
    

 

 

ALD-MEIERS PARTIJ VERSLAG 2010 

 

 

Nadat de voorzitter van de Ald Meierscommissie iedereen welkom heeft geheten, vermeld ze dat de 
Ald Meierscommissie voor het 2e jaar zelfstandig functioneert. Natuurlijk kan deze gebeurtenis niet 
plaatsvinden zonder de goede medewerking van kaatsvereniging KV “De Eendracht”.  

Deze dag staan er 21 parturen op de lijst. Van een neergaande spiraal is in deze categorie gelukkig 
geen sprake. Op 28 april werd er tijdens een KNKB presentatie een nieuwe prijs voor meisjes/dames 
werd geïntroduceerd, namelijk de “Fjouwer Wimpels”. Om deze prijs te bemachtigen moet je de Ald 
Meierspartij, het NK-dames, de Frouljus PC en de Jonge Fammen Partij winnen. Deze prijs werd dit 
jaar voor het eerst uitgereikt aan Fenna Zeinstra. 

De heer Seerden is dit jaar ook van de partij. Hoewel hij vorig jaar had vermeld dat hij er dit jaar niet 
aanwezig zou zijn ivm zijn 70-jarige leeftijd, kon hij het echter niet laten. Hij heeft wederom laten 
weten dat dit nu echt zijn laatste jaar zou zijn dat hij aanwezig is. 

Op het kaatsveld staat er dit jaar voor het een nieuw bord waarop de namen staan vermeld van alle 
prijswinnaars uit de vorige edities van de Ald Meierspartij. 

Voor mensen die graag de DVD van vorig jaar willen bestellen kunnen hiervoor een mailtje sturen 
naar dhr Jochem Politiek; j.politiek@hitzum.com 

De voorzitter geeft aan dat iedereen na de partij welkom is om na te praten. Dit kan onder genot van 
een hapje en een drankje met livemuziek.  

De dag begon mooi, stralende blauwe lucht en een prachtige zon. Het beloofde een enerverende dag 
te worden! 



 

 

 

 

Aanvang 1e omloop 10:00 uur 

 

1. Buitenpost – 2. Easterlittens  
De eerste 4 bordjes gingen door goed spel naar Easterlittens. Buitenpost komt niet goed in de 
wedstrijd. Op de stand 5-2 en 6-4 gaat door een zitbal ook het laatste bordje naar Easterlittens.  

3. Hallum – 4. Ee      
De eerste 4 borden gaan vliegend naar Hallum. Het partuur van Ee komt langzaam beter in de partij 
en op de stand van 4-3, 4-6 wordt door een buitenslag van Hallum vier eersten gelijk. Op 4-5 en 6-6 
bij een kleine kaats, weet Ilse Boonstra van Hallum door goed opslagwerk het 5e bordje voor Hallum 
te verzilveren. Door een bovenslag op 5-5, 4-6 weet Ee de partij te winnen.  

5. Boazum – 6. Peins    
Peins is oppermeester in het spel. Boazum loopt eerst niet lekker te kaatsen, maar herstelt enigszins. 
De meisjes van Boazum zijn niet in staat om Peins van de zege af te houden. Peins haalt op stand 2–5 
de laatste 2 bordjes door prachtige zitballen. 

7. Ysbrechtum – 8. Wolsum  
Wolsum haalt de partij binnen door op 5-4 en 6-6 voor de kaats te keren.  

9. Minnertsga – 10. Dronrijp    
Een gelijkwaardig opgaande strijd. Op de stand 5-5, 6-6 en een middelgrote kaats gaat Dronrijp naar 
de 2e omloop door een zitbal van Elly Hofman. 

11. St. Annaparochie – 12. Deinum  
Een mooie zitbal van St. Anna zorgt voor 2-2 aan de telegraaf. Bij de stand 3-3 en 6-6 behoudt St. 
Anna de 2e kaats en het tweede bordje hangt aan de telegraaf. Stand 4-3. Een kwaadslag van St. 
Anna zorgt er voor dat Deinum de stand op vier eersten gelijk zet. In het volgende earst slaat Deinum 
buiten en het bordje gaat naar St. Anna. Door in het laatste eerst allebei de kaatsen te verzilveren 
haalt St. Anna de 2e omloop.  

