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E r is hoop voor het korfbal.
Die hoop is vooral gestoeld
op het succes van fusieclubs
als LDODK, Mid-Fryslân,

maar ook op dat van KF De Wâlden.
Sportief gezien geen absolute hoog-
vlieger, maar met 334 leden is het
wel de grootste korfbalvereniging
van Fryslân. De club uit de Trynwâl-
den en omstreken (Oen-tsjerk, Gyts-
jerk, Tytsjerk, Aldtsjerk, Mûnein,
Ryptsjerk, Roodkerk en Wyns) ont-
stond in 2014 na een fusie tussen
DFD (De Fiif Doarpen) uit Oentsjerk
en kv Tietjerk.

Lucas Talsma (67) uit Gytsjerk was
destijds actief betrokken bij de tot-
standkoming van de fusie. ,,In fúzje
wie yn dy tiid net iens absolute need-
saak. Dat it der dochs fan kaam,
kinst fergelykje mei it krijen fan in
relaasje. Earst wie der wat sjans en
op in bepaald stuit waard it wat
konkreter. In kommisje hat doe
útsocht wat der mooglik wie.”

En wat bleek? De tijd was er rijp
voor. Talsma: ,,Kwa kultuer leine
beide klups al hiel ticht by elkoar. En
op dat stuit koene beide klups ek
noch op basis fan lykweardigens
ynstappe. It wie doe dus in kwestje
fan trochpakke. Wy hawwe tsjin de
leden fan beide klups sein: ‘net oan
dysels tinke, net oan it ferline, ek net
oan it heden, mar allinnich mar oan
de takomst fan it kuorbaljen yn de
Trynwâlden’. En wat soe dan it bêste
wêze?”

Een succesnummer

De fusie is een succesnummer ge-

bleken. Het ledenaantal in Tytsjerk is
weliswaar licht gedaald, maar in
totaliteit is KF De Wâlden, dat twee
jaar geleden een kunstgrasveld in
gebruik nam, een stabiele vereniging
met 22 teams in competitie, waar-
onder een Midweek, een G-team en
zestien jeugdteams. ,,De klup is hiel
goed mei de jongerein dwaande”,
vindt Talsma.

Als verenigingscoach ondersteunt
Talsma in het Noorden tal van clubs
die een samenwerking of een fusie
overwegen. ,,Ik sjoch it kuorbaljen
út Fryslân net ferdwinen, mar it
wurdt al minder. Dêrom moatte je
op ’e tiid de beakens fersette en net
yn nostalgy hingjen bliuwe. Net
trochmodderje, mar aksje. As je
gearwurkje is de kâns grutter dat it
earste op in heger nivo spyljen bliu-
we kin. Dat jout sa’n klup dan ek wer
wat mear útstrieling. Boppedat kin
de jongerein yn it eigen doarp spyl-
jen bliuwe. En hast te min, dan kinst
in komby-team meitsje.”

Volgens de Gytsjerker is samen-
werken de sleutel tot succes. ,,De
jongerein kiest hieltiden faker foar
in yndividuele sport. De teamsporten
komme dêrtroch ûnder druk te
stean. En dat wylst it foar de ûntwik-
keling fan in bern no krekt sa goed is
om in teamsport te dwaan omdat se
dan learre om it mei-inoar te dwaan.
En dan is kuorbaljen ek nochris in
mingde sport. Dat jout in oare sfear.
It giet der by it kuorbaljen oer it
generaal hiel gemoedlik oan ta.”

