
    

 

 

ALD-MEIERS PARTIJ VERSLAG 2011 

 

 

Om 09.00 uur begint voorzitter Betty Blanksma met het voorlezen van een limmerick, gericht op de 
dag van vandaag, geschreven door Maartje Nauta.   
Vervolgens heet zij alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor de heer Theo 
Kuipers, scheidsrechter, Jan Seerden, fotograaf KNKB en mevrouw Gerda Schippers, masseuse. 
De voorzitter vertelt dat er tijdens de loting 11 van de 20 parturen aanwezig waren. Een grote opkomst 
dus. Wellicht nemen er volgend jaar nóg meer parturen hun eigen lot in handen. 
 
De aanwezigen gaan in optocht achter ‘de muziek aan’ naar het kaatsveld, alwaar het korps, na het 
spelen van het Friese Volkslied, plaatsneemt in ‘hun’ tent. 
 
Iedereen is er klaar voor. De lijnen zijn bezet door de vele vrijwilligers, de aanmerkers hebben hun 
instructie gekregen, de dames/heren van de verslaggeving zitten langs de kant, Pieter Gerbenzon, 
fotograaf, neemt foto’s van de parturen en het bestuur houdt een oogje in het zeil.  
 
Piet Viëtor, wedstrijdleiding, noemt de namen van de eerste parturen en de ‘dei is begûn….’ 
Het belooft weer een prachtige dag te worden!



 

 

 

 

Aanvang 1e omloop 10:00 uur 

 

1. Minnertsga – 2. Reduzum 
Op de stand 6-6 en een dikke kaats voor Minnertsga gaat het eerste bordje door prima opslagwerk 
door datzelfde Minnertsga naar hen. Het tweede bordje gaat ook naar Minnertsga. 
Het is 6-6 en Minnertsga krijgt drie eersten doordat Klasine de bal niet kan verwerken. 
Reduzum sprokkelt steeds wat puntjes bij elkaar, maar kan niet een vuist maken tegen het sterke 
Minnertsga. Het is 6-6 als Reduzum door een kwaad opgeslagen bal van Minnertsga het 1e eerst 
weet binnen te halen. Voorsprong van 2-6 voor Reduzum; deze weten ze te behouden door voor de 
kaats te keren. Hierdoor vindt Reduzum de aansluiting 2-3. Door de buitenslag van Minnertsga op de 
stand 2-6 weet Reduzum ook het derde eerst binnen te halen. Door een kwaad opgeslagen bal van 
Minnertsga op de stand 6-6 en een kleine kaats neemt Reduzum voor het eerst de leiding; het wordt 
3-4. Minnertsga scherpt zich op, weet de twee kaatsen te behouden en door een foutief opgeslagen 
bal wordt het 6-0 voor Minnertsga en door nogmaals een kwaadslag weet Minnertsga weer naast 
Reduzum te komen 4-4. De animator van Reduzum, Klasine Huistra, weet door goed en foutief 
opslagwerk en een kaats ter hoogte van de middellijn de stand op 4-6 voor Reduzum te brengen. 
Zij zien de eerste vijf eersten voor hen aan de telegraaf verschijnen door een kwaad opgeslagen bal 
van Minnertsga 4-5. Het volgende en naar blijkt het laatste eerst wordt door Klasine binnengehaald 
door een pracht zitbal. 
Op papier zou Minnertsga over Reduzum heen moeten lopen. Klasine staat voor het eerst op de Ald 
Meiers Partij. Ze heeft voor het eerst een partuur kunnen formeren. Jeldau en Leila-Janneke kaatsen 
niet KNKB. Was dit een onderschatting van Minnertsga? 
Eindstand: 4-5 2-6 
 
