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Koningspartij 27 april 
 

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. Deze dag begon met een traktatie van Arie Smedinga, die vandaag zijn 
70e verjaardag mocht vieren. Helaas kon hij door een blessure niet meedoen. 
De prijzen voor deze koningspartij zijn gesponsord door Autobedrijf Strikwerda en 
Loonbedrijf R&H Bakker. De kransen zijn deze dag aangeboden door de jarige Arie. 
De welpencategorie is een klein clubje dit jaar, misschien dat er volgend jaar weer wat meer 
aanwas is. 
 
3 partuurtjes van 2 mochten vandaag uitmaken wie er met de krans naar huis ging. 
Het waren best spannende partijen, waarbij zelfs een keer alles aan de hang kwam. 
Uiteindelijk wisten Dytmar en Dirkje beide partijen te winnen, voor hen een welverdiende 
eerste prijs, voor Dirkje was dit haar eerste kaatspartij, en dan meteen een krans! 
De pupillen is dit jaar de grootste jeugdcategorie. 12 pupillen hadden zich opgegeven. Zij 
kaatsten in twee poultjes, waarbij de winnaar van elke poule de finale moest kaatsen. Ook 
was er nog een derde prijs te behalen, dus ook de nummers 2 van elke poule moesten 
hiervoor nog even in actie. De finale was een broer/zus strijd tussen Jorrit en Luuk tegen 
Yannah en Teade Wijtze. Jorrit en Luuk zetten meteen goed in, waarna Yannah en Teade 
Wijtze nog wel even een tandje erbij deden, en nog wat inhaalden. Uiteindelijk mocht dit 
niet meer lukken en was de wedstrijd op 5-3 6-4 beslist in het voordeel van Jorrit en Luuk. 
De derde prijs was voor de dames Marrit en Caprice, zij wonnen van de heren Gerrit Jan en 
Allard die helaas met lege handen naar huis gingen. 
 
De schooljeugd kaatsten in 1 poule allemaal 3 partijen, er waren 4 partuurtjes van elk 2. 
Piter Gerben en Alise wisten alle 3 de partijen te winnen en gingen vandaag met de krans 
naar huis. Jelmer en Marije mochten de 2e prijs in ontvangst nemen. 
Bij de dames stonden 8 partuur op de lijst. Zij kaatsten een normale lijst met winnaars- en 
verliezersronde. Veel spannende partijen waarbij veel werd beslist op 5-4 of 5-5. 
De finale in de winnaarsronde was tussen Corine en Sanne tegen Anita en Nynke. Anita en 
Nynke liepen eerst wat uit, waardoor Corine en Sanne er even flink voor moesten gaan. En 
zo waren de rollen later omgekeerd, want op 5-4 6-2 wisten Sanne een mooi zitbal te geven 
en waren de kransen voor Corine en Sanne. In de verliezersronde moest er nog worden 
gestreden om een eerste plaats. Jessye en Wybrich wonnen deze partij van Johanna en 
Houkje. 
 
De heren waren vandaag knap vertegenwoordigd, 6 partuur van 3. 
Zij kaatsten in een poule waarbij ook hier weer de nummers 1 van elke poule de finale 
kaatste. Dit waren Frits, Cornelis en Redmar uit poule 1 tegen Jelle, Sietze en Wilco uit poule 
2. Dit werd nog een zeer spannende partij met 5 eersten gelijk. Hierna maakten Jelle, Sietze 
en Wilco de partij snel uit, voor deze heren vandaag de krans. 
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De volledige uitslag: 
 
Welpen: 
1e prijs: 
Dytmar de Groot en Dirkje de Boer 
 
Pupillen: 
1e prijs:  
Jorrit Palma en Luuk Weyer 
2e prijs: 
Yannah Palma en Teade Wijtze Palma 
3e prijs: 
Marrit Wielenga en Caprice Tolsma 
 
Schooljeugd 
1e prijs:  
Piter Gerben Palma en Alise Elgersma 
2e prijs: 
Jelmer Wielenga en Marije van der Meulen 
 
Dames 
Winnaarsronde 
1e prijs:  
Corina van Wieren en Sanne Strikwerda 
2e prijs: 
Anita Palma en Nynke van der Veen 
Verliezersronde 
1e prijs:  
Jessye Greidanus en Wybrich Aardema 
 
Heren 
1e prijs: 
Jelle Cnossen, Sietze Greidanus en Wilco Atsma 
2e prijs: 
Frits Hoekstra, Cornelis Rusticus en Redmer Cnossen 
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Ledenwedstrijd 13 mei 
 
Op 13 mei jl. is de tweede ledenpartij gekaatst, gesponsord door de gezamenlijke 
kinderopvang van Tzum, nl. Oebele, Villa Hakuna Matata, Krobbehiem en It Elfkes Plakje. Zij 
sponsorden de prijzen voor de kinderen, voor de senioren was dit Bakkerij De Schiffart. 
De dag is niet geheel droog verlopen, gelukkig waren de temperaturen goed en was er 
weinig wind. Dit maakte weer veel goed. 
 
Bij de welpen stonden 4 partuurtjes op de lijst.  Zij moesten allemaal 3 keer kaatsen. Degene 
met de meeste punten werd de uiteindelijke winnaar. Dit waren vandaag Ditmar de Groot 
en Cheyenne Tolsma. Zij hadden 3 keer gewonnen. De 2e prijs met 16 punten was voor 
Marije Westra en Jorick Tamminga. Ga zo door welpjes! 
 
12 pupillen hadden zich opgegeven, waardoor er 6 partuur op de lijst stonden. Zij kaatsten in 
twee poultjes, waarbij de winnaar van elke poule de finale moest kaatsen. Ook was er nog 
een derde prijs te behalen, dus ook de nummers 2 van elke poule moesten hiervoor nog 
even in actie. De nummer 1 uit poule 1, Gerrit Jan en Sybrich kaatsten de finale tegen de 
nummer 1 uit poule 2, Marrit en Bianca. De dametjes waren vandaag in topvorm, zij wonnen 
met 5-3 6-4. De derde prijs was voor Yannah en Jelmer. In een spannend potje wonnen ze 
van Jorrit en Berber. 
 
De schooljeugd kaatste vandaag ieder voor zich, 3 keer hadden ze een ander maatje. Jelmer 
wist als enige vandaag alle 3 de partijen te winnen, voor hem dan ook een verdiende krans. 
Hierna werd het nog even spannend met optellen. Jildau had 17 punten, voor haar een 
2e prijs.  Marije en Alise hadden ieder 16. Marije had een tegen eerst minder. Zij mocht 
vandaag de 3e prijs in ontvangst nemen. 
 
Voor de jeugd bestond de prijs uit een Intertoys bon (welpen) en een VVV-bon (pupillen en 
schooljeugd) 
Voor de senioren was het vandaag een pearkekeatspartij. 22 pearkes hadden zich 
opgegeven. 
 
Geen A en B-klasse, waardoor in de eerste omloop veel partijen snel afgelopen waren door 
het niveauverschil. Gelukkig is er dan nog een verliezerwonde waardoor er weer vrolijk 
verder gekaatst kan worden. De halve finale in de verliezersronde ging tussen Gerhardina en 
Steven tegen Petra en Sipko. Een spannende partij die werd gewonnen door Petra en Sipko. 
Zij moesten toen de finale kaatsen tegen Gerbrich en Douwe. Dit was voor hen een tikkie te 
sterk. Petra en Sipko wonnen op 5-2 6-6. 
 
