23e FRANS TWIJNSTRA MERKE PARTIJ 2017
Gaast/Ferwoude - Vrijdag 7 juli 2017 was het weer zover. Er werd weer gestreden om de 23e Frans
Twijnstra Merke Partij op de Boppeslach in Gaast. De belangrijkste partij van het jaar die ieder jaar
tijdens het dorpsfeest wordt georganiseerd. De sponsoren van deze partij waren Nota
Wapeningsstaal B.V. uit Bolsward en De Boer RVS uit Makkum. Zij hebben de mooie kransen en
bekers ter beschikking gesteld. Het zonnetje scheen vrijwel de gehele dag en het was soms drukkend
warm. Er stonden 13 parturen op de lijst, wat een zeer goede opgave betrof. Rond de klok van half 5
werden na het zingen van het fries volkslied de finales gespeeld. De finale van de verliezersronde
werd gespeeld tussen de parturen 5 (Jan Stellingwerf) en 13 (Meindert Attema). Het spel was snel
gespeeld en het was duidelijk dat het partuur van Meindert Attema de sterkste was. De uitslag was
5-0 6-4. De finale van de winnaarsronde was daarin tegen bloedstollend. In de finale namen de
parturen 12 (Hendry Steiginga) en 7 (Gerben Stellingwerf) het tegen elkaar op. Vrijwel de gehele
wedstrijd stond het partuur van Gerben Stellingwerf voor en zij hadden als eerste vijf borden aan de
telegraaf hangen. Het partuur van Hendry Steiginga had toen nog maar 3 borden. Na een aantal
goede slagen van Hendry en wat goede opslagen van Maaike was uiteindelijk de stand 5-5 geworden.
Toen deze stand was bereikt maakte het partuur van Hendry geen fouten en wonnen ze met 5-5 6-0.
Door zijn goede op en uitslag is Hendry Steiginga door de wedstrijdleiding uitgeroepen tot de Koning
van de Frans Twijnstra Merke Partij 2017. Een overzicht van de uitslagen staat hieronder weergeven.
1e prijs winnaarsronde:
Hendry Steigenga
Jacob de Groot
Maaike de Groot

1e prijs verliezersronde:
Meindert Attema
Gyanne Hiemstra
Sabine Drayer

2e prijs winnaarsronde:
Gerben Stellingwerf
Sierd Henk Stellingwerf
Heline Koning

2e prijs verliezersronde:
Jan Stellingwerf
Edzer Hiemstra
Christian Koning

3e prijs winnaarsronde:
Dooitze de Boer
Johannes de Ringh
Trijntje Hoekstra
3e prijs winnaarsronde:
Auke Geert Ybema
Wietse Adema
Joukje Hoekstra

v.l.n.r. Jacob de Groot, Hendry Steiginga en Maaike de Groot

