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  Een jaar met een onverwachte wending door corona 

Het corona virus heeft heel veel roet in het eten gegooid, ook bij onze kaatsvereniging. 

In mei lag alles stil en mochten er geen activiteiten uitgevoerd worden. 

Pas in juni mocht er weer voorzichtig, met veel maatregelen, getraind worden op het veld. 

Dit hield in dat er geen echte competitie gehouden werd en dat ook de meeste 

ledenwedstrijden kwamen te vervallen. Hierdoor konden in 2020 ook geen klassementen 

opgemaakt worden. 

Al met al een heel sober kaatsjaar. 

In juli werd er weer wat meer mogelijk en mochten er weer KNKB wedstrijden georganiseerd 

worden. Omdat de KNKB in eerste instantie alle wedstrijden geschrapt had, moest er door 

de verenigingen snel geschakeld worden.  

Aan K.F. Wêz Wis Tsjom werd gevraagd of zij ook een schooljongens wedstrijd wilden 

organiseren. 

Door het snelle handelen van het bestuur en de vrijwilligers is dat gelukt en zo kon op 12 juli 

deze wedstrijd gehouden worden. 

Dit moest wel op het voetbalveld omdat het kaatsveld net onderhanden was genomen, maar 

omdat er tocht geen voetbalwedsstrijden waren kon dat. 

De KNKB 50+ wedstrijd die gepland stond op 1 augustus kon gewoon doorgaan. 

Er is nog geprobeerd om een ledenwedstrijd te organiseren, maar omdat de vakanties voor 

de deur stonden, wat dat niet meer mogelijk. 

Dus was de Visserpartij het eerst aan de beurt, met daarna nog het nachtkaatsen en de Kind 

ouderpartij. 

Dat was het voor 2020. 

Hopelijk is er volgend jaar weer wat meer mogelijk! 
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12 juli 2020 schooljongens KNKB  

 

Wat fijn dat we op de valreep nog een wedstrijd konden organiseren voor de schooljongens 

die KNKB kaatsen, zij hadden nog geen wedstrijd ingepland voor afgelopen weekend en door 

de hulp van onze top vrijwilligers hebben we dit mogelijk gemaakt! 

Met behulp van een goed protocol was het goed te doen om ons met zijn allen te houden 

aan de corona maatregelen. In de kantine en op de velden waren de nodige 

voorzorgsmaatregelen genomen zodat we verantwoord konden kaatsen. Vandaag niet op 

het kaatsveld, dat in onderhoud was, maar op het voetbalveld dat ook in prima conditie was 

en ruim genoeg voor de perken en publiek. 

Wij hadden er zin! Om iets na 9 uur meldden de eerste jongens zich al. Ze waren erg 

enthousiast om voor het eerst dit seizoen te kaatsen. Ook voor de ouders leek het wel een 

gezellige reünie (wel met afstand uiteraard). 

Om klokslag 10 uur gaf scheidsrechter Rink Rudmer Sterk het schot om te starten. 

Met 10 perken konden de eerste 20 parturen los. Ondanks de korte opgave tijd stond er 

maar liefst 47 jongens op de lijst. 

Er werd erg sportief gekaatst door de jongens onder prachtige weersomstandigheden. Af en 

toe een klein briesje, een zonnestraal of een wolkje. 
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Na vele prachtige wedstrijden op het veld door alle parturen, was het partuur 3 die de derde 

prijs in ontvangst mochten nemen. Jorn de Vries (Oude Bildtzijl) en Douwe Faber (Pingjum) 

gaven niet op in de halve finale tegen de jongens van partuur 15, Jelte de Jong (Menaam) en 

Pieter Siebe Cuperus (Oosternijkerk), maar op een stand van 5-4 6-6 waren het toch Jelte en 

Pieter Siebe die een plekje in de finale kregen. Zij mochten het opnemen tegen partuur 18 

dat werd gevormd door Jorrit Palma (Tzum) en Iwan Hiddinga (St. Annaparochie). Zij waren 

via een staand nummer in de finale beland. 

