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Koningspartij 27 april 
 

Het kaatsseizoen op het veld is begonnen! In week 16 zijn de eerste trainingen en het competitie 

kaatsen begonnen. Op de verjaardag van Koning Willem Alexander is de eerste ledenwedstrijd 

gekaatst. Het weer zat ontzettend mee, zo nu en dan bewolking maar we hebben ook mogen 

genieten van de zon. 

Bij de welpen waren er 3 parturen. Elk partuur mocht twee keer kaatsen en de punten van deze twee 

wedstrijden werden opgeteld. Het partuur van Piter de Groot en Dirkje de Boer hebben twee keer 

gewonnen en hierdoor mochten ze de krans meenemen naar huis! 

De pupillen en schooljeugd kaatsten deze wedstrijd door elkaar en er werd in twee poules gekaatst. 

Er werd spannend gekaatst, 2 keer hing de 5-5 er zelfs aan. Uiteindelijk was de derde prijs voor Jorrit 

Palma en Pieter Zijlstra. De finale ging tussen Teade Wytse Palma en Dytmar de Groot tegen Yannah 

Palma en Jelmer Eijzenga. Er was veel publiek om beide parturen aan te moedigen en ze maakten er 

een spannende partij van! Het werd 5-5 2-6 en Yannah Palma en Jelmer Eijzenga wonnen de krans! 

De tweede prijs was voor Teade Wytse Palma en Dytmar de Groot. 

Bij de vrouwen waren er 10 parturen. Er werd fanatiek en sportief gekaatst. De finale in de 

verliezersronde werd gekaatst door Anita Palma en Francien Yntema tegen Johanna Atsma en 

Wybrich Aardema. Deze werd gewonnen met 5-2 6-4 door Anita Palma en Francien Yntema. In de 

winnaarsronde was de derde prijs voor Gerbrich Elgersma en Amarins v/d Meulen. In de finale 

stonden Truus Overal en Nynke v/d Veen tegen Elisah Vos en Jessie Bok. Het was een spannende 

finale die met 5-5 6-4 gewonnen werd door Elisah Vos en Jessie Bok. 

De heren kaatsten met 7 partuur. In de finale van de verliezersronde wisten Klaas v/d Brug en Douwe 

Greidanus te winnen van Erwin Atsma en Piter-Gerben Palma met 5-2 6-4. De finale in de 

winnaarsronde ging tussen Cornelis Rusticus en Redmer Cnossen tegen Johan Hettema en Wilco 

Atsma. De mannen gingen aardig gelijk op maar aan het einde wisten Johan Hettema en Wilco Atsma 

de winst te pakken met 5-4 6-6. 

Het was een geslaagde dag! 

De foto’s komen op de website van K.F. Wêz-Wis Tsjom 

De prachtige prijzen van deze partij zijn gesponsord door autobedrijf Strikwerda en de Zevenster. 



Ledenwedstrijd 12 mei 
 

Vandaag was de tweede ledenwedstrijd van dit seizoen. Om 12.00 uur konden we los. We hebben 

het wederom getroffen met het weer, de zon heeft zich vaak laten zien en dat was ook te zien aan 

alle rode hoofden. 

De welpen, pupillen en schooljeugd zijn deze keer verdeeld in twee groepen, groep a en groep b. In 

groep a (de welpen en pupillen) werd er gekaatst in een poule, er waren 3 parturen. Iedereen mocht 

een keer tegen elkaar kaatsen. De winnaars zijn Meindert-Jan Zijlstra en Janet Adema geworden, zij 

wisten 2 keer te winnen met 5-2 en 5-1. In groep B (de pupillen en schooljeugd) werd er ook gekaatst 

in een poule. Elk partuur mocht 3 keer kaatsen. Er zaten zeer veel spannende partijen tussen. 3 

partijen zijn geëindigd in 5-5. De 2de prijs is gewonnen door Gerbrich Koster en Bianca Hiemstra, zij 

hadden in totaal 19 eersten. Jorrit Palma en Dytmar de Groot wisten alle wedstrijden te winnen en 

hebben met 21 eersten de eerste prijs gewonnen! De prijs winnaars hebben een bon van de action 

gekregen. Bij het pearke keatsen waren 18 partuur. Er werd fanatiek gekaatst en er zaten veel 

spannende partijen tussen. In de halve finale van de winnaarsronde moesten Marije v/d Meulen en 

Steven Koster het opnemen tegen Amarens Poelstra en Johan Hettema. Een aantal keren werd het 6-

6 maar lukte het Marije en Steven niet om het eerst te pakken. Helaas voor Marije en Steven 

verloren ze de wedstrijd maar wisten ze toch de 3de prijs te pakken. In de finale ging het tussen 

Amarens Poelstra en Johan Hettema tegen Truus Overal en Klaas v/d Brug. Amarens en Johan 

hadden steeds een grote voorsprong maar Truus en Klaas gingen door tot het einde maar zijn niet 

verder gekomen dan 4 eersten. De tweede prijs was voor Truus en Klaas en Amarens en Johan 

hebben de eerste prijs mee naar huis genomen. 

