
Hille Couperus 

koning te Morra 
De pas opgerichte kaatevereniging 

Warber bliuwe te Morra hield caterdag 

dag een wedstrijd voor dertig uitgenodigde 

digde spelers van de CKB Hille Couperus 

rus uit Franeker behaalde de konlngsprüs 

prüs en hij won de wedstrijd die goed 
georganiseerd was samen met lijn 

broer Eppie Couperus uit Tzum en Jan 

Fosseth uit Achlum 

Dit drietal heeft het overigens beslist 

niet gemakkelijk gehad In de eerste 

omloop kwamen ze tegen W Bosma 
Leeuwarden die was bjjgeloot voor 

Willem Merkus Beetgumermolen A 

Stienstra Berlikum en D Post Wierum 
zelfs met 3 om 5 achter maar ze wonnen 

nen tenslotte op de stand 5 � 5 en 2 � 6 

In de tweede omloop ging het ook niet 

van een leien dak je Tegen A Brandsma 
St Pancras D Dijkstra Leeuwarden 
en Tj Dijkstra Harlingen kwam men 
met 2 om 4 achter maar dit drietal 

verloor op 5 om 4 en 6 � 4 Samen met 

hen kwamen op de drie S Haarsma 
Minnertsga J Holwerda Lioessens en 

Joh van der Wal Franeker en I Dükma 

ma Niawier P Wiersma Oosterbierum 

rum en Joh de Vries Achlum Deze 

laatste twee parturen speelden in de 

halve finale een weinig spannende party 

ty Het trio Haarsma was overwegend 
sterker en won op 5 � 0 en 6 � 6 

De finale was zeer spannend ondanks 
het feit dat het trio Couperus een voorsprong 

sprong van twee spel wist te nemen 
Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt 

merkt dat driemaal op 6 � 6 een eerst 

werd behaald Toen zette de tegenpartij 
de achtervolging in en merkwaardig genoeg 

noeg wist men ook drie keer op 6 � 6 een 
eerst te bemachtigen Hille Couperus 
wist echter tijdig het gevaar te keren 
en op de stand 4 � 4 en 6�6 plaatste hi 
een zitbal om vervolgens op 5 � 4 en 
6�0 de partij met een bovenslag uit 
te maken Er was veel publiek Uitslag 
1 H Couperus Franeker E Couperus 

rus Tzum en J Posseth Achlum 2 S 

Haarsma Minnertsga J Holwerda 
Lioessens en Joh v d Wal Franeker 
3 I Dükma Niawier P Wiersma 
Oosterbierum en Joh de Vries Achlum 

lum De prüs voor de beste kaatser van 
het premiewinnende partuur ging naar 