De finale in de winnaarsronde was vandaag ook geen triller, Frits en Truus wonnen met 5-1 
6-2 van Erwin en Elisah. De derde prijs was voor Klaas Meinsma en Annette de Koe. 
Aan het einde van de dag werden de prijzen uitgereikt, Lisette, Michaela, Douwina en 
Klazien hebben persoonlijk de prijzen aan de jeugd overhandigd. Aukje heeft de prijzen 
uitgereikt bij de senioren en hen weer verwend met allemaal lekkers. 
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De volledige uitslag: 
 
Welpen: 
1e prijs: 
Dytmar de Groot en Cheyenne Tolsma 
2e prijs: 
Marije Westra en Jorick Tamminga 
 
Pupillen: 
1e prijs: 
Marrit Wielenga en Bianca Hiemstra 
2e prijs: 
Gerrit Jan Tolsma en Sybrich Westra 
3e prijs: 
Yannah Palma en Jelmer Eijzenga 
 
Schooljeugd: 
1e prijs: 
Jelmer Wielenga 
2e prijs: 
Jildau Wielenga 
3e prijs: 
Marije van der Meulen 
 
Pearkes: 
Winnaarsronde: 
1e prijs: 
Frits Hoekstra en Truus Overal 
2e prijs: 
Erwin Atsma en Elisah Vos 
3e prijs: 
Klaas Meinsma en Annette de Koe 
 
Verliezersronde: 
1e prijs: 
Sipco Greidanus en Petra de Schiffart 
2e prijs: 
Douwe Greidanus en Gerbrich Elgersma 
3e prijs: 
Steven Koster en Gerhardina Talsma 
  

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/05/CH7A9605.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/05/CH7A9638.jpg
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Teatsen 21 mei 

 
 
Om half 11 stond de koffie klaar op het kaatsveld. Na een welkom praatje van Christine en 
een korte uitleg over het teatsen van Auke, kon het teatsen beginnen. Er waren in totaal 9 
parturen. Er werd in 3 poules geteatst. Het zonnetje scheen heerlijk en er waren al een 
aantal die rood waren na dit dagje.  Het was aan het begin even wennen en vooral bij de 
opslag werd duidelijk dat teatsen toch niet zo makkelijk is dan het lijkt! Er was veel 
tussenspel en veel potjes werden 5-5 gespeeld. 
 
Vlak voor de finale zou het bestuur de andere perken alvast opruimen maar deze werden 
tegengehouden omdat mensen het teatsen zo leuk vonden dat ze nog even oefenpartijtjes 
wilden kaatsen. Zelfs de mensen die kwamen kijken zochten een tennisracket op en gingen 
meedoen. 
 
De winnaars van poule 1 waren: Hilda Meinsma, Frits Hoekstra, Trix Strikwerda. 
De winnaars van poule 2 waren: Petra Strikwerda, Auke van der Meulen, Aukje de Schiffart. 
De winnaars van poule 3 waren: Johanna Atsma, Piet Sijtsma, Thea-Rixt Wijnia. 
 
De winnaars van de poules werden weer opnieuw in een poule gezet. Zo moesten ze nog 
twee keer teatsen. De tennisracket krans werd gewonnen door Hilda Meinsma, Frits 
Hoekstra en Trix Strikwerda. De tweede prijs was voor Petra Strikwerda, Auke van der 
Meulen en Aukje de Schiffart. De derde prijs ging naar Johanna Atsma, Piet Sijtsma en Thea-
Rixt Wijnia. 
 
We hebben veel positieve geluiden gehoord over het teatsen! Het was een geweldig teats 
dagje en we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om volgend jaar nog een keer te teatsen! 
Van deze wedstrijd zijn ook weer foto’s gemaakt.  
 
  

https://myalbum.com/album/u80ozH0DShn3
https://myalbum.com/album/u80ozH0DShn3
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Ledenpartij 27 mei 
 
Afgelopen zaterdag is er weer sportief gekaatst op het Lyntsjepark in Tzum. Het was prachtig 
weer, met gelukkig nog een verkoelend windje. S ’ochtends 10 uur werd het startsein 
gegeven van de partij, welke gesponsord werd door Hotraco Agri en Wassenaar Transport 
Berlikum. 
 
In de welpencategorie werd er weer gepould. Iedereen moest een keer tegen elkaar 
kaatsen. 
 
Meindert Jan en Cheyenne wisten alle 3 partijen te winnen en mochten met de krans naar 
huis. Dytmar en Jorick werden 2e. 
 
De pupillen kaatsten vandaag, op 1 partuur na, met z’n drieën. Ook hier een poultje van 4 
partuur. Marrit, Jorrit en Sybrich hebben hier alle partijen gewonnen, voor hen de eerste 
prijs. Yannah, Simon en Bianca behaalden de 2eprijs. 
 
Bij de schooljeugd waren vandaag 3 partuurtjes van 2. Marije en Alise wonnen vandaag de 
krans. Ze wisten beide partijen te winnen. 
 
Zowel bij de dames als bij de heren stonden 7 tweetallen op de lijst. Bij de dames was er in 
de verliezersronde een spannende halve en hele finale. Anita en Gerbrich moesten in de 
halve finale tegen Truus en Jessie. Dit ging gelijk op, maar op 5-5 6-2 was de partij beslist in 
het voordeel van Truus en Jessie. In de finale moesten zij het opnemen tegen Ymkje en 
Janet. Ymkje en Janet stonden al snel een spel voor. Hierna was de koek op en maakten 
Truus en Jessie geen foutjes meer en wonnen zij uiteindelijk de 1e prijs.  De finale in de 
winnaarsronde ging tussen Gerhardina en Sanne tegen Hilda en Wybrich. Ook een 
spannende partij, maar de kransen waren vandaag voor Hilda en Wybrich. 
 
De heren maakten het minder spannend. In de finale van de verliezersronde moesten Marco 
en Robin het opnemen tegen Jelle en Harry. Jelle en Harry wonnen dit met gemak, op 5-0 6-
2 werd de partij uitgemaakt. De finale in de winnaarsronde was spannender. Hier won het 
partuur van Gerrit en Roelof. De 2e prijs was voor Steven Koster en Klaas Terpstra. 
Om half 4 werden de prijzen, deze keer een bioscoopbon, uitgereikt door Auke van der 
Meulen. 
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De volledige uitslag: 
 
Welpen 
1e prijs: 
Meindert Jan Zijlstra en Cheyenne Tolsma 
2e prijs: 
Dytmar de Groot en Yorick Tamminga 
  
Pupillen 
1e prijs: 
Marrit Wielenga, Jorrit Palma en Sybrich Westra 
2e prijs: 
Yannah Palma, Simon Benders en Bianca Hiemstra 
  
Schooljeugd 
1e prijs: 
Alise Elgersma en Marije van der Meulen 
  
Dames 
Winnaarsronde: 
1e prijs: 
Hilda Meinsma en Wybrich Aardema 
2e prijs: 
Gerhardina Talsma en Sanne Strikwerda 
Verliezersronde: 
1e prijs: 
Truus Overal en Jessie Bok 
 