In de verliezersronde ging de halve finale tussen Siebrich Atsma en Jacob Bosch tegen Anke 

Greidanus en Klaas Gerrit Meulenaar. Het was een spannende partij maar Anke en Klaas Gerrit 

wisten te winnen met 5-4 6-2. De derde prijs in de verliezersronde was voor Siebrich en Jacob. In de 

finale van de verliezersronde moesten Anke en Klaas Gerrit het opnemen tegen Johanna Atsma en 

Lieuwe Bosch. Johanna en Lieuwe hebben de partij gewonnen met 5-3 6-6 en wonnen hiermee de 

eerste prijs van de verliezersronde. Anke en Klaas Gerrit zijn tweede geworden in de verliezersronde. 

De prijzen van de pearkes waren lekkernij pakketten van de jumbo. 

De sponsors die deze wedstrijd mede mogelijk gemaakt hebben zijn loonbedrijf & kraanverhuur R&H 

Bakker en Huhtamaki. 

Alle vrijwilligers en kaatsers bedankt en hopelijk zien wij jullie 19 mei weer op het kaatsveld! 

 

  

 

 

 



 

Ledenwedstrijd 19 mei 
 

 Het veld lag er weer prachtig bij en we hadden perfect kaatsweer. Om 12 uur konden we los. Bij de 

welpen werd er gekaatst met 3 partuur. Ze waren snel uit gekaatst maar hebben een leuke dag 

gehad! De eerste prijs was voor Piter de Groot en Janet Adema. Als verassing hebben de sponsors 

ervoor gezorgd dat alle welpen een prijs hebben gekregen, hier waren ze natuurlijk hartstikke blij 

mee! 

De pupillen en schooljeugd kaatsten vandaag individueel. Iedereen mocht drie keer kaatsen en 

telkens met andere maten. Individueel werden de eersten opgeteld. Er werd spannend gekaatst en 

alle pupillen en schooljeugd hebben goed hun best gedaan om zoveel mogelijk eersten te scoren. De 

uitslag was als volgt: 

4ee prijs Yannah Palma met 16 eersten. 

3ee prijs Dytmar de Groot met 17 eersten. 

2ee prijs Marrit Wielenga met 18 eersten. 

1ste prijs Simon Benders met 21 eersten. 

Bij de dames waren er 8 parturen. Er werd gekaatst met een winnaarsronde en verliezersronde. Er is 

goed geloot waardoor er geen parturen waren die er bovenuit staken. In de finale van de 

verliezersronde stonden Douwina Yntema en Alise Elgersma tegen Gerhardina Talsma en Jildau 

Wielenga. Het was een spannende partij die eindigde in 5-5 4-6 voor Gerhardina en Jildau en 

hierdoor namen zij de eerste prijs van de verliezersronde mee naar huis, Douwina en Alise kregen de 

tweede prijs. 

In de finale van de winnaarsronde ging het tussen Johanna Atsma en Lotte Weijer tegen Gerbrich 

Elgersma en Sanne Strikwerda. Er werd leuk gekaatst en Johanna en Lotte wisten te winnen met 5-2 

6-6. Zij gingen met de krans naar huis en Gerbrich en Sanne namen de tweede prijs mee. 

Bij de heren werd er gekaatst met 4 parturen en in een poule. Dit betekende dat iedereen 3 keer 

mocht kaatsen. Er zaten spannende partijen tussen. Het partuur van Cornelis Rusticus, Roelof 

Rusticus en Hessel Westra wisten met 14 punten de tweede prijs te pakken. Het partuur die alle 

wedstrijden wonnen en met de krans naar huis gingen waren Wieger Palma, Klaas Terpstra en Arie 

Smedinga. 

De prijzen bij de jeugd werden vandaag gesponsord door 3 kinderopvangen in Tzum, namelijk It 

Elfkes Plakje, Oebele en Villa Hakuna Matata. Zij zorgen er ook voor dat alle welpen een prijsje 

kregen. Bedankt! 

De prijzen bij de senioren zijn vandaag gesponsord door bakkerij de Schiffart. De prijswinnaars 

kunnen genieten van heerlijke koeken en andere lekkernijen van de bakker! Bedankt! 

Hopelijk zien wij jullie weer op de volgende ledenpartij! 