Er werd door beide parturen volop gestreden om de punten maar op de stand 5-1 en 6-2 

waren het Jorrit en Iwan die de krans mee naar huis mochten nemen. 

De finale in de verliezersronde gingen tussen de parturen 17 met Nick van der Walt 

(Sexbierum) en Arjen Bauke Hofstra (Dronrijp) en 7 met Jardo Sterkenburg (Zweins) en 

Harmen Jacob Postma (Waaksens). Ook in deze partij werd goed gekaatst en werd geknokt 

voor elke punt maar uiteindelijk trokken Nick en Arjen Bauke aan het langste eind. Op een 

stand van 5-3 en 6-6 werd de partij beslist en werden Nick en Arjen Bauke de eerste in de 

verliezersronde en Jardo en Harmen Jacob de tweede. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met de prijs! Maar een prijs willen is zeker niet het 

belangrijkste vandaag… de jongens konden weer met veel plezier kaatsen en daarom kunnen 

we terugzien op een prachtige sportieve dag! 

Graag willen we nog bedanken onze sponsors De Heus en Storteboom, de perkleg-

vrijwilligers, onze huisfotograaf Lieuwe, de TC leden, de scheidsrechter en alle ouders die 

ons geholpen hebben om deze wedstrijd te organiseren. 
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1 augustus KNKB 50+ A en B klasse met herkansing  

Onder de perfecte weersomstandigheden 

werd vandaag de 50+ partij voor de heren 

gekaatst. De zon scheen, de lucht was 

blauw en met een pittig windje werd er 

begonnen aan de eerste omloop.  

 

In de A klasse werd gekaatst in 2 keer een 

poule. Hierbij ging de 3e prijs naar het 

partuur van Ludwig Seerden, Jan Heida en Jarig Katsma. De 2e prijs was voor Dirk Machiela, 

Egbert Bootsma en Hilbrand Smid. En het partuur van Ate Biersma, Piet Zondervan en Bertus 

Bootsma gingen vandaag met de krans naar huis.  

In de B klasse was er een mooie lijst van maar liefst 13 partuur. Hierdoor waren er twee 3e 

prijzen te verdelen. Deze gingen naar Henk Porte, Sipke Hiemstra, Wibe Hoitenga en het 

partuur van Eddy Sjollema, Douwe Leidenaar en Joop Bootsma. De finale ging tussen het 

partuur van Hans Diekman, Jan Volbeda en Jan de Boer tegen Jan de Jong, Henk Mulder en 

Harmen Tjalling Holwerda. Hierbij wisten Jan, Henk en Harmen Tjalling te krans te pakken.  

In de afvalronde was de prijs voor Teake Koster, Anne Brouwer en Roel Sijbesma. Het was 

een dag van rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, maar bovenal werd 

er sportief gekaatst!  

 

 

 

 

 

 

 

Prijswinners A klas     Prijswinnaars B klas 

  

https://myalbum.com/album/toB6eXppmWa9
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4 september Nachtkaatsen Boerenpartij 

Op vrijdag 4 september was het weer tijd voor het jaarlijkse nachtkaatsen. Aan deze partij 

mogen zowel leden als niet-leden aan meedoen. In totaal waren er 39 deelnemers waardoor 

er 13 parturen konden worden gemaakt met zijn drieën. 

Om 20.00 uur gingen de eerste 12 parturen los. Gelukkig was het heerlijk kaatsweer, er was 

bijna geen wind en het was droog! Hierdoor kwam er meer publiek waardoor het op het veld 

erg gezellig werd met een lekker drankje erbij. 

Er zaten erg spannende partijen bij, zo speelden Frits Hoekstra, Harry Benders en Sietske 

Terpstra 5-5 6-6 in de halve finale tegen Steven Koster, Petra de Schiffart en Marije van der 

Meulen. Op deze stand sloeg Steven de bal richting de boven maar Frits wist deze bal terug 

te slaan richting het perk maar daar stond Petra die de bal keerde waardoor de kaats voorbij 

was! In de finale mochten Steven, Petra en Marije het opnemen tegen André Tamminga, 

Gerbrich Koster en Wybrich Aardema. Het lukt André, Gerbrich en Wybrich om een eerst te 

halen maar Steven, Petra en Marije waren duidelijk te sterk en wonnen met 5-1 de finale! 

