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Ledenwedstrijden K.F. Wêz Wis Tsjom 

 

27 april 2015  "Koningspartij" 
 

Op 27 april, Koningsdag, is het kaatsseizoen weer van start gegaan.  

Alhoewel de weersvoorspellingen in eerste instantie niet gunstig leken, was het prachtig weer. 

Voorzitter Christine Vasen opende deze eerste partij van het jaar, gesponsord door 

Autobedrijf Strikwerda en Wassenaar Transport. 

 

Bij de welpen stonden 6 partuurtjes op de lijst. Zij kaatsten in 2 poules van ieder 3 tweetallen. 

In poule A waren Sido Cnossen en Bianca Hiemstra net wat sterker, zij wonnen beide partijen 

en stonden hiermee in de finale. In poule B waren het Yannah Palma en Luuk Weyer die 2 

partijen wisten te winnen. Zij mochten het opnemen tegen Sido en Bianca. Laatstgenoemden 

wisten de krans te behalen.  

Ook mochten de nummer 2 uit elke poule nog strijden om de 3
e
 plaats. Gerbrich Koster en 

Jelmer de Jong waren net iets te sterk voor Marrit Wielenga en Jorrit Palma. 

 

De pupillen waren vandaag goed vertegenwoordigd. Een leuke lijst met 7 tweetallen. 

De ene partij wat spannender dan de andere. 

In de verliezersronde was 1 prijs te bemachtigen. De finale ging hier tussen Jildau Wielenga 

en Anke Greidanus tegen Alise Elgersma en Eelke Westra. Alise en Eelke wonnen deze partij. 

De finale in de winnaarsronde ging tussen Jan Tymen Eisma en Berber van der Meulen tegen 

Robin Benders en Pieter Tolsma. De partuurtjes waren zeker aan elkaar gewaagd. Jan Tymen 

en Berber wonnen op de stand 5-3 6-4. Voor hen de krans. 

 

Bij de schooljeugd stonden 3 partuurtjes op de lijst, jammer dat hier niet meer opgave is, maar 

de sportiviteit bij deze famkes en Jelmer als enige jongen is er niet minder om.  

Er waren 2 spannende partijen te bewonderen, waarbij de strijd tot het laatst toe werd 

gestreden. 

Nynke van der Veen en Jessie Bok wisten 2 partijen te winnen en mochten met de krans naar 

huis. 

 

De dames waren vandaag het best vertegenwoordigd. Maar liefst 24 hadden zich opgegeven. 

Dit betekende 12 tweetallen. De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Anne-Rixt 

Cnossen en Janny Wielenga tegen Gerhardina Talsma en Thea Vietor. Anne-Rixt en Janny 

waren net een tandje te sterk en wonnen de partij. In de finale moesten zij het opnemen tegen 

Anita Palma en Sjoerdtje Hoekstra, zij hadden een staand nummer. 

Anita en Sjoerdtje begonnen sterk en lieten zich niet van de wijs brengen. 

Anne-Rixt en Janny hadden echter de langste adem en wonnen deze spannende finale op 4-5 

en 6-6. 

 

De finale in de verliezersronde ging tussen Truus Overal (ingevallen voor Thea-Rixt) en 

Gerbrich Elgersma tegen Corina van Wieren en Houkje Aardema. Truus en Gerbrich wonnen 

de partij.  

 

De heren kaatsten vandaag in 2 poules. Ook hier kaatsten de nummers 1 uit elke poule de 

finale. Deze ging tussen Johan Hettema, Jelle Cnossen en Wilco Atsma tegen Frits Hoekstra, 

Wytze Meinsma en Arie Smedinga. Een spannend partij die werd beslist in het voordeel van 



Frits, Wytze en jarige Arie. Er moest nu nog gestreden voor een derde prijs. Deze was voor 

Erwin Atsma, Wieger Palma en Bart Yntema. 

  

 

 

Aan het einde van deze Koningsdag konden de prijzen worden uitgereikt. De mooie bekers 

voor de jeugd waren gesponsord door Wassenaar Transport.  

 

De prijzen voor de dames en heren waren beschikbaar gesteld door autobedrijf Strikwerda. 

Paulus was zelf aanwezig om de prijzen uit te reiken.  

Uiteraard werden de sponsoren bedankt voor hun bijdrage aan deze gezellige en sportieve 

kaatsdag.  

 

De volledige uitslag is als volgt: 

 

Welpen 

1. Sido Cnossen    2. Yannah Palma 

Bianca Hiemstra    Luuk Weyer 

 

 

Pupillen 

Winnaarsronde 

1. Jan Tymen Eisma   2. Robin Benders 

Berber van der Meulen   Pieter Tolsma 

  

Verliezersronde  

1. Alise Elgersma  

Eelke Westra 

 

Schooljeugd 

1. Nynke van der Veen 

 Jessie Bok 

 

Dames 

Winnaarsronde 

1. Anne-Rixt Cnossen  2. Anita Palma  3. Gerhardina 

Talsma 

 Janny Wielenga   Sjoerdtje Hoekstra  Thea Vietor 

 

Verliezersronde 

1. Truus Overal   2. Corina van Wieren 

Gerbrich Elgersma   Houkje Aardema 

 

Heren 

1. Frits Hoekstra   2. Johan Hettema 3. Erwin Atsma 

Wytze Meinsma   Jelle Cnossen   Wieger Palma 

Arie Smedinga   Wilco Atsma   Bart Yntema 



 

16 mei 2015  “Siebe en Griet Greidanus partij” 
  

Vandaag alweer de 2
e
 ledenpartij van dit jaar. Onder herfstachtige omstandigheden werd de 

partij geopend door Auke van der Meulen. Voor het eerst  in de geschiedenis de “Siebe en 

Griet Greidanus partij”. Dit  echtpaar heeft het kaatsen  altijd een warm hart toegedragen, nu 

niet meer in ons midden. De kransen werden beschikbaar gesteld door Siebe en Ytsje 

Greidanus. 

