coördineert de Federatie de belangen 
van nationale organisaties in de hele wereld. 
Eiwerpen wordt beoefend in meer dan 35 landen, 
waardoor de federatie vergelijkbaar is met de 
FIFA. Onder meer in Ierland, Engeland, India 
Australië, Amerika, China en Argentinië kennen 
jaarlijkse kampioenschappen.

Team England
Engeland komt met een afvaardiging van 8 
personen onder leiding van Chris Johnson. 
Het Engelse team is er van overtuigd met in 
ieder geval één van de hoofdprijzen naar huis 
te gaan. Met het Engelse team komen ook de 
Pim Mulier van de Eiwerp-sport; Andy Dunlop 
mee. Als altijd ere juryvoorzitter en tevens 
president van de World Egg Throwing Fede-
ration. De Federatie waaronder de Nederlandse 
Eiwerpfederatie haar wedstrijden organiseert. 
Uniforme regels, uniforme wedstrijden, een 
gelijkwaardig strijdveld zonder corruptie waar 
de FIFA nog veel van kan leren! 

Sailability
De Stichting Open NK Eiwerpen ondersteunt 
Sailability met de inschrijfgelden van de wed-
strijden. Zondag 6 juli gaat het Engelse team 
met Sailability zeilen. De Nederlandse organi-
satie zal dan de tevens de cheque met de 
opbrengsten van het Open NK Eiwerpen aan 
Sailability overhandigen.

Veel belangstelling voor Open NK  Eiwerpen in Makkum
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Aanstaande donderdag 3 juli voert de Wylde 
Swan uit Makkum de vloot van Tall Ships aan. 
Het is de start van de beroemde Tall Ships race 
die dit jaar in Harlingen begint. Om 12.55 uur 
vaart de Wylde Swan onder grote belangstelling 
op donderdagmiddag als eerste de havenmond 
binnen. Hoog in de mast staan leerlingen die 
vanaf de ra het publiek op de kant toezwaaien. 
Aan dek de Makkumer Blues Brothers die zorgen 
voor een swingende entree. De Noorse Stats-
dread Lehmkuhl, de Clipper Stad Amsterdam, 
de Russische Mir en al de andere windjammers 
die vervolgens de haven binnenvaren zullen 
toegezongen worden vanaf de Wylde Swan. 
Dat wordt feest. Laat dat maar aan de 
Makkumers over! Op maandag 7 juli is de start 
van de Tall Ships Race op zee. Tot die tijd is er 

een fantastisch havenprogramma in Harlingen. 
Op zondag 6 juli zijn er nog plaatsen vrij om 
een dagje mee te varen met de Sail out: 
www.wyldeswan.com/charters/sail-out-harlingen/

Wylde Swan is de opvolger van de brigantijn 
'Swan fan Makkum' - die sinds 1993 mee heeft 
gedaan aan de Cutty Sark Tall Ships Race. In 
2011 was de Wylde Swan winnaar Over All 
van de Tall Ships Races en kreeg ze ook nog 
eens de prestigieuze trofee toegekend voor 
Friendship & Understanding. Onder de naam 
Masterskip Wylde Swan worden er educatieve 
oceaanreizen aangeboden voor middelbare 
scholieren. Deze programma’s zijn ontwikkeld 
in samenwerking met de provincie Fryslân.

Topzeilschoener Wylde Swan vaart trots voorop 
bij de Parade of Sail

eigen fotoeigen foto

Van 3 tot 6 juli vindt in buurgemeente Harlingen 
de Tall ships race plaats. Vanwege de omvang 
van dit festival is het voor de charterschepen 
niet mogelijk om tijdens dat weekend in 
Harlingen passagiers te laten in en ontschepen. 

Op vrijdag 4 juli  wordt daarom de haven van 
Makkum beschikbaar gesteld voor het wisselen 
van passagiers. Hierdoor kan er deze dag in 

de haven, op het haventerrein en de dorpskern, 
sprake zijn van enige verkeershinder. Om de 
eventuele overlast te beperken is er die dag 
een extra parkeer voorziening geregeld en is 
er een verkeersregelaar. Ook zijn de sanitaire 
voorzieningen continue bemand en zijn er 
op deze dag meerdere aanspreekpunten op 
de haven aanwezig om alles in goede banen 
te leiden. 

Wisseldag Harlinger zeilchartervloot op 4 juli in Makkum

Zee en strand hebben een bewezen ontspan-
nende werking, net als lezen. Lezen staat zelfs 
op nummer één van de methodes om te ont-
spannen. Wat te denken van de combinatie 
strand en een goed boek? In Makkum kan 
iedereen, jong en oud, dit ervaren! Want in de 
maanden juli en augustus is de strandbibliotheek 
op het Makkumer strand weer iedere dag 
open. Een spannende detective, een tijdschrift 
of een prentenboek, het is er allemaal en het 
is gratis. En wie het wat luxer wil, die huurt er 
een strandstoel bij!

