
Plaatselijk Belang in 2013

Plaatselijk Belang vertegenwoordigt
het dorp naar de gemeente, Plaatse-
lijk Belang bevordert het gemeen-
schapsgevoel van de inwoners door
het organiseren van activiteiten. 
Plaatselijk Belang is een vereniging
met 375 leden. De contributie
bedraagt 7 euro en daar moet het alle-
maal van gebeuren. Daarnaast wor-
den subsidies aangevraagd en krijgt
Plaatselijk belang wel eens een schen-
king. Het bestuur bestaat uit zeven
leden, vier mannen en drie vrouwen,
in leeftijd variërend van 37 tot 66 jaar.
Zittingsduur in het bestuur is drie jaar
met eenmaal mogelijkheid tot herbe-
noeming. 

Relatie met de gemeente: 
Belangrijke vraag hierbij is vooral hoe
trek je de aandacht van het gemeen-
tebestuur. Opsterland be staat uit 16
dorpen, drie grote, Gorredijk, Ureterp
en Beetsterzwaag, enkele kleine dor-
pen zoals Bakkeveen en dan nog een
paar nog kleinere dorpen. Voor voor-
zieningen zoals scholen, dorpshuizen,
sportaccommodaties zijn de dorpen

 grotendeels afhankelijk van de
gemeente. De afgelopen jaren lukte
het niet goed om Bakkeveen naar
voren te halen, ondanks initiatieven
die door Plaatselijk Belang werden
opgestart. Een voorbeeld hiervan is
het plan “Dúnsan” in breder perspec-
tief. Dit plan, opgezet om de voorzie-
ningen in het dorp in stand te houden
en kwalitatief te verbeteren, groeide,
mede door ondersteuning vanuit de
gemeente, uit tot groot projectplan
dat in 2010 werd aangeboden aan de
gemeenteraad. Daarna werd het stil! 
Ondanks aandringen van Plaatselijk
belang wilde de gemeente geen reac-
tie geven. Met het aantreden van een
nieuwe wethouder gloeit er weer licht
aan de horizon. Er wordt eindelijk
gepraat en meegedacht. Je laten zien
en je laten horen is zeer belangrijk! 
Er is een dorpsvisie ontwikkeld, een
wens van de gemeente, aangeboden
in juni 2012. Aan deze dorpsvisie is
drie jaar gewerkt. Op deze dorpsvisie
is nog niet gereageerd. Ook de
gemeenteraad laat daarin niets van
zich horen. 

Hebben we een slechte relatie met de
gemeente? Zeker niet. Jaarlijks is er
een overleg met B&W over de ont-
wikkelingen in Bakkeveen. De laatste
drie keren was de agenda hetzelfde,
alles gaat traag, als Plaatselijk Belang
moet je een lange adem hebben en
heel veel geduld. Ook in het verleden
duurde het vaak jaren om vernieu-
wingen tot stand te brengen. 
Daarnaast is er een jaarlijks overleg
met het gemeentebedrijf, heel prak-
tisch gericht, welke straten hebben
achterstallig onderhoud, hoe regelen
we wateroverlast, het onderhoud van
het groen, het kappen van bomen etc.
Meestal worden de aangegeven zaken
snel opgelost. De lijnen zijn hier kort,
klachten worden serieus genomen. 

Bevorderen van het
 gemeenschapsgevoel
Bakkeveen is een levendig dorp met
veel verenigingen, een eigen dorps-
blad dat maandelijks bij de inwoners
in de bus wordt gedaan, een website
zowel voor inwoners als recreanten.
Veel vrijwilligers dragen hier hun
steentje bij. 

Daarnaast be staan er commissies die
onder Plaatselijk Belang vallen: 
Oudejaarsploeg: verzorgt jaarlijks de
versiering van het dorp. Daarvoor
wordt per straat geld opgehaald waar-
mee de verlichting over de Feart

wordt bekostigd. Een groep vrij-
willigers hangt de bogen op en
verwijdert ze weer. 
Sinterklaascommissie: verzorgt de
intocht van St. Nicolaas, een festijn
voor de kinderen, bekostigd door
Plaatselijk belang en sponsors, in het
verleden kon het SKW bijdragen,
maar dat is nu niet meer mogelijk 
Website en Slúswachter: gerund door
vrijwilligers en gesponsord door
adverteerders, de communicatiekana-
len van het dorp. De Slúswachter, met
nieuws van o.a. Plaatselijk belang en
de verenigingen, wordt iedere maand
gebundeld door vertegenwoordigers
van die verenigingen en huis aan huis
bezorgd. 
Koninginnedagcommissie: verzorgt
een versierde fietsen optocht en orga-
niseert een kindervlooienmarkt 
Speeltuinen en SOP: Er zijn enkele
speeltuinen in Bakkeveen die door
vrijwilligers worden beheerd. Het
SOP, een pannakooi naast de gym-
nastiekzaal, is eigendom van Plaatse-
lijk Belang, wordt door de jeugd van
jong tot oud goed bezocht. 
Hannekemaaierscommissie: Sinds
een aantal jaren wordt om de twee
jaar een meerdaagse wandeltocht
georganiseerd in het spoor van de
oude Hannekemaaiers. Het aantal
deelnemers is beperkt, de inschrijving
is snel overtekend. 
AED-commissie: In het verleden was

