Koninginnetitel tijdens de Huizumer Cup-dag 2018 voor Manon Scheepstra.
Huizum. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht afgewisseld met wat bewolking en
een zacht briesje vormde sportpark “Nijlan” in Huizum op zondag 22 juli 2018 het strijd toneel voor zowel de dames
als heren hoofdklas. Kaatsvereniging O.G. Huizum had weer alle registers open getrokken om van de Huizumer CupDag weer een succes te maken. In tegenstelling tot de eerste 2 edities waar de dames en heren in een speelveld
kaatsten hadden zij dit jaar elk hun eigen arena. Onder leiding van de heer D. Wierstra gingen 8 formaties bij de
dames met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Bij de heren was de leiding in handen van de heer H. van
der Zee en betraden in totaal 10 formaties de arena. Ondanks dat de droogte al weken aanhoud lag het veld er nog
prima bij en waren beide arena’s omkleed met de reclame borden. Met veel publiek om de lijnen van de velden
stuurden de dames en heren opslager om klokslag 11:00 de eerste ballen richting de perken.
Andrea Kroes bracht als eerste de bal richting het perk. Zij betrad de arena samen met Sigrid de Jong (vervangster
van Aluca Bouma) en Ymkje Yntema. Zij stonden op de eerste lijst in Huizum tegenover het partuur van Tineke
Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het werd een prachtige strijd waarin Andrea en haar maten goed van start
gaan en het eerste bordje op de 6-4 weten te bemachtigen. De telegraaf keert al weer snel terug in balans door goed
opslag werk van Tineke zelf zij weet de kaats te behouden op de 1-0 0-6. Beide formaties zijn zeer aan elkaar
gewaagt en verdelen om en om de bordjes. Sigrid slaagt er in om hun partuur weer aan de leiding te brengen als zij
er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-1 6-4. Lang kan de formatie van Andrea niet van hun voorsprong
genieten want ditmaal weet Sandra een bordje te verzilveren als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op
de 2-1 4-6. In een zeer zwaar bevochten eerst mag Tineke de bal op de 2-2 6-6 naar het perk sturen als zij het vizier
niet op scherp heeft staan en de bal buiten plaatst neemt partuur Andrea de leiding weer in handen. Beide parturen
geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Tineke weet samen met Sandra en Louise gelijk de achtervolging in te zetten
en zij komen weer op gelijke hoogte door goed opslag werk van Tineke als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-2 26. Het zevende te verkaatsen eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Beide parturen halen
alles uit de kast om het bordje te bemachtigen het dient uiteindelijk te worden beslist op de 3-3 6-6. Als Andrea de
bal zo naar het perk weet te sturen dat Louise deze tot een kwaadslag weet te verwerken gaat het bordje naar
Andrea, Sigrid en Ymkje. Het blijft een prachtige strijd waarin ditmaal Tineke met haar opslag het perk van Sigrid en
Ymkje zo moeilijk weet te maken dat Sigrid er op 4-3 6-6 niet lekker in de bal stapt en deze over de kwaadlijn vliegt.
Het vijfde bordje verschijnt vervolgens als eerste aan de zijde van partuur Tineke als zij weet te voorkomen dat
Ymkje de kaats weet te passeren op de 4-4 4-6. Het laatste te verkaatsen eerst dient nog wel op de 6-6 te worden
beslist. Tineke weet haar partuur naar de 2de lijst te leiden als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-5 6-6.
De formatie van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra komt op de eerste omloop in actie tegen Anne
Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers. Het eerste bordje aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur
Nynke te hangen als de opgeslagen bal van Anne Berber op de 6-2 over het perk heen vliegt. Het begin van deze
partij is voor Nynke, Wiljo en Marrit zij weten kort daarna de voorsprong te verdubbelen als ditmaal Nynke de bal zo
naar het perk weet te brengen dat Jildou er op 1-0 6-2 niet in slaagt om de kaats te passeren. Anne Berber, Lotte en
Jildou proberen het wel degelijk maar het krachtverschil lijkt te groot te zijn. Voor de 3de keer op rij weet de formatie
van Nynke een bordje binnen te halen als zij zelf een zitbal weet te plaatsen op de 2-0 6-4. In een laatste poging het
tij te keren ruilen Anne Berber en Jildou nog van opslag maar ook dit mag niet baten want als de opgeslagen bal van
Jildou buiten het perk beland op de 3-0 6-2 loopt het verschil op naar de 4-0. De strijd is dan gestreden want voor de
5de keer op rij is het Nynke met Wiljo en Marrit die het bordje weten te bemachtigen door een ditmaal een zitbal van
Nynke op de 4-0 6-0. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog wel een 6-6 aan de telegraaf maar is het Nynke
die haar partuur naar de 2de lijst weet te brengen met een prachtige zitbal op het perk van Lotte en Jildou.
In de 3de wedstrijd op de eerste lijst van deze Huizumer Cup Dag 2018 staat Anne Monfils samen met Margriet
Bakker en Harmke Siegersma tegenover Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het werd de
spannendste partij van de dag bij de dames. Het werd een prachtige strijd tussen 2 parturen die zeer aan elkaar
gewaagt bleken te zijn. Het eerste verkaatste bordje dient gelijk op de 6-6 te worden beslist als het perk van Marte
en Martzen de kaats weet te passeren nemen zij de leiding. De telegraaf komt al snel weer in balans als ditmaal
Harmke de bal over de boven laat vliegen op de 0-1 6-4. De strijd is er niet minder om voor de 2de keer in 3 eersten is
daar de 6-6 en het is voor de 2de keer Harmke die er in slaagt om een bordje binnen te halen als zij de boven weer
weet te vinden. Het blijft stuivertje wisselen in het binnen halen van eersten want ditmaal laat Marte even zien dat