  



Ledenwedstrijd 2 juni 
 

Na een warme zomerweek was het vandaag gelukkig een beetje koeler. Om 12 uur zijn de dames en 

heren gestart met het kaatsen. De welpen, pupillen en schooljeugd zijn om 13.00 uur gestart. 

Bij de welpen werd er gekaatst met 3 parturen en het winnende partuur; Cheyenne Tolsma, Janet 

Adema en Redmer v/d Meulen zijn met de krans naar huis gegaan! 

Zij hebben met 14 eersten gewonnen. De tweede prijs was voor Jorick Tamminga, Elles de Groot en 

Jelmer Zijlstra. 

De pupillen en schooljeugd hebben vandaag met elkaar gekaatst. Mooie ‘boppeslagen’ gezien van 

Dytmar de Groot en samen met Berber v/d Meulen is dit partuur uiteindelijk met de krans naar huis 

gegaan. Simon Benders en Rindert Bakker zijn vandaag tweede geworden. De welpen, pupillen en 

schooljeugd hebben wederom weer mooi gekaatst! 

Na de eerste kaatswedstrijd van alle categorieën begon de wind meer toe te nemen en werd het een 

beetje frisser op het kaatsveld. Dat betekende dat het opslaan en uitslaan wat moeilijker werd. Bij de 

dames werd er vandaag in twee poules van drie parturen gekaatst. De dames wisten het spannend te 

houden doordat de meeste parturen gelijk opgingen. Elk partuur mocht sowieso twee keer kaatsen 

en uiteindelijk hebben Corina van Wieren en Marije v/d Meulen tegen Marijke Zijlstra en Ingrid 

Hiemstra in de finale gekaatst. Corina en Marije hebben gewonnen met 5-1 6-2. 

Bij de heren werd er met vier parturen van drie gekaatst. De mannen waren redelijk snel uit gekaatst 

vandaag en het winnende partuur Steven Koster, Klaas Terpstra en Tsjidger Terpstra zijn met de 

eerste prijs naar huis gegaan. Zij wisten te winnen van Gerrit Hiemstra, Roelof Rusticus en Hessel 

Westra. Zij hebben de tweede prijs gewonnen. 

De mooie zomerse prijzen zijn verzorgd door Joukje Atsma en gesponsord door Van Der Veer 

Mesthandel BV. Bedankt! 

https://www.kfwezwis.nl/verslag-2-juni-2018/


Teatsen 10 juni 
 

In samenwerking met de tennisvereniging hebben wij als kaatsvereniging het teatsen georganiseerd. 

Deze wedstrijd was dan ook voor de leden van de tennis en de leden van de kaatsvereniging. Om 12 

uur konden we los. Het was aan het begin even wennen voor iedereen en er werden veel fouten 

gemaakt bij de opslag. Toch vond iedereen het leuk om te doen en werden er naast de gewone 

potjes ook oefen potjes gehouden, zelfs het publiek deed hier aan mee! De twee finales werden 

tegelijk gespeeld en hier was duidelijk te zien dat iedereen al wat meer begon te wennen. Het 

werden twee spannende finales. In de verliezersronde ging de finale tussen Petra Strikwerda, Sietze 

Greidanus en Jildau Wielenga tegen Petra de Schiffart, Douwe Greidanus en Eelke Westra. Er was 

veel tussenspel waardoor het een leuke pot was om te bekijken. Na een spannende strijd wisten 

Petra, Sietze en Jildau te winnen met 5-4 6-4 waardoor zij naar huis gingen met de eerste prijs in de 

verliezersronde. 

In de winnaarsronde ging het tussen Grietje v.d. Sluis, Steven Koster en Piter-Gerben Palma tegen 

Minke Greidanus, Robin Benders en Gerhardina Talsma. Ook hier werd fanatiek gespeeld en werd er 

voor elke bal gestreden. Veel ballen werden mooi en ver uitgeslagen maar doordat de bal goed 

stuitte werden ze vaak ook weer teruggeslagen. Ook in deze finale was er veel tussenspel. Beide 

teams hebben goed gestreden en het is dan ook 5-5 6-4 geworden. Grietje, Steven en Piter-Gerben 

wisten te winnen waardoor zij de mooie tennis kransen naar huis mochten nemen. De tweede prijs 

was voor Minke, Robin en Gerhardina. De derde prijs was voor Marrit Strikwerda, Siebrich Atsma en 

Lieuwe Bosch. 