13. Grou – 14. Hijum-Finkum    
Hijum-Finkum kan niet een vuist maken tegen het partuur van Grou. Hilde Kuipers weet door de bal in 
het perk te retourneren nog een earst voor Hijum-Finkum binnen te halen. Grou wint de partij met 5-1 
en 6-6. 

15. Stiens – 16. Franeker  
Stiens heeft in deze partij een betere verdeling van krachten en inzicht. Op de stand 3-0 slaat Stiens 
met een mooie retourneerslag de kaats voorbij en zet 4 earsten op de telegraaf. Franeker slaat op 6-0 
buiten en Stiens heeft 5 bordjes hangen. Door in het laatste earst de 2e kaats voorbij te slaan staat 
Stiens in de 2e omloop.  

17. Easterein – 18. Raerd    
Easterein slaat vloeiend de kaats voorbij en zorgt voor de stand 3-0. Raerd krijgt haar eerste doordat 
Easterein voor slaat op 6-4. In het volgende earst slaat Raerd kwaad en Easterein heeft het 4e bordje 
hangen. In het volgende earst heeft Easterein 6 punten aan de telegraaf hangen. Hierna komt er een 
grote kaats bij de boven te liggen, die Easterein weet te behouden. Door 2 prachtige bovenslagen 
gaat ook het laatste bordje naar Easterein. 

19. Jirnsum – 20. Wommels    
Een eenzijdige partij die op de stand 1-5 en 2-6 beslist wordt door een zitbal door het partuur van 
Wommels.  



 

 

 

 

2E OMLOOP 

 

21. Ried – 2. Easterlittens    
Tot 2 eersten gaf Ried goed partij. Daarna kon Easterlittens makkelijk doorstomen naar de derde 
omloop.  

4. Ee – 6. Peins      
Bij de stand van 2-3 zorgt een zitbal van Ee ervoor dat de stand gelijk wordt (3-3). Peins krijgt het 4e 
bordje aan de hang doordat Ee voor slaat en tevens het 5e bordje door een prachtige bovenslag. In 
het volgende earst pakt Ee weer een bordje door tactisch de kaats voorbij te slaan. Marrit Zeinstra 
maakt een eind aan de partij met een schitterende bovenslag op de stand 4-5 en 2-6 en Peins is door 
naar de 3e omloop. 

8. Wolsum - 10. Dronrijp      
We komen deze wedstrijd binnen bij de stand 2-3 en zien dat Sigrid 2 mooie bovenslagen maakt voor 
Wolsum. Doordat Dronrijp de kaats niet passeert op 6-0, pakt Wolsum het eerst en wordt het 3 
earsten gelijk. Door goed opslagwerk van Janieke en een door Judith voorbij geslagen kaats pakt 
Wolsum de 4-3 voorsprong. Op 6-6 pakt Judith het vijfde eerst door een bovenslag. Goed opslagwerk 
van Elly dwingt Wolsum tot een kwaadslag op 4-6 waardoor Dronrijp weer aansluiting krijgt. Stand 5-
4. Op 2-6 passeert Dronrijp de kaats en maakt waardoor het 5 earsten gelijk wordt. Het beslissende 
en laatste earst; door een voorslag van Wolsum wordt het 0-2. Het wordt 2-2 doordat Elly haar eigen 
maat een bal tegen de rug slaat. Doordat Wolsum een kaats eerst niet en vervolgens wel voorbij slaat 
wordt de stand 4-4. Door een buitenslag van Wolsum wordt het 4-6. Uiteindelijk maakt Nynke de 
partij af door het passeren van de kaats en brengt daarmee Dronrijp naar de 3e omloop.  

11. St. Annaparochie – 13. Grou    
Op papier zijn dit 2 parturen die aan elkaar gewaagd zijn. In de praktijk bleek dit ook waar te zijn. De 
bordjes werden tot 5 earsten gelijk evenredig verdeeld. In het laatste earst gaan de eerste 2 punten 
naar St. Anna door een zitbal. Vervolgens zorgt Nynke voor een bovenslag en een zitbal, zodat Grou 
weer de leiding neemt. Het wordt 2-6 als St. Anna de kaats niet weet te passeren. Op deze stand 
komt er een kaats te liggen ter hoogte van de middenlijn die Grou weet te behouden. Grou gaat door 
naar de 3e omloop. 