3. Deinum – 4. St. Annaparochie 
Net als vorig jaar komen deze twee (kanshebbende) parturen elkaar al tegen in de eerste omloop. Op 
de stand 4-6 brengt Hermine, de voor best opslager van Deinum, de bal buiten het perk en gaat het 
eerste bordje naar St. Annaparochie. Op 6-6 en een dikke kaats weet Hermine door goed opslagwerk 
de kaats te behouden en is het eersten gelijk. Het spel gaat op de stand 4-6 naar St. Anna door een 
zitbal van Lilijan Kingma. Op de stand 2-6 weet St. Anna de drie eersten binnen te halen. Het wordt 4-
6 voor St. Anna en op deze stand slaat Hermine de bal kwaad op. Het gat met St. Anna wordt nu wel 
erg groot; het wordt 4-1. St. Anna loopt nog verder uit door op de stand 6-4 de kaats voorbij te slaan. 
De vijf borden voor St. Anna (5-1). 
Door prima opslagwerk van St. Anna is de stand binnen no time 1-5 0-6 voor ditzelfde St. Anna en zij 
weten de tweede omloop te bereiken door een buitenbal van Hermine van het partuur van Deinum. 
Eindstand: 1-5 0-6 
 
5. Ferwerd – 6. Wier 
Ferwerd haalt het 1e eerst binnen door een gerichte slag voorbij het witte blokje. Vier zitballen en Wier 
pakt ook een eerst. Wederom een prachtige opslag zorgt voor het ‘spul’ op stand 6-2. Dit voor Wier. 
En een replica voor drie bordjes. Wier stoomt door. Het wordt 3-1 voor Wier. Zitballen vliegen Ferwerd 
om de oren. Genetisch bepaald? Dames ‘De Haan’ slaan gevarieerd en gefocust op. De vier eersten 
aan de telegraaf. Op stand 5-1 haalt Wier twee kaatsen binnen en een zitbal. Ferwerd slaat de bal 
‘voor’ en de zege is voor Wier. 
Eindstand: 1-5 2-6 
 
7. Franeker – 8. Folsgare 
Het 1e eerst gaat op de stand 6-6 naar Folsgare. Zowel Franeker al Folsgare hebben een goede 
opslag. Franeker komt op gelijke hoogte; het wordt eersten gelijk. 
Hierna wordt de opslag van Franeker iets minder stabiel. Het wordt 2-1 voor Folsgare. De coach 
begint contact te maken met het partuur van Franeker en ze komen weer op gelijkte hoogte; het wordt 
2-2. Het perk van beide parturen begint beter te lopen, wat er voor zorgt dat zowel Franeker als 
Folsgare tot het slot gelijk opgaan. Schone 6 voor Franeker op vijf eersten gelijk. Folsgare krijgt nog 
twee punten, maar Franeker trekt aan het langste eind. 
Eindstand: 5-5 6-2 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
9. Ee – 10. Bitgum 
Bij de stand 2-0 zorgt een prachtige opslagbal voor het 3e eerst voor Bitgum. Ee maakt weer 
aansluiting op de stand 4-6 met een zitbal. Stand 3-1. Ee pakt met een schitterende terugslag de 
laatste kaats van dit eerst. Stand 3-2. Weer helemaal in de strijd. Een foutieve opslagbal (buiten) zorgt 
ervoor dat de stand weer helemaal gelijk getrokken wordt. Stand 3-3. Geconcentreerd en gefocust is 
het perk van Bitgum. De kaatsen links en rechts verdedigen. Ee slaat ook nog eens buiten. Winst voor 
Bitgum. Stand 4-3. Opslag en retourneren. Bitgum is volledig op stoom. Stand 5-3. Maar dan, in het 
volgende eerst, tikt Ee precies voorbij de kaats en de stand is 5-4. Bitgum beleeft een kleine terugval. 
Zitbal van Ee. Stand 5-5. Ee zet door en haalt de 2e omloop. 
 
