
Kaatsen,baken incommerciële sportwereld

GerarddenElt
Franeker

In een zomerwaarinhet draait omette-
lijkemiljardeneuro’s inde sportecono-
miekijkt vrijwel niemandomnaarde
PermanenteCommissie (PC)der Fra-
nekerKaatspartij, beter bekendals het
Wimbledon vanhet kaatsen.DeFriezen
inFranekerweerstaanmethet oudste
sportevenement terwereld—gehouden
sinds 1853—de verlokkingen vanhet
grote geld.

Sponsoring?Het kaatsveld op It
Sjûkelânblijftwoensdag3 augustus
verschoond van reclameborden. Tv-rech-
ten?De regionale omroepenenkranten
gaanhungangmaar.Overheidssub-
sidie?Debouwvandegehuurde, de-
montabele tribunes voor zevenduizend
toeschouwerswordt geheel uit de recette
bekostigd.

Beoogd voorzitter IdsHellinga vande
organiserendePermanenteCommissie,
al ruimanderhalve eeuworganisator van
het bekendste kaatsevenement, rekent
voordat het hele evenementbinneneen
begroting van circa €150.000past.Met
entreeprijzen tussende€18 en€35 is het
hele evenementbekostigd.De tribune zit
altijd vol. 10%vandebegroting (€15.000)
gaat opaanprijzengeld, dat volgens tra-
ditie deelswordt uitbetaald in gouden
tientjes.

‘Wehouden vast aande tradities van
het oudstenogbestaande sportevene-

Sprookjesachtige
aankleding van de
jaarlijks kaatswedstrijd
in Franeker. Op de
foto hiernaast een
kaatshandschoen.
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Het oudste
sportevenement
ter wereld,
gehouden sinds
1853, weerstaat
nog steeds de
verlokkingen
van het grote
geld en
koestert zijn
zelfstandigheid

ment terwereld’, betoogtHellinga. ‘We
zijnouderdanWimbledonenouderdan
deTourdeFrance, dat is allemaal uitge-
zocht.’Waardie sportevenementen zijn
meegegroeidmethet grote geld ende
commercie, koesterendeFriezen juist
het behoud vanhunonafhankelijkheid.
Er zijn inhet verledenwel bierbrouwers
langs geweest diemetdegeldbuidel
rammelden,maardaar gingengene-
raties vanbestuurdersniet op in. ‘We
willenhet puur en zuiver houdenen
onze sport niet doorhet grote geld laten
beïnvloeden’, luidt de verklaring van
Hellinga.

Toch valt het economischbelang
vandePCvoor een stad als Franeker
met 13.000 inwonersniet tenegeren.
Erwordt opdehoogtijdag volgens een
rekensomvanHellinga circa €2,5mln
stukgeslagen.Opdezedag trekken
25.000bezoekersnaar Franeker, die
gemiddeld rondde€100perpersoon
besteden indehoreca, opdekermis en
indewinkels.

Vandie economische spin-off profi-
teert deorganisatie vandePCniet.Hoeft
ookniet, vindtHellinga. ‘DePC is een
niet-commercieel circus.’ Dat dehoreca
juist goede zakendoet, het zij zo.Daar
heeft dewordingsgeschiedenis vande
PCallesmee temaken.Het evenement
ismedeopgezet door kasteleins enheeft
de tanddes tijds goeddoorstaan.

Een vandebedrijvendiehetmeest
profiteren, is het oudste studentencafé

vanNederland,DeBogt fenGuné (1585),
eeuwenlang verbondenaandeAcademie
vanFriesland inFraneker (1585-1843).
Het café, opzij vanhet veld It Sjûkelân,
draait tijdenshet kaatsevenement een
topomzet. Verhalendat ‘DeBogt’ 90%
vande jaaromzet binnenhaalt, noemt
uitbater AllardHutten ‘sterk overdre-
ven’. Eendagmet regenkan zo50%aan
bierverkoop schelen.Opeendagmet
zon schuimthet bier doorde straten.

‘Erwordtweleens gezegddatDeBogt
alleenopdePCdraait.Misschienwas
dat vroeger zo.MaardePCheeft natuur-
lijkwel eenaardig aandeel indeomzet’,
erkent hij.

Met zestigman, onderwie veel inval-
krachten en vrijwilligers, probeert hij
woensdag te voldoenaandeoneindige
vraagnaar bier.Dat is in zijn geval
Grolsch,wantdie brouwer verpachthet
café aanHutten.Dekasteleinnoemt
Hellinga’s schatting vande economische
impuls doordePC inFraneker overigens
aandehogekant.Huttengaat uit van
zo’n€50per bezoeker endaarmee is een
extra omzet indeFriese stad van zo’n
€1,25mln realistischer.

Het kaatsevenement zal behoedzaam
met vernieuwingenomgaanenniet
zwichten voor commerciële druk, bena-
drukt aankomendvoorzitterHellinga.
‘Maar ook eenmonumentmoet je on-
derhouden.Daarinplaats jena een ver-
bouwingookgeennieuwpetroleumstel,
maarmeteeneenmagnetron.’

Over kaatsen

De Friezen zijn dol op
de eeuwenoude bal-
sport kaatsen. Maar die
sport wordt in — soms
iets andere vorm— ge-
speeld in meer dan vijf-
tig landen en landstre-
ken. Het kaatsen reikt
tot in België, Frankrijk,
Spaans Baskenland (ge-
naamd Pelota), Italië en

de Verenigde Staten.
Het spel wordt ge-
speeld door twee par-
tijen (parturen) van
elk drie spelers en is
verwant aan tennis. De
kaatsbal, gevuld met
paardenhaar, wordt
over en weer geslagen.
De sport gaat gepaard
met een ingewikkelde

puntentelling, die er
echter bij de Friezen
met de paplepel wordt
ingegoten. De beste
parturen kwalificeren
zich voor de jaarlijkse
Champions League van
de kaatsers, de Perma-
nente Commissie (PC)
der Franeker Balver-
kaatsdag.
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