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Koningspartij 27 april 
 
Het kaatsseizoen op het veld is weer begonnen! De zomertrainingen en het competitie 
kaatsen zijn weer van start gegaan. De dag begon erg nat, hier en daar een bui (en heel veel 
wind) werd het in de loop van de middag gelukkig wat beter.  

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 Meindert Jan Zijlstra, Jelmer 
Zijlstra en Brend Oosterhaven heeft gewonnen en hierdoor mochten ze de krans meenemen 
naar huis! 
De pupillen en schooljeugd kaatsten deze wedstrijd door elkaar. Er waren 4 parturen en 
ieder partuur mochten drie keer kaatsen. De finale ging tussen Marrit Wielenga en Allard 
Sijbesma tegen Jorrit Palma en Bianca Hiemstra. Marrit had een paar mooie uitslagen! 
Uiteindelijk hebben Jorrit en Bianca de krans gewonnen.  

Bij de dames waren 8 parturen en werd er fanatiek gekaatst! De meeste kaatspartijen gingen 
gelijk op waardoor het spannend was. De finale in de verliezersronde werd gekaatst door 
Gerbrich Elgersma en Berber van der Meulen tegen Marijke Zijlstra en Anjali Kooistra. Deze 
werd gewonnen door Marijke en Anjali. 
In de winnaarsronde was het ook spannend. Deze partij ging tussen Truus Overal en Alise 
Elgersma tegen Jessye Greidanus en Thea Vietor. Het werd uiteindelijk Jessey en Thea die 
met de krans naar huis gingen. .  

De heren kaatsten met 7 parturen. In de finale van de verliezersronde werd er gespeeld 
tussen Johan Koster en Jelmer Wielinga tegen Cornelis Rusticus en Siebren Hoekstra. Dit 
werd gewonnen door Johan en Jelmer met 5-2 6-0. De finale in de winnaarsronde werd 
gekaatst door Gerrit Hiemstra en Arie Smedinga en Steven Koster en Piter-Gerben Palma. 
Een spannende finale. Steven en Piter-Gerben wisten te winnen met 5-5 4-6 en gingen met 
de krans naar huis.  

Na een mooie prijsuitreiking door Paulus Strikwerda en een mooi verjaardagslied voor Arie 
Smedinga hebben we de dag afgesloten.  
 
De prijzen van deze partij zijn gesponsord door autobedrijf Strikwerda en de Zevenster. De 
kransen voor de jeugd is gesponsord door Arie Smedinga.  

Prijswinnaars: 

Welpen / Pupillen 
1e prijs: Meindert Jan Zijlstra, Jelmer Zijlstra, Brend Oosterhaven 
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Schooljeugd 
1e prijs: Jorrit Palma, Bianca Hiemstra 
2e prijs: Marrit Wielenga, Allard Sijbesma 

Dames 
1e prijs: Jessye Greidanus, Thea Viëtor 2e prijs: Truus Overal, Alise Elgersma 
Verliezersronde 
1e prijs: Marijke Zijlstra, Anjali Kooistra 2e prijs: Gerbrich Elgersma, Berber v.d. Meulen 

Heren 
1e prijs: Steven Koster, Piter Gerben Palma 2e prijs: Gerrit Hiemstra, Arie Smedinga 
Verliezersronde 
1e prijs: Johan Koster, Jelmer Wielenga 
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Pearkekeatsen en ledenpartij jeugd 11 mei 

Het was prima kaatsweer, en dat was ook maar goed want er stonden 18 pearkes op de lijst. 
De welpen kaatsten met de pupillen en hier waren 4 parturen. Er moet nog even wat 
geschoven worden omdat Rindert Bakker hem had afgemeld. Er werd in poule gekaatst 
zodat iedereen 3x kon kaatsen. Dytmar de Groot en Watze Westra hadden alle wedstrijden 
gewonnen en hadden daarmee de kransen gewonnen. 