Het was een geslaagde dag en we hebben het wederom getroffen met het weer! De sponsor van 

deze wedstrijd was ACR Winsum, bedankt! 

https://www.kfwezwis.nl/teatsen-10-juni-2018/


Ledenwedstrijd 16 juni 
 

Vandaag was er voor de jeugd een gewone ledenwedstrijd. Er kaatsten 6 welpen mee waardoor er 3 

parturen van 2 welpen waren. Er werd gekaatst in een poule zodat iedereen 2 keer mocht en 

iedereen tegen elkaar heeft gekaatst. Er werd leuk gespeeld en het was heel spannend. Elk partuur 

heeft een keer gewonnen en een keer verloren. Alle 3 partijen zijn geëindigd in 5-2 waardoor alle 

parturen zowel evenveel voor als tegen eersten hebben gehaald. Door alle losse punten op te tellen, 

de punten die onderaan hangen, werd duidelijk wie er met de krans naar huis mochten gaan. 

Redmer van der Meulen en Elles de Groot hadden uiteindelijk de meeste punten. Omdat er zo leuk 

en goed gekaatst was hebben alle welpen nog een zakje snoep meegekregen. 

De pupillen en schooljeugd kaatsen vandaag door elkaar. Er waren in totaal 3 lijsten en bij elke lijst 

was er opnieuw geloot, dit betekende dat iedereen elke partij andere maten had en het ging om het 

individuele klassement. Er werd zo goed mogelijk gestreden omdat elk eerst meetelde voor je 

klassement. Bianca Hiemstra wist 18 eersten te pakken waardoor zij de derde prijs heeft gewonnen. 

Allard Sijbesma wist ook 18 eersten te pakken maar omdat hij minder tegen eersten had kreeg hij de 

tweede prijs mee naar huis. De eerste prijs is gewonnen door Gerbrich Koster, zij wist alle 3 

wedstrijden te winnen! Omdat ook alle pupillen en schooljeugd vandaag goed hun best hebben 

gedaan kregen zij ook een zakje snoep mee! Bij het generatiekaatsen waren helaas niet heel veel 

opgave, wel werd er leuk gekaatst met veel tussenspel door de 4 parturen die zich wel hadden 

opgegeven. Hier werd ook in een poule gekaatst waardoor iedereen een keer tegen elkaar mocht. Er 

zaten spannende maar ook minder spannende partijen tussen. De tweede prijs is gewonnen door 

Gerbrich Elgersma, Hessel Westra en Tsjidsger Terpstra. Het partuur van Erik Bakker, Johan Hettema 

en Johanna Atsma wisten alle partijen te winnen waardoor zij met de krans naar huis gingen. 

Deze partij werd mogelijk gemaakt door ons overleden ere-lid Siebe Greidanus en zijn vrouw Griet 

Greidanus. De kransen werden aangeboden door Siebe & Ytje Greidanus. Bedankt voor deze leuke 

dag en hopelijk zien wij jullie volgende week bij de BBQ en de ledenwedstrijd! 

  



Ledenwedstrijd 23 juni 
 

Vandaag was er weer een ledenpartij voor alle categorieën. Na de partij was de jaarlijkse BBQ van de 

kaatsvereniging. We hebben het getroffen met he weer, het was de hele dag droog en de zon brak 

ook nog even door.  

Bij de jeugd kaatsen de welpen in een poule. Er waren in totaal 4 parturen. Er werd spannend 

gekaatst, bijna alle partijen eindigden in 5-3 of 5-4. Het partuur van Janet Adema en Elles de Groot 

wisten in de 3 partijen 17 eersten te pakken en wonnen hiermee de tweede prijs. Redmer van der 

Meulen en Jelmer Zijlstra wisten alle partijen te winnen en namen de krans mee naar huis.  

De pupillen en schooljeugd kaatsten vandaag samen. Er waren drie lijsten waardoor iedereen 3 keer 

mocht kaatsen met verschillende maten. Ze deden allemaal heel goed hun best om zoveel mogelijk 

eersten te krijgen. Rindert Bakker en ook Sybrich Westra wisten 16 eersten te pakken maar omdat 

Rindert minder tegen eersten had won hij de derde prijs. Er waren twee die alle drie partijen wisten 

te winnen namelijk Jorrit Palma en Meindert-Jan Zijsltra. Beide wisten ze 21 eersten te pakken. 

Omdat er natuurlijk maar één eerste prijs was werd er gekeken naar de tegen eersten. Meindert-Jan 

had meer tegen eersten dan Jorrit en won daarom de tweede prijs. Jorrit nam de krans mee naar 

huis.  