Heren 
Winnaarsronde: 
1e prijs: 
Gerrit Hiemstra en Cornelis Rusticus 
2e prijs: 
Steven Koster en Klaas Terpstra 
Verliezersronde: 
1e prijs: 
Jelle Cnossen Harry Benders 

 
  

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/05/170527-pupillen.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/05/170527-welpen.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/05/170527-schoolj.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/05/2170527-dames.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/05/170527-heren.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/05/CH7A5705.jpg
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Ledenwedstrijd 10 juni  
 

Onder (bijna) ideale omstandigheden werd een volgende ledenpartij gekaatst op het 
Lyntsjepark te Tsjom. Bijna ideaal omdat de wind nog wel straf aanwezig was. Enkele 
windschermen op het veld maakte het voor de toeschouwers wat dragelijker op de banken. 
Deze partij werd gesponsord door Tolsma Bouw en Pluimveepraktijk Noord & Oost. 
Bij de welpen waren 3 partuurtjes van twee die een poule afwerkten. Allemaal 2x kaatsen en 
dan de punten optellen en kijken wie de winnaar is. Prachtig om te zien hoe deze kids in de 
jongste categorie al omgaan met een kaatsbal. Wanneer gewisseld moet worden, bij 6 
punten en een kaats of bij 2 kaatsen, moet nog wel verteld worden maar ze doen geweldig 
hun best. De eerste partij was er meteen één met ‘alles aan de hang’. 5-5 6-6 en een kaats. 
Cheyenne Tolsma en Yorick Tamminga zetten hun beste beentje voor tegen Meindert-Jan 
Zijlstra en Dirkje de Boer. De winst ging naar M.J. en Dirkje. Ook hun tweede partij wisten ze 
te winnen tegen Marije Westra en Redmer v.d. Meulen. Laatst genoemden wisten weer te 
winnen van Cheyenne en Yorick.  
De uitslag was dus als volgt: 
1e         Meindert-Jan Zijlstra en Dirkje de Boer 
2e         Marije Westra en Redmer v.d. Meulen 
3e         Cheyenne Tolsma en Yorick Tamminga 
Alle drie de partuurtjes kregen een prijsje. (1 prijs en 2 
aanmoedigingsprijzen) 
De pupillen en de schooljeugd kaatsten in 1 categorie, 
met 8 partuurtjes van 2, een gewone lijst met 
afvalronde. Meerdere spannende partijen in deze 
categorie met in de finale ook ‘alles aan de hang’. De 
finale ging tussen Anke Greidanus en Berber v.d. Meulen tegen Gerbrich Koster en Sybrich 
Westra. In eerste instantie redelijk eenzijdig. Gerbrich en Sybrich kwamen op een 5-1 
voorsprong waarna een inhaalrace kwam van Anke en Berber. Een superspannende finale 
was het resultaat. Uiteindelijk wonnen toch Gerbrich en Sybrich deze finale waar het Anke 
en Berber niet lukte om de kaats voorbij te slaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/06/welpen.jpg
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De uitslag: 
 
Winnaarsronde: 
1e         Gerbrich Koster en Sybrich Westra 
2e         Anke Greidanus en Berber v.d. Meulen 
Verliezersronde: 
1e         Eelke westra en Bianca Hiemstra 
2e         Marije v.d. Meulen en Teade Wytse Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook hier de halve lijst een prijs. Dit was mogelijk omdat meerdere categorieën waren 
samengevoegd. En dit de wens was van de sponsor. 
De senioren en dames waren ook samengevoegd. Het kwam zelfs zó mooi uit dat er een 
pearkekeatspartij van kon worden gemaakt. In een poule van 5 parturen, dus iedereen 
moest 4 partijen kaatsen. Een prima manier om de dag mee te nemen zogezegd. 1 van de 
eerste partijen was al meteen een “dreege” waardoor meteen al duidelijk was dat de 
kaatsdag nog wel even zou duren. Helemaal niet erg natuurlijk!! Als er plezier is vliegt de 
tijd!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitslag: 
 
1e         Lieuwe Bosch en Douwina Yntema 
2e         Sietze Greidanus en Anita Koopmans 
3e         Cornelis Rusticus en Janet Greidanus 
 
Op naar de volgende wedstrijd!!! Tot dan! 

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/06/senioren.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/06/jeugd.jpg
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Ledenpartij 17 juni 
 

Afgelopen zaterdag is er weer sportief gekaatst op het Lyntsjepark in Tzum. Het was weer 
een prachtig kaatsdag met mooie en sportieve wedstrijden. Om 10 uur werd het startsein 
gegeven van de partij, welke gesponsord werd door Huhtamaki en slagerij Walburg. 
In de welpencategorie werd er weer gepould. Iedereen moest een keer tegen elkaar 
kaatsen. 
Deze keer waren Dytmar en Pieter de sterksten, zij wisten alle drie partijen te winnen. 
Meindert Jan en Cheyenne hebben ook goed gekaatst. Zij wonnen de tweede prijs. 
De pupillen kaatsten vandaag een gewone lijst. 7 partuur stonden op de lijst. De finale in de 
winnaarsronde was deze keer niet zo spannend. Jorrit en Jelmer wonnen met 5-1 en 6-4 van 
Marrit en Berber. Ook de finale in de verliezersronde was snel beslist. Hier wisten Gerbrich 
en Allard het te winnen van Yannah en Caprice. 
Bij de schooljeugd waren vandaag 4 partuurtjes van 2. Hier is weer erg sportief gekaatst, ook 
hier een poultje waarbij het na de tweede wedstrijd nog alle kanten op kon gaan. 
Uiteindelijk wisten Jelmer en Ingrid drie partijen te winnen. Hoewel ze eerst flink achter 
stonden tegen Marije en Jildau. Deze dames wonnen de tweede prijs met 14 punten. Ook 
Anke en Eelke wisten 14 bij elkaar te kaatsen, zij hadden echter 1 tegen eerst meer, en 
vielen dus net buiten te prijzen. 
Er hadden zich 16 dames opgegeven, 8 partuurtjes van 2. De finale in de winnaarsronde ging 
tussen Johanna en Janet tegen Hilda en Sanne. Johanna en Janet kaatsten zeer degelijk en 
kwamen al snel op een voorsprong. Dit wisten ze door te zetten en wonnen vandaag de 
krans. De finale in de verliezersronde ging tussen Marnies en Gerbrich tegen Marrit en Thea.  
Deze partij werd gewonnen door Marnies en Gerbrich op 5-2 6-2. 
Ook bij de heren werd gekaatst door 8 partuur van 2. Hierbij kon het publiek genieten van 
een prachtige spannende finale in het winnaarsronde. Cornelis en Bart wisten deze te 
winnen op de stand van 5-5 6-4 van Klaas en Redmar. De finale in de verliezersronde ging 
tussen Erwin en Roelof tegen Steven en Tsjidsger. Dit wisten Erwin en Roelof te winnen. 
Om 5 uur werden de prijzen uitgereikt door Christine, voor de jeugd een mooie beker, voor 
de dames en heren een lekker bbq pakket van Slager Walburg. 
 
