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Voorwoord  

Wie dacht dat corona in 2021 wel voorbij zou zijn, had het behoorlijk mis. 
In de aanloop naar het nieuwe kaatsseizoen hadden we te maken met een volledige 
lockdown, en een avondklok. 

Voor het bestuur een lastige opgave, moeten we nu het Keatsnijs wel uitbrengen, kunnen 
we de geplande wedstrijden wel organiseren, allemaal onduidelijkheden. 
Toch maar doorgaan met de voorbereidingen. Het keatsnijs eerst maar niet laten drukken, 
en alleen online op de site zetten, 

In april kon er iets meer.  
We mochten thuiswedstrijden organiseren voor de jeugd onder de leeftijd van 27 jaar. 
Er mocht geen publiek bij. 
Dus konden we voor onze jeugd toch een wedstrijd organiseren. Zo kon voor hun de 
ledenwedstrijd op 27 april en 15 mei een ledenwedstrijd spelen. 

Later volgden er nog meer versoepelingen zodat ook de KNKB wedstrijden weer opgepakt 
konden worden.  

En toch was 2021 een historisch jaar voor kaatsvereniging Wêz Wis Tsjom. 
Bij de Ald Meijers partij In Hitzum wisten Gerbich Koster, Marrit Wielenga, en Yannah Palma 
de 3e prijs te winnen. Tzum heeft daar nog nooit een prijs gewonnen. De dames mogen 
volgen jaar weer voor Tsjom uitkomen dus is er nog kans om hoger te eindigen. 

Maar wat een complete verassing was is dat Steven Koster, Robin Benders, en Jorrit Palma 
de Freule in Wommels wisten te winnen. En dat was in de lange geschiedenis van de Freule 
nog nooit voorgekomen. 

Verderop in dit verslag leest u er meer over. 
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Verslag Koningspartij 2021 op dinsdag 27 april 

Yes! Eindelijk was het dan weer zover, de eerste wedstrijd van het seizoen! 
De zon scheen, de lucht was blauw en de wind hield zich ook aardig gedeisd. 

Ondanks dat er deze dag geen publiek langs de lijn mocht staan, was het één en al 
gezelligheid op het kaatsveld.  
Na een goede warming up konden alle categorieën los. 

Bij de welpen waren er vier parturen van twee en werd er gekaatst in een pouletje. Er werd 
door iedereen hartstikke goed gekaatst. Het partuur van Inke Nora en Marlies had de 
meeste punten en ging er met de krans vandoor! Afke en Ties pakten de 2e prijs. De 3e prijs 
was voor Hielke en Feije en de 4e prijs was deze dag voor Ylze en Else.  

Bij de pupillen stonden er maar liefst vijf op de lijst. Deze categorie kaatste vier omlopen met 
elke keer wisselde parturen. Hiermee werd er individueel gestreden voor punten. Wat werd 
er ook hier heerlijk gekaatst. Dit resulteerde in spannende uitslagen. Zo hadden de nummer 
1 en 2 hetzelfde aantal punten en moest er naar de eersten en de losse punten gekeken 
worden. Redmer kwam hierdoor op de 1e plaats en ging met de krans naar huis! Dit 
betekende voor Janet dat ze de 2e prijs pakte! De 3e prijs was voor Mette Mare, de 4e prijs 
voor Jelmer en voor Doutzen was de 5e prijs.  

Voor de schooljeugd was het deze keer aanschuiven bij de senioren. Omdat de senioren tot 
en met 26 jaar momenteel alleen nog maar mogen kaatsen bij ledenwedstrijden, konden de 
twee schooljongens deze parturen versterken. Er waren drie parturen van drie, waardoor er 
door alle parturen twee keer gekaatst kon worden. Spannende partijen kwamen deze dag 
voorbij. Zo werd er twee keer met vijf eersten gelijk gekaatst. De kunst was om elkaars 
kwaliteiten in het partuur op de juiste manier naar voren te laten komen. Dit resulteerde in 
de krans voor het partuur van Jorrit, Anke en Jildau.  