Bij de dames waren er acht parturen. Er werd leuk en spannend gekaatst en gestreden. De finale in 

de verliezersronde ging tussen Janet Greidanus en Jildau Wielenga tegen Siebrich Atsma en Marije 

van der Meulen. Siebrich en Marije wisten deze partij met 5-3 6-4 te winnen en mochten de eerste 

prijs in de verliezersronde meenemen. De finale in de winnaarsronde ging tussen Johanna Atsma en 

Francien Yntema tegen Tjitske Tolsma en Anjali Kooistra. Dit wisten Johanna en Francien te winnen 

met 5-3 6-2. Tjitske en Anjali namen de tweede prijs mee en Johanna en Francien de krans.  

Bij de heren werd er gekaatst in een poule. Er waren 4 parturen en iedereen mocht een keer tegen 

elkaar. Johan Hettema, Piter-Gerben Palma en Hendrik Dijkstra wisten met 14 eersten de tweede 

prijs te pakken. De krans ging naar Lieuwe Bosch, Robin Benders en Douwe Greidanus. 

Om 17.00 uur werd de BBQ geopend. Er was veel animo en het was een gezellige avond. Tussendoor 

was er nog een loterij. Bij de volwassenen werden er twee pc kaarten verloot, deze werd gewonnen 

door Steven Koster. Bij de jeugd waren er twee prijzen te verloten. Dytmar de Groot won de krans en 

Yannah Palma won de action bon.  

Het was een leuke en gezellige dag! Deze dag werd mogelijk gemaakt door Slagerij Walburg en 

Pluimveebedrijf Veenstra! Iedereen bedankt!  

  



Ledenwedstrijd Kind-ouderpartij 1 september 
 

Onder prima weersomstandigheden stonden er vandaag vele kinderen klaar om samen met hun 

ouder, omke, tante of dorpsgenoot de ouder en kind partij te kaatsen. Ook waren er 4 heren en 2 

dames die de strijd met elkaar zijn aangegaan. 

Voor de jongste kids, de kabouters, was het hun eerste echte wedstrijd. Er stonden 7 kabouters op 

de lijst. 

Wat waren ze aan elkaar gewaagd! 

In de finale van de verliezersronde stonden Hielke Hettema en Feije Tamminga tegenover elkaar.  De 

heren gingen tegelijk op en maakten het erg spannend. Heit Johan en mem Thea mochten zo nu en 

dan ook een balletje keren. Op een stand van 5-5 6-6 sloeg Feije op en deze kwam midden in het 

perk terecht, een zitbal. 

In de finale kaatsten Thymer & Klaas Dijkstra tegen Dennis van de Weide & Lucretia van der Brug. 

Dit werd ook een spannende strijd. De heren gaven zich niet zomaar gewonnen en zorgden voor een 

mooie wedstrijd. Uiteindelijk ging de krans mee naar Hitzum, want Thymer en Klaas wonnen de 

wedstrijd met 5-3 6-4 

Bij de welpen was er ook een mooie lijst met 8 partuur. 

Piter & Sybren de Groot stonden in de finale van de verliezersronde tegenover Jorick en André 

Tamminga. Het werd niet een hele spannende partij, de heren Tamminga konden niet op tegen de 

tegenstanders en daarmee gingen Piter en Sybren met de prijs naar huis. 

De finale werd iets spannender en er kwamen mee eersten aan de telegraaf te hangen. Jelmer en 

(tante) Marijke Zijlstra mochten het opnemen tegen Redmer  & (omke) Hauke van der Meulen. Maar 

toch ging de krans, wederom, mee naar Hitzum. 

Bij de pupillen werd in twee poules van 3 partuur gekaatst. Ook hier werd fanatiek, maar vooral 

gezellig gekaatst. 

In de A poule won het partuur van Jorrit en Wieger Palma en in de B poule kwamen Meindert Jan en 

Tabe Zijlstra als winnaars uit de bus. 

De heren uit de A poule wonnen deze wedstrijd en deze kransen blijven dus in de buurt van Tzum.  

Ook bij de schooljeugd werd er aanvankelijk ook in twee poules van 3 gekaatst, maar door een 

ongelukje in het veld viel Sybrich Westra uit. 

Daarom werd door het bestuur besloten dat er in 1 poule verder zou worden gekaatst. Nu mochten 

de parturen 4x kaatsen. 

De tweede prijs werd gewonnen door Berber en Auke van der Meulen en de winnaars Marrit 

Wielenga en (omke) Roelof Smedinga gingen met de kransen naar huis. 

Er waren 4 heren die zich hadden aangemeld en 2 dames. Voor deze 6 leden zijn 3 verschillende 

lijsten gemaakt en zo konden ze individueel punten verzamelen. 

De winnaar van deze strijd werd Redmer Cnossen, hij won alle 3 de wedstrijden en dus dik verdiend! 

De tweede prijs werd gewonnen door Ingrid Hiemstra. 