De volledige uitslag: 
Welpen 
1 e Dytmar de Groot en Pieter Zijlstra 
2 e Meindert Jan Zijlstra en Cheyenne Tolsma 
 
Pupillen 
Winnaarsronde: 
1 e Jorrit Palma en Jelmer Eijzenga 
2 e Marrit Wielenga en Berber van der Meulen 
Verliezersronde: 
1 e Gerbrich Koster en Allard Sijbesma 
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Schooljeugd 
1 e Jelmer Wielenga en Ingrid Hiemstra 
2 e Jildau Wielenga en Marije van der Meulen 
 

Dames 

Winnaarsronde: 

1 e Johanna Atsma en Janet Greidanus 
2 e Hilda Meinsma en Sanne Strikwerda 
Verliezersronde: 
1 e Marnies Yntema en Gerbrich Elgersma 
 
Heren 
Winnaarsronde: 
1 e Cornelis Rusticus en Bart Yntema 
2 e Klaas Meinsma en Redmer Cnossen 
Verliezersronde: 
1 e Erwin Atsma en Roelof Rusticus. 
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Generatie en Ledenpartij 24 juni  
 
Alweer een landenwedstrijd op het Lyntsjepark, deze keer een Generatiekaatspartij voor de 
senioren en een gewone partij voor de jeugd. De partij werd mogelijk gemaakt door wijlen 
erelid Siebe Greidanus. De kransen werden aangeboden door Siebe en Ytje Greidanus.  s’ 
Ochtends was er nog wat hinder door de regen,  s middags bleef het gelukkig droog. 
Zowel bij de welpen, pupillen als schooljeugd stonden 4 partuurtjes van 2 op de lijst. Dit 
betekende voor iedereen 3 x kaatsen en dan de punten bij elkaar optellen. 
Bij de welpen was achteraf de eerste partij eigenlijk al de finale. De uiteindelijke nummers 1 
en 2 kaatsten hier 5-5 6-4, in het voordeel van Meindert Jan en Jorick. Zij wisten de andere 2 
partijen ook te winnen, dus voor deze 2 heren vandaag de krans. Dytmar en Redmer 
kaatsten ook goed, voor hen de tweede prijs. De eerste partij tussen Rindert en Cheyenne 
tegen Pieter Zijlstra en Dirkje was meteen ook een zeer spannende. Met alles aan de hang 
waren Rindert en Cheyenne het koelbloedigst, en wisten deze in hun voordeel af te maken. 
Bij de pupillen was vandaag 1 partuur die alle partijen wist te winnen. Voor Jorrit en Caprice 
dan ook een mooie krans. Het was nog even spannend en een kwestie van goed optellen wie 
er met de 2e prijs vandoor ging. De nummers 2 en 3 hadden evenveel punten bij elkaar 
gekaatst, het ging nu om de tegen eersten. Gerrit Jan en Berber hadden hier minder van, 
voor hen de 2e prijs. 
De eerste wedstrijden bij de schooljeugd waren een goed begin van een spannende en 
sportieve kaatsdag. De ene partij eindigde op 5-5 6-4, de andere op 5-5 6-6. Alles was dus 
nog mogelijk.  Marije en Alise kaatsten hierna degelijk door en wisten 3 partijen te winnen. 
Het spande er nog even om wie vandaag 2e werd. Dit werden Jildau en Lotte. 
Voor alle jeugd was er een bon van fa. Van der Velde uit Wommels en van Puur een lekker 
ijsje. 
De senioren kaatsten vandaag in generaties. Ieder partuur bestond uit een lid jonger dan 26, 
een lid van 26 tot 46 en 1 lid boven de 46. Met een luchtbal en tenminste 1 dame in het 
partuur. 10 Partuur hadden zich hiervoor opgegeven. Het niveauverschil was hier en daar 
wel wat groot, sommige partijen waren daardoor snel gebeurd. Uiteindelijk bleven de 
sterksten over. De finale in de verliezersronde ging tussen Marnies Wilco en Bart tegen 
Siebrich, Reinout en Hauke.  Laatstgenoemden waren erg sterk en wonnen deze partij op 
hun sloffen. 
De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Douwine, Frits en Lieuwe tegen Gyanne, 
Gerrit en Ype. Douwine e.c. wonnen op de stand 5-3 6-4 en moesten het in de finale 
opnemen tegen Johanna, Johan en Erik Bakker.  Ook deze partij eindigde op 5-3, nu in het 
voordeel van Johanna e.c. 
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De volledige uitslag: 
 
Welpen 
1 e Meindert Jan Zijlstra en Jorick Tamminga 
2 e Dytmar de Groot en Redmer van der Meulen 
 
Pupillen 
1 e Jorrit Palma en Caprice Tolsma 
2 e Gerrit Jan Tolsma en Berber van der Meulen 
 
Schooljeugd 
1 e Alise Elgersma en Marije van der Meulen 
2 e Jildau Wielenga en Lotte Weijer 
 
Senioren 
Winnaarsronde: 
1 e Johanna Atsma, Johan Hettema en Erik Bakker 
2 e Douwine Yntema, Frits Hoekstra en Lieuwe Bosch 
3 e Gyanne Hiemstra, Gerrit Hiemstra en Ype Hiemstra 
 
Verliezersronde: 
1 e Siebrich Atsma, Reinout Dijkstra en Hauke van der Meulen 
2 e Marnies Yntema, Wilco Atsma en Bart Yntema 
  

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/06/jeugd1.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2017/06/generatie.jpg
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53e Visserpartij 2017 
 
Onder niet hele geweldige omstandigheden maar bij een goede temperatuur is op 26 
augustus 2017 de 54e editie van de Visserpartij gespeeld. Deze keer was er niet genoeg 
opgave voor een dames 40+ en/of heren 50+ categorie. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het 
feit dat dit jaar de schoolvakanties laat zijn en deze partij hierin valt. Volgend jaar zal dit 
weer het geval zijn. Dan is er weer een lustrum te vieren want dan wordt deze partij voor de 
55e keer georganiseerd!!! Hopelijk zien we een groter deelnemersveld………. 
  
De volledige uitslag: 
 
Senioren (incl. 50+) 
1e Frits Hoekstra (koning)                        2e  Danny Roos                                Easterein 
     Wilco Atsma                                               Lieuwe Bosch 
     Redmer Cnossen         Bolsward            Hessel Westra 
 
3e Jelle Cnossen           Bolsward 
     Hauke van der Meulen 
     Harry Benders 
  
Dames (incl. 40+) 
1e Corina van Wieren (koningin)            2e Johanna Atsma 
     Petra de Schiffart                                      Hanne Kramer                  Bolsward                  
     Francien Yntema                                       Marieke Meinsma 
  
3e Truus Overal 
     Siebrich Atsma 
     Thea Viëtor 
  
Schooljeugd 
1e Jelmer Wielenga (koning)                   2e Anke Greidanus 
     Ingrid Hiemstra                                         Piter Gerben Palma 
  
Pupillen 
1e Sido Cnossen (koning)                         2e Marrit Wielenga 
     Bianca Hiemstra                                        Jelmer Eijzenga 
  
Welpen 
1e Dytmar de Groot (koning) 
2e Meindert Jan Zijlstra           Hitzum 
3e Rindert Bakker 
4e Dirkje de Boer 
5e Jorick Tamminga 
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Nachtkaatsen 1 september  
 
Afgelopen vrijdag is er weer in de nachtelijke uurtjes gekaatst. De kaatspartij, gesponsord 
door de agrariërs uit omstreken van Tsjom, begon om 21.00 uur. Een mooie lijst van maar 
liefst 17 partuur. De niveauverschillen zijn soms wel wat groot, alle categorieën kaatsen door 
elkaar. Maar toch werden er weer leuke en sportieve strijden geleverd. 
 