 

Bij de senioren stond er pearkekeatsen op het programma.  

Bij de jeugd een gewone ledenpartij. 

 

De welpen kaatsten vandaag individueel. Er waren 3 omlopen waarbij er iedere keer een 

ander partuur gevormd werd. De parturen waren allemaal redelijk aan elkaar gewaagd, gezien 

de eindstanden.  Aan het eind van de rit werden de punten van alle kaatsers bij elkaar opgeteld 

en waren er 4 prijzen te verdelen.  

De eindstand was als volgt: 
1. Sido Cnossen. Hij heeft alle partijen gewonnen. 

2. Luuk Weyer. Ook Luuk heeft alle 3 wedstrijden gewonnen, maar had 2 tegeneersten meer. 

3. Jelmer de Jong.  

4. Bianca Hiemstra 

 

Bij de pupillen vandaag  iets minder opgave dan de vorige keer. 

De pupillen kaatsten met z’n 3en in een poultje van 4 partuur. 

Iedereen kaatste een keer tegen elkaar. 

Na 2 rondes had het enige meisjespartuur, bestaande uit Alise, Jildau en Lotte  beide wedstrijden 

weten te winnen. Maar ook de andere partuurtjes hadden al de nodige punten binnengehaald. Het kon 

nog alle kanten op. 

Uiteindelijk wisten de dames ook de laatste partij te winnen en waren zij de winnaar van de mooie 

kransen. Op nummer 2 is geëindigd Redmar Cnossen, Ingrid Hiemstra en Jesse Zijlstra.  

 

De schooljeugd kaatste vandaag ook weer individueel. 2 keer kregen zij de kans zich van hun beste 

kant te laten zien. Er waren 3 prijzen te vergeven. De nummers 1 en 2 zijn geworden Jessie Bok en 

Francien Yntema, zij hadden 2 partijen gewonnen. Jessie had maar 3 tegeneersten en Francien 5. 

De derde prijs was voor Nynke van der Veen.  

 

Bij de senioren kaatsten maar liefst 23 pearkes om de prijzen. Het niveauverschil was hier en daar nog 

wel eens wat groot, maar door een verliezersronde wordt dit altijd weer mooi geselecteerd. 

 

De halve finale in de winnaarsronde ging tussen  Jan Hoitema en Corina van Wieren  tegen Janna 

Reitsma en Klaas van der Brug. Jan en Corina wisten deze partij te winnen en kwamen zo in de finale 

tegenover broer en zus Gerrit en Janet. Gerrit en Janet namen al snel een voorsprong, echter Jan en 

Corina kwamen goed terug. Maar niet genoeg, op de stand van 5-4 en 6-2 waren de kransen voor 

Gerrit en Janet. 

 

In de verliezersronde was er een derde plaats voor Petra de Schiffart en Rindert Wijnia. Zij waren niet 

opgewassen tegen Wieger en Anita Palma. In de finale werd hun tegenstander  Jacob Bosch en Tjitske 

Tolsma. 

Jacob en Tjitske wonnen deze partij.  

 
Aan de einde van weer een mooie kaatsdag, die ook nog zonnig eindigde,  werden de prijzen 

uitgereikt. De kransen werden persoonlijk omgehangen door Siebe Greidanus.  



 

6 juni 2015 "Bakkerij de Schiffart partij" 
 

Hierbij ook nog de uitslag van de Bakkerij De Schiffart Partij op 6 juni jl. 

 

Welpen: 

1e prijs: Sido Cnossen en Aafke Bakker 

2e prijs: Marrit Wielenga en Sybrich Westra 

3e prijs: Simon Benders en Caprice Tolsma 

 

Pupillen: 

1e prijs: Piter-Gerben Palma en Berber van der Meulen 

2e prijs: Marije van der Meulen en Eelke Westra 

3e prijs: Redmer Cnossen en Folkert Hannema 

 

Schooljeugd: 

1e prijs: Janet Greidanus 

2e prijs: Jessie Bok 

3e prijs: Nynke van der Veen 

 

Dames: 

1e prijs: Corina van Wieren en Minke Greidanus 

2e prijs: Yvonne Eisma en Janny Wielenga 

3e prijs: Truus Overal en Welmoed van der Woud 

 

Heren: 

1e prijs: Frits Hoekstra en Douwe Greidanus 

2e prijs: Johan Hettema en Harry Benders 

1e prijs afv.r. Erwin Atsma en Arie Wielenga 

2e prijs afv.r. Lieuwe Bosch en Bart Yntema 

 

  



20 juni 2015 Slagerij Walburg & Kinderopvang Tzum 
 

Op zaterdag 20 juni kon er weer gekaatst worden bij Wez Wis  Tsjom.  

De kaatspartij werd bij de jeugd  gesponsord  door De Kinderopvang van Tzum. Villa Hakuna 

Matata, Oebele, Krobbehiem en It Elfkes plakje. Bij de senioren door Slagerij Walburg. De 

kransen werden beschikbaar gesteld door Huhtamaki  

Een dag  met mooi, rustig  kaatsweer .  

