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Een koude Koningspartij bij K.f.Wêz Wis Tsjom 

d.d. 27 april 2016 
 
Op 27 april, Koningsdag, is het kaatsseizoen weer van start gegaan. Alhoewel de 
weersvoorspellingen in eerste instantie niet gunstig leken, hebben we het mooi 
getroffen. 
Voorzitter Christine Vasen opende deze eerste partij van het jaar, gesponsord door 
Slagerij Walburg, Huhtamaki en Tolsma Bouw. 
Bij de welpen stonden 5 tweetallen op de lijst. Hier konden weer een aantal nieuwe 
jonge leden welkom worden geheten. 
Het niveauverschil is hier soms nog wel wat groot, dit is ook terug te zien in de 
uitslagen. De meeste standen eindigden op 5-1 of 5-2. 
De finale in de winnaarsronde ging tussen Simon Benders en Aafke Bakker tegen 
Gerbrich Koster en Pieter Zijlstra. Deze werd gewonnen door Gerbrich en Pieter. 
De finale in de verliezersronde was tussen Luuk Weijer en Rindert Bakker tegen 
Jorrit Palma en Marije Westra. Jorrit en Marije wisten deze partij te winnen. Voor hen 
een eerste prijs in de verliezersronde. 

Ook bij de pupillen 5 tweetallen. Ook hier is nog wel wat niveauverschil, maar hier 
zijn ook spannende partijen gekaatst. 
De finale in de winnaarsronde ging tussen Sido Cnossen en Bianca Hiemstra tegen 
Gerrit Jan Tolsma en Jelmer de Jong. Sido en Bianca gingen net als vorig jaar op 
Koningsdag er met de krans vandoor. De finale in de verliezersronde ging tussen 
Marrit Wielenga en Sybrich Westra tegen Teade Wytze Palma en Berber van der 
Meulen. Een spannende partij die door Marrit en Sybrich is gewonnen. 

De schooljeugd is dit jaar de grootste groep, maar liefst 9 partuur op de lijst. 
Er werd hier zo nu en dan spannend gekaatst, dit resulteerde in mooie partijen en 
uitslagen. 
De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Jelmer Wielenga en Francien 
Yntema tegen Robin Benders en Lotte Weijer. Jelmer en Francien waren goed op 
elkaar ingespeeld en wonnen deze partij, hierdoor kwamen zij in de finale tegen 
Steven Koster en Wybrich Aardema. Steven en Wybrich waren een tandje te sterk en 
wonnen vandaag de krans. 
De halve finale in de verliezerronde ging tussen Redmer Cnossen en Eelke Westra 
tegen Jessie Bok en Ingrid Hiemstra. De dames wonnen van de heren en kwamen zo 
in de finale tegen Janco Tolsma en Anke Greidanus. Hierbij was de winst voor Jessie 
en Ingrid. 

De dames hadden de weersberichten ook goed in de gaten gehouden, er was 
aanzienlijk minder opgave dan vorig jaar. 
Maar de kaatsvreugde was er niet minder om. 7 tweetallen streden om de krans. 
De finale in de winnaarsronde ging tussen Siebrich Atsma en Jikke Sieperda tegen 
Johanna Atsma en Gerbrich Elgersma. Siebrich kon (nog) niet tegen haar grote zus 
op en zo waren de kransen vandaag voor Johanna en Gerbrich. De finale in de 
verliezersronde ging tussen Gerhardina Talsma en Thea Viëtor tegen Anita Palma en 
Nynke van der Veen. Gerhardina en Thea wisten deze partij te winnen. 



Er hadden zich 15 mannen aangemeld, wat resulteerde in 5 partuur. 
De finale in de winnaarsronde werd gewonnen door Frits Hoekstra, Klaas Meinsma 
en jarige Arie Smedinga. Zij wonnen met 5-3 6-4 van Johan Koster, Jelle Cnossen en 
Wytze Meinsma. 
De finale in de verliezerronde ging tussen Gerrit Hiemstra, Erwin Atsma en Harry 
Benders tegen Johan Hettema, Lieuwe Bosch en Sietze Greidanus. Gerrit e.c. 
wonnen deze partij. 

Aan het einde van deze Koningsdag konden de prijzen worden uitgereikt. De mooie 
bekers voor de jeugd waren gesponsord door Huhtamaki. 
De lekkere vleespakketten voor de dames en heren waren beschikbaar gesteld door 
onze eigen slagerij Walburg en de kransen zijn gesponsord door Tolsma Bouw. 
Uiteraard werden de sponsoren bedankt voor hun bijdrage aan deze gezellige en 
sportieve kaatsdag. 
 
De volledige uitslag is als volgt: 

Welpen   
 
Winnaarsronde 

1. Gerbrich Koster           2.  Simon Benders 
Pieter Zijlstra                     Aafke Bakker 
 

Verliezersronde 
1. Jorrit Palma 

Marije Westra 
 
 Pupillen 
 
Winnaarsronde 

1. Sido Cnossen              2. Gerrit Jan Tolsma 
Bianca Hiemstra              Jelmer de Jong 
 

Verliezersronde        
1. Marrit Wielenga 

Sybrich Westra 
 

 

 

 

 

 

 

 



Schooljeugd 

 
Winnaarsronde 

1. Steven Koster              2. Jelmer Wielenga 
Wybrich Aardema            Francien Yntema 
 

3.  Robin Benders 
     Lotte Weijer  
 
Verliezersronde 

1. Jessie Bok                  2. Janco Tolsma 
Ingrid Hiemstra               Anke Greidanus 

 
Dames 
 
Winnaarsronde 

1. Johanna Atsma          2.  Siebrich Atsma 
Gerbrich Elgersma          Jikke Sieperda 
 

Verliezersronde 
1. Gerhardina Talsma 

Thea Viëtor 
 
Heren  
 
Winnaarsronde 

1. Frits Hoekstra          2.   Johan Koster 
Klaas Meinsma      Jelle Cnossen 
Arie Smedinga               Wytze Meinsma 
 

Verliezersronde 
1.  Gerrit Hiemstra 

   Erwin Atsma 
   Harry Benders 

  



Ledenpartij K.F.Wêz Wis Tsjom d.d. 14 mei 2016 
 
Op zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez Wis te Tsjom. Dit keer gesponsord door 
onze eigen bakkerij de Schiffart en de kinderopvang van Tzum, t.w. Villa Hakuna 
Matata, Oebele en Krobbehiem. 

Er hadden zich helaas maar 3 welpen opgegeven, te weinig om te kunnen kaatsen. 
Zij mochten deze dag bij de pupillen, 6 leuke tweetallen, verdeeld over 2 poules, 
konden nu strijden om de prijzen. 
De beide winnaars van elke poule kaatsten om de krans. Dit waren in poule A Berber 
van der Meulen en Jorrit Palma tegen Bianca Hiemstra en Simon Benders, de 
winnaar van poule B. 
Een spannende wedstrijd die werd gewonnen door Berber en Jorrit. 
Ook moesten de nummers 2 van de poule nog beslissen wie er met de 3e prijs naar 
huis ging. Dit waren uit poule A Gerrit Jan Tolsma en Marije Westra tegen Marrit 
Wielenga en Folkert Hannema. Marrit en Folkert waren hier niet tegen opgewassen, 
een derde prijs was voor Gerrit Jan en Marije. Alle 3 de welpjes hadden zich maar 
mooi in de prijzen gekaatst. 
Bij de schooljeugd stonden 5 3tallen op de lijst. Alise Elgersma was helaas 
uitgevallen, waardoor Janet Greidanus en Siebren Hoekstra met z’n tweeën de strijd 
aan gingen. Dat het soms niet uitmaakt of je met 2 of 3 kaatst hebben zij deze dag 
maar even bewezen. Alleen tegen Robin Benders, Francien Yntema en Ingrid 
konden zij niet op. Voor Robin, Francien en Ingrid was er vandaag dan ook een 
welverdiende krans, alle wedstrijden wisten zij op hun te naam te zetten. Een tweede 
plek was er voor Janet en Siebren. 