De finale in de verliezersronde ging tussen Cornelis, Marrit en Francien tegen Erwin, Harry en 
Lotte. Laatstgenoemden waren te sterk voor Cornelis e.c. en wonnen de eerste prijs. 
De finale in de winnaarsronde ging tussen Frits, Gerbrich en Danique tegen Steven, Jessey en 
Marieke. Frits e.c. wonnen deze partij op 2-5 6-6 en mochten met de krans naar huis. 
De 3e prijs in de winnaarsronde was voor Johan, Wilco, en Houkje. 
 
Rond kwart over 4 werd de laatste bal gespeeld en kon worden overgegaan tot de 
prijsuitreiking in kleine kring. 
 
Volledige uitslag: 
 
Winnaarsronde: 
1 e Frits Hoekstra, Gerbrich Elgersma en Danique Klunder 
2 e Steven Koster, Jessey Greidanus en Marieke Meinsma 
3 e Johan Hettema, Wilco Atsma en Houkje Aardema 
 
Verliezersronde: 
1 e Erwin Atsma, Harry Benders en Lotte Weyer 
2 e Cornelis Rusticus, Marrit Strikwerda en Francien Yntema 
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GAWA Partij – Afgelast 
 
Met het oog op de weervoorspellingen voor aankomende dagen hebben wij besloten om de 
laatste ledenwedstrijd niet door te laten gaan! 
Bij deze willen wij jullie mededelen dat de kind- en ouderpartij + d.e.l. dames/heren GAWA 
partij niet door gaat. 
Wij willen jullie bedanken voor het afgelopen kaatsseizoen en hopelijk tot volgend jaar! 
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Sybe en Ytje Greidanus Wisselprijs  
 

Deze prijs is beschikbaar gesteld voor degene die de meeste punten heeft behaald over de 
ledenpartijen. De winnaar van 2017 is Dytmar de Groot en hij mag deze wisselprijs een jaar 
in zijn bezit houden.  

Competitie kaatsen  
 

De prijzen van het competitiekaatsen zijn in 2017 als volgt verdeeld:  
 
Competitie Dames:  
1. Truus Overal 
2. Johanna Atsma  
3. Marijke Zijlstra 
 
Competitie Heren:  
1. Cornelis Rusticus  
2. Roelof Rusticus 
3. Lieuwe Bosch 
 
Competitie welpen:  
1. Dytmar de Groot 
2. Rindert Bakker 
3. Allard Sijbesma 
 
Competitie Pupillen:  
1. Jorrit Palma 
2. Marrit Wielenga 
3. Sybrich Westra 
 
Competitie Schooljeugd:  
1. Anke Greidanus 
2. Jelmer Wielenga 
3. Piter Gerben Palma 

 

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. 
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Federatiewedstrijden 

Federatiewedstrijd 10 mei in Hitzum en Herbaijum 
Aan de eerste federatiewedstrijd van dit seizoen deden 14 jeugdkaatsers uit Tsjom mee. 
Meindert Jan en Pieter deden mee met de welpen jongens. Allebei leuk gekaatst maar 
helaas geen prijs. 
 
Gerbrich deed mee bij de welpen meisjes en nam meteen de krans mee naar huis, super 
gedaan Gerbrich! 
 
Bij de pupillen deden Jorrit, Allard, Simon, Gerrit Jan, Marrit, Sybrich en Yannah mee. 
Ook hier was er een goede opkomst en werd er prima gekaatst. Marrit, Sybrich en Yannah 
namen de medailles mee naar huis, gefeliciteerd! 
 
Jildau, Alise, Marije en Anke deden mee in Herbaijum waar de schooljeugd en 
jongens/meisjes hun wedstrijd hadden. 
Piet Paulusma had er z`n weerpraatje wat zorgde voor veel drukte en gezelligheid op en 
naast het kaatsveld. 
Natuurlijk kwamen de meiden ook met Piet op de foto! 
Naast veel gezelligheid werd er ook goed gekaatst wat zorgde voor een mooie 2de prijs voor 
Anke. 
 

Federatiekaatsen in Ried 17 mei 

 
De welpen en pupillen uit Tsjom waren weer goed vertegenwoordigd bij de 2e wedstrijd van 
de federatie cyclus in Ried. 
 
Op het smûke kaatsveld was het pittig kaatsen in de felle zon. Dat zijn we nog niet gewend! 
Het was een erg geslaagde middag waarbij de vele watergevechten ook een groot succes 
waren. 
 
De Tsjommers die met een prijs naar huis gingen waren de volgende. 
Bij de pupillen meisjes was de eerste in de verliezersronde voor Sybrich, de tweede prijs voor 
Marrit en Gerbrich heeft de krans gewonnen. 
 
Bij de pupillen jongens heeft Simon de eerste prijs in de verliezersronde, Gerrit-Jan de 
tweede en Jorrit de krans gewonnen. 
Gefeliciteerd allemaal!! Het was een erg gezellige middag. 
  

http://www.kfwezwis.nl/federatiekaatsen-in-ried-17-mei/
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Federatiewedstrijden 21 juni 
 
Afgelopen woensdag hebben de welpen en pupillen gekaatst op het Sjûkelân. De deelname 
was gering doordat groep 7 en 8 op kamp waren. 
 
Pieter, Meindert Jan, Allard en Jorrit hebben in de warme zon een mooie middag gehad op 
dit bijzondere kaatsveld.  
 
Iedereen heeft goed zijn best gedaan maar helaas dit keer niet in de prijzen. 
De schooljeugd mocht afreizen naar Schalsum. 
 
Bij de schoolmeisjes waren Anke, Jildau, Alise en Marije van de partij! In een poule van 3 
partuur bleef het tot de laatste wedstrijd spannend. Alles was mogelijk. Uiteindelijk waren 
Alise die bij Marije was geloot, samen met Mariska uit Hitzum vandaag het beste partuur. In 
de laatste partij stonden ze eerst met 4-2 achter maar door hun prachtige sportieve strijdlust 
wonnen ze deze wedstrijd in 5-4 6-6. 
 
Een prachtige krans voor deze dames! 
Van harte gefeliciteerd! 

Federatie afdelingen 28 juni 
 

In een regenachtig Achlum was woensdag de eerste afdelingspartij van dit seizoen. Tzum 
werd vertegenwoordigd door maar liefst 20 kaatsers! 

Bij de welpen jongens deden 2 partuur mee. Dytmar en Pieter, Jorrit en Meindert-Jan. Jorrit 
en Meindert-Jan wonnen hun beide partijen wat hun de krans opleverde. 
Gerrit Jan, Simon en Allard deden mee bij de pupillen jongens. Er werd goed gespeeld maar 
helaas geen prijs. 

Bij de meisjes pupillen ook 2 partuur. Sybrich en Bianca. Marrit, Yannah en Gerbrich. Ook de 
meisjes moesten varia poule kaatsen. Marrit, Yannah en Gerbrich wonnen hun beide 
partijen en werden 1ste! 