De strandbibliotheek is dit jaar open van zater-
dag 5 juli tot en met zaterdag 30 augustus, 
iedere dag van 11.00 tot 17.00 uur. Om een 

boek te lenen bij de strandbibliotheek hoeft 
men niet lid te zijn van de bibliotheek. Het boek 
wordt immers aan het einde van de dag weer 
teruggebracht naar de strandbieb? Voor vakantie-
gangers die langer in Makkum verblijven zijn 
er speciale zomerabonnementen. Voor  5,- 
of  7,50 leent men een zomer lang maximaal 
drie of vijf boeken per keer, zo vaak als men 
wil. Ook een boek plus stoel behoort tot de 
mogelijkheden, ook handig bij een onverwacht 
strandbezoek. Iedere woensdag en zaterdag 
wordt er een leuke activiteit georganiseerd. 
Een overzicht van de activiteiten staat te lezen 
op www.strandbibliotheekmakkum.nl. Nu alleen 
nog maar hopen op veel mooi strandweer!

Vakantiegangers, dagjesmensen en Makkumers, 
op blote voeten naar de bieb!
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Na een week volop in de media te zijn geweest, was het afgelopen 
zaterdag tijd voor de uitvoering. Kon Autocross Club Makkum de ver-
wachtingen waar maken? Weersvoorspellingen, ligging van de baan, 
concurrentie met diverse regionale evenementen, niets kon de 24e 
Makkumer Autocross van slag brengen. De organisatie en met name 
het publiek kijkt terug op een zeer geslaagde dag aan circuitpark het 
Nauw. In het dorp was er niets van te merken door een gunstige wind, 
maar net buiten Makkum was het een waar spektakel. Aan belangstel-
ling geen gebrek, de cross in Makkum leeft na 16 jaar afwezigheid nog 
volop bij publiek, coureurs, sponsoren en de media. 

De cross trok door verrassend mooie weersomstandigheden, grootste 
deel van de dag zonovergoten, enorm veel publiek, (rond de 2.200 
personen). Een ongedwongen sfeer naast de baan, maar op het circuit 
een pittige en soms gewelddadige strijd om de felbegeerde punten. 
Brullende motoren, rondvliegend stof, veel gejuich en applaus maakte 
de dag tot een groot succes. De vele catering, trailers en bussen, hek-
werken en de feesttent creëerden een festivalsfeer zonder muziekpodi-
ums maar met auto’s, kranen en grondverzetmachines. Brullende 
motoren, stoere mannen en vrouwen in dikke overalls en bovendien 
stof op plekken waar het niet thuis hoort... Een divers publiek met veel 
Makkumers maar ook crossliefhebbers uit heel het land langs de hek-
ken. In ieder geval voor iedereen een bijzonder dorstig klimaat, wat 
voor een gezellige uitgelaten sfeer zorgde.

Dan de races. Per manche wer-
den alle zes categorieën afge-
werkt. Tussen 11:00 uur en 17:00 
uur een non-stop komen en gaan 
van diverse klassen en dus ook 
type auto's. Voor de kenners een 
bekend stramien, voor de meeste 
toeschouwers precies wat de toe-
schouwer wil, een divers spekta-
kel van racende auto's, buitelin-
gen, botsingen en greppelcra-
shes. In geen geval een nat pak 
wat vroeger vaak voorkwam door 
de brede volle sloten. 'Sloten vol 
met water zijn al lang niet meer 
toegestaan, veiligheidseisen zor-
gen voor een veiligere sport voor 
coureur, medewerkers en publiek, 
maar ook voor een meer professionele sport' aldus Voorzitter Harm Jan 
Cuperus. Zelfs de lokale helden die al maanden zwetend en sleutelend 
dromen van een ereronde met de rondemiss ontkomen niet aan de 
regels. 

Rond 7:00 uur arriveerde de eerste deelnemers al en konden een mooie 
plekje uitzoeken in het ruim opgezette rennerskwartier. Toen tegen 9 
uur de eerste bezoekers het terrein op kwamen keken zij uit op een 
voortreffelijk ogend circuit, ruim rennerskwartier, een prachtige tribune, 
mobiele hijskraan met daarin reclame vlaggen en een grote feesttent.

Een terecht trotse organisatie hield zaterdag om 10:45 uur de briefing 
om alle coureurs de regelgevingen en laatste instructies door te geven. 
Verrassing was dat de dag werd gestart met een defilé voor alleen 
Makkumers. – “dit kon niet uitblijven, dit hoort bij een Makkumer auto-
cross”- aldus Cuperus. Tijdens de opening stond Cuperus stil bij het 
feit dat de cross na 16 jaar weer terug was in Makkum: ‘Zonder de inzet 
van vele vrijwilligers (65 personen) en sponsoren was dit absoluut niet 
haalbaar’!

Na de voorstellingsronde begon de wedstrijddag met de standaard 
1600 klasse. Bij het vallen van de startvlag, door starter Siepie Attema, 
werd er al meteen duidelijk dat de coureurs deze cross serieus op 
pakten. Er werd gestreden om elke centimeter wat veel spektakel met 
zich mee nam. Hierna was het de beurt aan de Makkumklasse. Uniek 
aan deze crosseditie, want dit was de eerste maal dat deze klasse van 
start ging. In deze klasse streden alleen de dorpsgenoten en konden 
onderling uitvechten wie zich uiteindelijk met recht zich de snelste 
Makkumer mag noemen.