het organiseren van het dorpsfeest
een van de belangrijkste activiteiten
van Plaatselijk Belang. Vanwege het
toenemende financiële risico is het
dorpsfeest al jaren geleden onderge-
bracht in een stichting met een eigen
bestuur. Daarmee staat het dorpsfeest
los van Plaatselijk belang. De organi-
satie heeft als doelgroep niet alleen
Bakkeveen, maar ook de jeugd van
omliggende dorpen.  Hierdoor heeft
het dorpsfeest een ander karakter
gekregen. Lang niet alle inwoners van
Bakkeveen komen op het feest in de
grote feesttent. Het dorpsfeest wordt
om de twee jaar gehouden. 

Wat zal de toekomst brengen voor
Plaatselijk Belang? Deels hangt dit af
van gemeentebeleid. Komt er een
dorpsbudget, moet het dorp taken
overnemen van de gemeente in het
kader van de bezuinigingen? 

Bakkeveen zal zich als dorp meer
moeten richten op de omliggende
dorpen. Wat willen we en wat kun-
nen we met elkaar? Door samenwer-
ken bijv. op het gebied van recreatie,
sport, cultuur, activiteiten, kan meer
bereikt worden. Hierdoor staan we
ook sterker naar het gemeentebestuur. 
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Plaatselijk Belang            jaar

Plaatselijk Belang bestaat nu 125 jaar en terugkijkend naar het verleden
 voelen we ons onderdeel van een lange traditie. In 125 jaar is heel veel
gebeurd, Bakkeveen heeft zich ontwikkeld van een vooral agrarisch dorp naar
een dorp met veel recreatiemogelijkheden, een dorp waar mensen graag
wonen of verblijven voor kortere of langere tijd op de vele campings die
 Bakkeveen biedt. Bakkeveen is ook een forensendorp, de werkgelegenheid in
het dorp is, na het vertrek van Horecagroothandel van der Velde, beperkt. 

Schaakclub
Bakkeveen

Zin in een beetje ontspanning door
inspanning? 

Wij als schaakclub zijn aanwezig
en geven u gelegenheid om een
partijtje te spelen. 

Wij hopen u 20 september te zien
in de tent!!! 
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Even terug in de tijdEven terug in de tijd

- Plaatselijk Belang -125 jaar in beweging

Halbe’s lot
Het openluchtspel dat wij gaan
opvoeren op 7-9-15-16 juni 2013 in
Bakkeveen gaat over Halbe, een bos-
arbeider uit Bakkeveen. 

Alle namen in het spel zijn wel van
rasechte personen uit het verleden van
Bakkeveen. Maar alle gebeurtenissen
in het spel zijn volledig verzonnen en
berusten op fictie. 
Het stuk speelt zich af tussen de bewo-
ners van een weg langs de vaart in
Bakkeveen. De bewoners leiden een
genoeglijk bestaan en houden zich met
allerlei activiteiten bezig. Regelmatig
komen ze samen in het café om hun
lief en leed te bespreken. Een van de
bewoners aan de vaart was Halbe.
Halbe was bosarbeider in Bakkeveen
en onderhield met bijl en zaag de bos-
sen van het landgoed “de Slotplaats”
van de familie van der Goes. Op een
dag komen de bewoners er achter dat
er in hun straat de hoofdprijs van de
Lotto is gevallen. Deze informatie heb-

ben ze gekregen van Fie de winkel-
vrouw die de loten had verkocht.
 Hilbrand en Ytze, de regel en ritselaars
van de buurt, gaan aangemoedigd
door de cafébezoekers op zoek naar de
winnaar. Want als er iemand van hun
straat een grote prijs had gewonnen
dan zat er vast wel een klein feestje
in. Door het wegstrepen van de namen
van hun buurtgenoten komen ze
terecht bij Halbe. Ze hadden Halbe al
een aantal dagen niet gezien dus hij
kon vast wel eens de winnaar zijn. Bij
zijn huis aangekomen blijkt dat Halbe
de winnaar is maar dat de emotie van
het winnen van een dergelijk groot
bedrag hem te veel is geworden.
Hilbrand en Ytze smeden een plan om
de prijs te verdelen onder alle buurt
genoten. Dit is het begin van een reeks
verwikkelingen waarbij ze niets ont-
zien om de prijs op te strijken. 
Hoe dit allemaal afloopt zullen wij u
graag laten zien in juni op de zonne-
weide bij de Dúndelle.