We kijken terug op een gezellige, sportieve en zonnige eerste ledenwedstrijd van het 
seizoen!  
Hopelijk volgen er snel meer en is er binnenkort steeds meer mogelijk binnen de 
maatregelen! 
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ledenwedstrijd jeugd 15 mei 

Vandaag was het weer tijd voor een ledenwedstrijd. Bijzonder aan deze dag was dat de 
kabouters ook een eigen wedstrijd hadden! Het leek niet een bijzondere dag te worden wat 
betreft het weer. Het was erg bewolkt en zo nu en dan viel er een bui. Dankzij drie 
kinderopvangen uit Tsjom konden alle jeugdkaatsers een prijs krijgen! Bedankt Villa Hakuna 
Matata, Kinderopvang Oebele! Tzum en Kinderopvang It Elfkes Plakje!!  

Bij de kabouters waren er 8 aanmeldingen. De kabouters kaatsten met zijn tweeën en dus 
waren er vier parturen. Ze hebben in een poule gekaatst waardoor iedereen tegen elkaar 
mocht en er dus 3 keer gekaatst werd. Wat deden de kabouters het goed voor een eerste 
wedstrijd! Ze waren erg goed aan het opletten en in het perk stond de hand klaar om de bal 
weg te meppen. Met behulp van twee hulpouders waren er spannende wedstrijden! De ene 
was nog fanatieker dan de ander en dan wordt er soms ook gebaald als er verloren wordt. 
Gelukkig zeiden de anderen dat het maar een spelletje was en dat het om de lol ging 
waardoor het verdriet weer snel over was. De vierde prijs ging naar Mirthe Hoitema en Fleur 
Bakker. De derde prijs was voor Lene Merij Hiemstra en Lianne Tolsma. Met maar liefst 4 
punten verschil ging de eerste prijs naar Lisanne de Boer en Sara Dijkstra. Trots kregen zij de 
kransen om! De tweede prijs was voor Lyanne Hoitema en Elbrech Jorna.   

Bij de welpen waren er ook 8 aanmeldingen en 4 parturen. Hier mocht ook iedereen drie 
keer kaatsen. Er zaten spannende partijen tussen van 5-5 maar ook minder spannende 
partijen. Het partuur van Inke Nore Hiemstra en Feije Tamminga wisten alle drie partijen te 
winnen en gingen daarom met de krans naar huis! Hielke Hettema en Ylze Meppelink zijn 
tweede geworden. De derde plaats was voor Else Bakker en Ties Hettema. Marlies Dijkstra 
en Frouk Oosterhaven stonden leuk te kaatsen maar wisten helaas geen wedstrijd te winnen 
en werden vierde. De welpen hebben leuk en fanatiek gekaatst!   

De pupillen waren vandaag met 6 en kaatsen in 3 parturen. Er was geen één partuur die alle 
wedstrijden kon winnen en daarom werd het nog erg spannend met de punten. Met 8 
punten zijn Redmer van der Meulen en Doutzen Meppelink derde geworden. De nummer 1 
heeft in totaal 11 punten weten te krijgen en de nummer twee 10 punten, het scheelde dus 
niks! Met 10 punten zijn Janet Adema en Mette Mare Hiemstra tweede geworden. Jelmer 
Zijlstra en Jorick Tamminga wonnen de krans vandaag!   

Ook vandaag speelden de senioren onder de 27 jaar en de schooljeugd samen. Hierdoor 
konden er drie parturen van 3 gevormd worden en mocht iedereen twee keer kaatsen. Door 
onder andere het koude weer werden er veel fouten gemaakt waardoor een aantal partijen 
niet erg spannend waren. In deze categorie was er maar 1 prijs te winnen en deze is 
gewonnen door Gerbrich Koster, Johanna Atsma en Meindert-Jan Zijlstra.  

Het was een gezellige maar soms ook erg koude kaatsdag! Nogmaals willen we Villa Hakuna 
Matata, Kinderopvang Oebele! Tzum en Kinderopvang It Elfkes Plakje bedanken voor het 
sponsoren van de jeugd! De schooljeugd/senioren zijn vandaag gesponsord door Van der 
Veer Mesthandel, ook bedankt voor het sponsoren!  

  



4 
 

Verslag Pearke keaten en ledenwedstrijd jeugd op 29 mei 

Zaterdag 29 mei was het dan zover: ook de kaatsers boven de 26 mochten meedoen met de 
pearke keats activiteit! En wat was er een opkomst. Maar liefst 13 partuur stonden er op de 
lijst. 