De schooljeugd startte om 17.00 uur. Helaas was Robin ziek zodat Eelke en Redmer samen 
moesten kaatsen. Dit ging gelukkig prima met de krans als resultaat. 

Ook de schoolmeisjes deden mee met 2 partuur. Marije en Ingrid. Jildau, Alise en Anke. De 
meiden waren prima aan het kaatsen. Voor Jildau, Alise en Anke betekende dit dat ook zij 
met de krans naar huis toe gingen. 



22 
 

Federatiewedstrijd 5 juli en cyclus uitslag 
 

De welpen en pupillen hebben gisteren in Peins de laatste wedstrijd gekaatst in de cyclus 
van vier keer. 
Dytmar, Simon, Jorrit, Marrit, Gerbrich, Sybrich en Yannah hebben hieraan mee gedaan. Bij 
de welpen was er een mooie lijst van 7 partuur. Dytmar heeft voor het eerst mee gedaan 
met de d.e.l. wedstrijd, dat is eerst altijd even spannend maar de jongens en meiden hebben 
prachtig en gezellig gekaatst. 
Voor Gerbrich en haar maat Femke vandaag de krans en voor Marrit en Sybrich (die bij 
elkaar zaten) vandaag de tweede prijs. 
De schooljeugd heeft de laatste wedstrijd van de cyclus gekaatst in Zweins. Jildau, Marije, 
Anke en Alise waren weer paraat bij de schoolmeisjes en Eelke deed mee bij de 
schooljongens. 
Alise was wederom bij Marije geloot en samen met hun derde maat wonnen zij vandaag de 
krans. 
 
Na de wedstrijden werden ook de prijzen uitgereikt van de cyclus. 
Ook hier waren weer vele Tsjommers in de prijzen! 
Bij de pupillen meisjes was het Gerbrich die het eerst was geëindigd en mocht de grote 
beker mee naar huis mee nemen. 
Marrit was geëindigd als vierde. 
Bij de schooljeugd werd Alise tweede en Marije derde in het klassement van de competitie. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd met de prijzen! En voor degene die niet een prijs hebben 
gewonnen…. gewoon doorzetten want ook het geluk moet aan je hand zijn! 
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KNKB Wedstrijden 

Afdelingswedstrijd 21 mei pupillen meisjes Mantgum 

 
Voor de pupillen meisjes stond er vandaag een afdelingswedstrijd op het programma in 
Mantgum. Gerbrich Koster en Marrit Wielenga werden door coach André 
Tamminga begeleid vandaag. Jammer genoeg kon Yannah Palma dit keer niet mee maar 
volgende keer is ze er weer bij! 
 
De meiden hadden er zin in maar waren wel een beetje gespannen. De eerste omloop 
kaatsten ze tegen Reahús-Turns (Marieke Altenburg, Amarins Gerbrandy en Elbrich de 
Jager). Tot 4-4 ging de partij redelijk gelijk op. Wisselend haalden beide parturen steeds een 
voorsprongetje maar werd het weer gelijk. Jammer genoeg hadden de meiden toen een 
minder eerst waarin de opslag hen even in de steek liet en kwam Reahús-Tirns op 5-4.  Op 6-
6 lag er een kaats rond de middellijn. Een goede opslagbal wist Marrit nog wel uit te slaan 
maar helaas de kaats net niet voorbij, jammer! 
Bolsward (Noa Elzinga, Femke Folkerts en Inge Blanke) won in de eerste omloop van het 
eerste partuur van Dronrijp. Op voorhand de twee favorieten maar Bolsward won met dikke 
cijfers. Daarna kaatste Bolsward tegen Stiens. Ook een sterk partuur maar helaas niet tegen 
Bolsward opgewassen. Winsum (Monique Postma, Berber Rob en Rianne Poelstra won in de 
eerste omloop van Ried en in de 2eomloop van Goenga. Daarna moesten zij het onderspit 
delven tegen Reahús-Tirns, dat de 2e omloop won van Exmorra. Bolsward had een staand 
nummer dus de finale werd Bolsward – Reahús - Tirns. In deze finale jammer genoeg weinig 
spanning, Bolsward won eenvoudig met 5-1. 
 
Uitslag afdelingswedstrijd pupillen meisjes: 
 
1e prijs: Partuur 9 
Noa Elzinga BOLSWARD 
Femke Folkerts BOLSWARD 
Inge Blanke BOLSWARD 
 
2e prijs: Partuur 8 
Marieke Altenburg HIDAARD 
Amarins Gerbrandy REAHUS 
Elbrich de Jager TIRNS 
 
3e prijs: Partuur 3 
Monique Postma WINSUM 
Berber Rob WINSUM 
Rianne Poelstra WINSUM FR  
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Marrit en Gerbrich mochten vervolgens verder in de opstap d.e.l. Gerbrich lootte Jeanette 
Kramer uit Dronrijp als maat en Marrit was bij Eline van Dijkhuizen uit Nijland. Gerbrich en 
Jeannette verloren de 1eomloop nipt. Eline en Marrit wisten 2 omlopen te winnen en 
verloren daarna in de halve finale van Elske van Straten en Suzanne Allema. Een mooie 
3e prijs! 
 
De uitslag d.e.l. pupillen meisjes: 
 
1e prijs: Partuur 1 
Elske van Straten FEINSUM 
Suzanna Allema NIAWIER 
 
2e prijs: Partuur 2 
Dido Iedema SINT ANNAPAROCHIE 
Mirthe van der Ploeg RIED 
 
3e prijs: Partuur 3 
Eline van Dijkhuizen NIJLAND 
Marrit Wielenga TZUM 
 
3e prijs: Partuur 4 
Hester Torensma OOSTERNIJKERK 
Lisanne Scharringa DRONRYP 
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Afdelingswedstrijd KNKB-schooljongens in Stiens: 3e Prijs 

 
Na een gezellig ontbijt bij Johan en Willy gaan trainer en kaatsers gezamenlijk naar Stiens. 
Het is heerlijk weer met en lekker briesje, een mooie kaatsdag dus. 
 
Eerste partij tegen Exmorra, de mannen kaatsen goed zonder veel fouten, tot drie keer toe 
komt de tegenstander op 6-6 maar weet geen eerst te verzilveren, de eindstand is 0-5 6-6 
voor Tzum, nu moeten de perken om gelegd omdat we voor de wind opslaan. De tweede 
partij is tegen Hommert-Jutrijp na een 1-0 achterstand maken we gelijk op 6-6. 
We kaatsen lekker door en komen op 2-2 om vervolgens uit te lopen 2-3 en 2-4 om op 6-6 de 
2-5 te pakken. De tegenstander pakt het volgende bordje 3-5 om de aansluitende 4-5 ook 
nog te maken. Vervolgens loopt Tzum uit naar 6-0, en 6-2 waarna Robin de bal naar de 
boven brengt, de tegenstander speelt de bal terug waarna Redmer de bal alsnog 
overtuigend boven slaat, de tweede partij is binnen. 
 