Uiteraard willen we ook graag de sponsor GAWA bedanken voor de leuke prijzen! 

https://www.kfwezwis.nl/wedstrijdverslag-kind-ouderpartij-zaterdag-1-september/


Nachtkaatsen 7 september 
 

Op vrijdagavond 7 september was het weer tijd voor het nachtkaatsen en tevens ook de laatste 

(leden)wedstrijd van het jaar. We hebben een sportief en leuk kaatsseizoen afgesloten met een 

gezellige en soms regenachtige avond/nacht. 16 parturen stonden om 20.00 uur klaar om los te gaan. 

Nog even een kwartiertje gewacht zodat het ergste regen weg was. Nog een paar buien wisten ons te 

vinden maar voor de rest hebben we het redelijk getroffen. Er werd goed gekaatst en er was veel 

tussenspel wat voor het publiek leuk was om te zien. Er werd gestreden voor elke bal en het was niet 

gek dat je kaatsers over de grond zag rollen/schuiven om de bal tegen te houden. In de 

verliezersronde ging de finale tussen het partuur van Sietse Greidanus, Siebrich Atsma en Anke 

Greidanus tegen Cornelis Rusticus, Anita Palma en Danique Klunder. Cornelis, Anita en Danique 

waren goed op weg om te winnen maar Sietse, Siebrich en Anke kwamen goed terug. Toch wisten 

Cornelis, Anita en Danique de voorsprong te houden en wonnen met 5-4 6-6. In de winnaarsronde 

ging de finale tussen Steven Koster, Hilbrand Bakker en Marije van der Meulen tegen Wesley van der 

Wint, Kees Greidanus en Francien Yntema. Het was hard tegen hard maar Wesley, Kees en Francien 

konden het niet winnen van Steven, Hilbrand en Marije. Steven, Hilbrand en Marije wonnen met 5-2 

6-4 en namen de krans mee naar huis. Er waren nog 2 3de prijzen en deze werden gewonnen door het 

partuur van Lieuwe Bosch, Marcel van der Haring en Aafke Bakker en het partuur van Jari Visser, 

Harm Jelle Westra en Marrit Wielenga.  

 
Het nachtkaatsen werd mogelijk gemaakt door diverse agrariërs uit Tsjom e.o.: 
Melkveebedrijf/Fouragehandel Jorna   Mts. Zijlstra-Talsma 
Melkveebedrijf P. Hannema     Douwe en Minke Greidanus 
Mts. Jappy en Eeke Westra, Westra stalstrooisels  Melkveebedrijf G. & J. Palma 
Firma Truurd, Wieger en Anita Palma   Tabe en Anke Zijlstra (Hitzum) 
Mts. K. Hoekstra en P. Abma     V.O.F. Familie Dijkstra 
Mts. W.W. en J. Atsma-Kooistra      G.J. Politiek 
De lytsekrôk, biologische eieren P. Sijbesma   O. en L. Andela 
V.O.F. Kuindersma      Jappy en Sjoke Westra 
Maatschap J. en S. Viëtor     Mts. Faber-Ypenga 

  



Sybe en Ytje Greidanus Wisselprijs 
 

Deze prijs is beschikbaar gesteld voor degene die de meeste punten heeft behaald over de 

ledenpartijen. De winnaar van 2018 is Janet Adema en zij mag deze wisselprijs een jaar in 

zijn bezit houden. 

Competitie kaatsen 
De prijzen bij het competitie kaatsen zijn als volgt verdeeld. 

Heren: 

Wieger Palma 

Hessel Westra 

Harry Benders 

Dames: 

Johanna Atsma 

Janet Greidanus 

Ingrid Hiemstra 

Schooljeugd: 

Marrit Wielenga  

Berber v/d Meulen  

Gerrit Jan Tolsma  

Pupillen: 

Jorrit Palma 

Jelmer Eijzenga 

Meindert Jan Zijlstra 

Welpen: 

Janet Adema 

Brend Oosterhaven 

Redmer v/d Meulen 

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.  



Federatie + Knkb partijen 

Verslag federatie basisschoolpartij 
 

Onder winderige omstandigheden zijn we dit kaatsseizoen weer los gegaan met de basisschoolpartij 

in Tzum. De winterjas kon weer uit de kast gezien de temperatuur. 

Er werd gekaatst in een A klasse met 5 parturen en een B Klasse met 12 parturen. In de A-klasse werd 

gekaatst in een poule hierdoor moesten de kaatsers 4 partijen afwerken. 

In de B klasse was er een winnaars en verliezersronde. Waar een aantal spannende partijen werden 

gekaatst. 