Zo ook Jesse Adema met monteur Johannes Lutgendorff. 'Met neef 
Jorn Adema als mentor en mechanische tips en trucs door leermeester 
Fokke Louwsma heeft team nummer 16 uit de standaard 1600cc een 
prima voorbereiding. Een testrit op circuit Wolsum resulteerde eerder 
dit jaar in een finaleplaats. Ook zaterdag wist Jesse zich te plaatsen 
voor de finale. Met de favorieten Karel Roorda, Sebastiaan de Haan en 
neef Jorn van Raceteam Makkum en regerend Fries kampioen Rients 
Piersma op de eerste lijn gaan 12 auto's met een noodgang op de 
eerste bocht af. In de optrekkende stofwolken blijven een aantal auto's 
gecrashed achter. De favorieten vallen een voor een uit. Makkumer 
Sebastiaan de Haan houdt het hoofd koel en krijgt de bloemen met 
rondrit voor de 3e plaats. Jesse met nummer 16 ontloopt de crashes 
en vervolgt na de herstart de finale waarin hij als 6e eindigt. In een veld 
van 26 auto's een prima debuut in Makkum! 'Takom jier doch ik wer 
mei! Daar zullen de meesten van de 110 deelnemende teams én het 
publiek het mee eens zijn.

Na drie omlopen reden alle klassen de finales. Na veel spektakel was 
Jorn Adema de uiteindelijke winnaar in de Makkumklasse. De finale 
standaard 1600 was een ieder zo ‘gebrand’, dat het mis ging in bocht 
1, een grote crash volgde, wat een neutralisatie en een complete her-
start opleverde. Uiteindelijk ging de winst naar Marco Kramer uit 
Hallum. De winst in de rodeoklasse ging naar Reinder Roorda uit 
Stiens, winnaar in de standaard 2000 ging naar Wilco van der Voorde 
uit Tytsjerk, de winst in de vrije standaard was voor Jos Steenhuis uit 

Noordbroek en na rondenlang op 
kop te hebben gelegen door Jan 
van der Iest uit Drachten begaf 
net voor het einde zijn motor het 
en de uiteindelijke winst in de 
koningsklasse was voor Bert de 
Vries uit Oude Biltzijl. 

Na de evaluatie van dit jaar zal de 
organisatie er alles aan doen om 
de 25e Makkumer Autocross 
(jubileumcross) volgend jaar te 
organiseren. Aan vrijwillige inzet 
en publieke belangstelling zal het 
zeker niet liggen. Was u er niet 
bij? Dan kunt u binnenkort, door 
medewerking van Douwe Visser 
die vanuit een hoogwerker de 

gehele wedstrijddag gefilmd heeft, de filmbeelden terug zien. Om na te 
genieten kunt u de volledige uitslagen, rondetijden, foto's en de reac-
ties nog eens rustig nalezen op www.autocrossclubmakkum.nl 

Na de cross begon het gezellige rijdersbal incl. prijsuitreiking in het 
feestpaviljoen met medewerking van DJ Silver. Hieronder de uitslagen 
nummer 1 t/m 3.

Standaard 1600 Standaard 2000
1; Marco Kramer, Hallum 1; Wilco van der Voorde, Tytsjerk
2; René Wagenaar, St Jacobip. 2; Wicher Slump, Sneek
3; Sebastiaan de Haan, Makkum 3; Hein Durk Vellema, Holwerd

Rodeo Vrije standaard
1; Reinder Roorda, Stiens 1; Jos Steenhuis, Noordbroek
2; Auke Osinga, IJlst 2; Ybe Vellema, Dokkum
3; Mark Tijsma, Heeg 3; Franke Kooistra, Opeinde

Stockcar Formule 1 Makkumklasse
1; Bert de Vries, Oude Biltzijl 1; Jorn Adema
2; Jeroen Wekema, Yde 2; Koert Jansen
3; Haye Dijkstra, Menaldum 3; Gerard Roorda

Gezien er met een digitale tijdwaarneming d.m.v. transponders in de 
wagens werd gereden was er nog een speciale prijs door ACM 
beschikbaar gesteld voor de snelste Makkumer. Met een ronde van 
19,764 ging deze unieke prijs naar de nr. 8 van de 1600 klasse, Karel 
Roorda.

Autocross maakt succesvolle rentree   Door Jetze Genee
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Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Avondrust brengt bezoek 
aan het strand

Met een groep van 33 personen inclusief 
begeleiding vertrokken we om 13.30 uur met 
de taxi richting het strand van Makkum. Een 
drietal cliënten met een scootmobiel gingen er 
zelf naartoe. Daar aangekomen gingen we op 
het terras van de Vigilante eerst een lekker 
kopje koffie / thee drinken met een stukje 
oranjekoek erbij. Hierna kon er even lekker 
gewandeld worden over de boulevard. Het 
was prachtig weer, dus het was genieten! 
Hierna nog even een drankje op het terras en 
toen rond 16.30 uur arriveerden de taxi’s weer 
om ons weer richting Avondrust te brengen. 
Het was een prachtige middag! Zo dichtbij, 
maar ontzettend leuk!