Toanielselskip Nij Bigjin

1 Productie chocodips van der Velde ijs. 
Op de foto o.a. Fokke van der Velde 
en Eske Smit

2 Bouw showroom aan de Foarwurkerwei 
3 Roel Nijboer werkzaam op een beurs
4 Door Fokke van der Velde omgebouwde 

VW bestelbus
5 IJscokarren
6 Boeldag na stoppen ijsproductie 

in 1955/56
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Op 23 maart 2013 verschijnt, 
ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van Plaatselijk Belang
 Bakkeveen, een nieuw (dubbel)
 nummer van Ald Bakkefaen, het
 tijdschrift van de Historische
 Vereniging Bakkeveen, dat geheel
gewijd zal aan de geschiedenis van
Het Plaatselijk Belang Bakkeveen. 

Het bevat antwoorden op de vragen
“Waarom er aan het eind van de
negentiende eeuw zoveel Verenigin-
gen voor Plaatselijk Belang opgericht
werden?” en “Wat heeft Plaatselijk
Belang Bakkeveen in de voorbije
decennia tot stand gebracht?” Ook op
nog spannender vragen als “Waarom
is het notulenboek van vóór 1927
zoek geraakt?” als “Hoe voltrok de
culturele revolutie van de jaren
zeventig zich binnen het Plaatselijk
Belang Bakkeveen?“ kan in dit boek-
werk een antwoord worden gevonden. 

Het tijdschrift is vanaf 23 maart te
koop voor €7,50. De leden van de
 Historische Vereniging Bakkeveen
zullen het tijdschrift in de laatste week
van maart ontvangen, na de uit  -
reiking van de eerste exemplaren aan
de voorzitter van Plaatselijk Belang
 Bakkeveen en aan de wethouder van
de gemeente Opsterland, Piet van Dijk. 
Tijdens de ledenvergadering van de
Historische Vereniging Bakkeveen op
dinsdag 16 april 2013 in Dúndelle zal
de schrijver, Fred Hoogenboom, de
ontdekkingen die hij zijn onderzoek
naar de geschiedenis van Plaatselijk
Belang Bakkeveen heeft gedaan,
nader toelichten. 
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De naam Bakkeveen doet denken
aan turf, aan nattigheid, aan het
trieste van een veenkolonie. 
Bij Friesland denkt men vaak aan een
grote boomloze wei, zeilers doen er
lyrisch over omdat eer veel water en
weinig luwte is.
Hoe moet men zo'n vooroordeel
bestrijden? Laten we het zo proberen:
In dit dorp staat een wegwijzertje, een
houten bord met als simpel opschrift:
DUINEN. Men wandelt in die richting
en loopt een paar minuten later al in
blinkend wit zand. Een zacht glooien-
de zandvlakte is het waarin de wind
golfjes en heuvels heeft gemodelleerd.
Volkomen onver  wachts begint hier
nota bene naast een weiland de zand-
verstuiving van de Bakkeveenster dui-
nen. Groepjes berken rijzen er uit op
om hen te verfraaien en in toom te
houden.
En op het moment dat u denkt, wat
zou het hier ideaal voor kinderen zijn
als er ook nog water in de buurt was,
ligt daar achter een duinrichel een
plas te schitteren, die voor kleuters
gemaakt lijkt. Dat is ook min of meer
het geval. In de zomermaanden als die
speelvijver dreigt uit te drogen, zet-
ten de Bakkeveensters een paar Nor-
tonpompen in werking zodat er dan
ook water staat, net niet te veel, pre-
cies tot kleuternavelhoogte.
Deze streek met zijn zand, bossen en
heide en reewild is een volmaakt
vakantieland geworden dank zij de
gok van het vakantiebedrijf 't Hout.
De burgemeester van Opsterland,
waartoe Bakkeveen behoort, heeft

het aangedurfd hier een model-
vakantieoord te stichten. Tonnen
heeft dat gekost, maar nu heeft men
dan ook één van de mooiste kampeer-
terreinen van het Noorden. Op tal van
grasveldjes in het eikebos van 't Hout
kunnen de tenten worden opgezet.
Tussen het groen staan ook 44 roya-
le stenen bungalows. Het hoofdge-
bouw biedt het comfort van douches,
kampwinkel en recreatiezaal en ook
van meneer J. Portegies.
Voordat hij hier kwam, was hij bij de
Korfbalbond in dienst als leider van
kampen en cursussen. Hij verstaat de
kunst van het omgaan met vakantie-
gangers.
Het dorp Bakkeveen dat vijf jaar gele-
den nog geen toerisme kende, doet
ook zo het één en ander. Het offreert
een ringrijderij, of een stoelendans op
de Brink en soms zoiets als  de
 Bregenzer Festspiele-in-miniatuur.
Op een vlonder in de kleutervijver
wordt dan bij kunstlicht een opvoe-
ring gegeven. Het is allemaal een knus
onder ons soort vermaak.
Heus, behalve die onaantrekkelijke
naam heeft dit Bakkeveen alles mee.

Koningin Beatrix tijdens een werkbezoek aan Friesland op 12 juni 1996.

Bakkeveen
(Uittreksel  van artikel in “Vrije Volk”, medio 1963, Giel Bakker.)