11. Wommels – 12. Wolsum 
Wommels plakt met een zitbal en tweede bordje. BIj de stand van 2-1 keert Wommels de laatste 
kaats, stand 3-1. Wolsum komt terug met een mooie lage vloeiend opgeslagen zitbal. Stand 3-2. Aan 
het einde van het volgende eerst slaat Wolsum de bal kwaad en de 6 punten gaan naa Wommels. 
Stand 4-2. Wommels houdt staand bij de laatste kaats en vergroot de voorsprong. Stand 5-2. Prima 
opslagwerk. De kaatsters van Wolsum doen hun best om weer terug te komen. Wommels slaat op 5-
3/6-6 de bal buiten. Op de stand 5-3/6-4 zorgt Wommels ervoor dat zij naar de tweede omloop 
kunnen. 
 
13. Easterein - 14. Wergea 
Wergea behaald het eerste bordje. Na twee bovenslagen en een mooie retourbal is de stand weer 
gelijk. Easterein stoomt door naar 3-1. Easterein is nog niet stabiel. Wergea komt terug naar 3-2. Dan 
raakt Robin Langhout van Wergea geblesseerd. Wergea moet helaas met 2 meisjes verder. Easterein 
krijgt ook het 4de bordje. Wergea blijft echter degelijk kaatsen, ondanks dat ze met zijn tweeën zijn. 
Stand 4-3.  Het wordt Easterein trekt aan het langste eind en mag naar de tweede omloop. Stand 5-
3/6-2 
 
15. Sexbierum – 16. Dronrijp 
Het 1e eerst gaat op de stand 6-2 en een dikke kaats naar Sexbierum, door prima opslagwerk van 
Pytrik, waardoor Dronrijp de kaats niet weet te passeren. Het wordt eersten gelijk door uitstekend 
opslagwerk van Elly Hofman die een achterstand van 6-2 in haar voordeel weet om te buigen (1-1). 
Het wordt 2-1 voor Sexbierum, omdat Dronrijp niet in staat was de twee kaatsen te verzilveren en door 
een retourslag van Hendrieke tot in de het perk. Het is 6-6 als Dronrijp weer naast Sexbierum komt 
door een zitbal van Elly Hofman (2-2). 
Sexbierum weet drie eersten binnen te halen door een zitbal (3-2). Weer weet Dronrijp gelijk met 
Sexbierum te komen, omdat Jeanette de middelgrote kaats weet te behouden (3-3). 
Op de stand 4-6 weet Dronrijp de kaats te behouden en komt zo voor het eerst deze partij aan de 
leiding (3-4). Het is 2-6 als Elly Hofman de vijf eersten voor Dronrijp binnen weet te halen door een 
zitbal. Sexbierum dat zo pittig en met winnaarmentaliteit aan deze patij was begonnen, lijkt verslagen. 
Op 3-5 en 6-6 gaat Dronrijp door naar de tweede omloop, doordat Hendrieke de bal buiten slaat. 
 
17. Stiens – 18. Welsrijp 
We komen binnen op een stand van 1-3. Door veel buitenslagen van Welsrijp weet Stiens terug te 
komen tot 3-3. Doordat Stiens de kaats door goed opslagwerk van Melissa Rianne Hiemstra weet te 
behouden, wordt de stand 4-3. Ook het vijfde bordje gaat op de stand van 4-3/6-0 naar Stiens doordat 
Welsrijp de kaats niet weet te passeren. Op 6-6 weet Welsrijp voor de kaats te keren en zo in de 
wedstrijd te blijven. Stand 5-4. Door een buitenslag van Melissa wordt het 5-5. Op 5-5/6-6 slaat 
Melissa koelbloedig op en weet Stiens na 75 minuten kaatsen naar de tweede omloop te brengen.  
 