Een “voetbalkijkend” 
concert in Avondrust.
Afgelopen maandag de 23e speelde het 40 
personen sterke harmonie orkest van Hallelujah, 
op verzoek van de avondvrijwilligers, de 
‘KoffieBar van Avondrust’ in het zorgcentrum. 
Voor het eerst was het,  deze tiende keer, een 
voetbalkijkend  concert, wat wel een bijzonder 
tintje gaf aan het geheel. Zitten orkestleden 
meestal, als ze even niet  hoeven te spelen, 
toch naar de dirigent te kijken… dit jaar zaten 
ze dan achterstevoren naar de TV te kijken, 
omdat Nederland  speelde. Ik weet niet of de 
uitslag invloed had, maar ondanks dit bijzon-
dere tafereel, was het een bijzonder vrolijk 
klinkend concert, waarbij alle muziekstukken 
werden ingeleid door dirigent Nynke Jaarsma. 
Als dank kregen alle orkestleden weer een 
praktisch presentje uitgereikt, van de KoffieBar. 
Vergezeld door een hapje en een drankje van 
Avondrust, was het een geslaagde avond, zo 
aan het begin van de zomerperiode. In septem-
ber starten wij weer met de avond activiteiten 
in Avondrust. 

Namens de ‘KoffieBar’, met vriendelijke groet, 
Marcel Knijff, voorzitter

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar:

belboei@makkum.nl
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We zoeken met spoed bezorgers
voor de Makkumer Belboei.

Aanmelden /info op nummer 06-53784057 
of bezorging@makkumerbelboei.nl

Uitslagen van de Waardruiters
Op zaterdag 21 Juni was er een selectie 
wedstrijd pony’s in Sint Annaparochie, voor 
het Fries Kampioenschap. Bij de A/B pony s 
kwam Quincy Bierstedt, samen met haar pony 
Mowgli uit in de L2. In de selectieproef, waar 
2 jury s zaten haalde zij respectievelijk 180 
en 208 punten.  En percentage van 64.66%. 
Met deze punten behaalde zij een 1e plaats!! 
Quincy kan nu in Augustus naar het Fries 
Kampioenschap.

Heamiel Concours 27 t/m 29 juni 2014:
Vrijdag 27 juni Paarden Dressuur:
Klasse B:
Iris Hoekstra met Escada, 181 punten
Klasse L1:   
Jacob van der Heide met Florence, 200 punten/ 
2e prijs – 193 punten/3e prijs.
Pieternel Heeres met Bambi, 182 punten.
Annet Bruinsma met Vardau, 183 punten.
Klasse M2: 
Marieke Lombaard met Alpha Chin, 
184 – 186 punten/2e prijs.
Klasse Z1:  
Jacob van der Heide met Dancing R Jewel, resp. 
216 en 219 punten, beide goed voor 1e prijs.
Nadia den Hollander met Alwin, 201 punten/
3e prijs en 207 punten.
Klasse Z2: 
Sabine Mollema met Zharr Royal, 
1e prijs met 210 punten.

Zaterdag 28 juni Pony’s:
Dressuur: Klasse B-D/E: 
Silke de Boer met Heidenhof’s Dion, 185 punten
Klasse L1-C:   
Iris Ypma met Giorgio Armani, 195/1e prijs en 
185 punten/2e prijs.
Springen: Klasse B-D/E: 
Silke de Boer met Heidenhof’s Dion, 
4 str.p/stijl 61.
Klasse L-ABC: 
Marre Kooi met Usher, foutloze ronde, barrage 
foutloos-tijd 38,39/3e prijs
Iris Ypma met Giorgio Armani, foutloze ronde, 
barrage foutloos-tyd 42,41

Zondag 29 juni Paarden:
Dressuur: Klasse M2: 
Marieke Lombaard met Alpha Chin, 
186 punten/2e prijs.
Klasse Z1:  
Jacob van der Heide met Dancing R Jewel, 
1e prijs met 222 punten.
Klasse Z2:  
Sabien Mollema met Zharr Royal, 216 punten/ 
2e prijs en 227 punten/1e prijs.
Springen: Klasse B: 
Ellen Reekers met Varna, 4 str.p/stijl 62.

Schoolkaatsen in Leeuwarden
Wij, Indy Tuinier, Ilse Zwaagstra en Anouk Smink 
van basisschool CBS De Ark, hebben woensdag 
25 juni 2014 meegedaan aan de schoolkaats 
kampioenschappen in Leeuwarden. Wij hebben 
de 2e prijs gewonnen. Het was heel spannend 
tegen Hommerts, Anjum, Goënga en Easterein. 
Wij hebben de eerste ronde tegen Hommerts 
gekaatst, daarna tegen Anjum, in de halve finale 
tegen Goënga en in de finale tegen Easterein. 
Het was een spannende partij tegen Anjum, want 
daar was de stand 5-5 6-0. Maar jammer genoeg 
waren we niet goed genoeg om de 1e  prijs te 
winnen. De stand tegen Easterein was 5-1 6-2.
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Kv Makkum organiseert 
pearkekeatsen + barbecue!
Dit jaar voegen we iets extra’s toe aan de 
Keatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatspartij, 
die gehouden wordt op zondag 6 juli a.s. 
tijdens en na afloop van deze partij is er een 
gezellige barbecue op het veld. Men kan 
barbecuepakketjes kopen voor een schappelijk 
prijsje en heerlijk barbecueën. De te winnen 
prijzen bij het Pearkekeatsen zullen ook 
bestaan uit verrukkelijke barbecuepakketten!  
Per Pearke dient één persoon lid te zijn van de 
KV Makkum en er wordt gekaatst in een A-
en  een B-Klasse. Het kaatsen begint om 
11.00 uur. De kransen worden aangeboden 
door Pedicuresalon Monique.     
Opgeven kan t/m zaterdag 5 juli 20.00 uur in 
de kantine of bij het secretariaat 06 51071052. 
De kantinedienst wordt vandaag verzorgd door 
Tinet Tigchelaar en Lena Wijbenga v.a. 10.30 uur 
en door Jeanette Bonthuis en Greetje Twijnstra 
v.a. 15.00 uur. Kom kaatsen, kom smullen!!!