Bij de schooljeugd waren ook 4 parturen. Ook zij speelden in een poule. Hier waren Gerbrich 
Koster en Simon Benders de sterkste. 
Omdat de jeugd eerder klaar was zijn daar de prijzen eerder uitgereikt.  Deze waren 
beschikbaar gesteld door Kinderopvang Oebele, Villa Hakuna Matata, en It Elfes Plakje uit 
Tzum. 

De pearkes hadden iets langer werk, daar ging de finale tussen Frits Hoekstra en Truus 
Overal en André Tamminga met Thea Viëtor. Frits en Truus waren te sterk voor André en 
Thea en wonnen met 5-2 6-4. 
In de verliezersronde kaatsten Sietze Greidanus en Marieke Meinsma tegen Robin Benders 
en Jildau Wielenga in de finale. Sietze en Marieke wonnen die partij met 5-1 6-2. 

Om 19.00 uur was de wedstrijd afgelopen en konden de prijzen die beschikbaar waren 
gesteld door Bakkerij de Schiffart uitgereikt worden. 

Prijswinnaars: 

Welpen pupillen  
1e prijs: Dytmar de Groot, Watze Westra 
2e prijs: Jelmer Zijlstra, Jorick Tamminga,  
              en Hielke Hettema 

Schooljeugd: 
1e prijs: Gerbrich Koster, Simon Benders 
2e prijs: Jorrit Palma, Meindert Jan Zijlstra 

Pearkes: 
1e prijs: Frits Hoekstra, Truus Overal 
2e prijs: André Tamminga, Thea Viëtor 
3e prijs: Gerrit Hiemstra, Janet Osinga 
Verliezersronde 
1e prijs: Sietze Greidanus, Marieke Meinsma 
2e prijs: Robin Benders, Jildau Wielenga 
3e prijs: Jelmer Wielenga, Ingrid Hiemstra 
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Ledenwedstrijd zaterdag 18 mei 
 

Op zaterdag 18 mei vond er een ledenwedstrijd plaats. Bij de welpen waren er 6 kaatsers. De 
6 kaatsers kaatsen individu, 4 wedstrijden zaten ze bij andere maten. Op het einde zijn alle 
punten bij elkaar opgeteld. Jorick en Hielke hadden evenveel voor en tegen eersten. Daarom 
kregen ze beide een krans! Daarnaast was er voor iedereen een prijs. 

De pupillen en schooljeugd kaatsten samen. In totaal waren er 4 parturen en werd er 
gekaatst in een poule. Eén partuur wist alles te winnen en ging er met de krans vandoor, dit 
waren Marrit Wielenga en Dytmar de Groot. De tweede prijs was voor Gerbrich Koster en 
Piter de Groot. 

Bij de dames stonden 7 parturen op de lijst. Er zaten veel spannende partijen tussen. De 
verliezersronde werd gewonnen door Alise Elgersma en Marije van der Meulen. De finale in 
de winnaarsronde ging tussen Marrit Strikwerda en Anke Greidanus tegen Petra de Schiffart 
en Miriam Kortrijk. Deze werd overtuigend gewonnen door Marrit en Anke en zij namen de 
kransen mee. Petra en Miriam wonnen de tweede prijs. 

De heren kaatsten in een poule, alle parturen kaatsen 3 keer. Hier zaten ook spannende 
partijen tussen en werd er leuk gekaatst. Gerrit Hiemstra en Jelmer Wielenga wonnen de 
tweede prijs. De eerste prijs ging naar Steven Koster en Arie Smedinga. 

 
Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door R&H Bakker en Huhtamaki.  
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Ledenwedstrijd zachte bal 1 juni 
 

Op een prachtige zonnige zaterdag werd er gekaatst door de jeugd en de  
senioren. Helaas was er weinig opgave bij de jeugd en hierdoor waren er in totaal 13 
jeugdkaatsers. Alle categorieën kaatsten door elkaar. Er was één poule van 4 parturen. 
Partuur 2 & 3 hadden op het einde van de dag evenveel voor (16) en tegen eersten (12). Het 
ging tussen deze twee parturen om de tweede prijs.  
Met twee punten verschil was de tweede prijs voor partuur 2; Redmer van der Meulen en 
Janet Adema. Partuur 1 wist 19 eersten te behalen en hiermee wonnen Simon Benders en 
Hielke Hettema de eerste prijs.  