Ald 
Bakkefaen

Geboren in Bakkeveen op 6 mei
1965. Op 14-jarige leeftijd kocht
Gerrit zijn eerste brommer, en ze
gingen altijd te racen in het bos
tegen over de Slotplaats. Dat
noemden ze altijd “de race koele”.
In 1982 begon hij dan echt met gras-
baan racen (via de FTBM). Hij was
aangestoken door zijn zwager Jap-
pie de Jong om te gaan racen. Zijn
eerste motor was een Suzuki 125 cc.
In 1984 is hij over gestapt naar de
KNMV.
In dat seizoen werd hij gelijk derde,
en is hij gepromoveerd van de juni-
oren naar de senioren. Zijn manager
in die tijd was zijn oudere broer Jan
Veenstra, en die ging ook mee naar
elke wedstrijd. De sponsoren ver-
zorgde hij ook, o.a: F v/d Velde (Car-
aco ijs) Dr. Pepper, Aa drink en
garage de Buorren uit Lippenhuizen
(die tevens het onderhoud van de
motor deed).
Jan regelde alles voor Gerrit. Zo ook
in 1986, hij organiseerde een lote-
rij in Bakkeveen. Ze verkochten
1000 loten, van 10 gulden per stuk.
Ees Popma verrichte de trekking,
want die was toen de dorps-
agent in Bakkeveen.
Met het geld wat ze aan de
loterij over hielden
kochten ze een
nieuwe motor!
Op die zelfde
motor werd
 Gerrit in 1987
Nederlands
kampioen
grasbaan
racen in de
500 cc klasse.
(op de Nuts
baan in Joure).

In die tijd trainde Gerrit 7 dagen per
week, je moet dan denken aan hard-
lopen, krachttraining en racen. In
1992 flikte hij hetzelfde kunstje nog
een keer, en werd deze keer Neder-
lands kampioen in Noordwolde. Als
ik vraag naar dieptepunten in zijn
carrière moet hij goed na denken.
Eigenlijk heeft hij die niet echt
gekend. Wel eens betrokken geweest
bij valpartijen, maar meestal zonder
kleerscheuren uit de strijd gekomen.
In 1985 heeft hij eens zijn schouder
uit de kom gehad na een val.
Geert Abbringh schreef vroeger wel
verslagen in de Woudklank, ge -
naamd: motor spetters. En tijdens
wedstrijden gaf hij commentaar.
Gerrit kan zich nog herinneren dat
hij een keer aan de start verscheen,
toen Geert riep: moeders houdt uw
dochters binnen, want de 500 cc
gaat beginnen! 

Toen plaatselijk belang in 1988 100
jaar bestond, werden Eddie Schurer
(wielrenner) en Gerrit gehuldigd. Ze
kregen een oorkonde uit handen van
Jan Jongstra (voorzitter van VVV)
en Andries van Weperen (voorzitter
plaatselijk belang) voor hun top-
prestatie in de sport. En dat ze daar-
mee Bakkeveen op de kaart

zetten! 
Na het behaalde kam-
pioenschap in 1992 is
hij gestopt met racen.
Maar hij miste het
nog altijd. Dus is hij
in 2000 weer begon-
nen. 
Dit keer niet voor lang,
want in 2002 heeft hij de
motor voor goed aan de
wilgen gehangen.

Grasbaanracer Gerrit Veenstra

Hoog bezoek bij de Slotplaats

(top)Sporter van toen(top)Sporter van toen

Bridge Club Bakkeveen
Wij zijn een recreatieve club en organiseren in het kader van 125 jaar
 Plaatselijk Belang een bridgedrive in ontspannen sfeer.

Op vrijdag 20 september | aanvang 19.30 uur | In de feesttent

Informatie en aanmelden bij:
Anneke van der Beek | 0516-541372
antjegeut@hotmail.com
Lucas Olthof | 0516-542532 | l.olthof@kpnmail.nl 
Aaltje van der Velde | 0516-436689 | aaltje.vdvelde@planet.nl

In 1949 verzoekt Plaatselijk Belang
Bakkeveen Gedeputeerde Staten
van Friesland om de brug over de
vaart bij De Brink te verbeteren.
De provincie antwoordt dat er op
dit moment een onderzoek wordt
ingesteld naar de mogelijkheid om
het kanaal boven Drachten voor de
scheepvaart af te sluiten. 

In afwachting van de uitslag van dat
onderzoek kan de provincie niet
overgaan tot het verbeteren van
over of in het kanaal gelegen kunst-
werken. De uitkomst van het onder-
zoek is snel bekend. In 1951 wordt
de brug vervangen door een dam.
Op deze foto zie je hoe die dam aan-
gelegd werd boven de sluis. Vanaf

1911 tot 1929 is er door Plaatselij-
ke Belangen van de dorpen langs
de vaart voor gestreden om de
vaart, die 's zomers vaak bijna
droog valt, bevaarbaar te houden.
Dat is in de periode dat op grote
schaal woeste grond/ heide wordt
ontgonnen en in cultuur
gebracht. Uiteindelijk hebben die
acties resultaat. De vaart wordt in
1934 dieper uitgegraven. Daar-
voor worden werklozen ingezet. 