 

Er hadden zich 14 welpjes opgegeven, een mooie lijst van 7 tweetallen.  

De finale in de verliezersronde was tussen Gerrit Jan  Tolsma en Aafke Bakker tegen Teade 

Wytse Palma en Luuk Weyer. Gerrit Jan en Aafke waren de sterksten en wonnen de partij op 

5-1 en 6-2. De finale in de winnaarsronde was een damesonderonsje. Gerbrich Koster en 

Caprice Tolsma tegen Marrit Wielenga en Bianca Hiemstra. De dametjes gingen eerst gelijk 

op, maar Gerbrich en Caprice bleken te sterk en wonnen de partij op 5-3 en 6-2. 

 

Bij de pupillen waren er  weer 2 poultjes van 3. De winnaars van elke poule streden om de 

krans. Een bloedstollende finale die eindigde op 5-5 6-6. En probeer dan maar eens de 

zenuwen in bedwang te houden. Piter Gerben Palma en Piter Tolsma wonnen van Sido 

Cnossen, (die eigenlijk nog welp is) en Nienke Bankert. 

De nummers 2 van de poules moesten nog kaatsen om een 3
e
 prijs.  

Dit ging tussen Marije van der Meulen en Anke Greidanus tegen Alise Elgersma en Berber 

van der Meulen. Marije en Anke kaatsten goed, Alise en Berber lieten door hun opslag te veel 

punten liggen. 

Marije en Anke gingen er met de 3
e
 prijs vandoor.  

 

De schooljeugd blijft nog steeds een kleine categorie. Met pupil Janco Tolsma er vandaag bij, 

stonden er toch 4 partuurtjes op de lijst, dit betekende 3 keer kaatsen en dan de punten 

optellen.. 

Een spannende uitslag. 2 partuur, nl. Jessie Bok en Francien Yntema en Janet Greidanus en 

Sanne Strikwerda hadden beide 18 punten behaald. Janet en Sanne hadden echter minder 

tegeneersten waardoor zij er met de krans vandoor gingen. Een tweede plek voor Jessie en 

Francien. 

 

De dames moesten vandaag flink aan de bak. Maar liefst 4 keer kaatsten was het lot. 

Een leuke loting zorgde voor veel spanning tot het eind toe. 

Het lag allemaal heel dicht bij elkaar. 

De nummer 1 was na de laatste partij snel bekend, dit waren Yvonne Eisma en Welmoed van 

der Woud. Zij hadden 25 punten weten te vergaren. 3 x winst en 1 x verloren met 5-4.  

Het ging nu om de tweede plek. Gerhardina Tolsma en Gerbrich Elgersma hadden samen met 

Tjitske Tolsma en Siebrich Atsma allebei 23 punten. Tjikste en Siebrich hadden echter 1 

tegeneerst minder. Voor hen dus de 2
e
 plek. 

 

De heren kaatsten vandaag ook in een poule. Er waren 4 partuur van elk 3 heren 

Spannende en minder spannende partijen waren hier te zien. 

Frits Hoekstra, Sietze Greidanus en Bart Yntema hadden alle 3 partijen gewonnen, voor hen 

de krans. 

Gerrit Hiemstra, Klaas Terpstra en de geblesseerde Harry Benders hadden 1 wedstrijd 

verloren en 2 gewonnen, voor hen een tweede plek. 

 

  



De volledige uitslag: 

 

Welpen: 

Winnaarsronde:  
1. Gerbrich Koster  2. Marrit WIelenga  

Caprice Tolsma   Bianca Hiemstra 

 

 

 

Verliezersronde: 
1. Gerrit Jan Tolsma 

Aafke Bakker 

 

Pupillen: 

Winnaarsronde: 

1.  Piter Gerben Palma 2. Nienke Bankert  3. Marije van der Meulen 

 Pieter Tolsma   Sido Cnossen   Anke Greidanus 

 

Schooljeugd: 

1. Janet Greidanus 2. Jessie Bok 

Sanne Strikwerda  Francien Yntema 

 

Dames: 

1. Yvonne Eisma  2. Tjitske Tolsma 

Welmoed van der Woud Siebrich Atsma 

 

Heren: 

1. Frits Hoekstra  2. Gerrit Hiemstra 

Sietze Greidanus  Klaas Terpstra 

Bart Yntema   Harry Benders 

 

 



21 augustus 2015 "Nachtkaatsen" - Boerenpartij 

Vrijdagavond 21 augustus stond het nachtkaatsen weer op het programma 

In totaal waren er 16 tweetallen, 3 prijzen in de winnaarsronde en ook 3 prijzen in de 

verliezersronde 

Dat betekende voor 2 parturen 4x kaatsen en geen prijs. De prijzen bestonden uit pakketten van de 

Zuivelhoeve, beschikbaar gesteld door diverse agrariërs in en rond Tzum. 

 
 

De prijswinnaars waren: 

winnaarsronde: 

1e prijs Klaas van der Brug en Cristine Vasen 

2e prijs Frits Hoekstra en Jessie Bok 

3e prijs Jelle Cnossen en Arie Smedinga 

verliezersronde: 

1e prijs Sietze Greidanus en Kees Greidanus 

2e prijs Erwin Atsma, Petra de Schiffart 

3e prijs Roelof Rusticus, Tjitske Tolsma 

http://www.mijnalbum.nl/Album=8MRXKOKU


29 augustus 2015 Visserpartij 
 
 

Onder prima omstandigheden kon de 52
e
 editie van de Visserpartij gehouden worden. 

