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Us Ald-Meiers dei
’t Is wer sa fier, bêste keatsfreonen
der is alwer in jier foarby gean
Hjoed sil de Ald-Meiers wer ferkeatst wurde
foar de 13de kear sille de famkes yn dizze krite stean.
Sy sille hjoed, hjir yn Hitsum, mei-elkoar keatse
en stride om de heechste ear
It fjild, oanmerkers, skiedsrjochters en keatsters
eltsenien is der foar klear.
Lit de dei fan hjoed sportyf ferrinne
sa as it altyd al wie, fan it begjin oan’t ein
Wa wit komt hjoed, nei in dei fan keatsen,
de winner fan ‘e Sulveren Pong wol wèr út Easterein.
Dat famkespartoer wûn it ferline jier dochs
mei de krânsen en de Ponge gongen sy nei har doarp werom
Hokker ôfdieling sil it dit jier winne?
Wa kriget no de krânsen en de rom?
Op in dei as hjoed skrept eltsenien
de iene wat mear as de oar
De Ald-Meiers lokket dat ut
de fammen gean der foar!
Net eltsenien kin hjoed de priis winne
guon bliuwe mei lege hannen stean
Mar lit jim dêrtroch net ûntmoedigje
om wer nei ’t keatslân ta te gean.
Lit de ballen mar wer fleane
en belibje jim eigen striid
Hâld it keatsen heech yn eare
famkes, it is Ald-Meiers tiid!!
’t Makket net út wa’t hjir hjoed winne sil
hokker plak de Ponge krije sil op dizze dei
Sportive striid, dàt moat foarop stean
en dàt sille wy sjen, dat winksje wy.

Maartje Nauta, AMP 4 augustus 2012

Dit jaar begon de dag in Hitzum evenals voorgaande jaren vroeg.
Het hele dorp was al ruim een week van te voren druk in bedrijf. En even leek het er op dat deze
prachtige en vooral spannende dag helemaal niet door zou gaan.
Vele regenbuien, die verdacht veel leken op enorme moessonbuien, maakten ons schitterend gelegen
kaatsveldje drijf en drijf nat. Klappompen, geultjes… niks mocht baten. We werden op de proef
gesteld! Maar, uiteindelijk brak de zon door. En al het werk was uiteindelijk toch niet voor niks
geweest.
Om 09.00 uur heette de voorzitter van de Commissie Ald-Meiers Partij, mevrouw Betty Blanksma
iedereen van harte welkom. En zoals zij wel betaamt, werd niemand vergeten
De dinsdag vóór deze grote dag was de loting geweest en vele parturen hebben hun lot in eigen
handen genomen waardoor de onvolprezen Koningin van de PC, Fenna Zeinstra, weinig werk had
tijdens deze loting. Desalniettemin, Fenna, hartelijk dank voor je medewerking!
De optocht naar het kaatsveld werd zoals voorgaande jaren ruim voor half tien ingezet.
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. Sexbierum/ Pietersbierum – 2. Vrouwenparochie
Vrouwenparochie is voor het eerst met een partuur op de Ald-Meiers Partij vertegenwoordigd. Het
eerste bordje gaat door een buitenslag naar Sexbierum 1-0. Op de stand 6-4 en een zitbal van
Janneke is het spel ook voor Sexbierum 2-0. Op de stand 6-4 slaat Pytrik (Sexbierum) de kaats voorbij
en is het 3-0.
Het wordt vier eersten voor Sexbierum door een buitenslag op de stand 6-6 van Vrouwenparochie.
Binnen no time hangt ook het vijfde bordje voor Sexbierum aan de telegraaf. Vrouwenparochie die
met twee kaatsters aanwezig was, weren zich dapper en op de stand van 6-6 krijgen ook deze dames
door een buitenslag van Hendrieke (Sexbierum) een bordje aan de telegraaf, waarmee het 5-1 wordt.
Pytrik (Sexbierum) trekt met een bovenslag op de stand 5-1 6-6 de partij naar zich toe. Het partuur
van Sebierum was een maatje te groot voor Vrouwenparochie. We hopen echter dat we ook volgend
jaar beide verenigingen weer mogen begroeten op deze partij voor meisjes.

3. Tzum – 4. Ee
Om de eerste twee punten binnen te krijgen slaat Ee de bal boven.
Een kaats bij de boven wordt niet binnengehaald door Ee door een buitenslag. Tzum heeft het eerste
bordje hangen, 1-0. Tzum is op dreef en haalt het tweede bordje door de tweede kaats te passeren.
Stand 2-0. Een mooi opgeslagen zitbal zorgt voor ‘t eerste bordje voor Ee, stand 2-1. Bij de stand 2-1
en 6-6 legt Tzum een kaats bij de middellijn. Ee tikt de kaats met gemak voorbij. Stand 2-2.
Opslagmissers van Tzum en een boppeslach van Ee betekenen dat Ee er een bordje bij krijgt, stand
2-3. Ee mist het perk op de stand van 2-3 en 6-6, zodat Tzum het volgende bordje krijgt, stand 3-3.
Het gaat gelijk op.
De stand wordt 3-4 en Ee doet goede zaken. Ee pakt alle 4 kaatsen in het volgende eerst, stand 3-5.
In het laatste eerst haalt Ee de 6 punten binnen door 3 prachtige zitballen te plaatsen. De laatste 2
puntjes halen ze binnen door de kaats ter hoogte van de middellijn te passeren. Stand 3-5 6-6.