In 1950 maakt niemand zich
meer druk om het behoud van de
vaarweg. De auto als transportmid-
del heeft definitief gewonnen. Alle
aandacht gaat uit naar verharding
van wegen, en daarna naar maatre-

gelen om de verkeersveilig-
heid te bevorderen. Lees het alle-
maal na in het jubileumnummer van
'Ald Bakkefaen', dat op 23 maart

verschijnt ter gelegen-
heid van de het 125-jarug bestaan
van Plaatselijk Belang Bakkeveen. 

De brug

Het zou natuurlijk een mooi gezicht zijn
als tijdens de diverse activiteiten de
bewoners van Bakkeveen de originele
Bakkeveense vlag uit hebben hangen. 

Grote vlag: De vlag heeft een afmeting
van 1.50 meter x 1.00 meter en de
prijs bedraagt  € 25.00

Fiets/bootvlaggetjes: Ook zijn er punt-
vlaggetjes te koop voor op de fiets of
op de boot, prijs  € 7,50

Te bestellen bij Wim Dijk 06 53299629
of per mail wimdijk@planet.nl

Bij een feestelijk
jaar hoort een 
feestelijk vertoon
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Aanvankelijk werd touwtrekken in
Bakkeveen meestal beoefend als een
spectaculair onderdeel van de zes-
kamp tijdens de jaarlijkse dorpsfees-
ten. Meestal een buurtgebeuren
waarbij vaak de Weverswal en het
Mandefjild voor prijs en premie gin-
gen. Spontaan werd na afloop van een
van deze feesten rond 1982 in de feest-
tent besloten om serieus in wedstrijd-
verband de touwtreksport te gaan
beoefenen. De zaak werd professioneel
opgezet en na enkele jaren hadden de
touwtrekkers de beschikking over een
officiële bij notariële akte opgerichte
vereniging. 
Bij deze wedstrijdsport mag tijdens
toernooien het maximaal toegestane
gewicht van een ploeg niet overschre-
den worden. Het sterkst was het
 Bakkeveenster team altijd in de 640kg
klasse. Dit hield in 8 personen van
gemiddeld 80kg. Voor de wedstrijd
werd er dus gewogen en het doel was
om zo dicht mogelijk bij het maximaal

toegestane gewicht te komen. Beste
lezers, men moet er bij geweest zijn
welk een vermakelijk gebeuren het
wegen voor de wedstrijd was. Was de
ploeg enkele kilo's te zwaar, dan was
er werk aan de winkel. Hardlopen,
soms met een regenpak aan om het
zweten te bevorderen, toiletgang en
wanneer in de herkansing bij her-
nieuwde weging de kilo's gehaald
waren klonk vaak een luid gejuich.
Vermaarde touwtrekkers waren in die
jaren Evert de Jong, nog steeds 'Grût-
te Evert' genoemd, evenals zijn broer
Jappie, dit waren de ankermannen van
de teams. De grootste man evenwel
was Martin Lenting, met een lengte
van 2 meter en 8 centimeter. In oude
plakboeken en aantekeningen vond ik
nog een zogenaamd weegbriefje.
 Iedere touwtrekker gaf zijn eigen
gewicht op en dan maar zorgen om zo
dicht mogelijk bij het maximale
gewicht te komen. 
Dit gewicht betekende weinig gesode-
mieter op de bascule. Immers, we
waren een kilogram te licht. Daarna
werd er afgestempeld en was je klaar
voor de wedstrijd. Een week later, in
dezelfde competitie waren de volgen-
de personen beschikbaar; Ort Dikker
(71 kg), T. de Wolff (71kg), R. Haisma
(83 kg), Roel Mekkers (70kg), Jitse de
Jong (85kg), Geert van Dalen (80kg),
Frans Pool (80kg) en Grutte Evert

(103kg). Bij elkaar opgeteld 643kg. Dit
gewicht was 3 kilogram teveel en dat
betekende, lopen, zweten, naar de bos-
jes, etc. 
Een tijdlang trainden we bij de ingang
van de duinen, op het pad. Maar toen
er daardoor haast nieuwe duintjes ont-
stonden was voor Jaap de Zee de maat
vol. Hij zei; 'jongens dit kan zo niet
langer' en we luisterden en de training
werd op boerenerven voortgezet,
onder professionele leiding van Titus
de Wolff uit Irnsum. Een tiental prach-
tige jaren volgden, waarbij de teams
van Bakkeveen in de blauwe tenues
gesponsord door Berend van der Veer
uit Bakkeveen bekend werden in heel
Nederland. Meer dan 20 getrainde
jonge mannen uit Bakkeveen en
omgeving beoefenden deze sport.
Dierbare herinneringen bewaar ik aan
Andries Gorter en Ulbe Faber, helaas
leven zij niet meer. Maar met het door-
bladeren van foto's en aantekeningen
komt er veel naar boven. Ik zou er een
boek over kunnen schrijven. Maar dat
was toch immers ook het doel van
sportverenigingen opzich. Samen
presteren en samen de sociale verbon-
denheid in een dorp vergroten.
Namens deze tak van sport feliciteren
wij Plaatselijk Belang met het 125-
jarig Jubileum. 