Bij de dames waren vandaag ook 2 poultjes van elk 3 partuur. Ook hier een finale 
tussen de winnaars van elke poule. Dit waren in poule A Truus Overal en Elisah Vos. 
In poule B wisten Gerhardina Talsma en Gerbrich Elgersma beide wedstrijden te 
winnen. Ook de finale wisten Ger en Ger tot een positief einde te brengen. Voor hen 
de krans. Ook moest de 3e prijs nog beslist. Deze ging tussen Marijke Zijlstra en 
Petra de Schiffart tegen Siebrich Atsma en Nynke van der Veen. Dit werd een 
spannende pot, die tot de 3 eersten gelijk opging. Hierna sloegen Marijke en Nynke 
toe en stoomden door tot 5-3 4-6. Voor hen de 3e prijs. 
Er waren vandaag maar 8 heren die het aandurfden, dus 4 tweetallen. 
Zij kaatsten in een poule waarbij 2 prijzen te verdienen vielen. 
Spannende en minder spannende partijen waren hier te aanschouwen. 
Uiteindelijk wisten Cornelis Rusticus en Arie Smedinga alle 3 de partijen te winnen, 
voor hen was er een eerste prijs. Wieger Palma en Harry Benders (de 3e Benders in 
de prijzen) hadden 19 punten en behaalden daarmee een 2e plek. 
Aan het einde van deze lange kaatsdag konden de prijzen worden uitgereikt. Voor de 
jeugd was er een cadeaubon, naar eigen wens te besteden. De senioren werden 
verwend met een heerlijk ontbijt van bakkerij De Schiffart. . 

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

De volledige uitslag: 



Pupillen: 
1. Berber van der Meulen en Jorrit Palma 
2. Bianca Hiemstra en Simon Benders 
3. Gerrit Jan Tolsma en Marije Westra 
  

Schooljeugd: 
1. Robin Benders, Francien Yntema en Ingrid Hiemstra 
2. Janet Greidanus en Siebren Hoekstra 
  

 Dames: 

1. Gerhardina Talsma en Gerbrich Elgersma 
2. Truus Overal en Elisah Vos 
3. Marijke Zijlstra en Petra de Schiffart 
  

Heren: 
1. Cornelis Rusticus en Arie Smedinga 
2. Wieger Palma en Harry Benders 
  

  

  



Ledenpartij K.F. Wez Wis te Tsjom d.d. 21 mei 

2016 
 
Zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez Wis te Tsjom. Deze partij werd mogelijk 
gemaakt door ons overleden erelid Siebe Greidanus. De kransen werden 
gesponsord door Siebe en Ytje Greidanus. 
(klik op het plaatje voor de wedstrijd foto’s) 

De welpen kaatsten vandaag in poultjes. Er waren 4 partuur. Gerbrich Koster en 
debutant Meindert Jan Zijlstra wisten alle drie de wedstrijden te winnen en waren dan 
ook de winnaars van de kransen. Simon Benders en Pieter Zijlstra behaalden met 15 
punten de 2e prijs. 
Aafke Bakker en Anneke Hannema hadden een leuke spannende partij tegen Marije 
Westra en Jelmer Eijzenga. 5-5 en 2-6. Voor hen deze keer geen prijs, volgende keer 
beter! 
Ook de pupillen kaatsten in een poul, ook hier een opgave van 4 partuur. 
De spanning was hier iets groter. Geen een partuurtje had alle wedstrijden 
gewonnen, en werd het tot de laatst toe erg spannend. Yannah Palma en Berber van 
der Meulen hadden 17  punten bij elkaar gesprokkeld, net eentje meer dan Marrit 
Wielenga en Caprice Tolsma. Voor Yannah en Berber dan ook een tweede plaats. 
Sido Cnossen en Folkert Hannema kregen met 19 punten de krans omgehangen. 

Vandaag bij de schooljeugd weer de meeste opgave. 7 leuke, goed aan elkaar 
gewaagde partuurtjes waarbij het alle kanten op kon gaan. 
Steven Koster en Pieter Tolsma hadden als jongemannen net iets meer in huis en 
gingen vandaag met de kransen naar huis. Eelke Westra en Marije van der Meulen 
behaalden de 2e prijs en de suskes Janet en Anke Greidanus hadden de 1e prijs in 
de Verliezersronde. Zij wonnen in de finale van Francien Yntema en Nienke Bankert. 
De senioren kaatsten vandaag in pearkes. 12 partuur op de lijst. Er is sportief en met 
veel plezier gekaatst, met zo nu en dan flink wat spanning. Ook de finales, zowel in 
de winnaars- als in verliezers ronde waren grote publiekstrekkers, die eerst als snel 
beslist leken, maar de nummers 2 kwamen sterk terug, waarbij het tot het eind 
spannend bleef. 

Uiteindelijk waren de terechte winnaars in de winnaarsronde Siebrich Atsma en 
Sipco Greidanus. Tweede werden Hauke van der Meulen en Anke Zijlstra. 
Nog meer spanning in de verliezersronde. Arie Smedinga moest het samen met 
Tjitske Tolsma opnemen tegen Siebren Kuipers en Truus Overal. Arie en Tjitske 
liepen snel uit, maar Siebren en Truus lieten het hier niet bij zitten en kwamen terug 
naar 5-5 4-6. Ze kamen toen net te kort waardoor Arie en Tjitske met de 1e prijs in de 
V.R. naar huis gingen. 
Voor Wilco en Johanna Atsma was er een 3e prijs. 
Aan het einde van deze mooie kaatsdag konden de prijzen worden uitgereikt. Voor 
de jeugd was er een bioscoopbon, voor de heren een bon van de Bol.com en voor de 
dames een bon van de Etos. 
De kransen werden overhandigd door Siebe Greidanus. 



De volledige uitslag: 

Welpen:        
1          Gerbrich Koster en Meindert Jan Zijlstra 
2          Simon Benders en Pieter Zijlstra  
 

Pupillen: 

1          Sido Cnossen en Folkert Hannema 
2          Yannah Palma en Berber van der Meulen 
  

Schooljeugd: 
Winnaarsronde 

1          Steven Koster en Pieter Tolsma 
2          Eelke Westra en Marije van der Meulen  
Verliezersronde 
1         Janet en Anke Greidanus 
  

Pearkes: 
Winnaarsronde: 
1          Sipco Greidanus en Siebrich Atsma 
2          Hauke van der Meulen en Anke Zijlstra3 
3          Wilco en Johanna Atsma 
 
 Verliezersronde: 
1          Arie Smedinga en Tjitske Tolsma 
2          Siebren Kuipers en Truus Overal 

 
  

http://myalbum.com/album/bMV7NlmXTau4


Ledenpartij K.F. Wez Wis te Tsjom d.d. 11 juni 

2016 
Zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez Wis te Tsjom. Deze partij werd mogelijk 
gemaakt door Garage Strikwerda en Loonbedrijf R & H Bakker. 

De welpen en pupillen waren vandaag weer bij elkaar gevoegd. Er was een 
federatiewedstrijd in Ried en een KNKB afd.wedstrijd voor pupillenmeisjes in Raard, 
waardoor er flink wat kaatsers misten. Verder waren er nog liefhebbers naar de open 
dagen van de luchtmacht, waardoor het vandaag een stille boel was op het 
Lyntsjepark. 
Er bleven 5 welpen/pupillen partuurtjes in Tzum over. De finale in de winnaarsronde 
ging tussen Bianca Hiemstra en Rindert Bakker tegen de gezusters Westra, Sybrich 
en Marije. Bianca en Rindert wonnen dit vrij gemakkelijk. Voor hen vandaag de 
krans. 
De eerste prijs in de verliezersronde werd gewonnen door Gerrit Jan Tolsma en 
Meindert Jan Zijlstra. De heren wonnen van de dames Berber van der Meulen en 
Aafke Bakker. 