ook zij de boven weet te vinden als zij hun 2de eerst weet binnen te halen op de 2-1 2-6. Elly weet met haar maten
vervolgens de leiding weer in handen te nemen als het perk van Marte en Martzen de bal over de boven doet vliegen
op de 2-2 4-6. Het lijkt er vervolgens op dat de formatie van Elly de touwtjes even in handen weet te nemen als weer
het perk van zich af weet te slaan en ditmaal Marte de boven vind op de 2-3 6-6. Anne weigert met Margriet en
Harmke de strijd te staken en weet zich terug te knokken in de wedstrijd als zij zelf de bal voor de kaats weet te
keren op de 2-4 6-4. De spanning keert zelfs volledig terug in de partij als de telegraaf weer in evenwicht komt op de
4-4 door goed werk van Anne in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-4 6-2. De partij lijkt
vervolgens in het voordeel van Anne en haar maten te vallen als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Beide
formaties halen echter alles uit de kast om de 2de lijst te kunnen bereiken en met het passeren van de kaats op de 54 4-6 weet Martzen hun 5de bordje binnen te halen. Wie er naar de 2de lijst van de Huizumer Cup Dag zal gaan moet
gaan blijken in het laatste te verkaatsen eerst. Beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten waardoor de
beslissing valt op een volle telegraaf de 5-5 6-6 en als Anne de bal dan niet goed richting het perk stuurt en deze
buiten het perk valt gaat partuur Elly naar de 2de lijst.
Als laatste komt Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra in actie op de eerste lijst en zij staan tegenover
Amarins de Groot, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg. Ilse weet het eerste bordje aan de telegraaf te hangen
door goed werk in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 6-4. De formatie van Amarins weet
vervolgens een 2-6 voorsprong te nemen maar slagen er niet in om dit vast te houden want via 2 zitballen van Ilse
komt de telegraaf uit op de 6-6 en als Amarins het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst
op de 1-0 6-6 loopt het verschil al op naar de 2 eersten. Ondanks verwoedde pogingen om het tij te keren van
Amarins, Mintje en Ineke weet Ilse de voorsprong verder uit te bouwen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-0
6-4. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want voor de 4de keer op rij gaat het eerst naar partuur Ilse als ditmaal
Sjanet de kaats weet te passeren op de 3-0 6-4. Via een snel verkaatste eerst weet wederom Ilse de voorsprong uit
te bouwen als zij met haar opslag op de 4-0 6-0 weet te voorkomen dat Mintje de kaats weet te passeren. Als de
opgeslag bal van Amarins op de 5-0 6-2 buiten het perk valt gaat Ilse met Sjanet en Manon als laatste naar de 2de
lijst.
De overgebleven formaties op de 2de lijst van deze Huizumer Cup-dag bij de dames gingen de strijd om de finale
tickets. De verliezende formaties mochten het nog een keer proberen in de strijd om de 3de of niets. Als eerste was
er de strijd tussen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Annelien Broersma (vervangster van Louise Krol) en de formatie
van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Louise Krol gaf aan dat ze zeer veel last had van haar
schouder en nadat ze overlegt hadden werd besloten dat Louise zich terug zou trekken waarna de zoek tocht naar
een vervangster kon beginnen aangezien Annelien op het veld was werd deze benaderd en nadat zij haar spullen had
opgehaald ze woont in Leeuwarden nam zij de plek in van Louise in het achter perk. Tineke weet met haar maten
goed van start te gaan als zij in het eerste zwaar bevochten eerst het perk van Wiljo en Marrit met lege handen
achterlaat op de 6-6. Nynke probeert met haar maten de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand verder
oplopen door goed werk van Annelien als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 6-2. De strijd lijkt
vervolgens echt op gang te komen als Nynke er in slaagt om de spanning terug te brengen als zij met haar opslag
weet te voorkomen dat Annelien de kaats weet te passeren op de 2-0 2-6. De telegraaf keert echter niet terug in
evenwicht als ditmaal Sandra de bal over de boven stuur op de 2-1 6-2 en daarmee nemen zij een 3-1 voorsprong en
lijkt een kleine sensatie in de lucht te hangen want Nynke en haar maten zij goed op dreef dit seizoen met 6 vrije
formatie overwinningen. In een zwaar bevochten eerst mag Nynke de bal op de 3-1 6-6 naar het perk sturen als zij er
niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen is het verschil opgelopen naar de 4-1. De strijd lijkt te zijn
gestreden als wederom Nynke er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze weer buiten valt
op de 4-1 6-2. In een laatste poging om de partij te doen kantelen neemt partuur Nynke maatregelen Wiljo gaat voor
van best op en Nynke neemt plaats in het voorperk en het lijkt even resultaat op te leveren als Wiljo in het
tussenspel op de goede plek staat en de bal tot in het werk weet te retourneren op de 5-1 0-6. De spanning loopt
vervolgens nog verder op als ditmaal Tineke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te doen vallen op de 5-2
2-6. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verschijnt weer een 6-6 aan de telegraaf en lijkt het bordje als nog
naar partuur Nynke te gaan maar als zij in het tussenspel de bal verkeerd raakt en deze over de kwaad vliegt gaat
partuur Tineke als eerste naar de finale in Huizum.
Wie er beslag gaat leggen op het 2de finale ticket moet gaan blijken uit de onderlinge strijd tussen Elly Hofman,
Marte Altenburg en Martzen Deinum en de formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het