Bij de senioren werd er gekaatst met luchtbal. De mannen en vrouwen kaatsten door elkaar. 
In totaal waren er 8 parturen en werden er gekaatst in 2 poulen. Alle parturen konden 3 keer 
kaatsen degene die in de finale stonden mochten 4 keer kaatsen. Er werd sportief gekaatst 
met veel tussenspel. In poule 1 wisten Klaas Meinsma en Jelmer Wielenga de meeste punten 
te behalen. In poule 2 wisten Cornelis Rusticus en Francien Yntema de meeste punten te 
behalen. De finale ging daarom tussen Klaas & Jelmer tegen Cornelis & Francien. De finale 
was een echte finale met veel spanning. Klaas en Jelmer wisten uiteindelijk te winnen met 5-
5 6-0. 
 
De prijzen werden dit keer mede mogelijk gemaakt door van der Veer Mesthandel BV en 
Pluimveebedrijf Veenstra. 

 

 

https://www.kfwezwis.nl/verslag-2-juni-2018/
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Ledenpartij met BBQ zaterdag 15 juni 
 
Vanwege de voorspelde weersomstandigheden begon deze kaatsdag even een uurtje later. 
De eerste paar minuten kon er droog gekaatst worden, helaas bleef het de rest van de partij 
niet droog. Er werd leuk gekaatst, ondanks dat er soms even een pauze ingelast moest 
worden om de brilglazen te drogen.  

Vanaf een uur of half 2 was het droog en kwam zelfs later op de middag de zon nog te voor 
schijn. Het werd perfect kaatsweer!! 
Bij de jeugd werd er gekaatst in een poule, bij beide categorieën waren er 4 partuur. De 
tweede prijs bij de welpen werd gewonnen door Jelmer Zijlstra en Hielke Hettema. De krans 
was voor het partuur van Redmer van der Meulen en Brend Oosterhaven. Bij de pupillen en 
schooljeugd was de tweede prijs voor Simon Benders en Meindert-Jan Zijlstra en werd de 
eerste prijs gewonnen door Marrit Wielenga en Jorick Tamminga. 
Bij de dames stonden er maar liefst acht partuur op de lijst. Er werd spannend gekaatst. 
Vooral de finale in de winnaarsronde was tot de laatste bal een spannende strijd. Deze finale 
werd gewonnen door Tjitske Tolsma en Berber van der Meulen. Hiermee was de tweede 
krans aan de muur bij de familie van der Meulen een feit. De tweede prijs was voor Johanna 
Atsma en Anjali Kooistra. Ook in de verliezersronde waren er twee prijzen te verdelen. Petra 
de Schiffart en Sanne Strikwerda namen het op tegen Alise Elgersma en Thea Vietor. Echter 
waren Alise en Thea te sterk en gingen daarom met de eerste prijs naar huis. De tweede prijs 
was voor Petra en Sanne. 
Bij de senioren waren er 4 partuur en werd er ook gekaatst in een poule. Hierbij kwamen 
Arie Smedinga en Cornelis Rusticus als beste partuur naar voren en verdienden de krans. De 
tweede prijs was voor Gerrit Hiemstra en Hendrik Dijkstra. 
Aan het einde van de dag stond de BBQ op de planning. We zijn enorm dankbaar voor de 
inzet van alle leden tijdens het kaatsseizoen! Zonder jullie is was het allemaal niet mogelijk 
om alles te kunnen organiseren. 
Deze dag werd gesponsord door Slagerij Walburg en Storteboom. 
Al met al een geslaagde dag, met regen en zonneschijn, met winnaars en verliezers, maar 
vooral met veel gezelligheid!! 
 