Bij de schooljeugd vandaag maar 3 partour. Eelke en Wiebrig hadden zich helaas af 
moeten melden. 
Janet Greidanus en Francien Yntema waren vandaag veruit de beste. 2 keer dik 
gewonnen,  dit leverde hen de krans op. 

De dames kaatsten vandaag weer in een poultje, van 4 x 2. Ze waren leuk aan 
elkaar gewaagd, 3 van de 4 partuur hadden 2 keer gewonnen en 1 keer verloren. 
Corina van Wieren en Danique Klunder hadden echter de meeste punten bij elkaar 
gekaatst en mochten de krans in ontvangst nemen. Gerhardina Talsma en Nynke 
van der Veen hadden net 1 puntje minder en wonnen de tweede prijs. 

Bij de heren ook 4 tweetallen in een poule. Hier sprong 1 partuur er uit, namelijk Frits 
Hoekstra en Martin Looijenga. Zij wisten alle 3 de partijen te winnen en gingen met 
de krans naar huis. De beide Klazen Meinsma en Terpstra wonnen hier de tweede 
prijs. 

Aan het einde van de kaatsdag werden de prijzen uitgereikt. Voor de senioren was er 
een handige mini bbq met inhoud, gesponsord door Paulus en Trix Strikwerda. Voor 
de jeugd was er een beker van loonbedrijf en kraanverhuur R & H Bakker.   
Hier de volledige uitslag: 

  



Welpen/pupillen 
Winnaarsronde: 

 Bianca Hiemstra en Rindert Bakker 
 Sybrich en Marije Westra 
  

Verliezersronde: 
 Gerrit Jan Tolsma en Meindert Jan Zijlstra 
  

  
Schooljeugd: 

 Janet Greidanus en Francien Yntema 
   

Dames: 
 Corina van Wieren en Danique Klunder 
 Gerhardina Talsma en Nynke van der Veen 
  

  
Heren: 

 Frits Hoekstra en Martin Looijenga 
 Klaas Meinsma en Klaas Terpstra 

  



Ledenpartij K.F. Wez Wis te Tsjom d.d. 2 juli 

2016 

 
Zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez Wis te Tsjom. Deze partij werd mogelijk 

gemaakt door de Zevenster en Pluimveepraktijk Noord en Oost. 

Er stond een krachtige wind, wat het kaatsen vandaag erg zwaar maakte. 

Bij de welpen waren 4 tweetallen en 1 drietal. Hier is de hele dag zeer spannend 

gekaatst en zijn Jorrit  Palma, Meindert Jan Zijlstra en Anneke Hannema uiteindelijk 

als winnaar uit de bus gekomen.  

De tweede prijs was voor Luuk Weyer en Rindert Bakker. 

Bij de pupillen waren 3 tweetallen. Na een paar spannende wedstrijden was hier de 

eerste prijs voor Sido Cnossen en Caprice Tolsma. 

Bij de dames was er veel animo en werd een spannende lijst gekaatst. In de finale 

mochten Gerhardina Tolsma en Ymkje Zijlstra het opnemen tegen Joukje Meppelink 

en Anita Koopmans. Dit werd een spannende finale die werd gewonnen door 

Gerhardina en Ymkje, zij verdienden hiermee de eerste prijs. 

Hilda Meinsma en Caroline Eijzenga hebben de 3e prijs gewonnen. 

In de verliezersronde was het wat minder spannend en hier hebben Anne-Rixt 

Cnossen en Houkje Aardema gewonnen Van Jessye Greidanus en Nynke v/d Veen. 

Bij de heren waren 12 mannen opgegeven en dit werd verkaatst in 4 drietallen. Na 
een paar spannende wedstrijden mochten Frits Hoekstra, Cornelis Rusticus en Harry 
Benders de kransen in ontvangst nemen. 
Gerrit Hiemstra, Martin Looijenga en Arie Smedinga hebben de tweede prijs 
gewonnen.  
 
Na de prijsuitreiking werd de dag afgesloten met een zeer gezellige barbecue die 
door velen, zowel jong als oud, bezocht is. Door de windschermen was het zeer 
aangenaam en is het zeer geslaagd te noemen! 
 

Welpen: 
1e Jorrit Palma 
 Meindert Jan Zijlstra 
 Anneke Hannema 
 
2e Luuk Weyer 
 Rindert Bakker 
 
  



Pupillen:  
1e  Sido Cnossen 
 Caprice Tolsma 
 
Schooljeugd: 
1e Janet Greidanus 
 Lotte Weyer 
 
2e Jessie Bok 
 Wybrich Aardema 
 
Verliezersronde: 
1e  Sanne Strikwerda 
 Jildau Wielenga 
 
Dames:  
Winnaarsronde 
1e  Gerhardina Tolsma 
 Ymkje Zijlstra 
 
2e Joukje Meppelink 
 Anita Koopmans 
 
3e Hilda Meinsma 
 Caroline Eijzenga 
 
Verliezersronde 
1e  Anne-Rixt Cnossen 
 Houkje aardema 
 
2e Jessye Greidanus 
 Nynke vd Veen 
 
Heren:  
1e  Frits Hoekstra 
 Cornelis Rusticus 
 Harry Benders 
 
2e Gerrit Hiemstra 
 Martin Looijenga 
 Arie Smedinga 

  



Boerenpartij vrijdag d.d. 2 september 2016 
Traditiegetrouw wordt het nachtkaatsen de laatste jaren gesponsord door de boeren 
uit Tsjom en omstreken. Afgelopen vrijdagnacht was het weer zover. 
18 tweetallen begonnen om 21.00 uur aan deze nachtelijke partij. Het niveauverschil 
was door het leeftijdsverschil soms wel groot, en ook kaatsen de dames en heren 
met elkaar. Dit was terug te zien in de eindstanden van sommige partijen, veel 5-0 en 
5-1. 
 
Uiteindelijk werd er steeds spannender gekaatst. De halve finale in de 
verliezersronde ging tussen Caroline Eijzenga en Jeen Houtsma tegen Gerhardina 
Talsma en Hessel Westra. Dit ging eerst nog gelijk op, maar Gerhardina en Hessel 
maakten het daarna redelijk snel uit op 5-2 6-2. Deze zelfde eindstand was te zien in 
de finale, nu trokken Gerhardina en Hessel aan het kortste eind en waren Erwin 
Atsma en Petra de Schiffart de winnaars van de verliezersronde. 

In de halve finale van de winnaarsronde stonden André en Thea tegen over elkaar, 
samen met hun maat. André en Nynke pakten het eerste eerst, Frits en Thea 
stonden hierna op scherp, maakten weinig fouten en sloegen op 5-2 en 6-4 de kaats 
voorbij. In de finale moesten ze het opnemen tegen Johan Koster en Jikke Sieperda. 
Johan en Jikke hadden in de vorige partijen alles al gegeven, de koek was op, Frits 
en Thea wonnen de finale en mochten met de krans naar huis. 

Om 3.00 uur konden de prijzen worden uitgereikt. De volledige uitslag: 

 

Winnaarsronde: 
1. Thea Viëtor en Frits Hoekstra 
2. Jikke Sieperda en Johan Koster 
3. Nynke van der Veen en André Tamminga 
 
 
Verliezersronde: 

1. Petra de Schiffart en Erwin Atsma 
2. Gerhardina Talsma en Hessel Westra 
3. Caroline Eijzenga en Jeen Houtsma 

  



Gawa partij d.d. 17 september 2016 
Zaterdag 17 september is het kaatsseizoen traditiegetrouw afgesloten met een ouder 

kind partij. Maar liefst 41 kinderen betraden zaterdag het kaatsveld, samen met hun 

heit, mem, pake, omke, tante, juf, etc. Er werd gekaatst in verschillende klassen, van 

kabouter tot schooljeugd. Ook was er nog een D.E.L. partij.  

Er stonden 9 kabouters op de lijst. Spannend, voor hen een eerste echte 

kaatswedstrijd. De halve finale in de winnaarsronde ging hier tussen Janet en mem 

Gerrie Adema, zij moesten het opnemen tegen Brend Oosterhaven en Pake Fokke. 

