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Fynsten en fragen

len fan 'e meidoggers aktyf yn 'e Blauwe Bask

lês fierder op side 11

Sttatezjy
De stratezjy is in wichtige faktor by
it spul. Benammen de begjingoai si!
net yn it wylde wei barre. De ·spiler
soarget der ynearsten foar dat de
ballen op plakken komme te lizzen,
dêr't de opponinten se net makIik
deaslaan kinne. By it begjin fan in
boom lizze nei de earste beurt de
ballen dan ek meastentiids by de
räne fan it spylfjild. Dêrnei is it de
keunst om it Iykwicht te finen tus
ken risiko's nimme en de ferdige
ning yn it eaeh te hälden.
Njonken de ballen fan de tsjinstan
ners hawwe de meidoggers noch
mear om rekken mei te hälden.
Midden op it fjild stiet nammentlik
de pik of bût. Dat is in silinderfoar
mich stik hout mei in Iingte fan
likernoch 25 sm. en in trochsneed
fan 6 sm. Om de lange side is it
hout ofdutsen mei rubber. It gefaar
bestiet oars dat mei in rake klap
fan in bal de pik stikken giet. De
betsjutting fan dit foarwerp is yn 'e
rin fan Je jierren ferskood. Eartiids
kamen der munten, dy't as ynset
tsjinnen, op de pik te Iizzen. As ien
mei de bal it foarwerp rekke dan
waard sjoen nei de posysje fan de
munten dy't op 'e grûn leine. lei de
Iiuw (kop) boppe, dan kaam dy yn
besit fan de goaier, de munten mei
de letter (munt) boppe, kamen wer
op de pik te lizzen foar it ferfoleh
fan it spul. As op in stuit alle mun
ten fersein wiene, waard de bal fan
dejinge, dy't him de iêste munt
taëigne hie, it ferpliehte doel fan
de oaren. Elk dy't der noch oan
wie, krige ien kear de kans Om dy
bal te reitsjen. Mis betsjutte êf;
rekke, dan waard de bal fan de
'raaksmiter' it doelwyt. As de lêste
syn smeet dien hie, wie de boom ut.

dat wol sizze of foar dy boom. It
spul giet troch oant der noch mar
ien meidogger oerbliuwt; hy (en
syn maat) hawwe de boom wûn.
Dêrnei sette de Iju ut ein mei in nije
boom. Yn in beskate folchoarder
bringe de meidoggers har bal yn it
spul. Dejinge(n) dy't yn it foarige
spul as earsten der öfrekken, sette
as earsten ût ein. Alle meidoggers
smite ien bal de beurt. Alteast as se
gjin doel reitsje (pik of bal oppo
nint). Slaan se bygelyks in tsjinstan
ner 'dea', dan ferfetsje se de beurt.
Komt in bal yn 'e mient, dan wurdt
dy bal achte frij te Iizzen, dat wol
sizze dy kin net deaslein wurde. By
de folgjende beurt mei de bal net
mear yn 'e mient Iizze.

om 1960 hinne, stapten de piksjit
ters fan 'e snein öf. Earst spilen se
seis op alle wurkdagen, mar dat
waard letter minder, earst nei trije
en letter nei twa middeis. Fierder
rûn it tal leafhawwers tebek en
dêrmei koe men mei ien spylfjild

·ta. It oare groeide tkht en op it stik
njonken it hjoeddeiske fjild ferriis
de in boarterstun.
it spylfjild hat sa iikernöch in troch
sneed fan 30 meter. Behalven by de
mient - in Iyts öfperke stikje dêr't
de meidoggers elk de bal foar de
earste kear it fjild ynsmite - is der
gjin grinsmarkearring oanbrocht.
Der sjit wol ris in bal troch oant yn
'e strewellen, mar foar sa'n site
waasje hoege gjin reglemintêre
yngripen te kommen. As bal brûke
de spilers tsjintwurdieh in jeu de
boules-bal, dy't by de measte spi
Iers in gewicht hat fan sa likernóch
730 gram. It doel is om mei dy bal
mei in oangoai de bal fan in tsjin
stanner te reitsjen. Is dy oangoai
rekke dan is de tsjinstanner 'dea',