De derde partij is tegen Ried. We pakken het eerste bordje waarna Ried gelijk maakt. Hierna 
loopt Tzum eenvoudig uit naar 5-1 mede door veel fouten van de tegenstander maar ook 
door er te staan als het moet. Vervolgens pakt Ried nog twee bordjes, de laatste op 6-6 door 
drie mooie zitballen door Redmer. Die in het laatste eerst gewoon nog twee zitballen maakt. 
Nu liggen er twee kaatsen de eerste op 10 meter, de tweede een meter voor de boven, die 
beide door Ried worden gepakt. Vervolgens gooit Ried er een bal uit 6-4, de volgende wordt 
een mooie kaats op 15 meter, helaas gaat ie nu buiten 6-6, hierop slaat Ried boven 5-4. 
Robin krijgt de opslag, hij slaat de eerste buiten en vervolgens twee zitballen, er komt een 
kaats van 4 meter en een van 8 meter, de eerste wordt door Steven boven geslagen en de 
laatste wordt door Robin over de boven geslagen. De derde partij is ook binnen. 
 
De volgende partij is tegen Dronrijp 1. Tzum pakt het eerste bordje. Het volgende eerst staan 
we 0-6 achter maar weten weer op 6-6 te komen, helaas gooit Steven een goed geprobeerde 
opslag achterin net kwaad 1-1. Het volgende bordje is na veel fouten van Dronrijp weer voor 
Tzum. Robin weet uit een lastige opslag vervolgens een mooi kaats te maken. Na twee 
zitballen een boven bal voor Robin en een zitbal is het ruilen, Steven maakt een mooie zitbal 
6-6 waarna Steven helaas de bal weer kwaad gooit, 2-2. In het volgende eerst staan we 6-2 
voor als Steven op mag Tzum keert mooi voor de kaats 3-2. 
In het volgende eerst staan we 6-4 achter als de bal uit gaat, we staan wéér gelijk 3-3. 
Het volgende eerst is voor Dronrijp 3-4. De heren blijven onverminderd positief elkaar 
coachend kaatsen, mooi om dit zo te zien. Dronrijp weet er ook 3-5 van te maken. Hierna 
weet Tzum het aansluitende eerst te maken 4-5. Helaas voor Tzum krijgt Dronrijp het laatste 
bordje ook te pakken. 
 
Een mooie derde prijs, jongens !!! mooi en sportief gekaatst, bedank voor deze mooie 
kaatsdag en wie weet de volgende keer, het zit er zeker in. 
  

http://www.kfwezwis.nl/afdelingswedstrijd-knkb-schooljongens-in-stiens-3e-prijs/
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Afdelingswedstrijden KNKB 9 en 10 juni 

 
De uitslagen zijn al bekend gemaakt maar hierbij nog een kort verslagje van de verschillende 
knkb afdelingswedstrijden van afgelopen weekend. 
  
WELPEN 
Jorrit en Dytmar hebben samen gekaatst in Irnsum. Het was een prachtige dag met een 
mooie lijst. 
Voor Dytmar was het zijn debuut op een KNKB-wedstrijd dus best wel even spannend. Maar 
het ging hartstikke goed Dytmar! 
De eerste omloop mochten ze uitkomen tegen Hallum. De wedstrijd eindigde in een 
prachtige winst van 5 om de 3. 
In de tweede omloop troffen ze het partuur van Winsum (later de tweede prijs gewonnen), 
dit was een lastige tegenstander met een goed opslag. Helaas verloren… maar niet getreurd 
jongens! Jullie hebben goed je best gedaan en zijn weer een ervaring rijker! 
 
PUPILLEN MEISJES 
Gerbrich, Marrit en Yannah waren te gast in Bolsward. De eerste omloop kaatsten ze tegen 
Winsum. Met een mooie uitslag van 5 om de 3 konden ze door naar de tweede lijst. 
Daar troffen ze het favoriete partuur Bolsward. Maar wat knap… in een superspannende 
wedstrijd was het 5-5 en 6-6 en door een opslagbal die uitging van de tegenpartij was het 
Tsjom die had gewonnen! Dit voelde al als een eerste prijs voor de dames. In de derde 
omloop moesten ze het opnemen tegen Dronrijp 2. Ook deze wedstrijd eindigde in 5-5 en 6-
6, er werd om ieder punt gekaatst maar uiteindelijk won Tsjom doordat de laatste opslagbal 
buiten het perk viel. 
In de finale moesten ze tegen het sterke Dronrijp 1. Jullie hebben goed gevochten maar 
uiteindelijk was het beslist op de stand 5-1 voor Dronrijp 1. 
Maar wat prachtig voor jullie, een mooie verdiende 2e prijs! Gefeliciteerd dames! Ook voor 
coach André! 
  
SCHOOLJONGENS 
Steven, Redmer en Robin hoefden niet ver, in Dronrijp was hun afdelingswedstrijd. De eerste 
omloop was tegen Niawier-Metselawier-Oosternijkerk. Dit werd een mooie winst voor 
Tsjom. 
Daarna moesten ze tegen Hallum. Door degelijk te kaatsen werd deze partij gewonnen met 
een mooie 5-1 en 6-0. 
Hierna was er een sterker partuur Jellum Bears. Een heel stabiel en sterk kaatsend partuur 
en hier kreeg Tsjom wel tegenstand van. Uiteindelijk moest hier ook een achterstand 
worden weggewerkt maar uiteindelijk werd de partij gewonnen met een eindstand van 5-4 
en 6-6. 
In de halve finale kwamen de jongens net zoals bij de vorige afdelingswedstrijd Dronrijp 
weer tegen. In eerste instantie ging Tsjom met een voorsprong van 3-1 van start maar 
uiteindelijk werd deze wedstrijd net verloren met 5-5 en 6-4 voor Dronrijp. 
Wat jammer jongens, maar wat hebben jullie gevochten! 
Jullie keren weer met een prachtige verdiende 3e prijs richting Tsjom! Gefeliciteerd jongens! 
Ook voor coach Johan! 

http://www.kfwezwis.nl/afdelingswedstrijden-knkb-afgelopen-weekend/
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 24 juni NK-pupillen meisjes 
 
Vandaag hebben Gerbrich, Marrit en Yannah in Heerenveen Tzum vertegenwoordigd op het 
NK bij de meisjes pupillen. 
 
In de eerste omloop troffen ze de meiden van Exmorra.  
Deze wedstrijd werd gewonnen in een stand van 5-3. 
Hierna mochten ze in de tweede omloop tegen de meiden van Reahûs die een staand 
nummer hadden de eerste omloop. 
 
Onze meiden hebben goed hun best gedaan, maar het lukte niet om goed in de wedstrijd te 
komen. Op een stand van 5-2 (of 5-3) was het Reahûs die door ging naar de derde omloop. 
André, dank weer voor het coachen! We hebben weer een mooie dag gehad en als afsluiting 
een heeeeerlijk ijsje bij de Mac gehaald! 
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KNKB-wedstrijden 1 en 2 juli 
 

Zaterdag 1 juli NK Schooljongens in Winsum  
Afgelopen zaterdag hebben Steven, Redmer en Robin gestreden in Winsum tijdens het NK bij 
de schooljongens. 
 
Na eerst een heerlijk, luxe ontbijt verzorgd door Willy waren de jongens én coach klaar om 
naar Winsum te gaan. 
 
De eerste omloop mochten ze het opnemen tegen het partuur van Arum. Na eerst achter te 
staan konden de heren na een mooie inhaalrace deze eerste omloop winnen in een stand 
van 5-3 en 6-4. 
 