Brend en Fokke wonnen deze partij en moesten toen de finale spelen tegen Jorick 

en heit André Tamminga. Jorick en André waren vandaag de beste, 2 mooie kransen 

aan de muur. De finale in de verliezersronde ging tussen Evina Hanenma en mem 

Froukje tegen Redmer van der Meulen met mem Esther. Redmer en Esther wonnen 

de partij. 

Bij de welpen een mooie lijst van 10 partuur. Hier ging de halve finale in de 

winnaarsronde tegen Gerbrich Koster en mem Willy. Zij wonnen deze partij van 

Anneke Hannema en Hans Peter de Jong. Gerbrich en Willy kwamen zo in de finale 

tegen Jorrit en Anita Palma. Gerbrich haar krachten waren op. Jorrit en Anita 

stoomden in een keer door naar het eind.  Voor Aafke Bakker was er samen met  

Hilbrand een eerste prijs in de verliezersonde. Zij hadden gewonnen van Marije 

Westra en Hessel. 

8 pupillen jongens en famkes gingen de strijd met elkaar aan. De finale in de 

winnaarsronde ging tussen Caprice en Johan Tolsma tegen Yannah en  Wieger 

Palma. Caprice en Johan wonnen de partij, voor hen ook een mooie krans aan de 

muur.  Sybrich Westra behaalde samen met juf Truus de eerste prijs in de 

verliezersronde. 

De schooljeugd was ook vandaag weer goed vertegenwoordigd, 14 in totaal. Helaas 

was Steven Koster door ziekte uitgevallen. Voor sommigen was het de laatste keer 

dat zij deze partij mochten kaatsen, dit was vast een extra motivatie om nog 1 keer 

een prijs te halen. Het publiek werd dan ook getrakteerd op spannende partijen. De 

halve finale  in de winnaarsronde ging tussen Lotte Weijer en heit Klaas tegen Janet 

Greidanus en Minke.  

Deze partij werd gewonnen door Janet en Minke. Een andere halve finale ging 

tussen Jelmer Wielenga en Pake Arie tegen Anke en Douwe Greidanus . Anke en 

Douwe wonnen de partij en zo werd de finale een Greidanus onderonsje. Douwe en 

Anke waren samen net wat sterker en mochten met de krans naar huis. De finale in 

de verliezersronde was tussen Eelke Westra en Wilco Atsma, zij moesten het 

opnemen tegen Jildau Wielenga en tante Hilda. De dames hadden de hele dag al 

degelijk gekaatst, maar konden nu niet op tegen de jongens. Eelke en Wilco wonnen 

de partij. 



Ook was er nog een D.E.L partij, 3 tweetallen gingen in een poule de spannende 

strijd met elkaar aan wie er met de prijs vandoor ging. Ze zaten vandaag heel dicht 

bij elkaar. Het scheelde maar 1 punt, maar Jelle Cnossen en Danique Klunder waren 

de gelukkigen. Zij wonnen de eerste prijs. 

Aan deze lange gezellige warme kaatsdag kwam rond 18.00 een eind, waarna de 

prijzen konden worden uitgereikt.  

De volledige uitslag: 

Kabouters: 

Winnaarsronde 

1. Jorick en André Tamminga 
2. Brend Oosterhaven en Fokke van der Veen 
3. Janet en Gerrie Adema 

Verliezersronde 

1. Redmer en Esther van der Meulen 
2. Evina en Froukje Hannema 

Welpen 

Winnaarsronde 

1. Jorrit en Anita Palma 
2. Gerbrich en Willie Koster 
3. Anneke Hannema en Hans Peter de Jong 

Verliezersronde 

1. Aafke en Hilbrand Bakker 
2. Marije en Hessel Westra 

Pupillen 

Winnaarsronde 

1. Caprice en Johan Tolsma 
2. Yannah en Wieger Palma 

Verliezersonrde 

1. Sybrich Westra en Truus Overal 

 

 

 



Schooljeugd 

Winnaarsronde 

1. Anke en Douwe Greidanus 
2. Janet en Minke Greidanus 
3. Lotte en Klaas Weyer / Jelmer Wielenga en Arie Smedinga 

Verliezersronde: 

1. Eelke Westra en Wilco Atsma 
2. Jildau en Hilda Wielenga 

D.E.L. 

1. Jelle Cnossen en Danique Klunder 

 

  



Sybe en Ytje Greidanus Wisselprijs 
Deze prijs is beschikbaar gesteld voor degene die de meeste punten heeft behaald 
over de ledenpartijen. De winnaar van 2016 is Frits Hoekstra en hij mag deze 
wisselprijs een jaar in zijn bezit houden. 
 

Competitie kaatsen 
De prijzen van het competitiekaatsen zijn in 2016 als volgt verdeeld: 

 
Competitie Dames: 
1. Johanna Atsma 
2. Marijke Zijlstra 
3. Siebrich Atsma 
 
Competitie Heren: 
1. Cornelis Rusticus 
2. Wieger Palma 
3. Sietze Greidanus 
 
Competitie welpen: 
1.Jorrit Palma 
2.Aafke Bakker 
3.Rindert Bakker 
 
Competitie Pupillen: 
1.Bianca Hiemstra 
2.Gerbrich Koster 
3.Yannah Palma 
 
Competitie Schooljeugd: 
1.Jessie Bok 
2. Anke Greidanus 
3.Francien Yntema 
 

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

dit jaar voor Jorrit Palma. Hij behaalde de meeste punten in totaal en mag de 

telegraaf een jaar lang in zijn bezit houden. 

  



Federatiekaatsen seizoen 2016 

Dit competitiejaar zijn er 8 wedstrijden georganiseerd door de Federatie 
Franekeradeel. 

Simon, Jorrit, Luuk, Dytmar, Sybrich, Berber, Marrit, Yannah, Aafke, Bianca, Teade 
Wytze, Sido, Gerrit Jan, Alise, Nienke, Jildau, Anke, Jessie, Siebrich en Nynke deden 
hier aan mee. 
 
Woensdag 11 mei was de aftrap in Tzum, de basisschoolpartij (door elkaar 
loten) A en B klasse.  
De Staetlânsskoalle was goed vertegenwoordigd en er was direct al Tzummer 
succes. Gerbrich won met haar maat de A-klasse en werd koningin. Simon won met 
zijn maat de 1ste prijs in de B-klasse en werd ook koning. Berber had een 2de prijs, 
Gerrit Jan de 3de. Wat een goed begin van het seizoen !!! 

Woensdag 18 mei, 1ste partij federatiecyclus Achlum 
Tzum was vertegenwoordigd bij de welpen en pupillen. Een heel sportieve middag in 
Achlum waarbij goed werd gekaatst. Jorrit en Yannah namen de kransen mee naar 
huis. 

Woensdag 25 mei, 2de partij federatiecyclus Dongjum en Zweins 
Jorrit en Simon wonnen bij de welpen jongens de 1ste prijs, bij de pupillen meisjes 
won Yannah met haar maten de 1ste prijs, Marrit en Bianca hadden de 2de prijs. 

Woensdag 8 juni, 3de partij federatiecyclus Peins en Herbayum 
Simon en Jorrit wonnen bij de welpen jongens een 1ste prijs. Bij de pupillen jongens 
won Gerrit Jan de 2de prijs. De schoolmeisjes kaatsten in Herbayum. Jildau was 
goed op dreef en won de krans, Anke had de 2de prijs. 

Zaterdag 11 juni, Federatie Afdelingen, Ried. 
Namens Tzum deden er 3 parturen mee; welpen jongens Jorrit, Simon en Luuk. 
Schoolmeisjes Jessie en Anke, Jildau en Alise. Het was een mooie kaatsdag wat 
voor Jessie en Anke resulteerde in een 2de prijs. 