19. Buitenpost – 20. Peins 
Binnenkomst: stand 3-2 voor Peins. Peins zorgt er met een kwaadslag voor dat Buitenpost weer een 
bordje aan de telegraaf krijgt. Stand: 3-3. De stand wordt 4-3 voor Buitenpost, doordat de kaats voorbij 
wordt geslagen. Vervolgens wordt het 5-3; een kwaadslag voor Peins geeft Buitenpost voorsprong. 
Buitenpost keert in het laatste eerst keurig voor de kaats en de winst is voor hen. Eindstand: 5-3 6-4 



 

 

 

 

2E OMLOOP 

 

2. Reduzum – 4. St. Annaparochie 
Met een schone 6 neemt St. Anna de voorsprong; ze komen met een eerst voor en al snel komen ze 
twee eersten voor. Er is een mooi tussenspel. Na kwaadslag komt St. Anna voor met drie eersten. Op 
de stand 6-4 komt St. Anna door een mooie zitbal op vier eersten. Vervolgens ook vijf eersten voor 
een degelijk kaatsend St. Anna. Met een schone 6 wint St. Anna van Reduzum in een korte 
kaatspartij. 
Eindstand: 0-5 0-6 
 
6. Wier – 7. Franeker 
Franeker dat in de eerste omloop nog veel moeite had met het partuur van Folsgare, walst nu over 
Wier heen. In een klein half uur kan Franeker met een uitstekend opslaande Nicole Hempenius 
doorstoten naar de derde omloop. 
Eindstand: 0-5 4-6 
 
9. Ee – 11. Wommels 
Na een buitenslag op 6-4 neemt Ee het eerst eerst. Na 4-6 komt Wommels op gelijke hoogte. Stand 1-
1.  Op 2-1/4-6 pakt Ee de kleine kaats en Wommels komt op gelijke hoogte met een zitbal. Stand 2-2. 
Ee maakt een mooie onderhandse bovenslag en komt daarmee 4-4. Een kaats ter hoogte van de 
opslag, waarna Ee de bal kwaad slaat. Stand 2-3. Wommels loopt uit naar een voorsprong van 2-5 en 
beslist tenslotte de partij met een mooie zitbal.  
 
13. Easterein – 16. Dronryp 
2-1 voor Easterein doordat ze de kaats passeren. Op 2-1 / 6-2 weet Martine de 3 bordjes voor 
Easterein binnen te halen door net voor de kaats te keren. Een vloeiende zitbal in het volgend eerst 
zorgt er voor dat Easterein 4 bordjes heeft hangen. Tineke jaagt de ene bal na de andere naar het 
perk. 3 Zitballen en uiteindelijk dwingt ze Anouk tot een onverwerkbare opslag/zitbal. 
Stand 5-2: Door in het volgende eerst de kaats in de hand te houden voegt Dronrijp weer een eerst 
toe aan de optelsom 5-2. Alle kaatsen gaan naar Dronrijp, een voorbal van Easterein, en uiteindelijk 
slaat Elly een prachtige zitbal. Dronrijp heeft weer een eerst bij; 5-3. 
In het laatst eerst is Easterein oppermachtig. Het perk veegt 3 ballen naar de Boppe. Erop volgend 
een strakke opslag van Easterein en Easterein zit in de volgende omloop. 
 
17. Stiens -19. Buitenpost 
Het is 6-2 wanneer Stiens door een buitenslag van Riska het eerste bordje pakt. Door een zitbal te 
slaan op 6-6 zorgt diezelfde Riska ervoor dat de stand gelijk getrokken wordt (1-1). Op de stand 4-6 
slaat Melissa buiten en pakt Buitenpost de twee eersten (1-2). Stiens laat het niet er niet bij zitten en 
zorgt dat ook zij twee eersten krijgen (2-2). 
Hier staan twee parturen die niet voor elkaar onder doen en beide willen winnen. Twee parturen 
waarvan de 3e maat als balkeerder fungeert. Het derde bordje is voor Buitenpost (2-3). Op 6-2 weet 
Stiens door een bovenslag van Melissa weer gelijk te komen (3-3). 
Het voortouw voor de vier eersten wordt genomen door Buitenpost en ze stomen door. Op 6-6 in het 
volgende eerst weten ze een dikke kaats te behouden en slepen ze de vijf eersten binnen (3-5). Op 3-
5 en 6-6 weet Jildou de bal goed te retourneren en zo de kaats te behouden en zo weet haar partuur 
de aansluiting te behouden; 4-5. 
Stiens knokt zich letterlijk en figuurlijk terug in de partij. Op 6-4 en een kleine kaats weet Jannika (de 
attente balkeerder van Stiens) de bal te keren (5-5). 
Op 5-3 en 6-4 trok Stiens aan het langste eind. Riska die met één voet buiten het veld stond, keerde 
de bal. Op deze manier keren is echter niet rechtsgeldig. Jammer voor Buitenpost die tot het laatst toe 
gevochten heeft. Een partij die bijna 90 minuten heeft geduurd. 