 

https://www.kfwezwis.nl/teatsen-10-juni-2018/
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Ledenwedstrijd zaterdag 22 juni 
 

Het had niet veel gescheeld of deze wedstrijd was afgelast in verband met te weinig 
deelname. De dinsdag voor de wedstrijd kwamen er nog een paar aanmeldingen binnen, 
hierdoor kon de wedstrijd toch doorgaan. Maar in het vervolg zal er toch een minimum aan  
deelnemers ingesteld moeten worden.  

Er waren deze dag helaas geen bestuursleden aanwezig. Daarom is de dag afgesloten door 
vrijwilligers. Jammer genoeg zijn de standen niet goed bijgehouden, en hebben we alleen de 
prijswinnaars weten te achterhalen. 

De prijzen werden aangeboden door uit legaat van Siebe en Griet Greidanus. En de kransen 
waren aangeboden door Siebe en Ytje Greidanus. 

Prijswinnaars: 

Welpen 3 partuur 
1e prijs: Noah Sikkes, en Hielke Hettema 

Pupillen / schooljeugd 4 partuur 
1e prijs: Jorrit Palma, en Rindert Bakker 
2e prijs: Allard Sijbesma, en Dytmar de Groot  

Dames 3 partuur 
1e prijs Truus Overal, en Ingrid Hiemstra 

Heren 4 partuur 
1e prijs Frits Hoekstra, en Jelmer Wielenga 
2e prijs Cornelis Rusticus, en Siebren Hoekstra 
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Nachtkaatsen vrijdag 8 september 
 

Vandaag was het tijd voor alweer de ene laatste partij van dit seizoen, namelijk het 
nachtkaatsen. Dit jaar deden er zowel leden als niet-leden mee en was er een mooie lijst van 
12 partuur. De eerste 10 parturen konden los. Er werd leuk gekaatst en er was veel 
tussenspel. Na een tijdje kwamen er dreigende luchten aan en begon het in de verte te 
flitsen en te donderen. Omdat het gelukkig nog ver van ons vandaag was is er eerst door 
gekaatst. Op een gegeven moment begon het harder te waaien, kwam het onweer dichterbij 
en kwamen de eerste dikke regendruppels. Na een goed besluit van scheidsrechter Lieuwe is 
er besloten om de wedstrijd stil te leggen. Met zijn allen is er geschuild in de kantine. Na 20 
minuten was de hoosbui voorbij en was het onweer ons ook voorbij en kon er verder 
gekaatst worden. In de finale van de verliezersronde namen Jelle Cnossen, Janet Greidanus 
en Bianca Hiemstra het op tegen Jessye Greidanus, Siebrich Atsma en Marieke Meinsma. Er 
werd gestreden om elke punt waardoor er ook veel tussenspel ontstond. Uiteindelijk wisten 
Jelle, Janet en Bianca de partij te winnen.  

In de winnaarsronde werd de halve finale gespeeld tussen Wesley van der Wint, Wybrich 
Aardema en Marrit Wielenga tegen Jurrit Osinga, Arie Smedinga en Jildou Wielenga. Helaas 
wisten Wesley, Wybrich en Marrit dit niet te winnen maar ze gingen wel met de derde prijs 
naar huis. In de finale moesten Jurrit, Arie en Jildou het opnemen tegen Johan Hettema, 
Petra de Schiffart en Rindert Bakker. Jurrit, Arie en Jildou wisten deze finale overtuigend te 
winnen met 5-1 en namen de kransen mee naar huis. De tweede prijs was voor Johan, Petra 
en Rindert. 