Woensdag 15 juni, Master B.J. Fokkema Partij in Franeker. 
Geen mooi weer op het Sjukelân. Wel werd er prima gekaatst maar helaas geen 
prijzen dit keer. Marrit, Yannah en Gerbrich kaatsten zich in de voorrondes wel naar 
de eerste prijs. Hierdoor mochten ze voor koning en koningin kaatsen, een hele 
belevenis ! 

Woensdag 22 juni, 4de partij federatiecyclus Achlum 
Jorrit won voor de 4de maal de krans bij de welpen jongens, super gedaan Jorrit ! 
Marrit en Bianca wonnen een mooie 2de prijs bij de pupillen meisjes. Bij de 
schoolmeisjes won Jildau de 1ste prijs en Nienke de 2de. Siebrich deed mee bij de 
jongens/meisjes categorie en won de 2de prijs. 



Zaterdag 10 september, Franekeradeel Partij in Hitzum. 
Tzum had weer mooie parturen afgevaardigd. Jorrit en Dytmar waren samen prima 
aan het kaatsen en wonnen de 1ste prijs bij de welpen jongens. Yannah, Marrit en 
Gerbrich wonnen de 1ste prijs bij de pupillen meisjes. Jessie en Anke wonnen de 
2de prijs bij de schoolmeisjes. 

Deze dag werden ook de prijzen uitgedeeld van de federatiecyclus 2016. 

– Welpen jongens 1ste prijs Jorrit en een 2de prijs voor Simon 
– Pupillen jongens 3de prijs Gerrit Jan 
– Pupillen meisjes 3de prijs Yannah 
– Schoolmeisjes 3de prijs Jildau 
 
Frits Hoekstra, Klaas Meinsma en Klaas v.d. Brug kaatsen in de A klasse en weten 
de 1e prijs in de wacht te slepen! Dit is de 1e keer dat een Tzummers partuur wint in 
de A-klasse!!!  

Ook in de B-klasse bij de senioren en bij de dames was Tzum vertegenwoordigd. Na 
beide goed gestart te zijn aan de wedstrijd wisten ze in de 2e omloop dat nivo niet 
vast te houden helaas. Bij de senioren B kaatsten Gerrit Hiemstra, Erwin Atsma en 
Cornelis Rusticus in de Tzummers kleuren. Bij de dames waren dit Jessey 
Greidanus, Anita Hoekstra en Marijke Zijlstra. 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd! 

  



KNKB verslagen 

KNKB wedstrijden 1-5-2016 
Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden weer gespeeld bij de KNKB. 
Er waren zes jeugdleden van onze kaatsvereniging vertegenwoordigd op deze 
partijen. 

Jelle kaatste bij de jongens in Mantgum. Steven, Robin en Redmer waren actief bij 
de schooljongens in Winsum. Helaas voor deze heren dit keer geen prijs, volgende 
keer meer geluk! 

Gerbrich is in Skingen-Slappeterp geweest in de categorie welpen meisjes en wist 
met de eerste prijs naar huis te komen! 

Jorrit heeft zijn debuut gekaatst in Baard bij de welpen jongens en kwam met een 
tweede prijs naar Tsjom. 

Beide prijswinnaars gefeliciteerd! 

KNKB wedstrijden 8-5-2016 
Afgelopen weekend waren er weer volop jeugdkaatsers actief bij de KNKB 
wedstrijden. 

Steven, Robin en Redmer waren actief bij de schooljongens. Dit is een hele grote 
groep jeugd, er stonden maar liefst 30 partuur in de B-klasse op de lijst in Folsgare. 
Helaas zonder prijs terug naar Tsjom. Andere keer meer geluk heren! 

Yannah en Marrit hebben gekaatst in Huizum bij de pupillen meisjes. 
Marrit heeft samen met Ilse Marije van Beem de eerste prijs 
in de afvalronde gewonnen. Super, gefeliciteerd! 

Gerbrich en Jorrit hebben in Beetgum gekaatst. 
Voor Gerbrich de welverdiende eerste prijs! Gefeliciteerd! 

  



KNKB wedstrijden 15-5-2016 
Afgelopen weekend waren er minder jeugleden van onze vereniging naar de KNKB 
wedstrijden dan voorgaande weekenden. Dit kwam doordat wij zelf een 
ledenwedstrijd hadden en er waren enkele geblesseerde spelers. 

Steven kaatste bij de schooljongens in de A-Klasse te Niawier. Op zich al een 
prestatie, maar helaas geen prijs gewonnen. Volgende keer beter! 

Gerbrich heeft gekaatst in Wolsum, alweer de eerste prijs voor Gerbrich en haar 
maat Ilse Kooistra uit Raerd.  Gefeliciteerd! 

KNKB wedstrijden 22-5-2016 
Naast de pupillen meisjes waren er nog meer jeugdleden actief bij de KNKB 
wedstrijden.  
Jorrit heeft gekaatst in Mantgum waar vandaag voor het eerst een A en B klasse 
werd georganiseerd. Jorrit kwam in de B klasse uit en wist samen met zijn maat 
Siebolt Hofman de eerste prijs te winnen. Goed gedaan, gefeliciteerd! 
Steven en Robin zijn in Minnertga geweest waarbij ook hier een A en een B klasse 
aanwezig was. Robin heeft deelgenomen in de B klasse waar erg leuk werd 
gekaatst, helaas geen prijs voor hem. 

Steven kaatste met Jorn Lars van Beem in de A Klasse, waarbij ze de tweede prijs 
wisten te winnen! Gefeliciteerd, super! 

Jeugdlid Jelle Cnossen kaatste voor de afdeling met zijn maten uit Bolsward, helaas 
geen prijzen voor hun bij de afdelingswestrijd voor de jongens in Marsum. 

KNKB afdeling pupillen meisjes / D.E.L + 

opstap 22-5-2016 
 
Op 22 mei hebben Gerbrich Koster, Yannah Palma en Marrit Wielenga namens k.f. 
Wêz Wis Tsjom meegedaan aan de afdelingswedstrijd voor pupillen meisjes in 
Hartwerd. 
 
Tzum lootte de eerste omloop Folsgare (Eline van Dijkhuizen en Judith Cuperus) als 
tegenstander. De meiden moesten even wennen en hadden in eerste instantie 
moeite met het sterke perkspel van Folsgare. Na een aantal eersten en een wissel 
begon het wat beter te lopen en konden ze meer tegenstand bieden. Er waren een 
aantal kansen om dichterbij te komen maar vaak ging op 6-6 het eerst toch naar 
Folsgare. Die bleek te sterk en wist de partij met 5-1 6-4 te beslissen. 
 
De afdelingswedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door het zeer sterke partuur van 
Makkum (Larissa Smink, Ilse Zwaagstra en Lieke van Loon). 2e werd Jirnsum (Senna 
Keulen, Janna Posthumus en Foke Jil Bakker) en derde werd Bolsward (Femke 
Folkerts, Noa Elzinga en Rixt Blanke). 



 
De meiden van Tzum konden vervolgens afzonderlijk verder in de D.E.L. + opstap 
wedstrijd. 
 
Gerbrich en Geertje Bijlsma uit Wouterswoude kwamen niet verder dan de eerste 
omloop. Deze verloren ze van Anna Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden) en Inez de Jong 
(Reahûs-Tirns). 
 
Yannah en Moniek Lootsma (Goenga) wisten de eerste omloop zeer knap te winnen 
van Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) en Sjoukje Gerbrandy (Goenga). In de 
2e omloop was het spannend tegen Ymkje van de Beek (Ingelum) en Marsha 
Broersma (Stiens) maar uiteindelijk verloren ze deze partij. 
 
Marrit en Gerde Lycklama á Nijeholt (It Heidenskip) wisten 3 omlopen te winnen en 
stonden toen in de finale tegen Anke Wassenaar (Minnertsga) en Hilde Stremler 
(Exmorra). Dit leek op voorhand een spannende finale te worden maar werd het 
uiteindelijk niet. Het partuur van Gerde en Marrit liep als een trein.  Gerde zeer sterk, 
zowel in het perk als aan de opslag en Marrit kaatste degelijk. Ze maakten weinig 
fouten en het partuur van Anke en Hilde kreeg eigenlijk geen kans om in de wedstrijd 
te komen. Na een lange kaatsdag gingen Gerde en Marrit met de krans naar huis! 