Weg uit de dorpen

In 1972 telde Fryslân 91 korfbalver-
enigingen. Exact een halve eeuw
later zijn daar, zoals gezegd, nog 57
van over. Met name in de kleinere
dorpen is de korfbalsport verdwe-
nen. In dorpen en steden als Ter
Idzard (Advendo), Lekkum (Meeu-
wen), Aldeboarn (Oldeboorn), Nij-
eholtpade (Vios), Wyns (Blauw
Wit’31), Luxwoude (Luxia), Oude
Bildtzijl (DTG), Nijeberkoop (DES),
Hilaard (LenF), Wytgaard (Mid Frys-
lân), Vitesse’74 (Franeker), Marsum
(SSS’70), Harlingen (Frisia), De Wes-
tereen (Zwaagwesteinde), Warfster-
molen (De Lauwers), Boornbergum
(ODA), Appelscha (AVVLO), Boyl
(DOS), Haulerwijk (ADO), Makkinga
(Sportclub), Scharnegoutum (SVS),
Kootstertille (SVK) en Gersloot (MI)
zijn de clubs ter ziele gegaan. De
verenigingen, ook die clubs die na
1972 zijn opgericht en het hoofd
toch niet boven water konden hou-
den, leven enkel nog voort in de
herinnering van de oudere inwoners.

Zoals bij Bennie Schuurman (60) uit
Wytgaard, die door zijn ouders direct
als lid is ingeschreven toen er in het
dorp in 1973 een korfbalclub (Mid
Fryslân) werd opgericht. ,,Dêr wie yn
dy tiid grut ferlet fan. Utsein it keat-

sen wiene der op it doarp gjin bûten-
aktiviteiten. Foar it fuotbaljen moas-
ten de bern nei Wurdum ta.” Schuur-
man bewaart warme herinneringen
aan de tijd dat Mid Fryslân in Wyt-
gaard een voortrekkersrol had. ,,Ton-
gersdeitejûn traine op it fjild en
sneons de wedstriden. De jeugd krige
yn it skoft in beker limonade fan fêste
frijwilliger Theo Pijper en dy draafde
middeis wer op mei in tsjettel tee foar
de senioarewedstriid. Yn de winter
spilen wy de thúswedstriden yn de
âlde Frieslandhal. Dêr wie doe op
freeds noch de feemerk en in dei letter
spielen wy yn de iiskâlde hallen mei
de stront noch op de betonnen flier-
ren ús wedstriden. Dat hat hiel wat
skaafplakken en oare ûngemakken
oplevere. In hichtepunt wie alle jier-
ren wer it ‘Drie Provinciën Toernooi’
yn Appelskea.”

Halverwege de jaren tachtig werd de
stekker uit Mid Fryslân (de naam leeft
nu voort in Grou, Redzum, Warten en
Akkrum) getrokken. ,,It doarp hie in
gymnastykseal krigen en doe koe de
kuorbalklup net mear opwrakselje
tsjin de follybalklup. It tal leden fan de
kuorbalklup rûn werom en doe waard
it hieltiten lestiger om sneons seis
manlju en seis froulju foar in wed-

stryd by inoar krijen. It wie noch de
tiid fan trije fakken yn it kuorbal.”
,,Mar wat bliuwt, binne de moaie
oantinkens”, zo vervolgt Schuurman.
,,Yn it foarste plak oantinkens oan in
moaie sport dy’t der yn dy tiid yn
Wytgaard foar soarge dat jonges en
famkes in mienskiplike sport beoe-
fenje koene op eigen doarp en dêr-
foar net nei de ‘grutte’ stêd hoegden.
Mar tiden hawwe tiden en neffens
my hawwe de minsken op it doarp
der net lang rouwich om west dat de
klup ferdwûn wie. Op in lyts doarp
as Wytgaard is der no ienkear mar
plak foar in beheind tal ferienings.”

Een slechte zaak

In deze tijd had het korfbal in Wyt-
gaard zich ongetwijfeld aangesloten
bij het ‘bolwerk’ met de identieke
naam. Maar goed, die kans is ver-
keken. ‘Korfbalgoeroe’ Reint Oostra
(75) uit Wolvega ziet in het model
van Mid-Fryslân hoe dan ook de
toekomst. Minder te spreken is Oo-
stra over het beleid dat topclubs
zoals LDODK dat voeren. ,,Ze romen
alles in de verre omgeving van Gorre-
dijk af door de beste spelers naar
zich toe te trekken. Bij de senioren is
het nog tot daaraan toe, maar bij de

jeugd is het een slechte zaak. Haal
die niet weg uit hun sociale om-
geving. Ook het KNKV, dat zich ove-
rigens best wat soepeler zou mogen
opstellen richting breedtekorfbal,
samenwerkingsvormen en combi-
teams, pleit ervoor om kleine clubs
meer lucht te geven. Wat als er in die
dorpen straks geen korfbal meer is?
Dan hebben de sporadische regi-
otopclubs buiten de Randstad als een
LDODK zelf ook een groot pro-
bleem.”