Er werden spannende omlopen gekaatst. Veel eersten werden aan de telegraaf gehangen. 
Wat een gezelligheid om weer met zoveel kaatsers te mogen kaatsen. Uiteindelijk was de 
eerste prijs in de verliezersronde voor Inge Bosch en Jacob Bosch en de tweede prijs Marrit 
Wielinge en Simon Benders. In de winnaarsronde werd er gestreden om twee derde prijzen. 
Deze zijn gewonnen door Marieke Meinsma en Klaas Meinsma en Marije van der Meulen en 
Steven Koster. De finale, die tot het laatste eerst enorm spannend was, werd gestreden 
tussen Siebrich Atsma, Wesley van de Wint en Marrit Strikwerda en Frits Hoekstra. Deze dag 
gingen Marrit en Frits er met de krans vandoor! 

Bij de jeugd werd er gekaatst in de welpen en pupillen categorie. Verschillende uitslagen 
kwamen hier voorbij. Er werden mooie partijen gekaatst. Alle kinderen streden individueel 
weer voor een prijs! Daarbij was derde prijs bij de welpen voor Marlies Dijkstra, de tweede 
prijs ging naar Frouk Oosterhaven en Else Bakker ging met de krans naar huis. Bij de pupillen 
ging de strijd tussen vijf kinderen. Hierbij was de tweede prijs voor Jelmer Zijlstra en was de 
krans voor Janet Adema. 

Waar de dag nog wat bewolkt begon, eindigde deze in de volle zon! Iedereen bedankt voor 
deze fanatieke, sportieve, gezellige en stralende kaatsdag! 
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Verslag Prins en Prinsessen partij op zaterdag 12 juni 

Vandaag was het zover, de eerste KNKB wedstrijd voor de pupillen van dit jaar ging los! Op 
het programma stond vandaag de Prins- en Prinsessenpartij. Bij de jongens waren er 45 
kaatsers en bij de meisjes 50 kaatsers. Een mooie lijst! 
Om 9.00 uur ging de wedstrijd los. Na een woordje van de voorzitter van Wêz-Wis Tsjom 
werden de parturen omgeroepen door de omroeper Harry Benders. 
Het was een mooi gezicht om te kijken dat er zoveel pupillen jongens en meisjes aan het 
kaatsen waren. 

In de eerste omloop bij de meisjes waren al een aantal spannende partijen. Zo eindigden 
twee partijen op 5-5 6-6. De meisjes waren lekker fanatiek en er werd leuk en vooral sportief 
gekaatst! Werd een bal boven geslagen dan kreeg de kaatster ook complimenten voor de 
bovenslag. Zo zien we het graag op het kaatsveld in Tsjom. 

Beide halve finales in de verliezersronde waren erg spannend. De eerste halve finale ging 
tussen Aisha Mahmoud (Sint Annaparochie) en Wieke Schaap (Turns) tegen Karina Mollema 
(Dronyp) en Tessa Westra (Bolsward). Helaas konden Aisha en Wieke het niet winnen van 
Karina en Tessa en wonnen daarmee de derde prijs in de verliezersronde. De andere halve 
finale ging tussen Britt Joustra (Lollum) en Lieke Tuinier (Makkum) tegen Denise de Witte 
(Makkum fr) en Brecht de Groot (Reard). Ook dit was een spannende wedstrijd maar Denise 
en Brecht verloren deze wedstrijd met 5-4 6-0. De finale ging daarom tussen Karina en Tessa 
tegen Britt en Lieke. Britt en Lieke leken de overhand te hebben maar Karina en Tessa 
probeerde terug te vechten. Britt en Lieke wisten toch de overhand te houden en wonnen 
met 5-2 6-2 en werden hiermee eerste in de verliezersronde. Karina en Tessa werden 
tweede in de verliezersronde. 