 

KNKB wedstrijden 4/5-06-2016 
Vorig weekend hebben jullie geen verslag gelezen…. Ook toen is weer goed 
gekaatst door onze jeugdleden bij de KNKB maar er zijn geen prijzen gewonnen. 

Afgelopen weekend hebben Robin en Redmer gekaatst bij de schooljongens in 
Oosterlittens. 

Jammer dat Steven is geblesseerd aan de arm waardoor hij enkele weken niet zal 
kunnen kaatsen. Beterschap Steven, vanaf deze plek! 
Helaas voor Robin en Redmer geen prijs gewonnen, volgende keer beter. 

Marrit moest deze keer wat verder op pad in de categorie pupillen meisjes en heeft in 
Bergum gekaatst. Helaas geen prijs deze keer. 

Gerbrich heeft weer mooi gekaatst bij de welpen meisjes en wist met de tweede prijs 
naar huis te gaan. Gefeliciteerd! 

 

  



KNKB wedstrijden 11/12-06-2016 
Wat een druk weekend voor de jeugdige kaatsers van onze vereniging. Het was een 
weekend met vooral afdelingswedstrijden. 

Zaterdag zijn Gerbrich, Marrit en Yannah afgereisd naar Raard waar een 
afdelingswedstrijd werd gespeeld bij de pupillen meisjes. 
Direct de eerste omloop mochten jullie tegen de afdeling van Bolsward. Jullie hebben 
echt goed gekaatst tegen dit goed partuur, maar toch net verloren. In de opstap 
gingen de dames voor de herkansing. 
Gerbrich heeft gekaatst met Judith Couperus uit Nijland en hebben de tweede prijs 
gewonnen. 
Goed hoor, gefeliciteerd! 
 
Gerbrich heeft zondag met Aafke gekaatst bij de afdelingswedstrijd bij de welpen 
meisjes in Jirnsum. Het was Aafke haar debuut bij de KNKB maar wat hebben 
jullie goed en leuk gekaatst! En op het einde van de middag stonden jullie in de finale 
tegen St. Annaparochie. Het was best wel spannende wedstrijd waarbij het eerst alle 
kanten op kon gaan. Uiteindelijk waren de meiden van St. Annaparochie net even te 
sterk. Maar wat mooi dat jullie de tweede prijs hebben gewonnen! 
Super, van harte gefeliciteerd! 

Ook Simon en Jorrit mochten naar Jirnsum om daar namens Tsjom te kaatsen bij de 
welpen jongens. Ook voor Simon was dit zijn debuut bij de KNKB. Jullie hebben erg 
leuk gekaatst en veel plezier  gehad maar helaas de eerste omloop verloren. Daarna 
konden jullie in de opstap verder met een  andere maat. Helaas geen prijs voor jullie 
dit keer, volgende keer meer geluk! 

De schooljongens gingen naar Dronrijp. Robin, Redmer en Jelmer mochten de eerste 
omloop direct tegen het sterke partuur uit Dronrijp. Helaas verloren maar in opstap 
nog een herkansing. Jullie hebben goed gespeeld maar helaas niet in de prijzen, 
volgende keer beter! 
Jelle Cnossen kaatste met het partuur van Bolsward afdeling maar geen prijs dit 
weekend. 

 

KNKB wedstrijden 18 /19-06-2016 
Het was weer een erg leuk weekend voor de KNKB kaatsers met de nodige prijzen! 
Zaterdag was er afdelingskaatsen voor de pupillen meisjes in Hommerts waar 
Gerbrich, Marrit en Yannah weer aan mee deden. 
Het is best een groot niveau verschil tussen sommige parturen maar deze keer een 
leuke spannende eerste omloop waarbij de dames net niet door de eerste ronde 
heen kwamen. 
Jullie hebben echt goed samen gekaatst en je ziet al door de ervaring die je krijgt 
door mee te doen dat het partuur steeds beter op elkaar is ingespeeld. 
Volgende week alvast succes bij jullie NK wedstrijd! 



Zaterdag was ook voor Jelle een afdelingswedstrijd, hij kaatste voor Bolsward het NK 
jongens in Menaldum. Helaas niet in de prijzen. 
Zondag werd bij de categorie welpen gekaatst in Wergea. Zowel Gerbrich als Jorrit 
zijn hier naar toe geweest. 
Gerbrich heeft goed gekaatst en wist alle partijen te winnen, behalve de finalen, dus 
een hele mooie tweede prijs! Super zeg, gefeliciteerd! 

Jorrit mocht voor het eerst in de A klasse (poule) kaatsen. Een hele prestatie op zich 
hoor! Helaas geen prijs, maar allemaal spannende wedstrijden gekaatst. Super 
gedaan! 

De schooljongens mochten zondag op pad naar Franeker, lekker dichtbij. Robin en 
Redmer deden mee in de B klasse. En wauw wat een topdag! 
Redmer heeft alleen de eerste omloop verloren en de rest gewonnen waardoor hij 
een mooie eerste prijs in de herkansingsronde wist te winnen! 
Robin heeft met zijn maat Arjen Stremler alle partijen gewonnen, dus een een mooie 
krans gewonnen! Super gekaatst jongens en wat zal dat een goed gevoel geven.. op 
‘it Sjûkelân’ een prijs winnen! 
Gefeliciteerd! 

 

KNKB wedstrijden 25/26-06-2016 
Het was afgelopen zaterdag voor twee categorieën afdelingskaatsen bij de 
KNKB.Gerbrich, Marrit en Yannah zijn in St. Annaparochie geweest bij het NK voor 
de pupillen meisjes.De meiden hebben de eerste omloop gespeeld tegen de dames 
van Reahûs, die net een tandje te sterk waren waardoor de Tsjommer fruolje de 
wedstrijd op 5-4 en 6-6 verloren. 
Jammer dames…. Jullie waren natuurlijk helemaal in de ban van het dorpsfeest en 
hadden zelfs de optocht aan jullie voorbij moeten laten gaan. Jullie hebben goed 
gespeeld… volgende keer weer een kans! Grote favoriet Makkum is Nederlands 
kampioen geworden. 

Ook de heren uit de schooljeugd categorie hadden een  afdelingswedstrijd, de laatste 
oefenwedstrijd voor het NK volgende week. Redmer, Robin en Jelmer hebben de 
eerste omloop helaas verloren van Gaast/Ferwoude waardoor ze nog konden 
kaatsen in de opstap. Helaas geen prijzen dit keer! 
En volgende week succes met het Nederlands kampioenschap! 

Jelle Cnossen is afgereisd naar IJlst om deel te nemen aan de wedstrijd bij de 
jongens in IJlst. Helaas geen prijs! 

Zondag waren Gerbrich, Simon en Jorrit bij de welpen te gast in Boazum. Gerbrich 
heeft bij de meisjes de eerste omloop verloren waardoor ze in de verliezersronde 
terecht kwam. Heel goed gekaatst Gerbrich! Een hele mooie eerste prijs in de 
verliezersronde! 
Gefeliciteerd! 



Simon en Jorrit mochten de eerste omloop direct tegen elkaar kaatsen. Jorrit en zijn 
maat wonnen deze partij waardoor Simon in de verliezersronde terecht kwam. Een 
hele spannende tweede partij en net op het nippertje verloren. Jammer Simon, maar 
heel goed gekaatst en leuk dat je ook mee hebt gedaan! 
Jorrit en zijn maat wisten door goed en rustig te kaatsen een plek in de finale te 
bereiken in de b-klasse. Best een spannende partij maar de tegenstanders waren net 
even te sterk waardoor Jorrit en zijn maat een hele mooie tweede prijs wisten te 
winnen! Gefeliciteerd!! 

