
Âlder-bern partij: folgjend jier wer! 

 

Snein 17 july stie der in âlder-bern partij op it programma fan keatsferiening Hâld Moed. De 

organisaasje hie besletten dat in bern fan de basisskoalle keatse moast mei in âldere persoan fan 

25+. Nei’t de opjefte earst net sa opsjitte woe, slaggei t dochs om 12 partoer op ‘e list te krijen. Der 

waarden trije klassen makke, sadat der yn eltse klasse 4 partoer keatsten.  

De regels waarden by it âlder-bern wat oanpast: it bern moast foarbêst opslaan en it perk wie yn twa 

parten ferdield. It bern stie yn it foarste part en de foarminst opslagger fan de tsjinpartij – de âldere 

dus – moast foarby it foarste part opslaan.  

Yn de A-klasse de bettere bernekeatsers mei ek in goeie âldere keatser. Yn dizze klasse waard mei in 

gewoane keatsbal keatst. Thea keatste mei heit Frits, Gjalt mei omke Yde, Minke mei heit Jouke en 

Hindrik mei buorman Emke. Der wiene spannende partijen, werby’t opfallend wie dat de grutten sa 

no en dan hiel fier útsloegen, mar dat dat net de trochslach joech. Minke wûn fan Hindrik en Thea 

wûn fan Gjalt. Yn de twadde omloop koene Hindrik en Emke net ien earst pakke, trochdat beide 

keatsers in soad bûten sloegen. Thea wûn opnij. Gjalt wist fan Minke te winnen en yn de leste 

omloop wist Gjalt wer te winnen, no fan Hindrik. Thea wûn ek de leste partij, sadat de krânse nei de 

famylje Hylkema gie. Gjalt en Yde krigen de twadde priis. 

Yn de B- en C-klasse waard keatst mei in plestik, licht baltsje en de âlderen hiene net in want oan. 

Gjin boppeslaggen hjirre, dêr wie it baltsje te licht foar. Mar wol moai keatsen, mei sa no en dan 

spannende partijen. 

Yn de B-klasse keatsten Reinder mei mem Eelkje, Gaiske mei mem Geartsje, Esmée mei heit Mark en 

Roy mei buorman Anne Bauke. Yn de earste omloop mochten broer en sus dalik tsjinelkoar. Roy en 

Anne Bauke wiene dúdlik better yn foarm en hoe’t Mark ek besocht Anne Bauke en syn soan fan de 

wiis te bringen, dat slagge net. By Reinder en Gaiske gie it earst gelyk op, mar alle kearen as der in 6-

6 oan de telegraaf hong wist Gaiske it te winnen. Sa gie de winst nei Gaiske. Yn de twadde omloop 

kaam Esmee der net oan te pas tsjin Gaiske en Roy wist ek wer makkelik te winnen fan Reinder. Sa 

wie der in echte finale yn de tredde omloop: Gaiske tsjin Roy. Opnij wist Gaiske op krusiale stannen 

hyltyd it punt te pakken en sa gie de oerwinning nei Gaiske. By Esmée en Reinder gie de winst nei 

Reinder. 

Yn de C-klasse sieten de jongste en de âldste dielnimmers. Sietske keatste mei pake Jehannes en 

Durkje mei pake Willem. Fierder noch Mirthe mei mem Maaike en Winde mei heit Marius. Yn de 

earste omloop wûn Sietske fan Mirthe. Pake Jehannes liet sjen dat er noch fluch is en de ballen noch 

hiel goed reitsje kin. Pake Willem die net foar him ûnder en wist mei pakesizzer Durkje te winnen fan 

Winde en Marius. Dêrnei keatste Sietske tsjin Winde. Dat waard in moaie partij en Winde liet sjen dat 

se in protte leard hat op de trening fan juf Wiljo. Se sloech in pear kear hiel moai ut! Mar se koe it 

dochs net rêde tsjin Sietske. Ek Mirthe sloech prachtich út sa no en dan, mar Durkje en har pake 

wiene echt sterker. Sa krigen we ek by dizze keatsers in echte finale. Net samar in finale, in echte 

famyljestriid! It wie in prachtich gesicht, beide partoeren woene fansels net fan elkoar ferlieze en de 

pakes wiene noch fanatiker as de bern! It gie earst wat dreech mei Sietske, mar doe’t pake har in 



mars beloofde as se in moaie keats slaan soe, lei der samar in keats! It gie gelyk op, mar Durkje en 

pake Willem wisten op in bepaald stuit troch te drukken en de wedstryd te winnen.  

It wie in prachtich keatsfeest, mei leuk keatsen mar foaral ek in protte gesellichheid. Dat it waar 

meiwurke wie in tafaller, want de foarsizzings wiene net bêst. Gelokkich hold Pluvius him koest oant 

Geartsje Fokkema om 3 oere middeis de lêste prizen útdield hie. Dêrnei koe er syn wetter mar falle 

litte en dat die er dan ek…. 

 

De útslach: 

A-klasse: 

1. Thea en heit Frits  21 punten 

2. Gjalt en omke Yde  18 punten 

3. Minke en heit Jouke  15 punten 

4. Hindrik en buorman Emke 8 punten 

B-klasse: 

1. Gaiske en mem Geartsje 21 punten 

2. Roy en buorman Anne Bauke 15 punten 

3. Reinder en mem Eelkje  10 punten 

4. Esmée en heit Mark  5 punten 

C-klasse: 

1. Durkje en pake Willem  21 punten 

2. Sietske en pake Jehannes 17 punten 

3. Winde en heit Marius  12 punten 

4. Mirthe en mem Maaike  9 punten 


