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Nieuws brief mei 2017 KV FLEVOLAND
Verslag en Uitslagen FBA partij Dronten 20 mei 2017
Prachtig kaatsweer en een mooie grasmat waren de ingrediënten die mede de FBA
wedstrijd in Dronten tot een succes maakten. De B klasse met 4 partuur en een individuele
lijst in de A klasse met 6 deelnemers in wisselende samenstelling was een opgave die
historisch laag te noemen was. De afdelings wedstrijd kon door te weinig opgave al geen
doorgang vinden. Jammer want de kaatsers die wel op del lijst stonden hebben een mooie
dag gehad waar met veel inzet om de prijzen gekaatst is. Sterkste bij de A klasse was
Siebren Feenstra die net een puntje voorbleef op Marinus Grond uit Hilversum die weer 2
punten meer bijeen kaatste dan Jacob de Jong die derde werd. In de B klasse was het
partuur van Rob Deinum met drie overwinningen die de 1ste prijs pakte. Sterke uitslag en
opslag was de formule van het winnende partuur. De laatste omloop die tevens beslissend
was voor prijs of premie werd met 5-1 en 6-4 gewonnen van het partuur Piet Bierma die
daardoor 2de werden. Alle kaatsers bedankt voor komst en deelname aan deze
kaatspartij in Dronten.
Uitslag A klasse:
1ste prijs: Siebren Feenstra Dronten 18 p
2de prijs: Marinus Grond
Hilversum 17 p
de
3 prijs: Jacob de Jong
Dronten 15 p
Uitslag B klasse:
1ste prijs: Rob Deinum
Almere
Sieger Siderius Dronten
Wieteke de Jong Dronten

2de prijs: Piet Bierma
Dronten
Johannes Wybenga Dronten
Tom Twerda
Putten

FBA KAATSAGENDA
3 juni Amsterdam FBA afdeling en del alle cat.
10 juni Kaatsheuvel DEL alle cat
20 juni Dronten Midzomeravondpartij aanvang 18.00 uur
24 juni Alkmaar DEL alle cat
8 juli Groningen DEL alle cat
Uitnodiging om op 20 juni de Midzomeravondpartij mee te kaatsen aanvang 18.00 uur.
We maken er met z’n allen weer een mooie avond met spannend kaatsen en een gezellige
nazit. Met A en B klasse, kransen en mooie prijzen. Geef je op bij Kees 0321-313161 of
Sieger - 322419. Plaats: Dronten het veld achter korfbalkantine. Opgave tot maandag 19
juni dag voor de wedstrijd tot 19.00 uur. Kom op tijd dan hoeven we niet in het donker te
kaatsen.
De penningmeester bedankt alle leden voor de vlotte betaling van het lidmaatschap.