5. Wommels – 6. Easterein
De eerste bal van de wedstrijd wordt verwerkt tot een kaats ter hoogte van de middellijn. Met een
voorslag gaat het eerste bordje redelijk gemakkelijk naar Wommels. Het volgende eerst begint met
twee kaatsen, waarbij elk partuur twee punten pakt. Het eerst gaat gelijk op, waarbij Easterein
duidelijk de leiding neemt. Stand 1-1. Wommels pakt het volgende eerst door de kaats op 6-4 te
passeren. Stand 2-1.
Bij de stand van 2-2 stoomt Easterein door tot 6 punten, maar dan neemt Wommels het initiatief en
wordt het 2-2 6-6. Spannend! Wommels slaat de bal kwaad en hierdoor krijgt Easterein alsnog het 3de
bordje. De dames zijn aan elkaar gewaagd, de stand loopt gelijk op tot 3-3. Wommels pakt de
volgende twee eersten, doordat de dames van Easterein een kleine kaats niet kunnen verdedigen.
Stand 5-3. Wommels wint deze partij met 5-3 6-2.

7. Wjelsryp – 8. Folsgare
Het eerste eerst ging door fraai kaatsen naar Folsgare op de stand 2-6. Door een degelijk kaatsend
perk van Folsgare, gaat ook het tweede eerst naar dit partuur, wederom op de stand 2-6. In het derde
eerst begint Welsrijp beter te kaatsen en laat Folsgare punten liggen (6-4).
Met een uitslag van Welsrijp is het vierde eerst voor Folsgare. Welsrijp begint meer in het spel te
komen, maar bij een stand van 6-6 pakt Folsgare met een fraaie bovenslag vier eersten. Door het
pakken van beide kaatsen komt Folsgare in het volgende eerst op een schone 6 en bij een stand van
2-6 pakt Folsgare vijf borden. Met een stand van 2-6 in het laatste eerst wint Folsgare de wedstrijd.
Eindstand: 1-5 2-6

9. Ferwert – 10. Grou
Grou begint voortvarend aan de wedstrijd en door goed opslagwerk staat het al snel 0-1. Vervolgens
slaat dezelfde opslager vier ballen buiten en krijgt ook Ferwert het eerste bordje, waardoor het 1-1
wordt. Op de stand 4-6 gaat door een zitbal van Grou het spel naar hen (1-2). Ferwert heeft een
voorsprong van 6-0, maar door goed kaatswerk van Grou wordt de stand 6-6 met een kaats. Toch
pakken zij ook het spel door een buitenslag van Grou 2-2. De opslager van Grou herstelt zich en
maakt drie zitballen op rij (0-6 en een kaats). Vervolgens pakt datzelfde Grou door een bovenbal het
derde bordje (2-3). Grou start het volgende eerst met een bovenslag en weet door goed opslagwerk
ook het vierde bordje naar zich toe te trekken (2-4). Ook het vijfde eerst is voor Grou. Grou begint met
twee bovenslagen (2-5 0-4) en ze weten de twee dikke kaatsen te behouden, waardoor de stand 2-5
wordt.
Door goed opslagwerk en prima retourneren in het perk pakt Grou de schone 6 aan de telegraaf. Het
wordt 2-5 2-6 door een kwaadslag van Grou. Er komt dan een kaats halverwege het veld te liggen die
prima d.m.v. een zitbal door Grou verdedigd wordt. Grou gaat door naar de tweede omloop.
Eindstand: 2-5 2-6.

11. Berltsum – 12. Mantgum
Berltsum begint de wedstrijd fraai en pakt een schone 6 en het eerste eerst. Met een stand van 6-2 in
het tweede eerst gaat Berltsum naar de opslag en bij een niet al te grote kaats slaat Berltsum buiten.
Ze wisselen weer met een stand van 6-4 en bij deze stand pakt Berltsum twee eersten. Hierna komen
er twee kaatsen te liggen en Berltsum pakt beide kaatsen. Er komt een 4-0 voorsprong voor Berltsum.
Bij 4-2 en twee kaatsen wisselen ze. Berltsum pakt de eerste kaats met een zitbal en Mantgum de
tweede kaats. Met een sterke zitbal en een stand van 6-4 pakt Berltsum drie eersten (3-0).
Bij een stand van 2-6 en een kaats pakt Mantgum hun eerste eerst met een zitbal.
Bij 6-4 in het volgende eerst slaat Berltsum buiten en bij 6-6 met een kleine kaats gaat Berltsum naar
het perk. Berltsum slaat de kaats voorbij en vergroot de voorsprong naar 4-1. Met een 6-0 voorsprong
gaat Berltsum naar de opslag, maar ze slaan buiten. Bij een stand van 6-2 pakt Berltsum met een
fraaie bovenslag ook het vijfde eerst. Bij een stand van 6-0 pakt Berltsum de overwinning.