Gaast/ Ferwoude 
NK kampioen kaatsen!

Het Nederlands Kampioenschap van school-
jongens is gewonnen door Gaast Ferwoude: 
Thom Stellingwerf, Dooitze de Boer, Gerben 
de Boer. Op de lijst stonden 32 parturen. In de 
eerste omloop troffen de jongens het partuur 
van Lollum/Waaxens. Deze werden met 5-3 /6-0 
van het veld gespeeld. In deze omloop werd 
ook al een van de favorieten, Tzummarum, 
verslagen door Menaam. De tweede omloop 
was Grou aan de beurt, deze werd verslagen 
met een makkelijke 5-1 / 6-2. In omloop drie 
was Exmorra aan de beurt, ook deze party 
werd gewonnen! Dit met 5-3 / 6-4. En zo sta je 
dan ineens (misschien wel onverwacht) in de 
halve finale tegen Franeker te kaatsen. Dit was 
zeker een kanshebber voor de overwinning, 
maar tot ieders verbazing stond Gaast/ 
Ferwoude na deze party in de finale! Dit door 
een steeds sterker kaatsende Gerben aange-
vuld door een stabiele Dooitze en een zeer 
geconcentreerde Thom wisten ze de partij 
met 5-3 6-6 naar zich toe te slepen. De tegen-
stander in de finale was Makkum. Gaast /
Ferwoude had mede door een ontketende 
Gerben een vliegende start en liep naar een 
4-0 voorsprong . Hierna pakte Makkum nog 
een bordje maar op 5-1 6-4 maakte Gerben 
met een bovenslag de partij uit.

Gaast/ Ferwoude schrijft geschiedenis na het 
behalen van de winst op het NK kaatsen. 
Nooit eerder is in de historie van de club zo’n 
grote prijs gewonnen. De jongens zijn ’s 
avonds feestelijk het dorp binnen gehaald en 
op een wagen door het dorp gereden. Om 
vervolgens de avond af te sluiten in de kaats-
kantine met een hapje en drankje.

eigen fotoeigen foto
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

HEREN
Bij de heren stonden vandaag acht parturen op de 
lijst. Bij het kaatsen gaat het niet om 2x 45 minuten 
speeltijd, maar wie er het eerst 3 Spul en een Seis 
behaalt. Zo kan het zijn dat je met 5/1 achterstaat, 
maar er toch nog met de overwinning vandoor gaat. 
Dit overkwam partuur 2 met Hayo Attema, Harry v.d. 
Weerdt en Teake Koster. Zij wonnen uiteindelijk met 
5/5 – 6/6 van partuur 1 met Tjitte Folkertsma, Jacob 
(P) v.d. Weerdt en Jeroen Adema in de eerste omloop. 
Tjitte, Jacob en Jeroen bereikten in de verliezersronde 
de finale en troffen daarin het jeugdige partuur van 
Jouke Vlasblom (bijgeloot), Simen Bootsma en Lars 
Wijma, die een omloop daarvoor het ‘senioren’ 
partuur van Sietse Lenters (ingevallen), Germ v.d. 
Meer en Tonny Verweij hadden verslagen met 5/5 – 
6/2. Ook in deze finale waren zij het sterkst, Jouke, 
Simen en Lars wonnen van Tjitte, Jacob en Jeroen 
met 5/4 – 6/6.
In de winnaarsronde won het partuur van Klaas Pier 
Folkertsma, Alwin v.d. Weerdt en Leo Nauta in de 
tweede omloop van Hayo, Harry en Teake met 5/3 
– 6/2, hiermee stonden ze in de finale. Het partuur van 
Daniël Kleiterp, Klaas Bosma en Sjirk Rolsma was 
de andere finalist. Klaas Pier, Alwin en Leo hadden 
alle omlopen al gewonnen met de stand 5/3 en zo 
ook deze finale: 5/3 – 6/6. Aldus namen zij de kransen 
en de 1e prijs mee naar huis. Alles prijzen en kransen 
werden aangeboden door Huisman Dak & Zinkwerken.

Winnaarsronde:
1e Klaas Pier Folkertsma, Alwin v.d. Weerdt 
 en Leo Nauta
2e Daniël Kleiterp, Klaas Bosma en Sjirk Rolsma

Verliezersronde:
1e Jouke Vlasbloem, Simen Bootsma 
 en Lars Wijma
2e Tjitte Folkertsma, Jacob (P) v.d. Weerdt 
 en Jeroen Adema