 



 

 

 

      

3E OMLOOP 

 

4. St. Anna Parochie – 7. Franeker 
Met een goeie retourbal pakt St. Anna het eerste bordje, waarna Franeker een bal boven slaat . Het 
eerste eerst in de derde omloop voor Franeker is een feit. Datzelfde Franeker neemt hierna de 
voorsprong naar 1-2 door een prachtige zitbal van Nicole Hempenius. De dames stomen prettig door 
naar 1-5.  St. Anna probeert nog iets te doen, maar op een stand van 1-5/6-6 wordt de bal door St. 
Anna buiten geslagen en is de overwinning van Franeker een feit. 
 
11. Wommels – 13. Easterein 
Een zitbal van Easterein zorgt voor het eerste bordje voor het partuur. Het spul voor Wommels komt 
tot stand door  keurig zitballen te plaatsen en kaatsen te verorberen. Stand 2-1. Twee bovenslagen 
van Jelien Pompstra zorgen o.a. voor het 2de spul bordje voor Easterein. Stand 2-2. Op de stand van 
6-6 slaat Wommels op, de bal gaat buiten. Easterein heeft in dit eerst overwicht en pakt het bordje. 
Stand 2-3. Met twee sublieme zitballen aan het eind van dit eerst pakt Easterein het 4de bordje. De 
dames zijn op dreef en enthousiast. De voorsprong is er. Drie zitballen en alle kaatsen. Ook de laatste 
kaats achter de middenlijn wordt omgezet in punten door een perfecte opslag van Tineke Dijkstra. 
Easterein heeft 5 eersten aan de telegraaf hangen. Wommels komt terug met voortreffelijk vel- en 
opslagwerk en een zitbal zorgt voor het 3de bordje. Stand 3-5. In het laatste eerst van het spel wordt 
om iedere punt geknokt. Bij de stand van 4-4 wordt Easterein baas van de 6 punten door een 
sprijtende opslagbal. Wommels maakt een kaats voor de middenlijn, maar Easterein int de punten die 
voor de overwinning zorgen door voor de kaats te keren. 
Easterein  komt in de finale door een staand nummer. 

 

 



 

 

 

 

HALVE FINALE 

 

17. Stiens – 7. Franeker 
Het 1e eerst komt voor Franeker aan de telegraaf te hangen, doordat Stiens kwaad uitslaat. In het 
volgende eerst wordt de stand 6-6 bereikt doordat Stiens het perk dwingt tot minimale uitslag.  Een 
grote kaats voorbij de middellijn is voor Stiens, doordat Franeker bij de opslag buiten slaat. Nu heeft 
Stiens ook een bordje hangen (1-1). 
In het volgend eerst hangt er na mooi opslagwerk voor Stiens 6 punten aan de telegraaf. Door een 
kwaadslag van Stiens wordt de stand 6-2. Keurig een uitslag van het perk retournerend maakt Stiens 
korte metten en de stand is 2-1. 
 
In het volgende eerst zijn de twee kaatsen voor Stiens, twee zitballen voor Franeker, een kwaadslag 
van Franeker, gevolgd door een formidabele zitbal van de opslag van Stiens. Stiens vergroot het 
verschil. Het volgende bordje hangt. Stand: 3-1. 
Een mooi geplaatste tusseninse bal laat de stand 6-4 voor Stiens op de telegraaf komen. Door een 
buiten geslagen bal van Stiens wordt de stand stand 6-6. Stiens pakt dit eerst ook door een uitslag uit  
het perk van Franeker keurig te retourneren. De stand is nu 4-1. 
 
