Kv. Trije yn Ien organiseerde Pearke keatsen
Op zondag 14 juni werd er in Gaast pearkegekeatst. Met 13 partuur was er een mooi opgave en met
een stralende zon was de kaatsdag compleet.
In de eerste omloop mochten Anne Thomas en Froukje Oostenveld het opnemen tegen Meindert
Attema en Akkelys Hiemstra. Deze eersten wonnen de partij met 5-4 6-6. Jildert Stellingwerf en Tiny
Hiemstra speelden tegen Abe Ringnalda en Trijntje Hoekstra. Deze partij werd overtuigend
gewonnen door Jildert en Tiny met 5-1 6-4. In het perk ernaast was de strijd ook niet heel spannend,
Hendry Steigenga en Sabine Drayer wonnen met 5-0 6-6 van Jan Stellingwerf en Wietske Buma. In
het vierde perk was er een heuze familiestrijd, Melle en Aukje de Boer kaatsten tegen Dooitze de
Boer en Ruth Stellingwerf. Dooitze de Boer won met Ruth de partij van zijn ouders met 5-2 6-4.
Gerben de Boer en Jeltje de Boer mochten het opnemen tegen Pieter van der Valk en Gyanne
Hiemstra. Pieter en Gyanne pakten de winst met 5-2 6-6. De laatste partij in de eerste omloop ging
tussen Gerard van der Wal en Joukje Hoekstra tegen broer en zus Christiaan Drayer en Brenda
Drayer. Christiaan en Brenda wonnen met 5-1 6-4.
In de tweede omloop in de winaarsronde mochten Lammert Miedema en Hiekie Mensonides, die
een staand nummer hadden, het opnemen tegen Anne Thomas en Froukje Oostenveld, die hier
overtuigend de winst pakten met 5-2 6-0. Jildert Stellingwerf en Tiny Hiemstra mochten tegen
Hendry Steigenga en Sabine Drayer kaatsen, maar bleken niet opgewassen tegen het spel van Hendry
en Sabine, zij wonnen met 5-0 6-0. Ook de andere partij was niet heel spannend, met 5-0 6-4 wonnen
Pieter van der Valk en Gyanne Hiemstra van Dooitze de Boer en Ruth Stellingwerf.
In de verliezersronde mochten Lammert en Hiekie het nu opnemen tegen Meindert Attema en
Akkelys Hiemstra, deze strijd werd gewonnen door Meindert en Akkelys met 5-2 6-4. Abe Ringnalda
en Trijntje Hoekstra speelden tegen Jan Stellingwerf en Wietske Buma, Jan en Wietske pakten hier de
winst. Melle en Aukje de Boer mochten het nu opnemen tegen hun andere zoon en hun dochter,
Gerben en Jeltje de Boer. Ook nu konden vader en moeder het niet winnen en pakten Gerben en
Jeltje de winst met 5-1 6-6.
In de derde omloop werd er gekaatst om de finaleplekjes. In de winnaarsronde eisten Christiaan en
Brenda Drayer de eerste finaleplek op door te winnen van Anne Thomas en Froukje Oostenveld met
5-2 6-0. Om de andere finaleplek werd gestreden door Hendry Steigenga met Sabine Drayer en Pieter
van der Valk met Gyanne Hiemstra. Deze spannende strijd werd gewonnen door Hendry en Sabine.
Om de finaleplekken in de verliezersronde werd er gekaatst door Gerard van der Wal en Joukje
Hoekstra tegen Meindert Attema en Akkelys Hiemstra. Deze spannende partij werd gewonnen door
Meindert en Akkelys met 5-5 6-4. Jan Stellingwerf en Wietske Buma kaatsten om een finaleplek
tegen Gerben en Jeltje de Boer. Jan en Wietske bleken niet opgewassen tegen broer en zus De Boer.
Gerben en Jeltje gingen door naar de finale door te winnen met 5-2 6-0.
Rond 5 uur was het dan tijd voor de finales. In de verliezersronde werd er niet heel spannend
gekaatst. Meindert en Akkelys bleken uitgekaatst en konden het in deze partij niet winnen van
Gerben en Jeltje de Boer. Gerben en Jeltje gingen er met de eerste prijs van door.

In de finale in de winaarsronde werd er wel heel spannend gekaatst tussen Christiaan en Brenda
Drayer tegen hun zus Sabine en haar maat Hendry. De beide parturen bleken goed tegen elkaar
opgewassen want het werd zelfs alles aan de hang. Het laatste puntje werd gepakt door Christiaan
en Brenda Drayer, die daardoor de kransen mee naar huis mochten nemen.
Deze partij werd gesponsord door Louis Anne de Vries en Kearneys hair & make-up te Workum.