DAMES
Er waren 8 parturen bij de dames. Elk partuur bestond 
uit twee dames. Er waren twee prijzen voor in de 
winnaarsronde en verliezersronde, eretekens en waar-
debonnen werden door de sponsor aangeboden. 
De kaatspartij ging 11:00 uur van start, de zon scheen 
al fel en het werd al rap broeierig voor de kaats dames, 
maar ondanks dat was iedereen enthousiast en fana-
tiek aan het ballen. Partuur 1: Rina Nota en Greetje 
Hiemstra kaatsten tegen partuur 2: Evelien van der 
Land en Geartsje Haijtema. De dames Evelien en 
Geartsje wonnen deze eerste partij. Partuur 3: Willy 

van der Velde en Geertina Nota stonden op het veld 
tegenover Andrea van der Velde en Anna Bosma. 
Andrea en Anna lieten duidelijk zien wie de sterksten 
waren en wonnen de partij. Partuur 5: Gretha Huisman 
en Corine Veldman moesten het opnemen tegen 
partuur6: Pietsy Altena en Boukje van der Werf. 
Helaas voor Pietsy en Boukje wonnen Gretha en 
Corine deze partij met gemak. Ook de laatste twee 
parturen konden los, partuur 7: Denise Koornstra en 
Loes Attema tegen Lena Wijbenga en Lisanne Rinia. 
Dit was een spannende partij met steeds gelijk aan 
borden, het werd dan ook 5 gelijk 6 gelijk en ieder-
een moest van het veld. Lena en Lisanne wonnen. 
Hierna volgde de tweede omloop. In de winnaars-
ronde bij de dames kaatsten partuur 2 en 4 tegen 
elkaar. Partuur 2 sloeg partuur 4 eraf met een stand 
van 5/3 6/6. Partuur 5 en 8 streden ook tegen elkaar 
in de winnaarsronde maar helaas partuur 5 kon het 
niet winnen van partuur 8 en daardoor stonden 
partuur 2 en 8 tegenover elkaar in de finale van de 
winnaarsronde.
Voor in de verliezersronde kaatsten partuur 1 en 3 
tegen elkaar en won partuur 3 met een stand van 
1/5 2/6. Partuur 6 en 7 deden ook beide hun best 
om in de finale te komen voor in de verliezersronde 
maar dat mocht niet baten voor partuur 6 dus kwa-
men partuur 3 en 7 elkaar tegen. Winnaarsronde: 
Partuur 2: Evelien van der Land en Geartsje Haijtema 
kaatsen tegen partuur 8: Lena Wijbenga en Lisanne 
Rinia. Beide parturen lieten duidelijk zien hoe goed 
ze waren en bleven alert en fanatiek. Op een gegeven 
moment vonden Evelien en Geartsje dat er wel wat 
vaart achter kon en wonnen uiteindelijk met een 
stand van 5/3 6/4 en mochten de krans in ontvangst 
nemen. Daarna hebben ze elk de krans natuurlijk 
snel aan hun gevels gehangen en konden ze hun 
prijs laten schitteren! Verliezersronde: Partuur 3: Willy 
van der Velde en Geertina Nota namen het op tegen 
partuur 7: Denise Koornstra en Loes Attema. Er 
werd leuk gekaatst en het ging eerst ook gelijk op. 
Maar Willy en Geertina waren toch even beter en 
wonnen de eerste in de verliezersronde met een 
stand van 5/3 6/0. Denise en Loes wonnen de tweede 
in de verliezersronde. Ook deze dames waren blij 
met de prijzen en gingen vrolijk naar huis. 

Winnaressen winnaarsronde:
1 Evelien van der Land, Geartsje Haijtema
2 Lena Wijbenga, Lisanne Rinia

Winnaressen verliezersronde: 
1 Willy van der Velde, Geertina Nota
2 Denise Koornstra, Loes Attema

Huisman Dak & Zinkwerken Ledenpartij Zondag 22 juni

Een drukke week voor de 
jeugd van KV Makkum
Op zaterdag 21 juni het NK voor schooljongens en 
schoolmeisjes. Dit resulteerde in een mooie 2de plek 
en de overwinning voor de meisjes. De volgende 
dag de Huisman Dak& Zinkwerken Ledenpartij. Bij de 
welpen/pupillen waren er 5 partuur. In de winnaars-
finale stonden Niels & Ilse tegenover Siebren & Chantal. 
Eerstgenoemden wonnen met 5-1. In de verliezers-
finale stonden Tjerk & Alberdine tegenover Wybren 
& Lieke deze werd met 5-3 gewonnen door Tjerk 
c.s. Bij de schooljeugd 4 partuur dus poulekaatsen. 
Christiaan & Jelien verloren al hun partijen. Abe & 
Boukje wonnen 1 partij dus ook zij geen prijs. Danny 
& Lobke namen het in de finale op tegen Niels & 
Amber. Niels c.s. bleken te sterk en dus namen zij 
de krans mee naar huis.

Uitslag Welpen/Pupillen
1e Niels Roorda & Ilse Zwaagstra                                                                                                           
2e prijs Siebren Hoekstra & Chantal de Witte                                                                                                                    

Verliezersronde
1e Tjerk Walinga & Alberdine Groen
2e Wybren Walinga & Lieke van Loon

Uitslag Schooljeugd
1e Niels Miedema & Amber Nauta                                                                                                       
2e Danny Hoogeveen & Lobke Vlasbloem

Op dinsdag 24 juni geen training maar een WK 
avond. Er waren allerlei spelletjes met bal die iedere 
groep moest doen. Vele jeugdleden hadden zich in 
het oranje uitgedost. Hierbij was de 1ste prijs voor 
Alberdine, 2de prijs Jacob en 3de prijs Siebren voor 
de mooist verklede jeugd. Ook alle groepen kregen 
een prijs. Deze avond werd georganiseerd door Klaas 
Folkertsma en Jouke Vlasbloem. Super gedaan 
mannen het was een fantastische avond.