Op sportcomplex “It Lyntsjepark” is gestreden om de prijzen door in totaal 81 kaatsers verdeeld over 6 

categorieën. Welpen (8 en 9 jaar), Pupillen (10 en 11 jaar), Schooljeugd (12 en 13 jaar), Dames, 

Senioren en de 50 plussers. 

 

Welpen: 

1
e
. Gerbrich Koster, koningin                           2

e
. Luuk Weijer 

      Teade-Wytse Palma                                         Jorrit Palma 

  

3
e
. Simon Benders                                           4

e
. Yannah Palma 

      Bianca Hiemstra                                                 Aafke Bakker 

 

Pupillen: 

Winnaarsronde; 

1
e
. Robin Benders, koning                               2

e
.Redmer Cnossen 

      Berber van der Meulen                                    Lotte Weijer 

  

Afvalronde; 

1
e
. Piter-Gerben Palma                                     2

e
. Jancko Tolsma 

      Nienke Bankert                                                Folkert Hannem 

 

Schooljeugd: 

1
e
. Nynke van der Veen, koningin                    2

e
. Janet Greidanus 

      Francien Yntema                                              Sybren Hoekstr 

 

Dames: 

1
e
. Anne-Rixt Cnossen, koningin                      2

e
. Corina van Wieren 

      Petra de Schiffart                                            Siebrich Atsma 

  

3
e
. Tjitske Tolsma                                             4

e
. Marnies Yntema 

      Willeke de Vries      Wommels                           Johanna Atsma 

 

Senioren: 

Winnaarsronde; 

1
e
. Gerrit Hiemstra, koning                               2

e
. Jelle Cnossen 

      Cornelis Rusticus                                             John Laanstra         Bolsward 

  

Afvalronde; 

1
e
. Klaas van der Brug                                      2

e
. Johan Koster 

      Sietze Greidanus        Winsum                          Wilco Atsma 

 

50+: 

1
e
. Hauke van der Meulen koning 

2
e
. Gerrit de Jong 

3
e
. Bart Yntema 

4
e
. Klaas Terpstra 

5
e
. Lieuwe Bosch 



 

5 september 2015 GAWA ouder-kind partij 

Zaterdag 5 september is het kaatsseizoen van Wez Wis weer traditioneel afgesloten met de 

GAWA ouder-kind partij. 

In 4 categorieën, de kabouters, welpen, pupillen en schooljeugd werd er samen met hun ouders, 

ooms, pakes, beppes en neven gestreden om de prijzen. Voor de kabouters wat het natuurlijk extra 

spannend. De eerste echte kaatspartij. 

Voor de senioren was er een D.E.L. partij. 

Er hadden zich maar liefst 5 kabouters opgegeven en hier waren al echte spannende partijen te 

zien. 

Een echte finale op 5-5 6-2. Marije en Jeannette Westra wisten de krans te winnen. Een tweede 

prijs was er voor Cheyenne en pake Pieter. 

In de verliezersronde was de eerste prijs voor Dytmar en Klaske de Groot. 

De grootste groep was vandaag de welpencategorie, met maar liefst 11 partuur op de lijst. 

De finale in verliezersronde was weer een spannend gebeuren. Bianca en Gert Jan Hiemstra 

mochten het opnemen tegen Caprice Tolsma en beppe Roelie. 5-5 en 6-0 in het voordeel van 

Caprice en Roelie, en een tweede prijs voor Bianca en Gert Jan. 

De finale in de winnaarsronde ging tussen Yannah en Anita Palma tegen Gerbrich en Johan 

Koster. 

Yannah en Anita wonnen deze partij, voor hen een welverdiende krans. 

10 pupillen gingen vandaag de strijd met elkaar aan. Ze maakten er een sportieve dag van. 

Anke en Minke Greidanus speelden de finale in de verliezersronde tegen Berber en Esther van der 

Meulen. Anke en Minke wonnen deze partij op 5-2 6-0. De finale in de winnaarsronde ging tussen 

Jeltje en Lotte Weyer tegen Jildau en Anno Wielenga. 

Jeltje en Lotte hadden vandaag al super gekaatst, maar konden in de finale niet op tegen het sterke 

partuur Anno en Jildau. 

Bij de Schooljeugd stonden 7 tweetallen op de lijst. De finale in de verliezersronde ging tussen 

Jelmer en Arie Wielenga tegen Francien en Bart Yntema. Jelmer en Arie hadden al gauw een 

flinke voorsprong te pakken, maar Francien en Bart lieten dit niet gebeuren en kwamen goed terug 

en wonnen de partij. 

De finale in de winnaarsronde was minder spannend. Janet en Douwe Greidanus gingen vandaag 

fluitend door alle partijen, zo ook deze laatste. Voor hen de krans. Voor Nynke en Atze van der 

Veen was een tweede prijs. 



Bij de senioren waren er 4 partuur. Zij speelde een poule. Klaas van der Brug en Petra de Schiffart 

hadden alle 3 partijen gewonnen en gingen met de krans naar huis. Een tweede prijs was er voor 

Danny Roos en Siebrich Atsma. 

