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50 jaar geleden Rinny Kuiper 1e Makkumer PC-winnaar en koning
Na tot beste kaatser van Limburg te
Toch worden de eerste twee omlopen
zijn uitgeroepen (Rinny heeft een paar
zonder al te veel moeite gewonnen. De
jaar in de mijnen gewerkt) breekt deze
winnaars van de derde omloop hebmatador echt door in 1950 met het beben grote kans op het goud. Op de
haalde koningschap op de Rengersvier, tegen Marten van der Leest, Sikke
partij te Leeuwarden. Na zijn
Olivier (de oude maat van Schuil en
opvallende prestaties in het voorHelfrich) en Arp Hiemstra staan Schuil
gaande jaar benaderen Hotze Schuil
cs. in een vloek en een zucht 2-5 4-6
van Harlingen en Frans Helfrich van
achter. De partij staat in het teken van
Leeuwarden de Makkumer in 1953
de opslag, zowel positief als negatief.
voor hun vrije formatie-partuur. Een
Veel zitballen en kleine kaatsen door
oude wijsheid: “Waar je last van hebt
de flitsende opslag van zowel Kuiper
moet je inlijven,” doet ook hier opgeld.
als van der Leest en veel poedels (18
Samen vormen ze een waarlijk koin totaal). Acht maal wordt het zes geningspartuur, vergelijkbaar met dat
lijk. Partuur Schuil is overdonderd
van Pieter van Tuinen, André Kuipers
door de snelle opmars van van der
en Chris Wassenaar. Rinny wint in
Leest cs. Op stand 2-4 neemt Hotze de
1953 elf eerste prijzen, waarvan acht
voorperkplaats van Frans over. Op de
op vrije formatiepartijen. Acht maal
stand 2-5 4-6 in het voordeel van der
werd hij tot koning uitgeroepen. Rinny
Leest cs. moeten Schuil cs. een kleine
is een ritige kaatser, het is alles of
kaats van een paar meter verdedigen.
niets. In het partuur Schuil, Helfrich en
Nog één slag en de partij kan beslist
Kuiper vervult de eerste de voor best
zijn. Goede raad is duur. Hotze en
opslag, Helfrich staat voorin en Kuiper
Frans zijn er snel uit en geven de bal
achterin en kwijt zich van de 2e opslag. aan Rinny: “Slaan do dizze bal mar
Rinnie Kuiper aan de opslag in St. Anna (1959).
Zowel in het perk als aan de opslag
op oars binne we dochs ferlern.”
Hij
was die dag bijzonder op dreef en aller ogen
kan Rinny zich goed redden. Zijn
Rinny slaat de bal op, bij vergissing
waren op hem gericht, aldus het bijschrift in de
krachtige opslag ontlokt Pieter de
vanaf de voorminst-opslag, maar de
op
de stand van 5-5 6-2, als een snelle
Leeuwarder Courant.
Haan de opmerking, dat het maar
keurmeester houdt zich stil. Met een
bal van Rinny niet wordt verwerkt. Zelgoed is dat er maar één dergelijke tortorpedo redt Kuiper het kaatsje en
den heeft een opslager de ballen met
pedist in de eerste klas optreedt. Ondaarna op 2-5 6-6 het derde bordje.
zo’n geweldige snelheid naar het perk
danks dat staat Rinny het liefst
Protesten van Marten van der Leest
gejaagd als Rinny Kuiper. De tegenachterin.
wegens overlopen worden door
partij heeft soms nauwelijks tijd om de
De nieuwe formatie Schuil-Helfrichscheidsrechter Wierda niet gehonoarm op te heffen, laat staan te slaan.
Kuiper levert de eerste vrije formatiereerd. Wierda stond bij de voorlijn en
In de finale (in normale opstelling)
partij te Franeker op 10 mei 1953 direct gaat af op het oordeel van zijn assistegen het partuur Meindert van der
al winst op. Met drie nieuwe fietsen,
tent bij de opslag. Nu keert het tij.
Weerd, Theun de Bruin en Gerrit
waaruit de prijs bestaat, wordt voortGroen gaat het tot drie eersten gelijk
Op 4-5 6-6 slaat Kuiper een smerige
durend om het kaatsveld gereden. Een
op. Met een retourslag op 6-6 (de
bal voorbij de kleine kaats. Hoewel er
en ander werkt dusdanig
lange Harlinger kan er
op het gemoed van Rinny
maar net bij) behoudt
dat hij er tenslotte doodSchuil een kleine kaats
nerveus van wordt. De
en wordt het 3-5. Het verfiets verhuist dan ook
zet is gebroken en op 3-5
gauw naar zijn schoonva2-6 slaat Schuil de bal
der, die in Beetgum een
terug in het perk.
fietsenzaak heeft. Na vrije
Rinny Kuiper wordt uitgeformatie-overwinningen
roepen tot koning van de
dit jaar te Franeker, Sint
100-jarige PC. De eerste
Annaparochie 17 mei,
Makkumer PC-koning.
Dronrijp 7 juni, Sint JacoJa zelfs de eerste Makkubiparochie 21 juni, Harlinmer PC-winnaar. Hondergen 5 juli en Oudebildtzijl Merke juli 2003: Reünie voor de oudere leden van de kaatsvereniging. Het winnende PC- den supporters brachten
partuur na 50 jaar nogmaals bijeen: Hotse Schuil, Rinnie Kuiper en Frans Helfrich. Hele- hem een staande ovatie.
25 juli, breekt de grote
maal links gespreksleider Wiebe van Dijk uit Harlingen.
dag aan, 29 juli: de PC.
Het partuur Schuil-Helaan de opslag nogal wat geknoeid
Juli 2003 - Albert H. Sieswerda
frich-Kuiper is favoriet, maar het parwordt, winnen Schuil-Helfrich-Kuiper
tuur draait niet. Hotze speelt een
slechte partij, Frans is niet best en ook
met Rinnie loopt het voor geen meter.
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