De uitslagen waren uiteindelijk als volgt: 

A klasse: 

1e Wiebe van Wier (koning) 

Arno van der Ploeg 

2e Rients Dijkstra 

Wietze Wemer 

B Klasse winnaarsronde: 

1e Gerrit Jan Tolsma (Koning) 

Merian Jeeninga 

Silke de Jong 

2e Nathan Kasius 

Rudmer Faber 

Mirthe de Boer 

3e Jeroen Bronger 

Dytmar de Groot 

3e Emma Bartlema 

Redmer van der Meulen 

Jisse Draaisma 

B Klasse verliezersronde: 

1e Nynke Rijpma 

Jelmer Zijlstra 

2e Caprice Tolsma 

Jochum Rijpma 

Jorick Tamminga 

https://www.kfwezwis.nl/verslag-federatie-basisschoolpartij/


 

 



KNKB Dames 1e klasse d.e.l. + herkansing 
 

Vandaag mochten de dames 1e klasse in Tsjom kaatsen. Het was een stralende en sportieve dag! Er 

werd voor elke punt gestreden met veel tussenspel. 

Om 10.00 uur konden de dames beginnen. Op papier stonden 8 partuur. Partuur 1 t/m 4 konden los. 

Serena Hovenga, Sigrid de Jong en Aluca Bouma wisten in de eerste omloop te winnen van Akkelyna 

de Haan, Jannica van der Ploeg en Fenna Kramer met 5-0 6-4. De partij tussen de nummer 3 en 4 was 

een spannende partij. Andrea Kroes, Corina de Vries en Jildou Felkers mochten het opnemen tegen 

Wybrig Bakker, Jeska Terpstra en Selma van der Molen. Bijna elk eerst werd 6-6 maar uiteindelijk 

werd deze partij gewonnen met 5-5 4-6 door het partuur van Wybrig, Jeska en Selma. Het partuur 

van Jeannette Jansma, Mintje Meintema en Hesther de Boer mochten het de eerste omloop 

opnemen tegen Everdyna de Haan, Lotte Delgrosso en Ineke van der Ploeg. Everdyna, Lotte en Ineke 

wonnen deze partij met 5-1 6-2. Doordat Marije Hellinga alleen in partuur 8 zat moest er bijgeloten 

worden, hier zijn Andrea Kroes en Jannica van der Ploeg bijgekomen. Zij wisten met zijn 3en te 

winnen met 5-0 6-4 van Hester Zijlstra, Margriet Miedema en Melissa Rianne Hiemstra. 

In de tweede omloop van de winnaarsronde mochten partuur 1 tegen partuur 4. Het was een 

spannende partij die eindigde in 5-5 4-6, Wybrig, Jeske en Selma wonnen van Serena, Sigrid en Aluca. 

Everdyna, Lotte en Ineke mochten kaatsen tegen Marije, Andrea en Jannica. Deze partij werd al snel 

gewonnen met 5-0 6-0 door Everdyna, Lotte en Ineke. 

In de verliezersronde moest er weer bijgeloot worden, Margriet kwam bij het partuur van Akkelyne 

en Fenna. Bij Corina en Jildou kwam Hester. Er werd vaak 6-6 gekaatst waardoor er tot het einde 

gekaatst moest worden, het werd 5-5 6-2 voor Akkelyna, Margriet en Fenna. 

Het partuur van Jeannette, Mintje en Hesther mochten het opnemen tegen het partuur van Melissa 

waar Hester en Corina bijgeloot waren. Deze partij werd gewonnen met 5-3 6-2 door Jeannette, 

Mintje en Hesther. 

In de finale van de winnaarsronde mochten Wybrig, Jeska en Selma het opnemen tegen Everdyna, 

Lotte en Ineke. Het was een finale zoals die gekaatst moest worden, veel tussenspel en weinig buiten 

slagen. De partij werd met 5-5 6-2 gewonnen door Everdyna, Lotte en Ineke. 

In de finale van de verliezersronden kaatsten Akkelyna, Margriet en Fenna tegen Jeanette, Mintje en 

Hesther. Dit was ook een spannende finale en er werd goed gekaatst. Jeannette, Mintje en Hester 

wisten de partij te winnen met 5-4 6-4. 

We willen de sponsors, Wassenaar transport Berlikum en bouwbedrijf van Pijkeren, bedanken die 

deze wedstrijd mede mogelijk gemaakt hebben. Ook alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat 

deze dag geslaagd was bedankt! 

Bestuur K.F. Wêz-Wis Tsjom 



Tsjom wint schookkaatskampioenschappen 
 

Marrit Wielenga, Biance Hiemstra, en Gerbrich Koster hebben met grote overmacht de 
schoolkaatskampioenschappen gewonnen in Franeker op het Sjukelan. Dankzij deze meiden 
komt Seatlansskoalle Tsjom nu ook op het bord te staan. 
Van harde gefeliciteerd meiden. Super gedaan!! 