n de winnaarsronde stonden Rianne Osinga (Ingelum) en Maud Scheffer (Sexbierum) te 
kaatsen tegen Noëlle Hiddinga (Sint Annaparochie) en Anke Bruinsma (Makkum fr). Noëlle 
en Anke waren te sterk voor Rianne en Maud en kwamen hierdoor in de finale te staan. 
Rianne en Maud gingen met de derde prijs naar huis. De andere halve finale ging tussen 
Fenna Cuperus (Bolsward) en Lotte-Ytsje Hoekstra (Stiens) tegen Jeldau Koopmans (Lollum) 
en Marit Steigenga (Exmorra). Fenna en Lotte-Ytsje deden goed hun best maar wisten het 
niet te winnen van Jeldau en Marit. De finale tussen Noëlle en Anke tegen Jeldau en Marit 
begon niet erg spannend. Noëlle en Anke wisten de eerst drie bordjes te pakken maar 
daarna begonnen Jeldau en Marit ook beter te kaatsen. Het was echter niet genoeg voor 
Jeldau en Marit en zij verloren met 5-4 6-2. De kransen waren voor Noëlle en Anke. 
Natuurlijk wordt er met deze partij ook altijd een prinses gekozen en de commissie was er 
unaniem mee eens dat dit Noëlle was! Haar naam komt dan ook op de prinsessen 
wisselprijs! 

Bij de jongens werd er erg fanatiek en sportief gekaatst. Er zaten hele mooie zitballen tussen 
maar ook hele mooie en verre bovenslagen. Wat een genot om naar de fanatieke jongens te 
kijken! De halve finale van de verliezersronde ging tussen Sverre Stobbe (Balk) en Allart van 
der Meer (Dronryp) tegen Jort de Kroon (Dronryp) en Stijn Feenstra (Exmorra). Deze was niet 
erg spannend en eindigde 5-2 6-0 in het voordeel van Jort en Stijn. Sverre en Allart kregen de 
derde prijs in de verliezersronde mee naar huis. Omdat Lourens Buwalda (Schettens) en 
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Pieter Miedema (Stiens) na de derde omloop bleven staan, stonden zij in de finale van de 
verliezersronde tegen Jort en Stijn. Dit keer verloren Jort en Stijn met 5-2 6-4 en hierdoor 
was de eerste prijs in de verliezersronde voor Lourens en Pieter. 

In de winnaarsronde bleven Lieuwe van der Kamp (Nijland) en Bauke Jetze Kalsbeek (Stiens) 
ook staan na de derde omloop. De halve finale ging tussen Mark Reitsma (Tzummarum) en 
Jurre Dijkstra (Menaam) tegen Rik van der Weerdt (Makkum fr) en Kyano van Swinden 
Koopmans (Exmorra). Helaas was deze halve finale snel gekaatst want Mark en Jurre wisten 
met 5-0 6-6 te winnen. Mark en Jurre mochten het daarom opnemen in de finale tegen 
Lieuwe en Bauke Jetze. Dit werd een spannende finale die alle kanten op kon en ging. 
Uiteindelijk wisten Lieuwe en Bauke Jetze te winnen met 5-4 6-4 en namen zij de krans mee 
naar huis. De commissie was het unaniem eens wie de prins van deze dag was. Lieuwe is de 
prins van 2021 geworden! 

Het was een prachtige dag! We willen nogmaals iedereen bedanken die, op wat voor manier 
dan ook, geholpen heeft om van deze dag zo’n succes te maken! 
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Verslag ledenwedstrijd 19 juni 

Vandaag stond er weer een ledenpartij op de planning. Het weer zag er gelukkig goed uit. 
Het was een fijne dag want alle categorieën mochten weer los! Dit betekend dat de senioren 
ook weer mochten kaatsen! Er werd gekaatst in 4 categorieën. Ook de kabouters mochten 
vandaag weer een wedstrijd kaatsen.  