Op woensdag 24 juni voor de beginners een spel-
middag. Over het gehele veld stonden kleurrijke 
spelletjes met water, ballen, etc. voor de jeugd klaar. 
Het zonnetje scheen en je zag een ieder genieten. 
Iedere deelnemer kreeg aan het einde een prijs mee 
naar huis. Deze middag werd georganiseerd door 
Gretha Huisman, Geertina Nota en Anna Bosma. 
Hartelijk dank dames het zag er top uit. Ook deze 
middag de kleine welpenpartij. Hierbij een deel-
name van 7 partuur. Er werd in twee poules gekaatst. 
In poule A verloren Arjen & Femke met goed kaatsten 
hun 3 partijen. Jesse & Nienke wonnen 2 partijen. 
Ruben & Chelsea wonnen 2 partijen en mochten 
met 17 eersten nog kaatsen om de 3de en 4de plek. 
Clive & Yildau wonnen ook 2 partijen zij behaalden 
18 eersten en stonden dus in de finale. In Poule B 
verloren Luuk & Dominique nipt hun beide partijen. 
Romy & Wendy & Yu-Wei wonnen 1 partij en mochten 
nog kaatsen voor een 3de of 4de plaats. Elke & 
Lenthe wonnen beide partijen en stonden ook in de 
finale. Om de 3de en 4de plaats bleken Ruben cs te 
sterk te zijn voor Wendy & Romy. ( zonder Yu-Wei). 
In de finale waren Clive c.s. te sterk en wonnen met 
5-2. Wij bedanken alle vrijwilligers die ons op deze 
dagen hebben geholpen.

Uitslag
1e Clive v.d Weerdt & Yildau v.d Logt                                                                                                   
2e Elke de Witte & Lenthe Groen                                                                                                                          
3e Ruben Tjeerdema & Chelsea v.d Zwaag                                                                                             
4e Romy Cuperus & Wendy Adema

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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GEVONDEN

GEVRAAGD

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Mammoet skelter incl. 2e zitje en aanhang-
wagen. Skelter is gebruikt! Vraagprijs  125,- 
tel. 06-10877364

Wie spaart er nog meer voetbalplaatjes, om het 
album vol te krijgen. Eventueel ruilen woensdag 
2 juli vanaf 14.00 uur, op de Geep 7 ook te 
koop; 10 voor  1,00. Xander Nauta

Fietssleutel  gevonden op 26 juni jl. bij de 
Cornwerdermolen. Bel de molenaar op 0515 
– 232392

Makkum, Buren, 5 juni: Cypersgrijze poes met 
o.a. wit befje en voetjes, 1 jaar oud. 
Makkum, water tussen Vallaat en Voorstraat: 
Zwarte of grijze kat, hoog op de poten. 
Foto www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

In De Geep, een Trainingsjack kleur groen 
opschrift ¨Nine B teen¨ af te halen. De Geep 
19 Makkum.

Kaatsers die zaterdag niet hoeven te kaatsen 
zijn van harte welkom voor het afstandsgooien 
en de Wereldrecord poging vanaf 16.00 uur 
op de Markt in Makkum.

De organisatie druk op zoek is naar eidoosjes 
van 6 stuks of 10 stuks. U deze zaterdagochtend 
tot 12:00 uur op het Plein af kan geven aan de 
organisatie.

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje
Gezien in Makkum

Mede dankzij Plaatselijk Belang en de Gemeente kunnen de kinderen in de Verzetsbuurt nu 
ook spelen in een nieuwe speeltuin.

Bezorging Belboei
Afgelopen woensdag hebben 5 vaste bezorgers 
de laatste Belboei bij jullie in de bus gedaan. 
Heel jammer vinden wij het maar helaas liet het 
nieuwe bestuur ons weinig tot eigenlijk geen keus. 
Het is geen kwestie van de hoeveelheid geld, 
maar de manier waarop wij dat in het vervolg 
moesten ontvangen. Hier konden wij in onze 
situatie niet mee akkoord gaan. Zonde natuurlijk 
want aan jullie heeft het niet gelegen. We hebben 
samen heel wat beleefd. Een praatje hier en daar 
met een lach en een traan. Samen hadden wij 
het er even over wat er zoal in Makkum gebeurde 
en nog stond te gebeuren. Het zal ons nog lang 
bijblijven. Toch hopen wij dat er weer andere vaste 
bezorgers gevonden zullen worden die jullie ook 
weer tijdig de Belboei in de bus zullen brengen. 

Tot ziens in Makkum. 
Ytje, Dineke, Lieuwe, Jacob en Rita.

Terherne, 28 juni - Al de hele week houden een 
aantal dames het weer in de gaten. Vorig jaar was 
het door de enorme harde wind een erg zware 
race. De berichten lijken nu qua windkracht een 
stuk gunstiger. Als we echter bij het paviljoen aan 
komen, zien we witte kopjes op het meer. Oei...dat 
ziet er pittig uit! Maar het is niet koud én het zon-
netje schijnt. We nestelen ons ontspannen op een 
loungebank met een kop koffie en een plak cake. 
Volgens de voorspellingen wordt het een regen-
achtige dag. We kunnen nu nog genieten van het 
mooie weer! We hebben er zin in! De race is 18 
kilometer en verwachten er ongeveer 2 uur en 15 
minuten over te doen. Vandaag hebben we de 
volgende opstelling: stuur is Hendrikes, Hinke en 
Linda op slag, Zwaan en Jolande op bankje 2, 
daarachter Djoke en Tessa, en Angelique en Jeanet 
in de boeg. We hebben vandaag startnummer 10, 
één minuut achter de Rode Draak. Als zij gestart 
zijn, roeien we rustig op naar de startlijn. Met de 
puntjes van de riemen in het water liggen we te 
wachten op het startsignaal en ondertussen wordt 
er wat achtergrondinformatie over ons omgeroepen. 
En dan mogen wij ook eindelijk los! 

