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Geert van Tuinen

is al ruim 25 jaar dé
sportieve stem van

Omrop Fryslân en nog
altijd even enthousiast.

De radioman pur sang
over Kobus, de Kelders-

brand, PC-Kafee, kaat-
sen, zijn jeugdjaren,

het hartinfarct en zijn
jongensdroom.

H et rode tweezitsbankje in de roy-
ale kamer aan de Graldasingel in
Menaam is Geert ‘syn bankje’.

Daar komt hij tot rust en kan hij met zijn
vrouw Jaantsje genieten van het weidse uit-
zicht richting sporthal Schatzenburg en Dron-
ryp. ,,Dêr’’, wijst hij, ,,is it boerespultsje fan
Kobus Algra.’’ Zijn vrouw Froukje woont er
nog. Kobus, een icoon, overleed op 28 maart
2014. Kobus was boer, maar vooral bekend als
leadzanger van De Wiko’s, de vermaarde band
die in de jaren zeventig, tachtig en negentig
op bijna elk Fries dorpsfeest speelde. Op 20
oktober 2013 praatte Geert het emotionele
afscheidsconcert van zijn hartsvriend aan
elkaar, nadat hij jaren eerder een indrukwek-
kende documentaire over De Wiko’s had
gemaakt.

Toen duidelijk werd dat Algra ongeneeslijk
ziek was, kwam er een vraag die hem verraste.
Er moest een afscheidsconcert komen en hij
moest dat regisseren en presenteren. ,,It is it
meast bysûndere wat ik yn myn libben dien
ha, tink ik. Ik krige it berjocht dat hy útbehan-
nele wie. Doe siet ik dêr op in jûn oan de
keukenstafel. Dan sjochst twa fan dy minskjes
sitten. Se kamen mei it idee fan in ôfskieds-
konsert. Ik sei: ‘Mijn hemel. Dan moat it
fluch, want oars bist net sterk genôch mear’.’’

Het ging vlug. Er kwamen krachten los die
Geert van Tuinen nooit kon bevroeden. ,,Ko-
bus gie nei it sikehûs. Dêr seine se: ‘Kobus, wy
sille dy oplaapje’. Der gebeurden fan dy moai-
e, aparte dingen. Elkenien wie solidêr. Ik krige
binnen in dei in fergunning fan de gemeente,
wêr’t normaal sprutsen fiif wike foar stiet.
Artysten dy’t spontaan taseine. Myn hiele
gesin wurke mei. It wie dei en nacht yn it
spier, mar wy krigen it foarelkoar.’’

Maar eerst was er 19 oktober 2013. Geert
presenteerde het zaterdagse sportprogramma
van de Omrop. Het liep tegen half zes. Zijn
dag zat er bijna op. Dan rap naar de sporthal
om mee te helpen het podium op te bouwen.
Het liep anders. Plotseling was daar die grote,
uitslaande brand op De Kelders in hartje
Leeuwarden.

Hij slaat zijn armen uiteen. ,,It wie bizar.
Technikus Aise van Beets kaam en sei: ‘Dit is
grut’. We twivelen. Wat moasten wy dwaan?
We hiene neat.’’ Er kwamen politieberichten
over het opschalen van de brand. Bij de Om-
rop werd besloten in de lucht te blijven. ,,It
wie de bêste kar dy’t wy ea makke ha. Stadich-
oan kaam by ús de masine op gong.’’ Tot
twaalf uur ’s nachts bleef Geert de pratende
verbindingsman. Lachend: ,,Dêr gie myn
tarieding op Kobus syn ôfskiedskonsert.’’

Van slaap kwam die nacht amper iets. ,,Ik

kaam de oare moarns yn de sporthal en dêr
stie in poadium, jonge. It moaiste wat ik oait
sjoen ha. Fol yn it ljocht, want de Omrop
stjoerde it live út. Ik bin sa grutsk dat wy dit
noch foar dy minsken dien ha.’’ In zeventien
minuten waren alle 850 kaarten verkocht. ,,It
wie in feest mei in rântsje. Dat ha ik der fan
makke. Ik sei: ‘We hiene hjir leaver net west,
mar wy binne der al. We binne hjir foar Kobus
en dus wurdt it feest’. Syn frou en bern nei
ôfrin op it poadium, superemosjoneel. Doe
bruts ik ek oan alle kanten.’’