Deze partij werd mede mogelijk gemaakt  door verschillende agrariërs uit Tsjom e.o. 
Melkveebedrijf/Fouragehandel Jorna    
Mts. Zijlstra-Talsma  
Melkveebedrijf P. Hannema                 
Douwe en Minke Greidanus  
Melkveebedrijf G.& J. Palma                
V.O.F. Kuindersma Mts. Faber-Ypenga  
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           
Gerrit Politiek 
Jappy en Sjoke Westra                        
Maatschap J. en S. Viëtor 
De lytsekrôk, biologische eieren P. Sijbesma                    
Mts. Jappy & Eeke Westra, Westra stalstrooisel 
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Ledenwedstrijd Kind-ouderpartij 1 september 
 

De laatste ledenwedstrijd van het kaatsseizoen is vandaag van start gegaan. Een mooie dag 
met een blauwe lucht en rond de 22 graden werd erg leuk gekaatst! De wedstrijd begon 
vandaag wat later (12.00 uur) i.v.m. voetbal. Helaas is de wedstrijd van senioren deze dag 
niet doorgegaan in verband met te weinig deelname. Vele kinderen stonden klaar om met 
hun ouder, omke, tante of dorpsgenoot te kaatsen.   

Bij de kabouters werd er fanatiek gekaatst met de ouders. Er stonden 4 kabouters op de lijst 
die in een poule tegen elkaar mochten kaatsen. Fije en Ilze hebben de eerste omloop wel erg 
spannend gekaatst.. Uiteindelijk heeft Fije samen met zijn heit André gewonnen met 5-5 6-6. 
De andere parturen Thies en heit Johan, Ilze en mem Joukje en Afke en mem Anke hebben 
ook erg hun best gedaan! De tweede prijs ging naar Fije en André en de sterkste partuur 
Afke en Anke hebben de krans mee naar huis genomen.  

Bij de welpen waren maar liefst 9 kinderen en 9 ouders die mee hebben gekaatst. Ook hier 
werd er in poules gekaatst. Veel spannende partijen met 4 keer 5-5! De parturen waren erg 
gewaagd aan elkaar. De winnaars in poule 1 en 2, Janet en Gery Adema tegen Doutzen 
Meppelink en Lieuwe Bosch hebben tegen elkaar gekaatst. Doutzen en Lieuwe hebben met 
5-2 6-2 gewonnen. De winnaars van poule 3 en de nummer twee van alle poules waren Noah 
Sikkes en Chris Ritsema tegen Mette Mare en Gerrit Hiemstra. Een mooie partij en de 
winnaar was Mette Mare en Gerrit met 5-2 6-2. De finale van de welpen is gewonnen door 
Doutzen en Lieuwe. De tweede prijs ging naar Mette Mare en Gerrit en de twee derde 
prijzen naar Noah en Chris en Janet en Gerry.   

Bij de pupillen werd er ook in poules gekaatst met in totaal vier parturen. Het opvallende 
was dat er maar liefst 5x 5-2 werd gekaatst. In deze poule hebben Meindert Jan en Tabe 
Zijlstra de finale gekaatst tegen Dytmar en Klaske de Groot. De krans ging net als bij de 
kabouters mee naar Hitzum voor de partuur Meindert Jan en Tabe. Dytmar en Klaske 
hebben de tweede prijs gewonnen.   

Bij de schooljeugd werd er vandaag wel heel lang gekaatst! Erg fanatiek en mooie partijen 
hebben de schooljeugd met de ouderen gekaatst. Ook bij de schooljeugd was het 
poulekaatsen met in totaal 5 parturen. Spannende uitslagen en mooie ‘boppe’ slagen. 
Gerbrich en Johan Koster gingen met de krans naar huis en Jorrit en Anita Palma hebben de 
tweede prijs gewonnen. 

Het was een mooie afsluiter van het kaatsseizoen! Iedereen bedankt en uiteraard willen we 
de sponsor GAWA bedanken voor de mooie prijzen.  

https://www.kfwezwis.nl/wedstrijdverslag-kind-ouderpartij-zaterdag-1-september/
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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 2019 is Arie Smedinga en hij mag deze wisselprijs een jaar in 
zijn bezit houden. 