Mear flecht op 'e koai
Eartiids wie yn it Blauwe Bosk mear
fleeht op 'e koai; doe waard der op
trije plakken spi Ie. By need koe in
breed stik boskpaad brûkt wurde,
alhoewol't dat it domein wie foar
de streektippers. Op sneintemoarn
kamen earst de äldelju oan bod om
in pear bomen te spyljen, dêrnei
mochten de jongelju ferfetsje oan
tolve oere ta. Dêrnei wie it dien,
want yn Haulerwyk sloech de fuot
balsport de middeis foar master op.
Nei de ynfiering fan de frije sneon,
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By Hau/erwyk dogge guon /ju oan in ä/de tradisjone/e folkssport. Op in
iepen plak midden yn it Blauwe Bask, twa kilometer fan de beboude kearn,
beoefenje in tal man/ju it piksjitten. Der s;l in fêste regel yn Ie tiden dat se
byinoar komme. Op tongersdei- en sneontemiddei komme de leafhaw
wers, dy't kinne. klokslach ien oere del. Binne der net mear as acht mei
doggers, dan spy/je se yndividueel, oars wurde der fia 'streektippen' /wa
tallen gearstald, dy't oan fjouwer oere fa yn in taf 'booms' tsjin inoar
ûtkomme. It piksjitten yn Haulerwyk kin in echte tradysje neamd wurde.
Hoe lang aft dy al bestiet, kin nimmen fertelJe. Ald-piksjitters sizze dat se
it spul ek al yn har jeugd koene. /'

Piksjitte by Haulerwyk àlde tradysje

It piksjitten is noch net oeral yn
Fryslàn ferdwûn. Hjir en dêr,
benammen yn 'e Easthoeke, komt
it spul noch yn aktive foarm foar.
De regels binne nearne gelyk. Ek
op it iis wurdt oan piksjitten dien.
Troch Earnewald is wolris in Frysk
kampioenskip organisearre. Fan it
spul yn Haulerwyk wol ik in koarte
beskriuwing jaan om't it in moai
foarbyld is hoe't it mei de moderne
tiid meigien is.
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Gjin munten mear
De essinsje fan it spul is net feroa
re, utsein dat der no gjin munten
mear op 'e pik kom me. In pro
bleem wie it dat de munten troch
de brune kleur fan it san min
werom te finen wiene as ien de bût
goed rekke hie. Dêrfandinne dat
der, ynstee fan munten, no fjouwer
keunststofskyfkes brûkt wurde. De
skyfkes binne oan ien kant wyt (let
ter) en aan de oare kant read (Iiuw)
fan kleur. As de skyfkes op 'e grûn
falie, wurde dy mei de reade kant
boppe ynnaam. Can't safier is der
net folie feroare. It ferskil mei ear
der is, dat jild feitlik gjin rol mear
spilet. Want de fjouwer skyfkes
wurde by elke boom wer op 'e nij
brûkt. Wol holde de Iju skyfkes mei
oare kleuren etter de hàn. As der
snie leit bygelyks, wurde dy brûkt
om gjin swierrichheden te krijen by
it sykjen om wei rekke skyfkes.
De pik hat dus net mear de funksje
fan 'etalaazje' foar de ynset.
Likemin besykje de meidoggers, as
de geiegenheid him foardocht, te
sjitten op de pik, it saneamde

Ynterviewfaze SAND foarby

liuwkjen. As dat besykjen slagget,
wurde earst de skyfkes mei de wite
kant boppe werompleatst, dan fer
fettet de spiier de beurt. Hjoed-de
dei is bepaald dat der mar ien kear
de beurt liuwke wurde kin.
Grof jild ynsette is der net by. Alle
spilers sette in stoer (no twa euro
sint) de boom yn. De winner(s) fan
dy boom strykt de ynset op.

Nijsgjirrige ûntjouwing
It foarwerp om mei te smiten hat
de nijsgjirrichste ûntjouwing troch
makke by dizze folkssport. Earst
brûkten de Iju rûnbikke stikken
stien. It probleem fan in stien is dat
dy gau stikken gean kin, benam
men by it reitsjen fan de stien fan
in opponint. De ynfiering fan 'e
elektrisiteit yn Haulerwyk brocht
guon op it idee om kûgels fan de
öftanke petroaljelampen foar it
piksjjtten te brûken. Dy kûgels
wiene Iykwols te swier. Seis it boar
jen fan gatten, om de kûgels lichter
te meitsjen, wie net effektyf. De
jeu de boules-bal heinde dy be
swieren op. De beoefeners fan it