In de verliezersronde ging de finale tussen het partuur Robin Benders, Marrit Wielenga en 

Sanne Strikwerda tegen Johan Hettema, Lieuwe Bosch en Yannah Palma. Deze partij ging 

redelijk gelijk op. Het leek een spannende partij te worden maar Robin, Marrit en Sanne 

werden sterker en wisten deze partij te winnen. 

Nadat alle partijen uitgekaatst waren was het tijd voor een snackje en een drankje in de 

kantine. Veel mensen bleven na de prijsuitreiking zitten en het was nog erg gezellig tot een 

uur of 4! 

Winnaarsronde 

1de prijs                                             2de prijs 

Steven Koster                                      André Tamminga 

Petra de Schiffart                                 Gerbrich Koster 

Marije van de Meulen                        Wybrich Aardema 

3de prijs                                              3de prijs 

Frits Hoekstra                                      Sietze Greidanus 

Harry Benders                                     Kevin Zijlstra 

Sietske Terpstra                                   Caroline Eijzenga 
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Verliezersronde 

1de prijs                                             2de prijs 

Robin Benders                                     Johan Hettema 

Marrit Wielenga                                    Lieuwe Bosch 

Sanne Strikwerda                                 Yannah Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://myalbum.com/album/sri8jC43ENoq
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12 september Kind ouderpartij 

De laatste wedstrijd alweer van het (korte) seizoen, zoals gebruikelijk de Kind ouder partij. 

Voorheen werden de prijzen beschikbaar gesteld door Gawa, maar omdat de familie 

Elgersma dit bedrijf verkocht hadden, stopte ook se sponsoring. Gelukkig werd Loonbedrijf 

R&H Bakker bereid gevonden dit over te nemen. 

Er hadden zich maar liefst 26 kind ouder parturen opgegeven, die verdeeld waren in 3 

categorieën. 

De kabouters waren vertegenwoordigd met 10 partuur en die kaatsten in een winnaars en 

verliezersronde. Hier waren 4 prijzen te verdelen. Lianne, en Tjitske Tolsma wonnen daar de 

1e prijs. 

 Bij de welpen waren er 6 partuur, en zij kaatsten in 2 poules van 3 partuur. De poule 

winnaars waren Afke Zijlstra en Jan de Jong, zij moesten het opnemen tegen Inke Nore, en 

Gerrit Hiemstra. Het partuur van Afke ging er met de hoogste eer vandoor. 

 De pupillen waren vertegenwoordigd met 8 partuur. Ook zij speelden met een winnaars en 

verliezersronde. Bij deze groep waren Jelmer, en Tabe Zijlstra de sterksten.  

En dan waren er ook nog een 12 tal kaatsers die niet in kind ouder verband kaatsten. Zij 

konden mooi in een poule van 4 partuur kaatsen. Deze wedstrijd duurde heel lang. De 

kinderen waren allang uit gekaatst toen daar nog 2 omlopen te gaan waren. 

Daarom werden de prijzen bij de jeugd eerst uitgereikt.  

Sietze Greidanus, Truus Overal, en Simon Benders behaalden daar de meeste punten. 

Uitslagen: 

Kabouters 

1e prijs Lianne, en Tjitske Tolsma 

2e prijs  Ylze Meppeling en Corrie van Ommen 

Verliezersronde 

1e prijs Mirthe, en Jan Hoitema 

2e prijs Lyanne Hoitema en Corina van Wieren 

 

Welpen: 

1e prijs Afke Zijlstra en Jan de Jong 

2e prijs Inke Nore, en Gerrit Hiemstra 
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Pupillen: 

1e prijs Jelmer, en Tabe Zijlstra 

2e prijs Janet, en Gerry Adema 

Verliezersronde: 

1e prijs Redmer en Auke van der Meulen 

 

 

Senioren: 

1e prijs Sietze Greidanus 

 Truus Overal 

 Simon Benders 

2e prijs Cornelis Rusticus 

 Harry Benders 

 Corry Hoekstra 

 