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

Heren: 
Cornelis Rusticus 60 
Harry Benders 54 
Lieuwe Bosch 48 

 

 

Dames: 
Alise Elgersma 53 
Jildau Wielenga 50 
Petra de Schiffart 41 

 
 

Schooljeugd: 

Jorrit Palma 42 
Simon Benders 40 

 
 
Pupillen: 

Meindert-Jan Zijlstra 43 
Piter de Groot 26 

 
 

Welpen: 

Jelmer Zijlstra 56 
Janet Adema 49 
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Braaksma wisselprijs 
 

De Braaksma-wisselprijs, voor de meeste punten bij de competitie voor de jeugd, was dit 
jaar voor Jelmer Zijlstra. Hij behaalde de meeste punten in totaal en mag de telegraaf een 
jaar lang in zijn bezit houden. 
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Federatie + KNKB partijen 

Verslag federatie basisschool partij 
 

Door de vakantieperiode was de deelname wat minder dan voorgaande jaren bij de 
wedstrijd voor de basisscholen in de ‘oude’ gemeente Franekeradeel. Maar dat mocht de 
pret niet drukken. 

De Staetlânsskoalle uit Tsjom was goed vertegenwoordigd met negen deelnemers. Meindert 
Jan, Allard, Dytmar, Jorrit, Jelmer, Redmer, Mette Mare, Brend en Jorick  hebben allemaal 
een prachtige sportieve middag gehad. 

Er werd gekaatst in een A en B klasse.  

Door de harde wind was het voor de meeste kaatsers lastig op slaan, maar daardoor vielen 
er vele ballen over de bovenlijn! 

In de A klasse waren vier parturen in een poule waardoor er drie keer werd gekaatst. 

Het was spannend tot aan de laatste slagen.  

De tweede prijs was voor het partuur van Dytmar de Groot en Rudmer Faber. 

De kransen gingen naar Tsjom en waren voor Jorrit Palma en Meindert Jan Zijlstra waarbij 
Jorrit nog uit werd geroepen tot Koning in de A klasse.  

In de B klasse werd er gekaatst in twee poules waarbij de winnaars van de poules nog een 
finale moesten kaatsen.  

Het waren mooie wedstrijden in beide poules. De finale gingen tussen het partuur Bauke 
Groot en Sven Vrij tegen Mirthe de Boer, Jarno Miedema en Sido Meijer.  

Na een mooie pot waren het Bauke en Sven die de tweede prijs mee naar huis namen.  

Mirthe, Jarno en Sido gingen er met de krans vandoor waarbij Jarno uitgeroepen werd tot 
Koning in de B klasse.  

Allemaal van harte gefeliciteerd met de mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de 
inwoners van Tsjom! Allemaal bedankt! 

 
 

https://www.kfwezwis.nl/verslag-federatie-basisschoolpartij/
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KNKB Dames 1e klasse d.e.l. + herkansing 25 mei 
 
Op 25 mei speelden de dames 1e klasse in Tsjom. Er stonden 25 kaatsters op papier. Nadat 
alle wanten goedgekeurd werden, kon de wedstrijd om 10.00 uur los. Er hing een 
ontspannende sfeer en er werd leuk gekaatst! Boven slagen, zitballen, grote kaatsen, kwaad 
ballen, alles kwam voorbij. Ook de zon liet zich nog een paar keer zien. Doordat Jeannette 
Jansma alleen in partuur 9 zat, moest er een aantal keer bijgeloot worden.  

Er zaten spannende partijen bij maar ook mindere spannende partijen. De finale in de 
winnaarsronde ging tussen partuur 2. Roelie Kroondijk, Jannica van der Ploeg en Ineke van 
der Ploeg tegen partuur 5. Anna Ennama, Marte Altenburg en Joanne Elise Broeders. De 
finale ging gelijk op maar partuur 2 wist uiteindelijk te winnen.  

De prijzen werden deze dag gesponsord door Mechanisatie Franeker! 