KNKB wedstrijden 2/3-07-2016 
Gerbrich heeft afgelopen zaterdag gekaatst op het Sjûkelân in Franeker. 
Bij de welpen meisjes heeft Gerbrich gestreden om een eerste of tweede prijs! 
Het was een superspannende finale maar heeft deze helaas net verloren waardoor 
Gerbrich al weer een mooie tweede prijs heeft gewonnen! Goed gedaan Gerbrich! 
Redmer, Robin en Jelmer hebben meegedaan aan het NK bij de schooljongens in 
Akkrum. De eerste omloop hebben jullie goed gespeeld en gewonnen van Ingelum. 
In de tweede ronde moesten de jongens tegen het sterke partuur van Morra, helaas 
waren die net even te sterk. 
Volgende keer meer geluk jongens! 

Yannah is zondag afgereisd naar Bolsward om daar bij de pupillen meisjes te 
kaatsen. 
In de eerste omloop hadden de meiden een staand nummer waardoor ze direct in de 
tweede omloop konden kaatsen. Een zeer spannende wedstrijd, maar helaas deze 
net verloren. 
Volgende keer weer nieuwe kansen! 

Jelle Cnossen heeft zondag in Wier met de afdeling van Bolsward gekaatst. Het was 
een prachtige dag en superspannend. De heren hebben een hele mooie 4e prijs 
gewonnen! Gefeliciteerd! 
 

  



Prinsessenpartij KNKB 9-07-2016 
Vandaag vond op een zonovergoten veld in Tzum de prinsessenpartij plaats. Een 
partij die jaarlijks op veel deelnemers kan rekenen. Er zijn dan ook prachtige prijzen 
te winnen. Kramer juwelier uit Franaker sponsorde ook weer dit jaar een deel van de 
prijzen. De deelnemers konden strijden om prachtige kettinkjes met kaatshangers. 
Daarnaast wordt aan het einde van de dag de Prinses benoemd. Op de lijst stonden 
dan ook 17 parturen. 
 
Omdat de pupillen jongens eerst 2 omlopen moesten kaatsen konden de meisjes om 
even over 11 uur starten. Een gemengde lijst met een aantal sterke parturen. Dit 
bleek wel uit de wedstrijduitslagen. Standen van 5-5 wisselden elkaar af met uitstalen 
van 5-0. Doordat Femke Folkerts met een blessure uitviel moest er bijgeloot worden. 
Dit veroorzaakte enige vertraging. 
 
Tot het begin van de middag konden de meisjes in het zonnetje kaatsen. Helaas 
betrok het weer daarna. De wind haalde aan en op het open veld van Tzum betekent 
dit dat de kaatsters bij de opslag hier last van hebben. Gelukkig wisten we het wel tot 
en met de halve finales droog te houden. 
 
De eerste halve finale ging tussen Noa Elzinga / Geertje Bijlsma en Marrit Wielenga / 
Rixt Blanke. Waar het in het begin erop leek dat Marrit en Rixt de partij zouden 
winnen kwamen Noa en Geertje terug en namen de partij over. Op een stand van 5-4 
/ 6-4 wisten zij de partij te winnen. In de andere halve finale hadden Gerde Lycklama 
a Nijeholt en Anke Wassenaar een staand nummer waardoor zij in de finale Noa en 
Geertje tegen kwamen. De rust had Gerde en Anke goed gedaan. Noa en Geertje 
waren in de halve finale al flink nat geregend en koud geworden. In de finale hadden 
Gerde en Anke hier het voordeel van. Zij wonnen deze partij daardoor met een stand 
van 5-2 / 6-2. 
 
In de verliezersronde ging de finale tussen Ilse Marije van Beem / Moniek Lootsma 
en Senna Keulen / Sanne van Vlisteren. Ook deze partij was snel beslist. Met een 
stand van 5-2 / 6-0 wisten Ilse Marije en Moniek de partij te winnen. 
 
Door de prinsessencommissie werd Gerde unaniem als prinses van 2016 verkozen. 
Later mocht zij samen met de prins op de wagen over het veld. 
 
Prijzen Winnaarsronde: 
Gerde Lycklama a Nijeholt Anke Wassenaar 
Noa Elzinga Geertje Bijlsma 
Marrit Wielenga Rixt Blanke 
 
Prijzen Verliezersronde: 

1. Ilse Marije van Beem Moniek Lootsma 
2. Senna Keulen Sanne van Vlisteren 
 

  



Prinsenpartij KNKB 9-07-2016 
Vandaag vond op een zonovergoten veld in Tzum de prinsenpartij plaats. Een partij 
die jaarlijks op veel deelnemers kan rekenen. Er zijn dan ook prachtige rijzen te 
winnen. Kramer juwelier uit Franaker sponsorde ook weer dit jaar een deel van de 
prijzen. De deelnemers konden strijden om prachtige kettinkjes met kaatshangers. 
Daarnaast wordt aan het einde van de dag de Prins benoemd. Op de lijst stonden 
dan ook 30 parturen. Helaas waren er enkele afmeldingen waardoor er bij geloot 
moest worden. Om klokslag 9 uur konden de eerste ballen opgeslagen worden. 
(de wedstrijdfoto’s staan online klik op het plaatje of kijk bij foto’s) 
Een gemengde lijst met een aantal sterke parturen. Dit bleek wel uit de 
wedstrijduitslagen. Standen van 5-5 wisselden elkaar af met uitstalen van 5-0. Tot 
11.00 uur hadden de jongens 4 velden ter beschikking waardoor de 2 omlopen rond 
11 uur verkaatst waren. Toen kwamen de pupillen meisjes erbij en werd verder 
gekaatst op 2 velden. Vanaf de 3e omloop zagen we voornamelijk nog spannende 
wedstrijden waarin de parturen behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. 
Begin van de middag betrok het weer. De wind haalde aan en op het open veld van 
Tzum betekent dit dat de kaatsers bij de opslag hier last van hebben. Gelukkig wisten 
we het wel tot en met de halve finales droog te houden. 

De eerste halve finale ging tussen Arjen Stremler / Durk Bootsma en Leon Wijning / 
Mattys Renema tegen Dit werd een spannende partij waarbij Arjen en Durk 
uiteindelijk met een stand van 4-5 / 6-6 aan het kortste eind trokken. De andere halve 
finale ging tussen Marten Leijenaar / Bjorn Idsardi en Jorrit Nanninga / Jens Kooistra. 
Marten en Bjorn die alle partijen op een 5-5 stand wisten te winnen konden dit deze 
omloop niet volhouden. Zij moesten met een stand van 1-5 / 6-6 het onderspit 
delven. 

De finale werd vervolgens een stuk minder spannend. Inmiddels regende het flink en 
Leon en Mattys konden met deze omstandigheden het beste omgaan. Op een stand 
van 5-0 / 6-6 wisten zij de finalepartij van Jorrit en Jens te winnen. 

De finale in de verliezersronde ging tussen Folkert Boersma / Jelmer Brouwer en 
Rutger Kambangsila / Douwe Dijkstra. Ook deze partij werd snel beslist. Op een 
stand van 2-5 / 4-6 wisten Rutger en Douwe de partij te beslechten. Door de 
Prinsencommissie werd met één punt verschil ten opzichte van Mattys, Leon Wijning 
als prins benoemd. 

Prijzen Winnaarsronde: 
1. Leon Wijning Mattys Renema 
2. Jorrit Nanninga Jens Kooistra 
3. Marten Leijenaar en Bjorn Idsardi Arjen Stremler en Durk Bootsma 
 
Prijzen Verliezersronde: 

1. Rutger Kumbangsila Douwe Dijkstra 
2. Folkert Boersma Jelmer Brouwer 
3. Pieter Breeuwsma en Rutger Sijbesma 

  



Jongens KNKB d.e.l A en B klasse + 

herkansing 16-07-2016 
 

Op 16 juli jl. stond op de KNKB partij de jongens in Tzum. Hier werd gekaatst in een 

A en een B categorie. 

Doordat er een A klasser geblesseerd was moest er geschoven worden van kaatsers 

van de B naar de A lijst. Met 15 partuur op de B lijst lijst konden wij om 10.00 uur 

starten. 