15. Stiens – 17. Easterein    
Easterein krijgt het eerste bordje aan de telegraaf door een mooie retourneerbal van Martine. Stiens 
slaat in het volgende earst de kaats voorbij, waardoor beide parturen een earst hebben. In het daarop 
volgende earst doet Jelien van Easterein hoorbaar haar kaatskrachten eer aan door 3-maal boven te 
slaan. Easterein pakt vervolgens het volgende bordje door de kaats voorbij te slaan. Stiens krijgt 
vervolgens nog een kans en haalt het volgende bordje door optimaal de kaats te verdedigen. 
Easterein heeft zichtbaar goed geoefend op hoge opslagballen en verzilverd het volgende earst 
waardoor het 2-4 wordt. De mentale ondersteuning van de coach van Stiens zorgt er voor dat het spel 
geregeld onderbroken wordt. Easterein blijft geconcentreerd en trekt met een prachtige bovenslag de 
telegraaf nog meer naar 1 kant. Dan krijgt Easterein even een kleine dip zodat Stiens weer wat 
bijtrekt. Een buitenslag van Easterein zorgt er voor dat de stand 3-5 wordt. In het laatste earst maakt 
Easterein korte metten met Stiens. Martine van Easterein timmert met een prachtige bovenslag een 
eind aan de wedstrijd. Easterein staat in de volgende omloop.  

 



 

 

 

      

3E OMLOOP 

 

20. Wommels – 2. Easterlittens  
Easterlittens gaat voortvarend te werk en weet de eerste 3 bordjes binnen te halen. Door 
geconcentreerd en degelijk spel weet Wommels weer tot 3-3 te komen. Op de stand 3-3, 6-6 neemt 
Easterlittens de leiding door goed opslagwerk van Annelien waardoor Wommels de kaats, ter hoogte 
van de middenlijn, niet voorbij weet te slaan. Stand 3-4. Door een zitbal van Annelien zorgt zij ervoor 
dat Easterlittens uitloopt naar 3-5. Op de stand van 3-5, 2-6 brengt een zitbal Easterlittens naar de 
halve Finale.  

6. Peins – 10. Dronrijp     
Door een buitenslag van Dronrijp krijgt Peins het eerste bordje van deze partij aan de telegraaf. 
Vervolgens pakt Peins ook het tweede bordje door een bal boven te slaan. Dronrijp komt in de race 
door keurig voor een kleine kaats te keren waardoor er ook een bordje aan de telegraaf komt voor 
Dronrijp. Aan het eind van het volgende earst slaat Peins niet voorbij de kaats en wordt het 2 earsten 
gelijk. 3-2 komt er aan de telegraaf te hangen wanneer Peins na leuk tussenspel een verre kaats 
maakt en deze vervolgens behoudt. Peins loopt verder uit naar 4-2. Peins laat mooi en sluitend 
kaatswerk zien. Door aan het eind van het volgende earst een 2e kaats voorbij te slaan hangt er voor 
Peins 5-2 aan de telegraaf. Dronrijp komt even op dreef en slaat een aantal ballen boven en passeert 
uiteindelijk de kaats van Peins en krijgt er een bordje bij waardoor het 5-3 wordt. Door een aantal 
opslagmissers van Dronrijp haalt Peins zeer verrassend de halve finale.  

13. Grou – 17. Easterein    
Easterein en Grou behoorden op voorhand tot één van de favoriete parturen. Het werd een 
spannende partij die tot 3 earsten gelijk opging. Door een dip van Easterein loopt Grou uit tot 5-3. Op 
de stand van 5-3 en 4-6 helpt Jelien door een bovenslag het verschil te verkleinen. Wederom door 
een bovenslag maar nu door het partuur van Grou gaat Grou door naar de finale. 