Rinse Haisma
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Uitgave 2 

OPLAGE ca. 1000 stuks

REDACTIE 
Wim Dijk, Anita Broeders,
Catrien Schreuder 

OPDRACHTGEVER
Jubileum commissie PB 125 jaar
(Geert Louwes, Jantien Mulder
Kees van der Meulen, Anita
Broeders, Wim Dijk)

COLOFON

Motorcrosser
Jannes Homan

Dat het dorp Bakkeveen een
bekende plaats is geworden als het
gaat om de motorsport zal
 niemand verbazen. Er zijn zelfs een
aantal jaren crosswedstrijden
 georganiseerd in de bossen van
Bakkeveen. Naast de motor -
sporters, waarover wij hieronder
 schrijven, moeten wij zeker  
ver melden Riemer van der Velde,
die  landelijk ook als motorcrosser
bekendheid genoot. 

Daarnaast de sponsering “Van der
Velde/ Caraco - IJs”, de zijspan com-
binatie van Egbert Streuer en bak-
kenist van der Kaap, en natuurlijk
de man die vanachter de microfoon
vele motorcross wedstrijden heeft
verslagen;  Geert Abbring. 

Jannes Homan
Als wij alle vermeldingswaardige
feiten van Jannes  zouden willen
vermelden, dan zou dit blad een
aantal pagina's meer moeten heb-
ben, daarom beperken wij ons tot
een aantal highlights.
Het plakboek van Jannes begint met
een mooie actie foto bij de gras-
baanrace in Staphorst waar hij bij
de 50 CC junioren in 1967 de 9de
plaats wist te behalen.

Maar de mooiste resultaten waren
toch wel Cross kampioen in eigen
dorp Bakkeveen op een 500 CC en
daarnaast het club kampioenschap
van de MTTK in de 500 CC. 

Touwtrekken

Op bezoek bij (ex)profvoetballer
André van Tuinen, geboren in
 Bakkeveen op 26-03-1974.
Als 2-jarig mannetje begon André al
met de bal aan de voet (dat is wat zijn
moeder later wel eens vertelde). Toen
hij 5 werd mocht hij lid worden van
V.V Bakkeveen. Hij was toen het jong-
ste lid van de K.N.V.B in Friesland, en
kreeg hier zelfs nog een speldje voor.
Alle jeugdelftallen heeft hij doorlopen
in Bakkeveen, en dat hij talent had was
al snel te zien!
Toen de KNVB voetbaltruck een keer
langs kwam kon André samen met
Gerrie Muhren (oud Ajacied en inter-
national) de bal 100 keer over koppen!
Toen hij 16 jaar oud was maakte hij
zijn debuut in het eerste elftal. Zijn
laatste wedstrijd voor V.V Bakkeveen
was een promotie wedstrijd tegen de
Westerein. Dit moest op neutraal ter-
rein worden gespeeld, en dat gebeur-
de in Harkema. De winnaar ging van

de derde naar de tweede klasse. Helaas
verloren ze deze wedstrijd met 2-0,
maar er was wel een paar duizend man
publiek.
Het seizoen daarop ging André naar
S.C Heerenveen toe te spelen. De eer-
ste 2 seizoenen in de A's, daarna nog
2 seizoenen in het tweede elftal. Toen
kwam hij bij de eerste selectie in beeld.
Zijn debuut maakte hij in de wedstrijd:
Dordrecht-S.C Heerenveen, en begon
als wissel. Maar toen hij mocht inval-
len scoorde hij wel het enige doelpunt
voor Heerenveen. (uitslag 1-1). In een
thuis wedstrijd tegen Ajax was de hele
verdediging geblesseerd, en moest
trainer Foppe de Haan de hele achter
hoede van het tweede elftal opstellen.
André startte toen als linksback, direc-
te tegen stander was Finidi George
(ook Nigeriaans international). Na
afloop werd André verkozen tot “man
of the match”. (uitslag 3-3). In totaal
heeft hij 6 seizoenen voor S.C.Heeren-

veen gespeeld (laatste half jaar ver-
huurd aan Veendam). Verdere verloop
als speler zag er als volgt uit: FC Zwol-
le, Eindhoven (E.V.V), Go Ahead Eag-
les, Achilles 1894 (Assen), Harkemasse
boys en Bakkeveen. 
Na Harkemase Boys gaat André weer
terug naar V.V Bakkeveen, en toen was
de cirkel weer rond. In 2007 werd hij
nog kampioen met het eerste, en pro-