In het volgende eerst amper tussenspel, enkel opslag, kwaad of zitballen. Dit zorgt voor de stand 6-4 
voor Stiens. Er komt een kleine kaats bij de middellijn. Franeker slaat ver over het perk op; de winst 
voor Stiens (5-1). 
 
Helaas heeft Franeker nu geen puf meer. Drie kwaad opgeslagen ballen zorgen voor 6 punten voor 
Stiens en de kaats blijft ook behouden. 
 
Stiens in de finale! Alhoewel Stiens twee ‘drege’ partijen van 80 minuten achter de rug had, bleven de 
meiden overeind. Trochsetters! 

Eindstand: 5-1 6-0 

 



 

 

 

 

FINALE 

 

(13) Easterein – (17) Stiens 
 
Het eerste bordje gaat naar Stiens op de stand 6-6, doordat Tineke (Easterein) de bal buiten slaat. 
Twee zitballen van Martine (Eaterein) en een bovenslag van Jellien (Easterein) en daarop volgend 
een buitenslag van Melissa (Stiens) levert hen ook een eerst op (1-1) 
Goed perkspel van Easterein,  met oa. 2 bovenslagen van Jellien,  levert Easterein een spul op (2-1). 
De 6-2 voorsprong van Easterein in het volgende eerst ziet Easterein slinken tot een 6-6. Echter, door 
een bovenslag van Jellien weten ze dit toch nog te verzilveren! (3-1) 
 
Jellien weet op de stand van 6-6 op de boven prima haar mannetje te staan door de bal tot in het perk 
te retourneren en dat brengt Easterein op 2 spul (4-1) 
 
Is het gat nu definitief geslagen? 
Het kaatsvlammetje van Stiens schijnt (als een nachtkaarsje) langzaam uit te doven. 
 
Het spel wordt even stilgelegd op de stand van 6-2 en een dikke kaats bij de opslaglijn doordat 
Melissa even behandeld moet worden door de masseuse. Na een minuut of 5 wordt het spel hervat en 
kan Tineke door een uitstekende retourslag het 5e bordje voor Easterein binnen halen. 
 
Door goed keerwerk van Martine wordt het 4-0 en later door prima opslagwerk van diezelfde Martine 
wordt het 6-0… 
Melissa weet de overwinning van Easterein nog uit te stellen door er 6-2 van te maken. 
Door een formidabele bovenslag van Jellien gaat Easterein er met de overwinning er vandoor! 
 
Eindstand: 5-1 / 6-2 
 
Een geweldig einde van een schitterende dag. Mooie spannende wedstrijden, prachtig tussenspel, 
onder ideale weersomstandigheden. 
 
Het bestuur van KV de Eendracht en de Commissie Ald-Meiers Partij wil iedereen, zowel spelers als 
coaches, publiek, sponsors, vrijwilligers, ‘blokjerinners’, keurmeesters, de scheidsrechters, de 
catering, en iedereen die we vergeten zijn, hartelijk dank zeggen voor zijn of haar medewerking en 
aanwezigheid. Het was een topdag! 
 
Een aardig wetenswaardigheidje: 

Voor de 3e maal op rij weet partuur no. 13 de Ald-Meiers Partij te winnen..! 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Winnende partuur: Easterein: Tineke Dijkstra 

     Martine Tiemersma 
     Jelien Pompstra 

 
 
 
De Ald-Meiers Partij werd dit jaar gesponsored door: 
 
Hoofdsponsor: Accolade 
 
Subsponsoren: Juwelier Kramer – Franeker 
   Compleet Design – Franeker 
   AB-Service Fryslân – Berlikum 
   Visual ReKlame - Harlingen 