Bij de kabouters waren er 7 meisjes. Er werd individueel gekaatst! Iedereen mocht drie 
wedstrijden kaatsen. Op het einde werden alle eersten bij elkaar opgeteld en werd het nog 
erg spannend! Bijna iedereen had wel een keer gewonnen vandaag. Er waren 3 meisjes die 
14 eersten hadden, namelijk Mirthe, Fleur en Lisanne. Daarna kwam Sara met 15 eersten. 
Lene Merij heeft in totaal 18 eersten gehaald. Zowel Lyanne H als Lianne T had 19 eersten! 
Ook hadden ze evenveel tegen eersten! Lianne T had uiteindelijk iets meer punten van de 
onderste rij waardoor zij er met de krans naar huis ging! Voor alle kabouters was er vandaag 
een prijs!  
De welpen en pupillen kaatsten vandaag samen. In totaal waren er vier parturen waardoor 
en poule gekaatst kon worden. Er zaten veel spannende partijen tussen waardoor het erg 
spannend werd! Ook hier kreeg iedereen een prijs! Inke Nore en Ties hadden helaas het 
minst aantal eersten. Op de derde plek zijn Hielke en Marlies geëindigd. Mette Mare en Else 
wisten één partij te winnen en zijn met 15 eersten tweede geworden. Janet en Feije wisten 
alle partijen te winnen en met 21 punten kregen zij vandaag de krans mee naar huis!   

Bij de dames waren er 6 kaatsters waardoor er hier ook in een poule gekaatst kon worden. 
Tot het laatste moment was het erg spannend. Alle parturen wisten één keer te winnen 
maar ook één keer te verliezen. Uiteindelijk hebben Marrit en Marrit met 12 punten deze 
wedstrijd vandaag gewonnen en gingen zij met de krans naar huis!   
Bij de senioren werd met acht kaatsers ook in een poule gekaatst. Iedereen was blij dat ze 
weer los mochten. Er werd daarom ook gezellig gekaatst maar zo nu en dan hoorde je ook 
een fanatieke kreet tussendoor! Sietze en Jelmer wisten 2 partijen te winnen maar de laatste 
partij verloren ze helaas. Zij hebben 19 eersten gehaald en gingen met de tweede prijs naar 
huis. Cornelis en Lieuwe wisten alle wedstrijden te winnen waardoor zij 21 eersten hadden 
verzameld. Zij kregen dan ook aan het einde van de dag de krans om! 

De prijzen werden dit keer mede mogelijk gemaakt door Slagerij Walburg en het legaat van 
Sybe en Griet!  
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KNKB meisjes afdeling + opstap 31 juli 2021 

Vandaag stond de wedstrijd van de meisjes afdeling + opstap op de planning. Waar de 
voorspellingen van het weer van te voren nog niet zo best leken, was er bij aankomst van de 
kaatsers op het veld een stralende zon aanwezig.  
Zo waren de eerste opmerkingen ook: ‘Hé, heeft het hier niet geregend?’  en ‘Wat is het hier 
heerlijk weer!’ Ja, welkom op het prachtige kaatsveld in Tsjom, waar de zon schijnt en de 
wind present is!  

Op de lijst stonden 9 partuur. Tijdens de eerste omloop waren er een aantal partijen snel 
uitgekaatst. Dit was in de omlopen die volgenden wel anders. Veel partijen eindigden 
uiteindelijk met een uitslag van 5 eersten gelijk. Er werd gestreden om de eersten en 
spannend gekaatst. Dit zorgde ervoor dat de derde prijs was voor Tzum, Marrit Wielenga, 
Yannah Palma en Gerbrich Koster. De finale was tussen Dronrijp en Jirnsum. Hierbij ging 
Dronrijp, Julia Marthine Rienks, Senne Idsardi en Lisanne Scharringa, met de krans naar huis. 
De tweede prijs was deze dag voor Jirnsum, Foke Jil Bakker, Ilja Wijtsma en Marije Bodde.  

Ook bij de opstap werd er verrassend gekaatst. Waar eerst het ene partuur voor stond, werd 
dit door het andere partuur snel gelijk gemaakt. De lijst bestond uiteindelijk uit 5 partuur. 
Hierbij eindigde de finale op 5 eersten gelijk. Deze partij ging tussen Eline van Dijkhuizen, 
Afke Marij van der Goot, Janneke Posthumus en Marsha Broersma, Marije van der Molen en 
Geertje Bijlsma. Na de spannende finale ging het partuur van Eline er met de krans vandoor. 
De tweede prijs was voor het partuur van Marsha. 

Door weer en wind waren de meiden vandaag niet van het veld te slaan. Ondanks dat de 
wind vandaag een grote rol had tijdens het kaatsen, werd er super gekaatst! Iedereen 
bedankt voor deze prachtige kaatsdag! 
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Tzum wint de 119ste Freule 

Op woensdag 11 augustus was het feest in Tzum. De jongens kaatsers Seven Koster, Robin 
Benders, en Jorrit Palma, hebben onder leiding van Johan Koster de Freule partij in 
Wommels gewonnen. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat Tzum de Freule wint. 