moveerde toen van de vierde naar de
derde klasse. Tegenwoordig speelt hij
in het derde elftal. 
Als ik hem vraag naar hoogtepunten
uit zijn voetbal loopbaan noemt hij het
trainingskamp met de eerste selectie
van Heerenveen naar Curaçao. En de
intertoto wedstijden in Wales en Por-
tugal. En tijdens een trainingskamp
met Eindhoven krijgt hij een telefoon-
tje vanuit Spanje of hij daar voor 3
weken op stage wil komen bij een
Spaanse club, om een contract af te
dwingen. Maar dat aanbod heeft hij
afgeslagen. Dieptepunten in zijn car-
riere zijn de vele spierblessures die als
een rode draad door zijn loopbaan
heen zijn gegaan. Hij zegt na Eindho-
ven eigenlijk nooit echt weer top fit te
zijn geweest. (ook op dit moment is
hij geblesseerd, achillespees afge-
scheurd. Hij zit nu in het gips.) Maar
aan stoppen denkt hij nog niet. Het
spelletje vind hij nog te mooi.
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Fierljepper
Evert Wilstra
Woont sinds 1996 in Bakkeveen.
De Bakkevener Evert Wilstra is
 zonder meer de beroemdste Friese
sportman van de zeventiger jaren.
Tijdens zijn diensttijd werd voor hem
steeds duidelijker dat sport zijn pas-
sie was en zou blijven.  Vanaf toen
heeft hij ook altijd in die sector
gewerkt. Als zwemleraar, journalist
van Omrop Fryslân Sport, als onder-
nemer en niet te vergeten als fier -
ljepper. Dat fierljeppen, waarmee hij
op zijn zeventiende begon, was dan
wel geen beroep waarmee hij in zijn
levensonderhoud kon voorzien,
maar des te meer één van zijn grote
liefdes. In de zeventiger jaren werd
hij drie keer Fries kampioen en twee
keer Nederlands kampioen!
Ook nu, in 2013, is voor Evert sport
nog altijd heel belangrijk. Tegen-
woordig houdt hij zich bezig met het
opzetten van sportevenementen. Op
dit moment is dat de Fryske Olym-
piade. De Fryske Olympiade is één
van de 750 ideeën, die de bevolking,
op verzoek van de provincie, heeft
ingestuurd, om Friesland beter op de
kaart te zetten. Op 14 en 15 juni van
dit jaar zal dit grote sportevenement
bij Burgum voor het eerst plaats vin-
den. De drie Friese sporten, kaatsen,
fierljeppen en skûtsjesilen, zullen in
één evenement worden gepresen-
teerd. Het is de bedoeling dat het
publiek op een arena-achtige tribu-
ne naar fierljeppen, kaatsen en skûts-
jesilen kijkt. 
Evert: ' Dit is tot nu toe mijn groot-
ste project dat verwezenlijkt wordt'.
Iets meer informatie over de Olympiade:
www.ifks.nl/nieuws/de-fryske-olympiade/

Petra de Jong
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HERHAALDE OPROEP!!!!
BEELDENDE KUNST IN BAKKEVEEN

25 APRIL - 31 MEI 2013
THEMA:

BAKKEVEEN door de ogen van.. . . . . . .
Deelnemers:

IEDEREEN, ook oud-Bakkeveners

Alle vormen van creativiteit zijn welkom!
Tekeningen, foto’s, beeldhouwwerk,

schilderijen, textiel, enzovoort, enzovoort
Opgeven voor 1 APRIL 2013
bij Aaltje van der Velde
0516 42 6689
aaltje.vdvelde@planet.nl 
Exposities op verschillende locaties
Bakkeveners, DOE MEE!

OUD-Bakkeveners, DOE MEE!

- Plaatselijk Belang -125 jaar in beweging

Graag voldoe ik bij deze aan het
 verzoek om in het kader van het 125-
jarig bestaan van Plaatselijk Belang
Bakkeveen een stukje te schrijven in
de Jubileumkrant.  Touwtrekken is het
onderwerp en als oud-voorzitter van
deze tak van sport beoefend door een
grote groep Bakkeveenster jonge
 mannen neem ik u als lezer graag
even mee terug naar een prachtige
 sportieve tijd in de 80'er en 90'er
jaren van de vorige eeuw. 
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Zo rond het jaar 1947 is Berend van
der Meer gestart met een garage -
bedrijf in Bakkeveen. 
Rond 1954 is het bestaande autobe-
drijf zich gaan richten op verkoop en
reparatie van Mc Cormick traktoren,
deze werden in grote getale verkocht,
want de investering in deze machi-
nes gaf een stuk meer vrijheid aan de
boeren. Voorheen werd immers het
landwerk verricht door paarden.
Fokke Veenstra is vanaf 1959 betrok-
ken geweest bij de mechanisatie van

Garage van der Meer in Bakkeveen.
In 1976 is het bedrijf verkocht aan
Boeke Heesters uit Lelystad, deze
firma was tevens importeur van de
International traktoren. In 1985 is het
merk International overgenomen
door CASE, dus vanaf die tijd zijn de
CASE International (CASE IH ) trac-
toren veel gezien in Bakkeveen en
verre omstreken. 
Het filiaal werd in 1997 verkocht aan
Aalze, de zoon van Fokke Veenstra.
Zoon Aalze heeft het bedrijf in 1999

verplaatst naar de Mandewyk, waar
nog steeds met veel plezier “gebruik-
te” CASE IH traktoren worden ver-
kocht en gerepareerd. Doordat de
fabriek van  CASE IH traktoren ver-
kocht is aan New Holland is Garage
Veenstra overgestapt naar een
“nieuw” merk traktoren, te weten
John Deere. De zonen van Aalze,
 Folkert en Bouwe zijn reeds werk-
zaam in het mechanisatiebedrijf en
hopen het bedrijf in Bakkeveen nog
vele jaren voort te zetten.