 

 

 

 

De volledige uitslag: 

Kabouters: 

Winnaarsronde 

1e prijs:                Marije en Jeannette Westra 

2e prijs:                Cheyenne en Pieter Talsma 

Verliezersronde 

1e prijs:                Dytmar en Klaske de Groot 

  

  

Welpen 

Winnaarsronde 

1e prijs                  Yannah en Anita Palma 

2e prijs                  Gerbrich en Johan Koster 

3e prijs                  Simon en Harry Benders 

Verliezersronde 

1e prijs                  Caprice en Roelie Talsma 

2e prijs                  Bianca en Gert Jan Hiemstra 

 

 

 

 

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_1146.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_1156.jpg


Pupillen 

Winnaarsronde: 

1e prijs:                Jildau en Anno Wielenga 

2e prijs:                Lotte en Jeltje Weyer 

3e prijs:                Eelke Westra en Wilco Atsma 

Verliezersonde: 

1e prijs:                Anke en Minke Greidanus 

2e prijs:                Berber en Esther van der Meulen 

 

Schooljeugd 

Winnaarsronde: 

1e prijs                  Janet en Douwe Greidanus 

2e prijs                  Nynke en Atze van der Veen 

Verliezersonde 

1e prijs                  Francien en Bart Yntema 

  

Senioren D.E.L. 

1e prijs                Klaas van der Brug en Petra de Schiffart 

2e prijs                Danny Roos en Siebrich Atsma 

  

  

  

 

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_1178.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_1186.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_1168.jpg


Sybe en Ytje Greidanus Wisselprijs 
Deze prijs is beschikbaar gesteld voor degene die de meeste punten heeft behaald over de 

ledenpartijen. De winnaar van 2015 is Sido Cnossen en hij mag deze wisselprijs een jaar in zijn bezit 

houden. 
 

Competitie kaatsen 
De prijzen van het competitiekaatsen zijn in 2015 als volgt verdeeld: 

 
 

Welpen: 

Sido Cnossen 

Gerrit Jan Tolsma 

Luuk Weijer 

 

Pupillen: 

Redmer Cnossen 

Jesse Zijlstra 

Eelke Westra 

 

Schooljeugd: 

Jessie Bok 

Sanne Strikwerda 

Wybrich Aardema 

 

Dames: 

Gerhardina Tolsma 

Petra de Schiffart 

Ymkje Zijlstra 

 

Heren: 

Klaas vd Brug 
 

Braaksma-Wisselprijs 
De braaksma-wisselprijs, voor de meeste punten bij de competitie voor de jeugd, was dit jaar voor 

Sido Cnossen. Hij behaalde de meeste punten in totaal en mag de telegraaf een jaar lang in zijn bezit 

houden. 

  



KNKB  
 

Ook dit jaar is er door diverse (jeugd)leden deelgenomen aan KNKB wedstrijden in 

verschillende categorieën. Individueel werd er zo nu en dan een prijs en soms zelfs een krans 

mee naar Tzum genomen. Hieronder de resultaten van NK’s waaraan een afdelingspartuur 

van K.F. Wêz-Wis Tsjom heeft deelgenomen. 

 

25 mei 2015 NK senioren - Franeker 
 

Het partuur van Tzum bestond uit Frits Hoekstra, Thom Strikwerda en Klaas van der Brug. In 

de eerste omloop werd met 5-5 6-4 gewonnen van Ternaard. De 2
e
 omloop was iets minder 

spannend. Met een stand van 5-3 6-2 wist Tzum Holwerd te verslaan. In de 3
e
 omloop troffen 

de mannen Minnertsga, de  uiteindelijke winnaar. Deze partij werd verloren met 0-5 2-6. 

Een prima prestatie! 

 

14 juni 2015 Welpenmeisjes afdeling - Irnsum  

In Irnsum stond  zondag 14 juni  de eerste en tevens enige afdelingspartij voor welpenmeisjes 

op het programma. Onder prima weersomstandigheden werd er leuk, sportief en fanatiek 

gekaatst. Om de derde prijs werd er gekaatst tussen Jirnsum en Tzum. Tzum won deze partij. 

De spannende finale ging tussen Bolsward en Stiens. Bolsward trok uiteindelijk op de stand 

van 5-5 6-6 met een geweldige zitbal aan het langste eind. De prijswinnaars: 

 

1e prijs: Bolsward (Inge Blanke, Femke 

Folkerts en Noa Elzinga) 

2e prijs: Stiens (Marije vd Molen, Mayke 

Boonstra en Marsha Broersma 

3
e
 prijs: Tzum (Marrit Wielenga, Yannah 

Palma en Gerbrich Koster) 

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                        
27 juni 2015 Pupillen meisjes - NK afd - Wommels 
 

Voor Tzum kaatsen mee: Alise Elgersma, Marije van der Meulen en Jildau Wielenga. 

Tzum verloor in de eerste omloop met 4-5 2-6 van St.Annaparochie. De meiden kwamen 

terug van een behoorlijke achterstand maar wisten de partij uiteindelijk niet te winnen. 

 

 

 
1e prijs: 

KV Berltsum, Esther de Vries, Nienke Zijlstra, Siebrigje Wierma.  

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2015/06/welpenmeisjes-Irnsum-14-juni-2015.jpg


2e prijs: 

Reahus- Turns, Anna Boukje Altenburg, Trudie Hoekstra, Hieke Bootsma.  