Oostra, die al sinds 1963 als vrijwilli-
ger in allerlei functies actief is voor
korfbalvereniging SCO uit Oldeholt-
pade en die ook nog altijd als
scheidsrechter actief is, mag een
kenner van het korfbal in Oost- en
Weststellingwerf genoemd worden.
De Wolvegaster ziet het tekort van
jongens/mannen als een groot pro-
bleem. ,,Daardoor is er een forse
concurrentiestrijd gaande tussen
clubs om die jongens binnen te ha-
len.” Maar er is meer waar Oostra
zich zorgen over maakt. ,,De jeugd
van tegenwoordig is zo vluchtig. Na
een paar jaar korfballen willen ze
weer wat anders. Dit ‘zap-gedrag’ zie
je trouwens niet alleen in het korf-
bal, maar ook in relaties en in het
werk. Het wordt steeds lastiger om
mensen voor langere tijd aan je te
binden.” En wat de Stellingwerven
betreft: ,,Om weer iets terug te krij-
gen van het korfbalbolwerk van
weleer en om weerstand te bieden
aan de zuigkracht van een LDODK en
DOS’46 moet er meer worden sa-
mengewerkt.”

De Fryske Marren

In de gemeente De Fryske Marren,
met DTG (Wyckel), Harich, Lemmer
en Joure als vertegenwoordigers van
de korfbalsport, zijn afgelopen zo-
mer met de eerste editie van de ‘Frys-
ke Marren Cup’ voor senioren ook de
eerste stappen gezet om tot samen-
werking te komen. ,,As de trend yn it
Fryske kuorbaljen him trochset mei
hieltyd minder leden – ik hoopje it
net – dan sille je inoar fine moatte yn
gearwurking”, zo is de overtuiging
van DTG-voorzitter Trientsje Ros-
kam-Aukema (61). 

,,Troch gearwurking – ik praat net
oer in fúzje – kinne wy inoar fer-
sterke. Dêr bin ik wis fan.” Met een
samenwerkingsverband zou je vol-
gens Roskam-Aukema ook meer
invloed op de politiek kunnen uit-
oefenen. Zo hebben zowel Harich als
DTG groot belang bij een sporthal of
een multifunctioneel centrum dat
aan de eisen van de huidige tijd vol-
doet. ,,Wy binne der al in pear jier
mei oare partijen en de gemeente
oer yn petear, mar it hat noch neat
opsmiten. Dat is spitich, want wol it
kuorbaljen bestean bliuwe dan moat
it sichtber wêze.”

Wordt Kwiek

Dat zichtbaar zijn is in Jubbega nog
steeds het geval, al heeft Wordt
Kwiek al lang niet meer de naam en
faam van vroegere tijden toen het
tegen de Nederlandse top aanschurk-
te. De club telt anno 2022 nog twee
breedteteams (zondag senioren en
een Midweek), maar vanwege een
dalend ledenaantal en een verstoord
evenwicht tussen het aantal dames
en het aantal heren ontbreekt het al
een paar jaar met de senioren in de
‘echte’ competitie van de korfbal-

bond KNKV.
De hoop in Jubbega is gericht op de
jeugd. ,,Wy hawwe op dit stuit njog-
gen jeugdtiims”, zo zegt Reina van
der Wielen (38), bestuurslid van
Wordt Kwiek. ,,Dat is prima. Wy
soene dêrom oer in pear jier graach
mei in senioareteam werom yn
kompetysje wolle. Mar goed, de
âldste bern fleane aanst út nei Eind-
hoven, Amsterdam of wit ik wêr
hinne om te studearjen. En as se
wykeins weromkomme wolle om te
baljen, dan moatte je se wol wat
biede kinne. En dat kinne wy op dit
stuit net.”

