Buurtkaatsen KV. Trije yn ien
Zondag 26 mei werd het buurtkaatsen weer gehouden. In de eerste omloop was er bij de
meeste partijen al vrij snel duidelijk wie er door gingen naar de winnaarsronde. Sjoerd
Hiemstra, Erik Stellingwerf en Tiny Hiemstra wonnen van Janet de Groot, Klaas de Groot en
Ebke van der Valk. Melle de boer, Gerben de Boer en Dooitze de Boer wonnen van hun
buurtgenoten Gerard van der Wal, Jochum Hoekstra en Jeltje de Boer. De strijd tussen
Christiaan Drayer, Dirk de Vries en Jordy de Vries tegen Gyanne Hiemstra Sido Plantinga
en Akkelys Hiemstra werd gewonnen door het partuur van Christiaan. En ook zij waren
daarmee door naar de winnaarsronde. Alleen tussen de parturen van Lammert Miedema en
Hiekie Mensonides was het een spannende wedstrijd, er werd om elk puntje gestreden en
het meetlint was in deze partij niet overbodig. Met 5-5 6-6 aan de telegraaf werd het laatste
puntje gepakt door het partuur van Hiekie.
In de tweede omloop mocht Hiekie het met haar maten Johannes de Ringh en Klaas jan
Bakker opnemen tegen het partuur van Sjoerd Hiemstra. Hiekie c.s. bleken niet opgewassen
te zijn tegen het sterke spel van het partuur van Sjoerd. De partij werd dan ook met 5-1 6-6
gewonnen door het partuur van Sjoerd en zij waren daarmee door naar de finale.
In het perk ernaast streden het partuur van Melle de Boer tegen Christiaan Drayer om een
finaleplekje, met een 4-0 achterstand leek het partuur van Christiaan uitgekaatst te zijn maar
door een tactische wissel van opslag herpakte het partuur van Christiaan zich en kwamen
als verassende winnaar uit de bus.
In de verliezersronde mochten Lammert Miedema, Jacob de Groot en Maaike de Groot het
opnemen tegen buurtgenoten Janet de Groot, Ebke van der Valk en Klaas de Groot. Het
partuur van lammert won met 5-2 6-2 en waren door naar de finale. Om het andere
finaleplekje werd gestreden Door Gyanne Hiemstra c.s. tegen Gerard v.d. Wal c.s. van de
Boerestreek. Deze parturen leken aardig aan elkaar gewaagd maar uiteindelijk trok het
partuur van Gerard aan het langste eind. Door slim spel van Gerard en een goede opslag en
sterk tussenspel van Jeltje en Jochum is de finale in de verliezersronde gewonnen door de
Boerestreek met 5-4 6-4 .
Door een sterke opslag van Christiaan ,en goed werk in het perk en in het tussenspel van
Dirk en Jordy wisten zij in de finale van de winnaarsronde te winnen van Sjoerd, Tiny en
Erik, met een eindstand van 5-2 6-4 heeft het partuur van de Wonneburen de krans
gewonnen op deze mooie zonnige buurtkaatspartij. De partij werd gesponsord door bakkerij
Van der Werf.
Uitslag:
Winaarsronde:
1. Christiaan Drayer
Dirk de Vries
Jordy de Vries

2. Sjoerd Hiemstra
Erik Stellingwerf
Tiny Hiemstra

Verliezersronde:
1. Gerard van der Wal
Jochum Hoekstra
Jeltje de Boer

2. Lammert Miedema
Jacob de Groot
Maaike de Groot

Het winnende partuur. V.l.n.r. Dirk de Vries, Jordy de vries en Christiaan Drayer