 

 



 

 

 

 

HALVE FINALE 

 

2. Easterlittens – 6. Peins    

Een nipte zitbal geleverd door Peins zorgt voor het eerste bordje voor dit partuur aan de telegraaf. 
Easterlittens haalt het tweede bordje door keurig in het hoekje de kaats voorbij te slaan. Stand 1-1. 
Peins keert vervolgens mooi voor de laatste kaats en het earst gaat naar Peins. Stand 1-2. Aan het 
eind van het volgende earst slaat Peins voor en het evenwicht is er weer voor beide parturen. Stand 
2-2. Het is nu blijkbaar weer de beurt aan Easterlittens. Deze keert keurig voor de kaats en neemt een 
voorsprong. Stand 3-2. Daarna is Easterlittens wat aan het “bûkkeljen” en slaat een aantal ballen 
buiten. Ook de laatste bal van dit earst. Hierdoor krijgt Peins het bordje. Stand 3-3. Het volgende 
earst krijgt Easterlittens door een fraaie bovenslag. Stand 4-3.  
Zou het aan de regen liggen?? Zowel het publiek als de spelers ogen een beetje moe en de reacties 
en acties zijn wat lauw.  
In het volgende eerst slaat Peins eerst 2 ballen kwaad en de laatste opslagbal van Peins belandt voor 
de voorlijn van het perk. Stand 5-3. Het laatste earst van deze wedstrijd eindigt met een prachtig 
opgeslagen zitbal van Easterlittens. Deze gaat zeer verrassend naar de finale en Peins heeft zich naar 
de derde prijs weten te kaatsen.   

 

 



 

 

 

 

FINALE 

 

13. Grou – 2. Easterlittens 

Grou, met de sterk kaatsende Nynke Sinnema, prima ondersteund door Marte Altenburg en de bal-
kerende Renske Kalsbeek, wordt op voorhand wat hoger in geschat dan het partuur van Easterlittens 
met Annelien Broersma en Doutsen van der Burg.  

Het eerste bordje gaat verrassend genoeg op de stand van 6-6 naar Easterlittens. Door 4 zitballen op 
rij, door Nynke Sinnema, is de stand weer gelijk. De partij werd even onderbroken door een blessure 
van Doutsen, die een door haar uitgeslagen bal, tegen haar wang kreeg. Dit had geen gevolgen voor 
het vervolg van de wedstrijd. Door een bovenslag van Nynke op 6-4 neemt Grou de leiding. Stand 2-
1. Het volgende earst gaat opnieuw naar Grou doordat Nynke een zitbal tussen de beide perkspelers 
plaatst. Stand 3-1. 

Doutsen zorgt ervoor dat Easterlittens de aansluiting houdt door op 6-6 de bal boven te slaan. Stand 
3-2. 

Op 4-2 plaatst Nynke een zitbal waardoor het 6-2 wordt. Doordat Easterlittens de kaats kan passeren 
wordt het 6-4. Wederom door een zitbal van Nynke zijn ook de 4 earsten voor Grou. Stand 4-2. 
Binnen no-time staat het 6-0 en door een zitbal van Nynke haalt Grou het 5e bordje binnen. Nynke, 
toch echt de motor van dit partuur, zorgt door 2x een zitbal en een retourslag voor 6-0 aan de 
telegraaf. Er is nog even uitstel van executie doordat Annelien van Easterlittens een zitbal weet te 
plaatsen. Maar diezelfde Annelien slaat vervolgens een bal buiten waardoor Grou de 11e editie van de 
Ald Meierspartij wint.  

 
Winnende partuur: Grou: Renske Kalsbeek 

    Marte Altenburg 
    Nynke Sinnema 

 
 
 
De Ald-Meiers Partij werd dit jaar gesponsored door: 
 
Hoofdsponsor: Woon Friesland – Grou 
 
Subsponsoren: Juwelier Kramer – Franeker 
   Compleet Design – Franeker 
   Bouwbedrijf Burggraaff – Leeuwarden 
   AB-Service Fryslaân – Berlikum 
   Van Loon administraties & bedrijfsadvies – St. Annaparochie 
   Tegelzetbedrijf Miedema - Hitzum 