beloofd een mooie strijd te gaan worden want ook hier verschijnt gelijk de 6-6 maar als Sjanet er in slaagt om de
kaats te passeren nemen zij de leiding. Beide parturen zijn goed van start gegaan want voor de 2de keer op rij is daar
de 6-6. Met een prachtige boven slag weet Manon de voorsprong te verdubbelen. De spanning keert terug in de
partij als ditmaal Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 0-2 6-2. Spanning
zit er volop in de verkaatste eerste want voor de 3de keer in vier verkaatste bordjes is daar weer de 6-6. Elly weet de
bal zo naar het perk te sturen dat Sjanet er niet in slaagt om deze goed te verwerken en deze over de kwaad vliegt.
Elly, Marte en Martzen slagen er niet in om de leiding over te nemen en komen door een passeerslag van de kaats
van Sjanet op de 2-2 4-6 weer op achterstand. Het partuur van Ilse slaagt er vervolgens in om de voorsprong uit te
bouwen naar de 2-4. De strijd lijkt volledig te zijn gekanteld in het voordeel van partuur Ilse als zij als eerste het 5de
bordje weten te bereiken door een retourslag tot in het perk van Ilse op de 2-4 2-6. Elly weet met Marte en Martzen
geen passend antwoord meer te vinden en moeten de handdoek gooien op de 2-5 0-6 als Sjanet de bal dan over de
boven laat vliegen.
Voordat de finalisten van deze 2018 editie van de Huizumer Cup-Dag de arena betraden was er eerst nog de strijd
om de 3de prijs of niets. Hier in stond Nynke Sybrandy met haar maten Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra tegenover
Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het eerste verkaatste eerst beloofde een prachtige strijd want
gelijk halen beide parturen alles uit de kast en blijven gelijk opgaan tot aan de 6-6 als Nynke er niet in slaagt om de
bal binnen het perk te plaatsen komt het bordje in handen van partuur Elly. De telegraaf keert al weer snel terug in
balans door goed werk vanuit het voorperk van Wiljo als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-4. De strijd blijft
volop in de partij want beide blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor de 2de keer in 3 eersten dient
de beslissing te vallen op de 6-6. In een prachtige trik trak situatie weet uiteindelijk Wiljo aan het langste eind te
trekken als zij de kaats weet te passeren op de 1-1 6-6. Elly weet samen met Marte en Martzen weer aan te sluiten
als zij zelf een zitbal weet te plaatsen op de 2-1 2-6. Zij slagen er niet in om de partij naar hun hand te zetten en zien
een zwaar bevochten eerst in handen komen van Nynke en haar maten als Nynke het perk van Marte en Martzen
met lege handen achter weet te laten op de 2-2 6-6. Het verschil loopt vervolgens op door goed werk van Marrit in
het perk zij laat van uit het achterperk de bal over de boven vliegen op de 3-2 6-0. Elly weigert met haar maten de
