
Wommels stijgt boven zichzelf uit 
Door Gerrit Kloosterman 

WOMMELS - Net voor de 

belangrijkste wedstrijd van 
het jaar werd het jongenspartuur 

genspartuur Wommels een 
eenheid en gisteren steeg 
het boven zichzelf uit De 

belangrijkste en meest 
prestigieuze kaatspartij in 

eigen woonplaats winnen 
geeft minimaal voor een 
half jaar ’eeuwige 

roem’ 

Kees Adema Hendrik Engbrenghof 

brenghof en Jacob Klaas 
Haitsma alle drie 16 jaar 

overtroffen zichzelf op de 

99ste editie van het in de 

leeftijdscategorie 14-16 

jaar belangrijkste eendaagse 

se monstertoernooi de 

Freulepartij 
Zaterdag begon voor Wommels 
al een beetje de victorie met 
een triomf op de afdelingswedstrijd 

strijd in Witmarsum De kwaliteiten 

teiten van het jongenspartuur 
waren er alleen kwam het er 

lange tijd niet uit Gisteren 
toonde Jacob Klaas Haitsma bestand 
stand te zijn tegen de druk Die 

was groot want voor de finale 

was bijna heel Wommels uitgelopen 

lopen Haitsma ranselde de ene 
na de andere bal boven Kees 
Adema toonde zich onder de 

moeilijke omstandigheden er 

stond de hele dag een stevige 
bries een degelijke opslager en 

voor Hendrik Engbrenghof gold 
hetzelfde 

Wellicht was er voor de finale 

even angst voor Witmarsum 
het jongenspartuur waar Wommels 

mels dit seizoen steeds tegen 
ten onder was gegaan Die mogelijke 

gelijke angst werd snel omgezet 
in een stijgend zelfvertrouwen 
zoals de hele dag het geloof in 
eigen kunnen aanwezig was De 
cijfers staafden dat in vijf partijen 

tijen hadden ze slechts zes eersten 

sten tegen gehad 

Daar stond weer tegenover dat 
Witmarsum had laten zien over 
veel mentale veerkracht te beschikken 

schikken De eerste partijen 
werden moeizaam gewonnen 
maar in de derde omloop leek 

een van de zes favorieten 

vroegtijdig te sneuvelen toen 
het door het sterk voor de dag 
komende Easterein op een 5-1 

achterstand werd gezet Maar 

’met de dood in 
ogen’ kwam bij 

Witmarsum en vooral bij 
Herman 

man Sprik het beste boven en 

werd na een enerverende inhaalrace 

haalrace de partij alsnog ge- 

Toch moest het bij Witmarsum 
te veel van Herman Sprik komen 

men die in de finale niet kon excelleren 

celleren Witmarsum maakte te 

veel opslagfouten terwijl Wommels 
mels nagenoeg foutloos was 
Een belangrijke slag viel op 3-1 

en 6-6 toen Herman Sprik voortreffelijk 

treffelijk opsloeg maar Haitsma 
de bal met de stuit net een meter 

ter voorbij de kaats wist te krijgen 

gen Op 5-2 en 6-6 sloeg Geert 
Sprik de kaats niet voorbij en 

konden de Wommelser local 

hero’s in hun eigen kaatsarena 
met een woeste vreugdedans 

uiting geven aan de vreugde 

Talenten kwamen bovendrijven 

ven zoals Johan van der Meulen 

len van Broeksterwoude Hij 

moest te veel werk opknappen 
en dat wreekte zich in de halve 
finale tegen Witmarsum dat 

slechts een eerst toestond Van 
der Meulen is een talent dat de 

KNKB mag koesteren Zoals hij 

de partij tegen Mantgum in de 

vierde omloop alsnog naar zijn 
hand zette was indrukwekkend 
Op 5-4 en 6-6 plaatste hij een 
prachtige zitbal In het beslissende 

sende eerst maakte hij met zijn 

sterke opslag koelbloedig het 

karwei af 

Woinmels was gisteren een partuur 

tuur met mentaliteit gekoppeld 
aan goed kaatsen Franeker 
kwam in de halve finale voor 

maar op 2-1 en 6-6 werd Marco 
Seepma bestraft wegens overlopen 

lopen waarna hij op 2-2 en 6-6 

pech had met een opslagbal die 

net achter de kwaadlijn viel Die 

klap kwam Franeker niet te bo- boven 

ven Vooral Jacob Klaas Haitsma 

ma trok daarna de partij naar 
zich toe Het zesde bordje 
kwam met twee bovenslagen 
de laatste op 5-3 en 6-4 grotendeels 

deels op conto van Haitsma 

Wommelser Jacob Klaas Haitsma in actie tijdens de finale tegen Witmarsum Foto’s LC van Lingen 