We hebben weer een prima start! Het water van 
het Sneekermeer golft aardig. We moeten ons 
goed concentreren op de slag. Af en toe vliegen 
de spetters ons om de oren. Als dit een voorbode 
is op wat nog moet komen dan hebben we er een 
behoorlijke kluif aan vandaag. We laten ons niet 
gek maken en komen vrij snel in ons wedstrijdrit-
me. Op de Zoutepoel halen we de Oksewiel 2 en 
de Mare Australis in. Het gaat heerlijk, nu richting 
de Heerenzijlbrug. Hier staat heel wat publiek om 
alle sloepen aan te moedigen. We moeten nu het 
Akkrummerrak door, hier wordt het meteen een 
stuk warmer. Bij het Kameleoneiland komen de 
dames van d'Isela ons voorbij stuiven. We kunnen 
ons er maar even aan optrekken en moeten ze 
dan laten gaan. Ondertussen ligt de Trewes 3 nog 
vlak voor ons. “Het is ongeveer 2 en een halve 
sloeplengtes, mooi houden zo!”, roept Hendrikes. 
Dan zetten we weer koers richting de brug en zijn 
dan over de helft van de route. Dan zien we de 
dames van d'Isela voor ons een andere route 
nemen. Even is er verwarring, zitten zij fout, of zijn 
wij het? Hendrikes stelt ons gerust en meldt dat wij 
de juisten route hebben. “Concentreer je weer op 
je slag en ga door”. We doen nog kort een eet- en 
drinkronde. Dit is handig voor de brug, want we 
krijgen daarna een flink stukje tegenwind. 

Wederom staat er veel publiek op de Heerenzijlbrug 
en we horen Emiel en Froukje (de man en dochter 
van Zwaan) naar ons roepen. Wat fijn! Dat geeft 
altijd een positieve boost! Angelique wordt er zelfs 
wat emotioneel van. Onder de brug gaat nu bak-
boord langszij en roeit stuurboord door. Dit keer 
gaat het niet helemaal vlekkeloos en moeten we 
goed uitkijken dat we de brug niet raken. Gelukkig 
hebben we geen averij en kunnen we het goed 
oppakken. De Trewes 3 hebben we nog steeds in 
onze ooghoek en we roeien mooi met ze op. Boven 
ons wordt de lucht dreigend. Donkere onweers-
wolken stapelen zich op. Linda ziet een flits en we 
horen een donderslag. Oei...komt nu het akelige 
weer wat voorspelt wordt? Angelique spoort ons 
aan “kom op meiden, voor de bui binnen!”. 
Gelukkig blijft het droog! De laatste keerboei komt 
in zicht en dan hebben we de laatste 500 meter 
richting de finish de wind helemaal mee. Op naar 
die finish! We horen de Trewes 3 voor ons finishen 
en weten dat we er nu ook snel zijn. Na 2 uur en 5 
minuten zijn we binnen. Prachtig! 

Wat hebben we het goed gedaan. Iedereen heeft 
ook heerlijk geroeid, dit voelt goed! We dobberen 
naar het ponton waar we aanleggen. We nemen 
de tijd om de wedstrijd na te bespreken en te 
genieten. Hendrikes en ook Emiel heeft een koel-
box vol lekkere dingen mee. Ook om te vieren dat 
we met de HT 6e zijn geworden i.p.v. 8e. Tessa 
bewondert na de race nog eens onze mooie 
sloep. “Het is net of ik op een cruiseschip het meer 
over ga” zegt ze. We genieten van de lekkere dingen 
van de BBQ en een frietje of hamburger. Vol span-
ning wachten we op de uitslag. Om 17.00 uur is 
het dan zo ver. Als we horen dat de Beluga 2e is 
geworden in onze klasse (1e klasse), weten we 
eigenlijk al dat wij 1e zijn. En ja hoor! We horen 
ons naam bij het uitreiken van de We zijn 1e 
geworden in de 1e klasse. Wederom een succes! 
Superblij nemen we de beker in ontvangst. Bij het 
uitreiken van de 1e prijs overall (alle klasses door-
elkaar) wordt het ook spannend. En dan horen we 
onze naam nog een keer! Ook hier zijn 1e van alle 
dames geworden! Hier mogen we een prachtige 
riem voor in ontvangst nemen. Djoke is helemaal 
blij, “we hebben een peddel gewonnen!” roept ze. 
Ook krijgen we een prachtig teambuildingsdag 
aan geboden voor het hele team. Dat is nog eens 
een leuke prijs! We blijven nog even lekker nage-
nieten. We proosten op ons succes en dansen op 
de live muziek in het Paviljoen.

IJsselmeerminnen winnen Kameleonrace!