3e prijs: 

Bolsward, Rixt Blanke, Famke Zijlstra, Jesse Rekker 

Jirnsum, Senna Keulen, Foke Jil Bakker, Marije Bodde

 

                                                                                                                                                                                             
27 juni 2015 Pupillen jongens – NK afd. – Arum 
 

Redmer Cnossen, Steven Koster en Robin Benders kwamen voor Tzum uit op het NK 

afdelingen voor pupillen jongens in Arum. Na een spannende dag kaatsen verloren zij 

uiteindelijk in de finale van Dronrijp. Zij keerden, enigszins teleurgesteld over de verloren 

finale, terug naar Tzum met een knappe 2
e
  prijs!!!  

 

Prijswinnaars NK jongens pupillen 

 

1) Dronryp (Haye Tseard van der Hem, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma) 

 

2) Tzum (Robin Benders, Redmer Cnossen, Steven Koster) 

 

3) Jellem-Bears (Harold de Boer, Wiebe Siemen Leenstra, Ytsen Hiemstra) 

 

3) Hommerts-Jutrijp ( Redmer van Netten, Henk Hoekstra, Jitze Floris 

 

 

 
 



4 juli Prins- en Prinsessen partij  - Tzum   KNKB pupillen j/m 

Pupillen Jongens 

Om 8.20 uur vanmorgen meldden de eerste kaatsers zich al op het veld in Tzum. Ondanks het 

warme weer hadden de jongens er zin in. Iedereen wil graag in de prijzen vallen en de kans om tot 

Prins uitgeroepen te worden maakt het voor de kaatsers elke keer weer speciaal. We hadden wat 

afmeldingen maar konden toch met een lijst van 26 parturen van start. 

 Het weer zat in de ochtend mee. Het was nog niet zo warm en het was daardoor goed vol te 

houden op de velden. Doordat de verliezersronde niet verkaatst werd hadden we in de ochtend al 

3 omlopen afgerond. Na 12 uur werd het ook warmer en moest er wat meer rust, schaduw en 

verkoeling opgezocht worden. 

Toch bleven we de hele dag prachtige wedstrijden zien die vaak op standen van 5-4 eindigden. 

Doordat er bij geloot moest worden na de eerste omloop kon het gebeuren dat Rick Minnesma, na 

1 x verlies met zijn nieuwe maat , Jarno Feenstra, wist door te stromen naar de finale waar hij 

tegen het partuur van Jelger v/d Meulen en Jorrit Nanninga zijn revanche van de 1e omloop mocht 

halen. 

Dit keer waren Rick en Jarno te sterk voor Jelger en Jorrit. 

Rick mocht zich vandaag de Prins van de partij noemen. Zoals 1 van de commissieleden zo mooi 

omschreef: Rick kaatste de 1e partij met zijn hoofd en is daarna met zijn hand gaan kaatsen, een 

goede complete kaatser. 

1. Rick Minnesma en Jarno Feenstra 

2. Jelger v/d Meulen en Jorrit Nanninga 

3. Harold de Boer en Wesly v/d Vaart 

3. Luka v/d Weg en Rutger Kumbangsila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupillen Meisjes 

 

Vanwege de weersvoorspellingen (tropische termperaturen) van vandaag begonnen wij met 

de meisjescategorie ook om 9 uur i.p.v. 11 uur. 

Bij de welpenmeisjes stonden 19 parturen op de lijst. 

Omdat de wedstrijd van de welpenmeisjes niet doorging door het geringe aantal deelnemers 

waren vandaag 8 welpenmeisjes aanwezig. En dit deden ze niet onverdienstelijk. De helft van 

hen kwam tot de 2e omloop. 

 

 

Het leek vanmorgen allemaal nog mee te vallen. De temperaturen waren niet zo hoog als 

verwacht en het windje zorgde ervoor dat het aangenaam kaatsen was. 

http://www.mijnalbum.nl/Album=NYGLOYNO


Vanwege temperaturen heeft de KNKB de verliezersronde laten vervallen. Zo konden voor 

het middaguur al 3 omlopen gekaatst worden. 

 

We zagen prachtige evenwichtige partijen met mooi sportief spel. 

Na 12 uur begon de temperatuur op te lopen waardoor de omlopen wat langer duurden. De 

kaatststers moesten iets meer rust, verkoeling en drinken hebben. 

Door de temperaturen werden de partijen wat spannender maar hebben de meisjes zich goed 

gepresenteerd. 

 

Vanaf de derde omloop eindigde bijna elke partij in een 5-4 stand. Er moest dus echt 

gestreden worden. In de halve finale mochten Larissa Smink en Moniek Lootsma het 

opnemen tegen Anke Wassenaar en Iris Oosterbaan. Na een lange gelijkwaardige strijd 

moesten Larissa en Moniei het onderspit delven. 

 

De finale ging tussen Anke en Iris tegen Julia Marthine Rienks en Tara Brit van der Meulen. 

Het leek snel dat Anke en Iris de krans mee naar huis gingen nemen. Al snel was het 4-1 voor 

de dames. Julia en Tara Britt wisten echter teug t e komen en uiteindelijk op en stand van 5-5 

6-4 de partij op hun naam te schrijven. 

 

Julia heeft zich over de dag heen als een stabiele kaatsster laten zien die het partuur goed 

leidde. Unaniem werd door de commissie besloten dat Julie de Prnses van deze dag werd. 

Na de uitreiking van de jongens mochten prins en prinses samen op de wagen. 