Projekten

piksjitten tinke der Iykwols net oer
om harren folksspul yn te ruiljen
foar it jeu de boules.
Miskien is it ferlykjen fan de beide
folksspullen ek wol net reëel. Sa
ferskilt de technyk fan it smiten.
Oars as by it jeu de boules depo
nearje de piksjitters de bal net by in
doel, mar wolle se graach dat de
bal trochrólet as it doel mist wurdt.
It feit dat de Iju geregeld byinoar
komme en dat der gjin sprake is
fan in eigen formele organisaasje,
makket dizze folkssport unyk.
Nammerste mear om't de bûtenfer
maken dy't geregeld holden
wurde, mei in ynset, sûnder in
skreaun regiem int, frijwol aIlegear
re utstoarn binne.

Fergetten folkssporten?
Faaks witte guon lêzers fan noch
mear 'fergetten' folkssporten, dy't
ferlykber binne mei it piksjitten yn
Haulerwyk. Reaksjes kinne troch
dien wurde oan de redaksje fan Ut
de Smidte.

Gosse Blom
I I

Fryske tongslaggen yn databank

'Wàt seit dy man?' 'Dat is bryk
praat!' 'Hilin???' Se koenen de fer
wûndering altyd net earlik ûnder
drukke, de omtrint 40 Fryske ynfor
manten fan de Syntact;sche Atlas
van de Nederlandse Dialecten
(5AND). Tsientallen sinnen, letteriik
oerset ut alle tongslaggen fan
Fryslan, Nederlan en Flaanderen
krigen se foarlein mei de fraach oft
saks yn har doarp ek wol sein
waard. Dat de [ju wol ris stienen te
skodhaljen, mei ek gjin wûnder
hite. Hoe soenen jo reagearje as ien
frege aft jo op de fraach 'Sliept er?'
wolris 'toetoet' antwurdzje - yn
guon Flaamske dialekten skynt saks
'ja, dat docht er' te betsjutten.
Fierders moasten se seis ek in maai
rûfeltsje Hollanske sinnen oersette
yn har eigen Frysk, Stedsk of
Oertsjongersk.
Taalkundigen fan ferskillende univer
siteiten en. ûndersyksynstituten ha it
6frûne jier hiel Nederlan, Flaanderen

en seis Fransk Flaanderen öfreizge
om minsken op jierren ut te kloark
jen oer de streektaal dy't se mei de
tate ynsûgd ha. Se ha mei-inoar mear
as sanhûndert streektaalpraters yn
hast 400 plakken oan west. Nei
eardere ûndersiken nei ûtspraak en
wurdfoarming, wie no de,.,.sinbou it
ûnderwerp fan ûndersyk. De ûndersi
kers wolle bygelyks witte wêr't dûbel
de neehiting brûkt wurdt ('Der sitte
hjir nearne gjin mûzen'), yn hokker
folchoarder oft de tiidwurden steane
('Se wit net dat Marie juster stoarn is'
of '... juster is stoarn') en watfoar
foarmen fan it wjersidich foarnam
wurd (inoar, elkoar, inoarren, elkoan
der, mekoander ensafuorthinne) oft
der allegear binne.
It Fryske oanpart fan de 5AND ha
Henk Wolf en Arjan Hut fan de
Fryske Akademy meiret. Nei it
öfnimmen fan de ynterviews ha se
de banopnamen dêrfan. yn de
kompjûter oertypt. Mei alle oare

ynterviews is dat materiaal yn in
databank ûnderbrocht. At se op 'e
Akademy no witte wolle wêr't de
Iju sizze kinne fan 'Do bist ek in
rarenien', dan hoege se mar op in
knop te drukken en der ferskynt in
rychje plaknammen op it skerm,
kompleet mei it aanbelangjende
stikje ynterview. Dat dêr in protte
Fryske plakken by sitte, sir net ien
nij dwaan, mar ek it Brabanske
Cuijk ferskynt mei 'Gij bent ook
ene rare ene'.
Under lieding fan it Meertens
Instituut yn Amsterdam wurdt it
materiaal no fierder ûtslachte en
bewurke. Op sa'n wize,. dat der in
kreas kaarteboek fan makke wurde
kin, dat ein 2004 ferskine maat.
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