Ofschoon Wordt Kwiek met geen
enkele omliggende korfbalclub een
officieel samenwerkingsverband
heeft, wordt er – met name op het
gebied van het ‘uitwisselen’ van
spelers om een team compleet te
krijgen – op ad-hocbasis wel veel
gedaan. In die samenwerking wor-
den ook ‘grote spelers’ als LDODK
en SCO (Oldeholtpade) betrokken.
Van der Wielen: ,,De ôfspraak dy’t
wy makke hawwe, is dat der dan net
oan ús jeugdspilers ‘lutsen’ wurdt.
Mar wa’t goed kuorbalje kin en sels
graach hegerop wol, moat fansels
wol de romte krije om dy kant op te
gean.”

De Lege Geaen

Waar ook nog altijd gekorfbald
wordt is in De Lege Geaen (De Lage
Streken) van Fryslân, met als kern
de dorpen Sibrandabuorren, Ter-
soal, Gau, Goënga, Raerd, Poppen-
wier en Offingawier. Al is ‘gekorf-
bald’ in dit verband een groot

woord: met Tjeerd de Groot, Marten
Castelein, Beitske Fokkens en Tine-
ke Landman telt de gelijknamige
korfbalvereniging De Lege Geaen
namelijk nog slechts vier (vetera-
nen)leden. Gedurende het zaalkorf-
balseizoen (oktober tot en met
maart) traint dit kwartet, soms aan-
gevuld met een liefhebber, in sport-
hal ’t Mingeltsje yn Sibrandabuor-
ren.

,,Alle tiisdeitejûns in oerke”, zo
weet Gerrit van der Leeuw (54),
secretaris van De Lege Geaen. ,,En
mear as it kuorbaljen giet it harren,
allegear fyftichplussers, om de sosja-
le kontakten. Wy binne in ‘sliepen-
de’ feriening, besteane allinnich
noch mar op papier.”

Met de moed der wanhoop, en mis-
schien ook wel tegen beter weten
in, hoopt de in Tersoal woonachtige
Van der Leeuw dat DLG ooit weer
zal ‘ontwaken’. Samen met voorzit-
ter Jan de Groot uit Gau en penning-
meester Petra Klos uit Sibranda-
buorren worden alle registers open-
getrokken om het korfbal aan de

boorden van de vroegere Middelzee
nieuw leven in te blazen. ,,Je hawwe
tsjintwurdich by de jongerein it
fjouwer-tsjin-fjouwerkuorbaljen.
Wat soe it prachtich wêze as wy hjir
wer sa’n jeugdploechje foarmje
kinne soene.”

Met clinics en andere activiteiten
hopen Van der Leeuw en consorten
de jeugd warm te maken voor de
korfbalsport. ,,It falt noch net ta.
Eartiids wie it hiel simpel. It keatsen
wie der fan 30 april oant 1 septim-
ber en tusken 1 septimber en 30
april waard der kuorballe. Mar
tsjintwurdich fuotbalje in soad
bern, ek famkes, yn Skearnegoutum
of Jirnsum en as se dat net dogge
kinne se noch wol in hiel soad oare
kanten út.”

Nog geen twintig jaar geleden
schurkte De Lege Geaen met het
eerste team tegen de top van Neder-
land aan. ‘De Lege Geaen, Fries fami-
liebedrijf’, zo kopte Dagblad Trouw
op 19 november 2002. In Sibranda-
buorren was een unieke lichting
korfballers opgestaan en onder
leiding van de Klossen (Jolanda en
Eduard Klos), de Van der Kooijen
(Janneke en Marco van der Kooij) en
de Fokkens (Ruurd en Anita) was De
Lege Geaen opgeklommen naar de
hoofdklasse, het op een na hoogste
niveau in Nederland.