 
It wie de earste kear yn de skiednis dat de keatsferiening K.F. Wêz-Wis Tsjom de Villa mei nei 
hûs nimme mocht. Wat in prestaasje fan de jonges!Fannemoarn waarden sy dan ek fan 
herte lokwinske troch wethâlders Caroline de Pee en Nel Haarsma op it gemeentehûs. Mei in 
bakje/frisje en fansels in gebakje waard der yn ‘e riedsseal weromsjoen op de machtige 
keatsdei fan de Tsjommers.  

De froulje Gerbrich Koster en Yannah Palma wienen ek gesellich meikommen fanút Tsjom. Sy 
hellen ferline wike sneon mei harren maat Marrit Wielenga in knappe tredde priis op ‘e Ald 
Meiers party yn Hitsum. 
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Huldiging Freule Partuur 

Zaterdag 11 september zijn de de jongens Steven Koster, Robin Benders, en Jorrit Palma, in 
het zonnetje gezet met de overwinning van de Freule partij in Wommels. Na het officiële 
gedeelte en de bijbehorende cadeau’s was er nog volop feest in de kantine van het Lyntse 
park. 
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Verslag Kind ouder partij op 11 september 

Er waren een mooi aantal kabouters aanwezig met hun ouders. Met soms een traan, maar 
vooral een lach op het gezicht werd er spannend gekaatst bij deze jongste categorie. Wat 
hebben we toch een talent rondlopen op het kaatsveld in Tzum. Alle kabouters hebben 
ontzettend hun best gedaan er kregen allemaal een kleinigheidje. De 2e prijs in de 
verliezersronde was voor Fleur en Stefan Bakker. De 1e prijs in deze ronde was voor Sara en 
Irene Dijkstra. In de winnaarsronde streden Lianne en Lyanne en vaders tegen elkaar. De 
krans was deze dag voor Lyanne en Jan Hoitema. Waarbij de 2e prijs voor Lianne en Henk-
Jan Tolsma was.  

Zaterdag 11 september was het dan zover: de laatste ledenwedstrijd van het seizoen. Na een 
regenachtige ochtend, begon de wedstrijd om 12.00 uur en wel zonder regen!  

In de categorie bij de welpen stonden 5 partuur op papier. Deze parturen kaatsen allemaal 
tegen elkaar en kaatsen deze dag maarliefst 4 keer! Wat waren hier ook spannende partijen 
met 5 eersten gelijk! Alle kaatsers hebben een kleinigheidje gekregen. De parturen met de 
meeste punten waren Else en Hilbrand Bakker en Afke en Anke Zijlstra. Het partuur van Afke 
en Anke Zijlstra ging met de krans naar huis!  

Bij de senioren kaatsen vandaag ook de pupillen en schooljeugd mee. Hier stonden 6 partuur 
op papier en werd er gekaatst met een luchtbal. In 2 pouletjes werd er gekaatst op deze 
mooie zaterdagmiddag. De winnaars van de twee pouletjes streden in de finale tegen elkaar. 
Dit was het partuur van Redmer en Auke van der Meulen en Cornelis Rusticus en Jancko 
Bosch. Na een mooie finale wist het partuur van der Meulen de krans binnen te slepen.  
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Uitslagen van de competitie wedstrijden 

Door de maatregelen zijn er geen punten van het competitie kaatsen bij de Dames en de 
Senioren bijgehouden. 
De jeugd heeft wel een volledige competitie gespeeld den daar zijn wel prijzen uitgedeeld. 

Uitslagen comp. kaatsen: 

1e Ties Hettema (winnaar van de Braaksma wisselprijs) 

2e Redmer van der Meulen 

3e Inke Nore Hiemstra  

4e Doutzen Meppelink 

Verder had Janet Adema de meeste punten van alle ledenwedstrijden, en heeft daarmee de 
Sijbe En Ytje wisselprijs gewonnen. 

De prijzen zijn uitgedeeld bij een gezellige avond, en alle deelnemers kregen nog een  
T shirt  met hun eigen naam er op (zie foto) 

 