 

  

https://www.kfwezwis.nl/tsjom-wint-schookkaatskampioenschappen/
https://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2018/06/meisjes-schoolkaatsen_small.jpg


KNKB Prins en Prinsessen partij 
 

Op zaterdag 7 juli vond de prins- en prinsessenpartij plaats in Tzum. Dit is een belangrijke wedstrijd 

voor de categorie pupillen (10&11 jaar). Er deden dit jaar maar liefst 52 jongens mee en 37 meisjes. 

Onder perfecte weeromstandigheden begonnen de eerste wedstrijden om 9.00 uur. Er zaten 

spannende en minder spannende partijen bij en iedereen deed goed zijn best. 

Bij de jongens ging de finale van de verliezersronde tussen het partuur van Brent Jesse van Beem en 

Tsjisse Bruinsma tegen Silvan Elzinga en Tjitte Reitsma. Deze partij werd vol overtuiging gewonnen 

door Silvan en Tjitte. In de finale van de winnaarsronde ging het tussen het partuur van Jelvin Kaper 

en Edwin Arjen Yska tegen Remco Post en Jurre Reitsma. Deze partij werd met 5-3 gewonnen door 

Remco en Jurre. 

In de verliezersronde finale van de meisjes namen Willianke Sipma en Maud Hellinga het op tegen 

Mara Anna Kuipers en Marleen Haarsma. Willianke en Maud wonnen deze partij met 5-1. De finale 

van de winnaarsronde werd gekaatst door Lisanne Scharringa en Marit Bleeker tegen Elske van 

Straten en Marleen Feenstra. Elske en Marleen waren te sterk voor Lisanne en Marit en wonnen met 

5-1 

Elk jaar wordt er een prins en een prinses uitgekozen door de commissie. De prins van dit jaar is Jurre 

Reitsma geworden en de prinses Elske van Straten. Zij mochten een ere rondje maken achterop de 

golfkar! 

  

https://www.kfwezwis.nl/knkb-prins-en-prinsessen-partij/


KNKB Heren 50+  
 

Een ontzettend leuke groep mannen die op sportieve wijze hun hobby uitoefenen. Zo wil ik 
eigenlijk de 50+ groep typeren. Ik heb geen onenigheden kunnen bespeuren vandaag bij de 
kaatsers die in de A-klasse met 6 parturen een varia poule afwerkten en in de B-klasse een 
gewone lijst met 10 parturen. Het ging ook nog wel ergens om vandaag. Jacob Kamstra uit 
Franeker en Tiede Boorsma ui St. Nicolaasga streden vandaag nog om de winst in het 
klassement. In een onderlinge wedstrijd werd dit beslist op 5-5 en 6-6 in het voordeel van 
Jacob Kamstra. De wind was vandaag een beetje een spelbreker. Gaandeweg de dag haalde 
deze steeds iets meer aan waardoor de opslagers moeite kregen om de ballen in de perken 
te krijgen. Hauke van der Meulen en Sietze Alkema hadden vandaag de touwtjes in handen 
als clubscheidsrechters. Er was nog wel wat werk aan de winkel geweest voor deze mannen 
omdat er enkele afmeldingen waren van kaatsers waardoor steeds bijgeloot moest worden. 
Gelukkig kon de TC hen daarin bijstaan. 
De volledige uitslag; 
A-Klasse 
1e prijs  Jacob Kamstra  Franeker 
  Piet Machiela  St. Jacobiparochie 
  Siebe Tolsma  Winsum 
 
2e prijs  Roel Venema  Bolsward 
  Dirk Machiela  St. Jacobaparochie 
  Piet Zondervan Jorwert 
B-Klasse 
1e prijs  Joop Bootsma  Reahus 
  Egbert Bootsma Itens 
  Johan Wittermans Sneek 
 
2e prijs  Hielke Rauwerda Winsum 
  Wibe Hoitenga Boazum 
  Anno Miedema Stiens 
 
3e prijs  Anne de Vries  St. Annaparochie 
  Gerrie Otter  Goutum 
  Henk Bloemsma IJselmuiden 
 
Herkansing 
1e prijs  Murk de Jong  St. Annaparochie 
  Piet de Groot   Midlum 
  Piet v.d. Ploeg  St. Jacobiparochie 
 
2e prijs  Piet Stellingwerf  Harlingen 
  Lubbert Schreiber St. Annaparochie 
  Jan Brandsma  Grijpskerk 
 