IMPROVISATIETALENT

Hij kan het beide, verslaggever zijn en presen-
tator. Geert praat avonden op luchtige wijze
aan elkaar. Hij beschikt over een groot im-
provisatietalent. ,,Ik bin ferslachjouwer, mar
presintearje kin ik ek. Myn krêft leit yn it
ferslaan fan hokfoar evenemint dan ek omdat
ik it byldzjend delsette kin. Dat minsken thús
it idee krije: wy sjogge it suver foar ús. Ik wie
lêsten by de hynsteshow yn Ljouwert. Dan
besykje ik, sis mar, de stront troch de spea-
kers te drukken. Soks giet automatysk.’’

Hij doet zijn werk op zijn 63ste nog steeds
met veel enthousiasme. Geen spoortje van
verzadiging. ,,Ik mei datjinge dwaan wat ik
woe. Ik libje dan wer yn myn jongesdream.’’ Is
hij het mannetje van de radio? ,,At minsken
dat tsjin my sizze groei ik wol 8 meter.’’ Hij

houdt lezingen in sportkantines. Daar vertelt
hij over zijn leven en passie, onder de titel
‘Leven in een jongensdroom’.

Dan laat hij eerst een plaatje van de water-
toren van zijn geboortedorp Sint Jacobiparo-
chie zien en stelt hij de vraag waar deze toren
staat. Steevast roept een grapjas: Akkrum.
,,Moai, ha wy dat ek wer hân. Ik bin letterlik
yn dy strjitte ûnder de wettertoer berne. It is
in beaken. Wat de Waterpoort is foar Sandor
van der Heide is dy wettertoer foar my. Dan
begjin ik te fertellen dat ik ûngelooflik gelok
hân ha. As de antikonsepsje yn 1954 op itselde
peil west wie as yn 2018, hie ik der net west.’’

Hij is een nakomertje. Broer Dirk is zestien
jaar ouder. Daarna kwamen drie zussen en
toen kwam Geert nog. Hij pikte snel dingen
op. Hij weet nog dat Thom-moi (tante Tho-
maske), een echte Bilkert, zei: ,,Dy jonge ken
later wel advocaat worre, wat kin dy prate.’’ In
1991 kwam zijn jongensdroom uit, nadat hij
zich eerst onderscheidde bij lokale radio
Eenhoorn. Hij werd van ambtenaar op het
gemeentehuis Menameradiel verslaggever bij
de Omrop. Eerst als freelancer, in 1994 kwam
hij in vaste dienst.

In Sint Jacob bracht hij zijn jeugd door.
Daar kwam alles dertig jaar later volgens
Geert. ,,Mar wy krigen it wol mei. The Beatles,
Rolling Stones, datsoarte muzyk. Myn suster
wurke op dy Rijnreizen en smokkele út Dúts-
lân in platespiler mei. Dy wiene dêr folle
goedkeaper. Ik siet der altyd achter. Ast
praatst oer herinnerings, dan is dat it.’’

Hij stelt een vraag. ,,Bist froeger ek grut
wurden mei ‘meester G.B.J. Hilterman’?’’
Jazeker. Hilterman besprak de toestand in de
wereld. ,,Sneintemiddei ien oere. Us heit lei
plat foar Hilterman. Dat wie in autoriteit, in
fêst beaken nei it sop en de karbonade. Dêrnei
gie ik nei it fuotbalfjild.’’ Hij herinnert zich de
Franse zangeres Edith Piaf. ,,Je ne regrette
rien. Dy plaat wie doe in beaken fan myn
sprútsjesjeugd.’’ Ze gingen bloembollen pel-
len. Ergens op de zware klei aan de Aldebildt-
dijk bij Hessel Bierma, de vader van de latere
PC-winnaar Joop Bierma. Zakcentjes ver-
dienen. ,,Ik ha it fan myn tolfde oant myn
santjinde dien. De Bierma’s binne dêr ‘scha-
themeltjerijk’ mei wurden, mar wy sochten
dy bollen. Dan skodest hieltyd in rigeltsje
achterelkoar op. Ast klear wiest giest wer in
rigel fierder. Moast sels ûnthâlde hoefolle
rigeltsjes ast dien hiest.’’

De Sint Jabuurster jeugd telde wel eens te
veel. ,,Wy krigen safolle sinten de meter en
joegen dat op. De earste sneon kamen wy yn
de skuorre om ôf te rekkenjen. Hessel sei:
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Naam Geert van Tuinen

Geboren 9 oktober 1954
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Dienstverlening, hbo maat-
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