1 Julia Marthine Rienks en Tara Britt van der Meulen 

2. Anke Wassenaar en Iris Oosterbaan 

3.Larissa Smink en Moniek Lootsma 

http://www.mijnalbum.nl/Album=NNHG6XYL


15 augustus meisjes d.e.l. A klasse KNKB -Tzum 

Voor de eerste keer in Tzum deze wedstrijd voor meisjes, op uitnodiging. Er was een lijst met 8 

parturen geloot. Deze 8 parturen hebben we verdeeld in twee poules van 4 parturen. Daarna twee 

kruisfinales. De finale tussen de beide poule winnaars en een partij om de derde prijs tussen de 

beide parturen die tweede in hun poule werden. 

Er werd sportief gestreden om de prijzen. Spannende partijen waren er bij. 

In de poule fase werden 4 van de 12 partijen op 5-5 beslist, waaronder 2 met alles aan de hang. 

Daarbij nog 3 partijen op 5-4. Uiteindelijk werden de kruisfinales gespeeld door de volgende 

parturen;       

Tweede in poule A werden; Annet de Haan, Amarins de Groot en Martzen Deinum. Zij mochten 

aantreden tegen de tweede in poule B; Andrea Kroes, Mintje Meintema en Hiske Zeinstra. 

Waar het een gelijk opgaande partij beloofde te worden werd toch een gat geslagen naar 2-4. 

Het volgende bordje was voor Amarins cs. Waardoor de stand op 3-4 kwam. Daarna was de 

weerstand gebroken toen Andrea cs. hun 5e bordje pakten. De eindstand werd uiteindelijk 3-5 en 

0-6. 

In poule A werden; Rixt Sinnema, Jeska Terpstra en Jildou Felkers de winnaars en mochten de 

finale spelen tegen de winnaars in poule B; Sjoukje Stuiver, Lotte Delgrosso en Aluca Bouma. 

De finale leek juist éénzijdig te verlopen. Maar niks was minder waar!! 

Rixt, Jeska en Jildou wisten op een 5-2 voorsprong te komen waarna Sjoukje, Lotte en Aluca aan 

een inhaalrace begonnen. Van de volgende 3 eersten werden er twee op 6-6 beslist in het voordeel 

van Sjoukje cs. Ook het laatste eerst werd spannend! Alles kwam aan de hang! 

Een goed opgeslagen bal van Rixt werd prima uitgeslagen door Lotte waardoor een kaats ter 

hoogte van de middellijn kon worden gelegd. Er moest nog één keer gewisseld worden. Nu stond 

Sjoukje aan de opslag. Jammerlijk miste ze het perk waardoor deze partij, voor hen, eindigde in 

een deceptie. Na een geweldige opmars moesten Sjoukje cs. uiteindelijk toch het hoofd buigen 

voor Rixt cs. 

De volledige uitslag; 

 1. Rixt Sinnema                   Wergea                  2. Sjoukje Stuiver Witmarsum 

 Jeska Terpstra                  Easterein    Lotte Delgrosso Marsum 

 Jildou Felkers                   Stiens    Aluca Bouma  Grou 

3. Andrea Kroes                  Gauw 

 Mintje Meintema            Dronryp 

 Hiske Zeinstra                 Peins 
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Federatie 
 

13 mei 2015 - Federaasje Frentsjerterdiel Basisscholen d.e.l. A en B klasse - Tzum 
 

De jeugd van de Staetlansskoalle hebben de inwoners van Tzum gevraagd om deze wedstrijd 

te sponsoren.  

 

Op een prachtig zonnige dag met weinig wind werd er in Tzum gekaatst in een A en B klasse. 

Doordat een aantal kinderen niet kwamen opdagen werd de lijst aangepast en konden we 

uiteindelijk starten met 11 parturen in de B klasse en 5 parturen in de A klasse. 

Er volgden spannende partijen en er werd sportief gekaatst door de kinderen.  

Na het tellen van de eersten in de A klasse werd duidelijk dat partuur 1 bestaande uit Jaap Jan 

Rienks en Rick Alberda  met de winst naar huis gingen. Rick Alberda werd verkozen tot 

koning in de A klasse. 

 

Uitslag A klasse: 

1
e
 : Jaap Jan Riens (Franeker) en Rick Alberda (Midlum) (koning) (28 punten) 

2
e 
: Bas v. Wigcheren (Franeker) en Maud Looge (Ried) (24 punten) 

3
e
:  Redmer Cnossen (Tzum)  en Hylke Talsma (Achlum) (19 punten) 

4
e
 : Jan Tymen Eisma (Tzum) en Meike Oevering (Achlum) (17 punten) 

5
e
 : Sander Spoelstra (Dongjum) en Hessel Postma (Dongjum) ( 9 punten) 

 

In de B klasse werd gestart met 11 parturen.  

De halve finale ging tussen partuur 1: Marije vd. Meulen, Gerbrich Koster en Jeroen Schinkel 

en partuur 4: Anke Greidanus, Rebecca Zwart en Jorrit Palma. De uitslag van deze partij was 

3-5 / 0-6 in het voordeel van partuurnummer 4. 

Partuur 9 bestaande uit: Jildau Wielenga, Wiebe van Wier en Simon Benders bleven deze 

ronde staan.  

Uiteindelijk werd de finale gekaatst tussen het partuur van Anke Greidanus Rebecca Zwart en 

Jorrit Palma tegen Jildau Wielenga, Wiebe van Wier en Simon Benders.  

De finale was erg spannend en werd gewonnen door partuur 9 met 5-4 / 6-4. Jildau Wielenga 

werd deze dag tot koning(in) verkozen in de B klasse.  