De tweede omloop mochten ze tegen het partuur van Berltsum. 
Ze hebben alles gegeven en gestreden tot de laatste punt maar deze wedstrijd werd verloren 
in een stand van 5-2 6-6. 
 
Berltsum heeft uiteindelijk de tweede prijs gewonnen en Dronrijp werd de Nederlands 
kampioen. 
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Prins- en prinsessenpartij (KNKB) 8 juli 
 
Zaterdag 8 juli zijn alle jongens en meisjes pupillen naar Tsjom afgereisd om te strijden voor 
de titel van Prins of Prinses. 
 
Van onze eigen vereniging waren er maar liefst vijf deelnemers die op de lijst stonden! 
Gerbrich, Marrit, Yannah, Simon en Jorrit hebben een prachtige dag gehad! Zij zien vele 
kaatsvelden maar vandaag was het een echte thuiswedstrijd wat toch ook altijd wel weer 
voor de nodige spanning zorgt maar toch ook voor erg veel plezier! 
 
Op de lijst waren maar liefst 5 welpen jongens vertegenwoordigd en 1 welpen meisjes, wat 
op zich al super knap is dat zij mee kunnen doen op dat niveau. 
 
MEISJES 
Bij de meiden was er een mooie lijst van 19 partuur. Ook de parturen waren prachtig 
verdeeld over de lijst waardoor er veel spannende wedstrijden waren en enkele favoriete 
dames er in de tweede omloop al ‘af’ waren. 
In de verliezersronde waren het Monique Postma en Marije van der Molen die de derde prijs 
hadden gewonnen. 
 
De finale in de verliezersronde moesten Elske van Straten en Nadya Rinske Mouffakir het 
opnemen tegen Yannah Palma en Femke Alberda. Dit kon alle kanten op, vele eersten 
werden gespeeld op 6-6. De meiden lieten een mooie sportieve wedstrijd zien en uiteindelijk 
waren het Elske en Nadya die de eerste werden met een uitslag van 5-2 6-6. 
Voor Yannah en Femke een mooie tweede prijs in de verliezersronde. 
In de winnaarsronde waren het Dido Iedema en Noa Elzinga die de derde prijs wisten te 
behalen. 
 
De finale in de winnaarsronde stonden de parturen van Ilse Marije van Beem en Marije 
Bokma tegen over het partuur van Eline van Dijkhuizen en Fardau Krottje. Op ‘papier’ 
kondigde zich al een spannende partij aan en dat was het ook. Werkelijk om elk punt werd er 
door de dames gestreden. Maar uiteindelijk waren het Eline en Fardau die de eerste prijs 
hebben verdiend in een mooie uitslag van 5-2 6-6! Prachtig voor de meiden! Eline is 
unaniem door de commissie uitgeroepen als prinses vandaag! 
Alle meiden van harte gefeliciteerd! 
 
Bij de jongens was de lijst wat langer, maar liefst 30 parturen stonden op de lijst! Door 
afmelding van een deelnemer werd de lijst enigszins veranderd. 
 
De jongens hebben ook zeer sportief gekaatst! 
In de verliezersronde waren er twee derde prijzen die zijn gewonnen door Remco Yska en 
Jorrit Palma en door Jens Kooistra en Luuk Zwaagstra. 
In de finale in de verliezersronde moest het partuur van Arjen Bauke Hofstra en Jesse 
Greidanus het opnemen tegen het partuur van Arjen Stremler en Bjorn Idsardi. In een mooie 
wedstrijd die eindigde in 5-3 6-6 waren het Arjen en Bjorn die wisten te winnen. Voor hen de 
eerste prijs en dus voor Arjen Bauke en Jesse de tweede prijs. 
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In de winnaarsronde werd volop gestreden in de halve finale om een plekje voor de finale. 
Het waren Jan-Tymen Eisma en Jeroen Schinkel samen met Stijn Vincken en Edwin de Vries 
die de derde prijs wisten halen. 
 
De finale ging tussen het (favoriete) partuur van Matthys Renema en Sjouke Beimers tegen 
Pieter den Breejen en Jorrit Hiemstra. 
Wat een mooie wedstrijd hebben de heren laten zien. Er werd werkelijk om elk punt 
gevochten. Een wedstrijd met vele prachtige uitslagen richting de boven. 
Op een stand van 4-4 en 6-6 was het partuur van Matthys en Sjouke die een lichte 
voorsprong kregen in een stand van 5-4. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 5-4 en 6-5 door 
een prachtige zitbal. 
Een welverdiende eerste prijs voor Matthys en Sjouke en Pieter en Jorrit hebben een mooie 
tweede prijs gewonnen. 
 
De commissie moest bij de jongens wel even in beraad over het toekennen van de prins-
uitreiking. Het is Matthys die uitgeroepen is als prins, vooral door zijn degelijk en rustig 
beheerste kaatsen. 
 
Alle jongens gefeliciteerd, en zeker de twee welpen die in de prijzen zijn gekomen! 
Traditiegetrouw werd er nog een ere rondje gereden in de ‘golfkar’ op het kaatsveld met de 
prins en prinses! 
 
We hebben een prachtige dag gehad die begon met vele regen maar dat waren we op het 
einde van dag alweer vergeten! 
Dank voor alle (25!) vrijwilligers vandaag en de sponsors Juwelier Kramer en Voerleverancier 
De Heus 
 
De kinderen hebben allemaal prachtige kettinkjes gewonnen wat ze erg mooi en bijzonder 
vinden. 
Vrijwilliger Lieuwe Bosch heeft weer vele foto’s gemaakt die op deze site te bewonderen 
zijn. 
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Dames 1e klas 15 juli 

 
Onder prachtige weersomstandigheden hebben de 1e klas dames zaterdag 15 juli in Tsjom 
gekaatst. 
 
Met een mooie lijst van 13 partuur zijn er in de eerste omloop prachtige wedstrijden 
gespeeld. 
In de finale van de winnaarsronde mochten parturen 6 en 9 het tegen elkaar opnemen. Dit 
was een zeer spannende partij waarbij het publiek de gedachte had dat het een ‘alles aan de 
hang’ wedstrijd zou gaan worden. Maar door enkele missers bij de opslag van partuur 6 was 
het partuur 9 (met Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra) die de eerste prijs in de 
verliezerronde hebben gewonnen. 
 
Partuur 6 (met Andrea Kroes, Hendrieke van der Schoot en Anke Winkel) waren dus wel 
verdiend tweede. 
 
In de winnaarsronde waren de parturen 4 en 11 te sterk voor de parturen 7 (Anna-Brecht 
Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra) en 13 (Wybrich Bakker, Mirjam 
Beeksma en Aluca Bouma) voor hun een mooie derde prijs. 
 
In de finale hebben de parturen 4 en 11 alles gegeven om met de krans naar huis te gaan. In 
een stand van 5-1 en 6-6 was het partuur 4 die het kon uitmaken. Voor Tineke Dijkstra, 
Hermine Sytema en Jeske de Boer de eerste prijs vandaag! 
 
Partuur 11, bestaande uit Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers heeft een 
welverdiende tweede prijs gewonnen. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp! En ook de sponsors Frilim en Zevenster tige tank voor 
jullie sponsoring! 
 