In de B categorie moest een paar keer bij geloot worden waardoor de eerste 

omlopen iets meer tijd in beslag namen. Er waren spannende partijen te zien tussen 

parturen die behoorlijk aan elkaar gewaagd waren.  

Winnaars van deze klasse: 

Verliezersronde 

1 prijs 

Jasper Jager   Dronrijp 

Nanne Rijpstra  Stiens 

René de Haan  Franeker 

Winnaarsronde 

1e prijs 

Albert Feenstra  Exmorra 

Jan Harmen Folkerts Lollum Waaxens 

Stefan van der Meer Baard 

2e prijs 

Ype Bert van der Logt Makkum 

Jelmer de Vries  Bitgummole 

Bauke Andrés Boersma Reduzum 

3e prijs 

Dirk-Henk Kuipers  Arum 

Sytse Koree   Anjum 

Teake Hofman  Drondrijp 

3e prijs 

Siard Bloemsma  Franeker 

Lucas Postma  Dronrijp 

Hessel Agema  Koarnjum 

 

 



In de A klasse stonden 6 parturen op de lijst. Hier werden wij eveneens op hele 

spannende partijen getrakteerd. Helaas niet alleen op spannende partijen maar ook 

op ongewenst gedrag van de jongens uit deze categorie. De uitdagende houding van 

de jongens richting grens- en scheidsrechters en het taalgebruik drukte helaas een 

stempel op deze dag.  

Er werd volgens het 6 partuur principe gekaatst. Na de telling van de punten in de 

poule bleken de parturen 1 en 4, die al eerder tegen elkaar speelden, in de finale 

elkaar wederom te treffen. 

Dit zou een spannende partij worden. De eerste partij werd door partuur 4 

gewonnen. Reden genoeg voor partuur 1 om een tandje erbovenop te doen. Na een 

hele spannende partij wist partuur 1 uiteindelijk de krans binnen te halen. 

1e prijs 

Tom Gerard Cats  Menaam 

Patrick van Dellen  Berlikum 

Yannick Hielkema  Bitgum 

2e prijs 

Harmen Schuitemaker Menaam 

Jan Tijtsma   Anjum 

Marc Burger   Witmarsum 

KNKB wedstrijden 13/14-08-2016 
Er wordt in de vakantie nog steeds volop gekaatst bij de KNKB wedstrijden. 

Gisteren is Jorrit naar Ferwert geweest om daar bij de knkb welpen te kaatsen. 
Helaas was Jorrit er net voor de prijzen ‘af’. Jammer Jorrit, andere keer weer een 
kans! 

Marrit is naar IJlst afgereisd om mee te doen bij de knkb pupillen.  
Samen met Romy Postma wist Marrit de tweede prijs in de verliezersronde te 
winnen! Gefeliciteerd! 
Redmer heeft mee gedaan in Huizum bij de schooljongens in de B-klasse. Hij heeft 
erg goed gekaatst samen met zijn maat Chistiaan Stremler. Na twee 
superspannende wedstrijden in de tweede en derde omloop, beide op 5-5 en 6-6 
wisten zij in de finale te komen! 
Op een stand van 5-3 6-2 was de uitslag bepaald en wonnen Redmer en zijn maat 
de tweede prijs! Super gedaan, gefeliciteerd! 

Jelle heeft vandaag gekaatst in Workum bij de door elkaar loten wedstrijd bij de 
jongens. Samen met Wessel van Wier en Lucas Postma wisten ze redelijk 
overtuigend naar de finale door te gaan. 
Alleen de tweede omloop was spannend met een uitslag van 5-5 en 6-4. Het leek er 
even op dat ook de finale met gemak gewonnen zou worden maar de tegenstanders 
haalden hun achterstand met 0-5 nog in en uiteindelijk won Jelle met zijn maten de 
eerste prijs. Erg leuk, gefeliciteerd!! 



KNKB wedstrijden 20/21-08-2016 
Gerbrich is zaterdag helemaal naar Broeksterwâld gereden voor de kaatswedstrijd bij 
de welpen meisjes. Nou,deze rit is niet voor niets geweest want Gerbrich heeft met 
haar maat Jeannette Kramer uit Dronrijp de eerste prijs gewonnen! 
Super Gerbrich! 
 
Marrit is afgereisd naar Hitzum, mooi dichtbij om mee te doen bij de pupillen. Leuk 
gekaatst maar helaas niet in de prijzen. 
 
Steven en Redmer zijn naar Jorwert geweest om deel te nemen aan de 
schooljongenswedstrijd. 
En met succes! Steven heeft de eerste prijs gewonnen in de B-klasse samen met zijn 
maat Germ-Pyt van Popta. 
Gefeliciteerd Steven, wel verdiend! Wat mooi, broer en zus in de kransen dat is wel 
uniek! 
Voor Redmer, de andere keer meer geluk! 
 
Jelle hoefde zaterdag ook niet ver, dit keer in Lollum, waar hij een mooie derde prijs 
heeft gewonnen. Gefeliciteerd! 
 
Zondag waren er nog diverse vrije formatie wedstrijden gepland voor de jeugd. 
Steven heeft meegedaan met Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma in Lekkum. 
Zij wisten een prachtige derde prijs te winnen. Gefeliciteerd! 
 
Ook Jelle deed mee met de vrije formatie wedstrijd in Wiuwert bij de jongens en wist 
wederom een mooie prijs mee naar huis te nemen. 
Een welverdiende tweede prijs samen met zijn maten Gjalt Sjirk en Pieter Jan 
Leijenaar. 
 

KNKB verslag van 28-08-2016 
Helaas…. het is vandaag alweer de allerlaatste wedstrijd bij de jeugdklassen. 
De ene vindt het jammer dat weer is afgelopen en voor de ander is een periode van 
rust ook wel even fijn en nodig. 
 
Gerbrich en Jorrit zijn zondag afgereisd naar Berlikum om bij de welpen mee te 
doen.Gerbrich is na de eerste keer verloren te hebben bijgeloot en wist de eerste 
prijs in de verliezersronde te winnen. Super Gerbrich een mooie afsluiting van het 
kaatsseizoen bij de welpen meisjes van de KNKB! 
Jorrit heeft twee keer mooi gekaatst maar geen prijs gewonnen. Volgend jaar mag je 
nog een jaar bij de welpen mee doen dus komen er nog veel kansen! 
 
Marrit en Yannah waren ook dicht bij huis, zij kaatsten bij de pupillen meisjes in 
Dongjum. 
Marrit was ook bijgeloot na de eerste omloop verloren te hebben. Hierna hadden ze 
een staand nummer waardoor ze direct al in de derde omloop konden kaatsen. 
Helaas daarna verloren… volgende keer meer geluk! 
 



Yannah moest samen met haar maat de eerste omloop even op gang komen. Nadat 
ze de eerste omloop hadden verloren waren ze goed aan het kaatsen en stonden in 
de finale van de verliezerronde. Yannah ging met een mooie tweede prijs naar huis. 
Gefeliciteerd! 
 
Volgend jaar kunnen de dames nog een jaar bij de pupillen kaatsen.. ga zo door! 
Steven en Redmer waren ook in de buurt aan het strijden voor een prijs. 
Ze hebben meegedaan bij de schooljongens in Witmarsum waarbij Steven in e A-
klasse mee deed. Een grote deelname zorgde voor mooie lijsten. 
Beide heren hebben zeer succesvol gekaatst! Steven wist met zijn maat de eerste 
prijs te winnen! Super hoor! En Redmer heeft een mooie derde prijs mee naar huis 
genomen. Top! 
Beide heren gefeliciteerd! Volgend jaar mogen jullie wederom uitkomen in deze 
categorie. 
 
Jelle is afgereisd naar Bolsward en heeft een mooie kaatsdag gehad! Helaas dit keer 
geen prijs. 

 

Eindklassement 
Gerbrich Koster eindigde als  2e  in het eindklassement van de welpen meisjes. Een 
mooie prestatie! 

 