De uitslag van deze dag was als volgt: 

1e prijs – partuur 2 
Roelie Kroondijk 
Jannica van der Ploeg 
Ineke van der Ploeg 

2e prijs – partuur 5 
Anna Ennema 
Marte Altenburg 
Joanne Elise Broeders 

3e prijs – partuur 8 
Annet de Haan 
Margriet Miedema 
Anke Winkel 

1e prijs herkansing – partuur 1 
Sjoukje Stuiver 
Mintje Meintema 
Selma de Boer 
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KNKB heren 2e klasse poule 
 

Er was een totaal van vier partuur, afgelopen zaterdag bij de 2e klasse heren in Tsjom. Omdat 
er vier partuur op de wedstrijdlijst stonden, werd er gekaatst in een poule. Ieder partuur 
kaatste drie keer deze dag.   

Om 10:00 uur zijn de eerste partijen van start gegaan, onder leiding van scheidsrechter 
Fokke van der Veen. 

Na de eerste partij kon het nog alle kanten op, maar na ronde twee was al vrij snel duidelijk 
dat de twee sterkste parturen tegenover elkaar kwamen te staan in de derde ronde.  

De laatste partij tussen partuur 1, Albert Feenstra, Jasper Jager en Willem van Abbema, en 
partuur 4, met Redmer Zaagemans, Willem Jan Postma en Frans Dooper, kon gezien worden 
als ware finale van deze dag. Het bleef spannend tot het einde, maar toch was partuur 4, 
met Redmer Zaagemans, Willem Jan Postma en Frans Dooper, de winnaar deze dag. De 
tweede prijs ging naar partuur 1; Albert Feenstra, Jasper Jager en Willem van Abbema. 

1e prijs 

Redmer Zaagemans – Witmarsum 
Willem Jan Postma – Bolsward 
Frans Dooper – Witmarsum 

2e prijs 

Albert Feenstra – Exmorra 
Jasper Jager – Dronrijp 
Willem van Abbema – Schettens 
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KNKB Prins en Prinsessen partij 
 

Vandaag begon de dag regenachtig en winderig. Zelfs de kwaad palen bleven niet overeind 
staan en moesten worden vervangen door kleinere stokken. Om 10 uur werd de wedstrijd 
geopend. Voordat de wedstrijden los gingen werd er eerst nog gezongen voor de jarigen. Bij 
de jongens konden alle parturen los. Bij de meisjes de eerste 10 parturen.  

De wind had vandaag veel invloed op het spel. Vooral de opslag werd hierdoor beïnvloedt. 
Daardoor ontstonden er spannende en mindere spannende partijen. Bij de jongens werd er 
fanatiek gekaatst. Ondanks de wind en de regen bleven de jongens moed houden en gingen 
ze er flink tegenaan. De eerste twee omlopen werden snel gekaatst. Vanaf de derde omloop 
werd het steeds spannender. Midden op de dag won de zon het van de regen en werd het 
mooi kaatsweer. In de verliezersronde werd er gekaatst om 3 prijzen. De derde prijs is 
gewonnen door Jort de Kroon (Dronrijp) en Jelmar de Vries (Winsum). In de finale van de 
verliezersronde ging het tussen Jurre Dijkstra (Menaam) en Niek Bijma (Arum) tegen Brent 
Jesse van Beem (Dronrijp) en Jesse v.d. Wal (Witmarsum). Deze wedstrijd werd overtuigend 
gewonnen Brent Jesse en Jesse.  

Bij de winnaarsronde werd er ook gekaatst om 3 prijzen. In de spannende halve finale 
namen Rudmer Faber (Achlum) en Jesse Greidanus (Winsum) het op tegen Harmen-Jacob 
Postma (Waaksens) en Jorrit Palma (Tzum). Harmen-Jacob en Jorrit wisten deze partij te 
winnen met 5-4 6-0 en mochten de finale kaatsen tegen Sjoerd van der Schaar (Oudebildtzijl) 
en Rens Hoekstra (Sint Annaparochie). Het leek erop dat Sjoerd en Rens met de winst er 
vandoor zouden gaan want ze stonden met 4-1 voor. Harmen-Jacob en Jorrit gaven de moed 
niet op en maakten het gelijk tot 4-4. Hierna hebben Harmen-Jacob en Jorrit doorgepakt en 
wisten ze te winnen met 5-4 6-4. Jorrit Palma is uitgeroepen tot de prins van deze partij. 