 

Uitslag B klasse winnaarsronde: 

1
e
 : Jildau Wielenga (Tzum) (Koning) Wiebe van Wier (Ried) en Simon Benders (Tzum) 

2
e
 : Anke Greidanus (Tzum) Rebecca Zwart (Achlum) en Jorrit Palma (Tzum) 

3
e : 

Marije v.d. Meulen (Tzum), Gerbrich Koster (Tzum) en Jeroen Schinkel (Dongjum) 

 

Uitslag B klasse verliezersronde: 

1e : Alise Elgersma (Tzum), Yannah Palma (Tzum) en Rients Dijkstra (Ried) 

2
e 
: Piter Gerben Palma (Tzum), Mariska Miedema (Franeker) en Bianca Hiemstra (Tzum) 

 

 



 
 

 

 

 

3 juni 2015 afdelingskaatsen federatie - Achlum  

Wat treffen we het met het weer vandaag! 

Het zonnetjes schijnt heerlijk op de rug. Helaas is de harde wind wel aanwezig waardoor het best 

moeilijk opslaan was voor een ieder! 

K.F. Wez Wis Tsjom was goed vertegenwoordigd op het afdelingskaatsen van de Federatie in 

Achlum. 

Maar liefst 2 parturen bij de welpen jongens, 2 parturen bij de welpen meisjes en 2 parturen bij de 

pupillen meisjes. 

Iedereen heeft erg goed gekaatst, soms heb je even geluk en soms wil het niet.. Het was in ieder 

geval voor alle deelnemende kinderen een hele gezellige middag! 

De welpen kaatsten in een poule waarbij de punten werden opgeteld. 

Ook bij de pupillen werd een poule gekaatst waarna er nog een finale werd gespeeld om de eerste 

en tweede prijs. 

 

 

 

 

 



De prijswinnaars uit Tsjom waren voor vandaag: 

Welpen meisjes:. 

1
e
 prijs: 

Gerbrich Koster 

Marrit Wielenga 

Yannah Palma 

Welpen jongens: 

1
e
 prijs: 

Sido Cnossen 

Simon Benders 

2
e
 prijs: 

Gerrit Jan Tolsma 

Jorrit Palma 

Pupillen meisjes: 

1
e
 prijs: 

Alise Elgersma 

Jildau Wielenga 

Marije van der Meulen 
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17 juni 2015 Master B.J. Fokkemapartij afd. Basisscholen - Tzum  

 
Gisteren in Tzum is de Master Fokkema Partij verkaatst. Dit is een partij die door de scholen in 
Franekeradeel en de Federatie wordt georganiseerd. Wederom Tzummer prijswinnaars!!! 
1e prijs; Steven Koster, Robin Benders en Redmer Cnossen. Uitkomend voor de Staetlânsskoale te 
Tzum. 
3e prijs was voor Anke Greidanus, Francien Yntema en Sido Cnossen. Ook uitkomend voor de 
Staetlânsskoale te Tzum. 

 

 

 

 

 

 

 
  



15 en 16 augustus 2015 Federatie Franekeradeel  

Afgelopen weekend stond de Federatie Franekeradeelparij op het programma 

Zaterdag voor de jeugd en zondag voor de senioren en dames 

 

Het resultaat  bij de jeugd was: 

Welpen meisjes 1e prijs; Marrit Wielenga, Gerbrich Koster. 

Welpen pupillen meisjes 1e prijs; Alise Elgersma, Marije van der Meulen en Jildau Wielenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de zondag waren bij de Senioren  Frits Hoekstra, Erwin Atsma, en Anne Piet Strikwerda 

aanwezig 

Zij verloren in de tweede omloop van Herbayum 

Bij de dames waren Anita Palma, Geraldina Tolsma, en Corina van Wieren vertegenwoordigd 

Zij kaatsten in een poule, en wisten de 2e prijs te behalen 
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Individueel is er ook volop gekaatst door de jeugd bij de federatie en zijn er veel prijzen 

gewonnen dit jaar! Hieronder nog het eindklassement van de d.e.l. federatiewedstrijden: 
 

 

EINDKLASSEMENT d.e.l. Federatie Franekeradeel 
 

Welpen meisjes 

1
e
 prijs: Minke Jonker Achlum 

2
e
 prijs: Fokje Vrieswijk Achlum 

2
e
 prijs: Bianca Hiemstra Tzum 

  

Welpen jongens 

1
e
 prijs: Wiebe van Wier Peins 

2
e
 prijs: Jorrit Palma Tzum 

  

Pupillen meisjes 

1
e
 prijs: Meike Oevering Achlum 

2
e
 prijs: Maud Looge Peins 

3
e
 prijs: Alise Elgersma Tzum 

3
e
 prijs: Mariska Miedema Hitzum 

  

Pupillen jongens 

1
e
 prijs: Daniël Aansorgh Dongjum / Harm van der Ploeg Ried 

  

Schoolmeisjes 

1
e
 prijs: Mara Scheffer Ried 

  

Schooljongens 

1
e
 prijs: Tim Bijlsma Franeker 

2
e
 prijs: Alwin Feenstra Franeker 

  

Meisjes 

1
e
 prijs: Alien Hoekstra Achlum 

2
e
 prijs: Sterre Manderfeld Hitzum 

2
e
 prijs: Djuke Miedema Hitzum 

  

Jongens 

1
e
 prijs: Arjan Oevering Achlum 

2
e
 prijs: René de Haan Franeker 

 

 