handdoek te werpen en weten dankzij Martzen nog een 3de eerst uit het vuur te slepen als zij de bal voor de kaats
weet te keren op de 4-2 0-6. Zij kunnen daarmee echter niet voorkomen dat het 5de eerst aan de telegraaf als eerste
in handen komt van partuur Nynke door weer een bovenslag van Marrit ditmaal op de 4-3 6-4. De partij lijkt aan het
einde te zijn op de 5-3 6-2 als Martzen de bal kwaat slaat maar dan blijkt dat Nynke heeft overgelopen waardoor het
nog 5-3 6-4 gaat worden als vervolgens Wiljo de opslag even overneemt en de bal over het perk heen doet vliegen
keert de spanning nog een keer terug op de 5-3 6-6. Het is Wiljo die op de goede plek staat in het tussenspel en de
bal tot in het perk weet te retourneren en daarmee als nog de 3de prijs in Huizum veilig weet te stellen.
Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Annelien Broersma beginnen in de finale van deze Huizumer Cup Dag aan de
opslag en zij staan tegen over Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het is Manon die deze finale open
weet te breken als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 0-6. De strijd lijkt daarna echt op gang te komen als
voor het eerst een bordje op de 6-6 moet worden beslist in deze finale maar wederom is het Manon Scheepstra die
het eerst weet binnen te halen voor haar partuur als zij ditmaal de bal voor de kaats weet te keren. Tineke, Sandra
en Annelien proberen het wel degelijk maar slagen er niet in om een passend antwoord te vinden waardoor het
verschil oploopt als weer Manon op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 0-6. Het
blijft eenrichting verkeer in het binnen halen van eersten want voor de 4de keer in deze finale is Manon er weer als
eerst bij om de bal voor de kaats te keren op de 0-3 4-6. De formatie van Tineke haalt alles er uit wat er in zit maar
het blijkt niet genoeg te zijn want de finale is gespeeld als Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal
buiten het perk plaatst op de 0-4 4-6. Ilse, Sjanet en Manon komen niet meer in de problemen en het is Ilse die de
partij beslist met een prachtige zitbal op de 0-5 4-6. Het is voor de derde keer op rij dat Ilse en Manon de partij
weten te winnen met 3 verschillende voorinsen. Eerst met Sjoukje in 2016, in 2017 met Wiljo en nu in 2018 met
Sjanet.
Kaatsvereniging O.G. Huizum heeft ook een koninginneprijs bij de Huizumer Cup Dag en na over leg in de
betreffende commissie werd Manon Scheepstra uitgeroepen tot Koningin van deze dag.

Uitslag van Huizum:
1e prijs:
Ilse Tuinenga

Berlikum

Sjanet Wijnia

Wommels

Manon Scheepstra(K)

Huizum

2de prijs:
Tineke Dijkstra

Wjelsrijp

Sandra Hofstra

Wjelsrijp

Annelien Broersma

Leeuwarden

3de prijs:
Nynke Sybrandy

Huizum

Wiljo Sybrandy

Leeuwarden

Marrit Zeinstra

Groningen