Bij de meisjes waren er veel spannende partijen. Ook de meisjes kaatsten ondanks het weer 
fanatiek door en streden voor elke bal. In de verliezersronde werd er gekaatst om 2 prijzen. 
De finale ging tussen Fenna Hoekstra (Sint Annaparochie) en Jeldau Koopmans (Lollum) 
tegen Lisanne Venema (Lollum) en Noëlle Hiddinga (Sint Annaparochie). De dames hebben 
gestreden tot de laatste punten en met 5-5 6-6 wisten Lisanne en Noëlle te winnen door de 
bal voor de kaats te keren. In de winnaarsronde waren er maar liefst 4 prijzen te verdelen. 
De twee derde prijzen gingen naar Marrit Bruinsma (Dronrijp) en Nina-Claire Wijning (Sint 
Annaparochie) en Brecht Renema (Heeg) en Michelle Gerjanna Sijtsma (Wetsens). De finale 
werd gespeeld door Ineke de Vries (Hallum) en Maud Helling (Dronrijp) tegen Rianne Osinga 
(Ingelum) en Sophie Kroondijk (Sint Annaparochie). Ook hier werd om elke punt gestreden 
maar Ineke en Maud waren te sterk. Zij wonnen deze wedstrijd en Maud Helling is 
uitgeroepen tot de prinses van deze partij. 

Deze wedstrijd is mede mogelijk gemaakt door juwelier Kramer Franeker en de Heus 
diervoeders.  

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

Winnaarsronde                                                          Verliezersronde 

1. Harmen-Jacob Postma (Waaksens)                     1. Brent Jesse van Beem (Dronrijp) 
     Jorrit Palma (Tzum) Prins                                         Jesse v/d Wal (Witmarsum) 

2. Sjoerd van der Schaar (Oudebildtzijl)                   2. Jurre Dijkstra (Menaam) 
     Rens Hoekstra (Sint Annaparochie                           Niek Bijma (Arum) 

3. Rudmer Faber (Achlum)                                       3. Jort de Kroon (Dronrijp)                  
    Jesse Greidanus (Winsum)                                      Jelmar de Vries (Winsum)  

Meisjes 

Winnaarsronde                                                          Verliezersronde 

1. Ineke de Vries (Hallum)                                        1. Lisanne Venema (Lollum) 
    Maud Hellinga (Dronrijp) Prinses                           Noëlle Hiddinga (Sint Annaparochie) 

2. Rianne Osinga (Ingelum)                                      2. Fenna Hoekstra (Sint Annaparochie) 
    Sophie Kroondijk (Sint Annaparochie)                      Jeldau Koopmans (Lollum) 

3. Marrit Bruinsma (Dronrijp) 
Nina-Claire Wijning (Sint Annaparochie) 
 
3. Brecht Renema (Heeg)Michelle  
    Gerjanna Sijtsma (Wetsens) 

 

 

 

 

 



18 
 

Tzum wint 2e prijs op de revanche Freule partij   
Op de Freule partij in Wommels ging het niet zo best met het partuur van Tzum, en 
sneuvelden al in de eerste omloop.  

Maar een week later deden Steven, Robin en Jorrit mee aan de revanche Freule in Jellum-
Bears. Daar hebben ze hebben een prachtige 2e prijs gewonnen! Jellum-Bears was net te 
sterk voor de Tzummers in de finale.In de 1e omloop troffen ze St. Jabik waarna ze in de 2e 
omloop tegen de freule winnaars Winsum mochten. Na een spannende partij ging de winst 
naar Tsjom. In de 3e omloop was het Ingelum, ook hier weer een zeer spannende partij waar 
Tsjom aan het langste eind trok. In de finale was Jellum-Bears net te sterk waardoor Tsjom 
de 2e prijs had. Gefeliciteerd jongens, een prachtige prijs! Ook voor coach Johan. 
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