Hoe je kunt variëren met de
 “kleuren” zwart-wit? Ooit geweten
hoeveel  kleren men vroeger over
elkaar heen droeg? En hoe weinig
nu? Wat vrijheid en veelkleurigheid
van  kleding teweeg kan brengen? 
Dat huishoudelijk afval omgetoverd
kan worden tot “trendy fashion”?

Dat de Vrouwen van NU te Bakke-
veen talloze activiteiten in de aanbie-
ding hebben? 
Hoe dan ook..

Kom op 21 september naar de Mode-
show om te genieten van onze
 originele, inspirerende creaties!!!!!

1888 Plaatse l i jk  Be lang Bakkeveen Courant 2013

Ed i t ie  Bakkeveen • Eers te  jaargang N O 2  • Maar t  2013

Enig idee hoe modieus 
een overall kan zijn?

Buurtvereniging BABS organiseert
op 21 september, ter gelegenheid
van het 125 jarig bestaan van
Plaatselijk Belang, een spectaculaire
playbackshow. 
Het is alweer meer dan 15 jaar
geleden, dat er in Bakkeveen een
grote playbackshow werd georgani-
seerd. 
Op de vraag van PB, ter ere van het
125 jarig bestaan, om met ideeën te
komen om daar invulling aan te
geven, heeft onze buurtvereniging dit
oude idee naar voren gebracht. Om
heel Bakkeveen te bereiken, hebben
we de buurtverenigingen reeds aan-
geschreven om van daaruit een groep
of solo artiest naar voren te schui-
ven. We hebben de buurtverenigin-
gen gevraagd zich voor 30 maart aan
te melden, zodat we dan weten of er
nog tijd/ruimte is voor meerdere
teams of artiesten. 
Dus denkt u dat het wat voor u is,
meldt u aan via uw buurtvereniging! 

De deelname is bedoeld voor zowel
kinderen als volwassenen, optreden
als solo artiest,of als koor of band,
alles is toegestaan. De buurtvereni-
ging van BABS heeft in samenwer-
king met de reüniecommissie de
organisatie van de playbackshow in
handen. We zijn druk in de weer met
de presentatie- en juryleden vast te
leggen. Omdat dit drukbezette perso-
nen zijn, die veel gevraagd worden
door het hele land, hebben we deze
personen reeds vastgelegd op 21 sep-
tember. Wie het zijn houden we nog
liever even geheim! 
Voor vragen kunt u zich wenden tot
Rudolphus Wagenaar, Blauhus 35. 
E-mail:
rudolphus.wagenaar@home.nl 
Zet in uw agenda dus de datum 21
september, dan is ’s middags de  reü-
nie al en kunt u zo aansluitend ’s
avonds naar de playbackshow. 
De toegang is vrij, de aanvang zal
20.00 zijn. 

Garage van der Meer/ Veenstra Bakkeveen

Playbackshow Stamboom de Brink

(top)Sporter 
van toen(top)Sporter
van toen

Wielrenner
Eddy Schurer
Met alle respect voor de motor-
sportfanaten in deze rubriek, er is
één man die zowel nationaal als
internationaal ons dorp Bakkeveen
op de kaart heeft gezet, en dat is
wielrenner Eddy Schurer.

Het begon al vroeg bij de jeugd waar
over hem geschreven werd dat Eddy
de junior in Noord-Nederland was,
met de meeste overwinningen. Hij
zegevierde 8 keer, met inbegrip van
het provinciale kampioenschap en de
“klassieke omloop” van het olieveld.
Daarna volgden er vele overwinnin-
gen bij de amateurs, met een erelijst
waar je U tegen zegt: Ritzeges in
Olympia’s Ronde, de GP Francois
Faber, de Ster van het Zuiden en de
omloop van Zeeuws Vlaanderen. Het
kon dan ook niet uitblijven dat Eddy
werd gevraagd om bij een profploeg
te komen fietsen.
Met de profclub van TVM reed Eddy
zijn eerste Tour de France.
Hij veroverde een 2e plek in de 6e
etappe en eindigde uiteindelijk als
132e. Na de tour werd Eddy in zijn
geboorteplaats gehuldigd (hij woon-
de toen al enige tijd in het Brabant-
se Oud Gastel).
Ook als wielersportdorp kwam Bak-
keveen vaker  positief in het nieuws
onder andere door de Caraco ama-
teurwielerploeg  van Van der Velde,
maar ook door de ,,wielergekke” (noot
Leekster courant 1989) Gerke Gorter,
die ooit het plan had gelanceerd om
naast de wielerronde van Bakkeveen
profrenners achter derny’s door ons
dorp te laten denderen.Even terug in de tijdEven terug in de tijd

Datum onbekend
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