Yn de nederklits

,,It wiene de absolute gloarjejierren
fan de klup”, aldus Van der Leeuw.
,,Wy libben yn in rûs. Wy lieten
sjen wêr’t in lytse klup grut yn
wêze kin. Mar tagelyk fergetten wy
de ûnderlaach. Dêrtroch binne wy
geweldich op ús bek gien. Want ja,
de topspilers fan doe woene op it
lêst ek wol ‘huisje, boompje, beest-
je’. En doe rekke de klup yn de
nederklits.”
Opgeven staat niet in het handboek
van de club. Van der Leeuw: ,,Wy
besykje fan alles. As klup hawwe wy
finansjeel altiten goed buorke. Dêr-
om hawwe wy yn 2020 en 2021 oan
Sibrandabuorren, Tersoal, Gau,
Goaiïngea, Raerd, Poppenwier en
Offenwier, de doarpen dêr’t eartiids
ús leden weikamen, twa kear twatû-
zen euro skinke kinnen. ,,It jild
moast nei de jongerein ta gean, dat
wie de iennige eask”, aldus Van der
Leeuw.

De in totaal 28.000 euro van De Lege
Geaen werd door de zeven dorpen
dankbaar in ontvangst genomen.
Van der Leeuw: ,,De jongerein fan
Gau hat in lûdynstallaasje foar it
jeugdhonk oanskaft, Raerd hat it
jild brûkt foar it opknappen fan de
gymnastykseal, Poppenwier hat in
nij tastel foar de boarterstún keapje
kinnen en yn Tersoal en Sibranda-
buorren binne der by de doarps-
feesten bernemiddeis mei bekosti-
ge.”

Alle goede bedoelingen ten spijt,
een groepje nieuwe jeugdleden
leverde het De Lege Geaen nog niet
op. ,,Mar wy jouwe de hoop net op”,
aldus Van der Leeuw. ,,It fjild, de
peallen, de kuorren, de linen en de
ballen: alles is der noch. As it moat,
kinne wy moarn wer los.”

Met dank aan Geert Keuning uit Leeu-
warden, korfbalhistoricus en auteur van
het boek Het begin en de vroege ont-
wikkeling van korfbal in Friesland
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Wat bliuwt,
binne de

moaie
oantinkens

oan it
kuorbaljen

yn
Wytgaard

Bennie Schuurman

Op tal van plekken
in Fryslân wordt al
volop samenge-
werkt teneinde de
sport in het dorp
levend te houden.
Zo was de fusie
vorig jaar tussen
Quick’21 uit Oudega
(Sm.) en V&V uit
Garyp de laatste
op de inmiddels
lange lijst van
eenwordingen.
Ook tal van andere
clubs hebben de
handen ineenge-
slagen en komen
met de senioren-
teams en vaak
ook met de jeugd
in gezamenlijk
verband in de
competitie uit.
Dat geldt voor Wêz
Handich (Rotteval-
le), DOW (Easter-
mar) en TFS
(Drachtstercom-
pagnie), voor
Oerterp en VKC
(Siegerswoude),
voor Invicta (Kol-
lum) en Frigro
(Gerkesklooster)
en voor It Fean
(Surhuisterveen)
en Boelenslaan. In
Zuidoost-Fryslân
heeft zelfs een
kwartet clubs
elkaar gevonden.
VZK (Haule), DIO
(Oosterwolde),
Donkerbroek en
ODIS (Elsloo),
afgekort als VDDO,
komen praktisch in
de volle breedte
van de clubs geza-
menlijk in compe-
titieverband uit.

Help!
Het korfbal

verdwijnt uit
Fryslân 

ONDERZOEK KORFBAL 

Edward Jorna 

De korfbalsport verdwijnt in hoog tempo 
uit de Friese steden en dorpen. In veertig

jaar tijd is het aantal korfballers in Fryslân
gehalveerd en het einde van de teloorgang
lijkt nog niet in zicht. Maar er is ook hoop.

„Op ’e tiid de beakens fersette en net yn 
nostalgy hingjen bliuwe.”

It fjild, de peallen, de
kuorren, de linen en de
ballen: alles is der noch.

As it moat kinne wy
moarn wer los

Gerrit van der Leeuw