13. Wier – 14. Wolsum
Deze wedstrijd begint met een kaats vlakbij de middellijn. Bij de stand van 6-6 moet Wolsum een
kaats verdedigen vlak bij het perk en krijgt het eerste bordje door de bal in te slaan. Bij de stand van
6-6 komt er door prachtig tussenspel een kaats, alweer vlakbij de middellijn. Deze wordt door Wolsum
gemakkelijk voorbij geslagen.
Stand 0-2. Wier neemt al snel de leiding in het volgende eerst, maar Wolsum komt sterk terug. Bij de
stand van van 6-6 slaat Wier de kaats voorbij en pakt hun eerste bordje. Stand 1-2. Het volgende
eerst gaat naar Wolsum. Stand 1-3. De dames van Wier moeten het met z’n tweeën doen en komen
vooral in het tussenspel een vrouw tekort. Wolsum dendert door naar 1-5. Wier laat de kop niet
hangen en komt in punten voor op 6-4. Er moet een kleine kaats voorbij geslagen worden. Door goed
verdedigingswerk van Wolsum wordt het 6-6. Everdyna de Haan slaat goed op en zo wordt het 2-5. Bij
de stand van 2-5 en 6-6 slaat Wolsum een zitbal en zij gaan dan ook door naar de tweede lijst.

15. Hallum – 16. Bitgum
Bitgum neemt het heft in handen. De opslag is raak, kaatsen worden gepasseerd. Dit resulteert in de
stand 0-3. Hallum mist in het spel de 3de maat en Bitgum profiteert hiervan door de lege hoek te
gebruiken. Ook het volgende eerst is voor Bitgum. De opslager van Hallum mist het perk, wat
betekend dat de laatste 4 punten van dit eerst weer naar Bitgum gaan. Stand 0-4. Bij de stand van 0-4
6-6 slaat de opslager buiten het perk en Hallum heeft z’n eerst bordje. Stand 1-4. Hallum kan echter
geen goed ritme vinden in de opslag. Bitgum krijgt kadootjes en al snel is de stand 1-5. Door een
opslagmisser van Bitgum krijgt Hallum nog een tweede bordje aan de telegraaf. Stand 2-5. Bitgum
pakt in het laatste eerst drie kaatsen en met een mooie vloeiende laatste zitbal trekt het de winst van
de partij naar zich toe. Stand 2-5- 4-6

17. Peins – 18. Franeker
Hier staan twee kanshebbende parturen tegenover elkaar. Franeker staat zomaar voor met een
schone 6 aan de telegraaf door foutief opslagwerk van Peins. Het wordt 2-6 doordat Nicole de bal
buiten slaat, maar vervolgens haalt ze het eerst naar zich toe door een zitbal (0-1).
Op de stand 0-1 4-4 weet Franeker beide kaatsen niet te behouden en is de stand 1-1.
Franeker krijgt het spel door twee buitenslagen van Peins, doordat ze een kaats goed weten te
verdedigen en vervolgens is er een uitstekende zitbal van Nicole (Franeker). Stand: 1-2. Op de stand
1-2 en 6-6 en een kleine kaats slaat Nicole voor Franeker met lef op en Peins weet daar geen raad
mee en zo gaat het ook het derde bordje naar Franeker (1-3).
Op de stand 6-6 weet Nicole door een zitbal ook het vierde bordje naar Franeker te brengen. Op de
stand 1-4 2-6 dwingt de motor van het Franeker partuur, Nicole, de voorinse tot een kwaadslag en
komt ook het vijfde eerst voor Franeker aan de telegraaf, hiermee wordt de stand 1-5. Het wordt 2-5
door twee buitenslagen van Franeker en vervolgens weet Franeker de kaats bij de boven niet voorbij
te slaan. Peins weet een derde bordje binnen te halen door op een stand van 2-5 6-6 de kaats voorbij
te slaan (3-5). Franeker past een tactische wissel in het perk toe die in eerst instantie nog niet
succesvol is, omdat Peins het vierde bordje ook weet binnen te halen, maar dan weet Franeker de
partij naar zich toe te trekken en gaan zij door naar de tweede omloop. Eindstand: 4-5 4-6

19. Minnertsga – 20. Sint Annaparochie
Twee favorieten komen elkaar tegen op de eerste lijst. Beide parturen pakken een kaats, waardoor
het 2-2 wordt en bij deze stand en twee kaatsen gaat Minnertsga weer naar de opslag. Met een fraaie
bovenslag pakt Sint Anna de voorsprong (4-6) en vervolgens ook het eerste eerst.
Op de stand 0-6 gaat Sint Anna naar de opslag. Ze vergroten de voorsprong naar 0-2.
Na een sterke zitbal en op de stand 4-6 in het derde eerst gaat Sint Anna weer naar het perk. De
stand wordt rechtgetrokken naar 6-6 door goed keerwerk van Minnertsga. Door het laten schieten van
een keerbal van de kaats komt de stand op 1-2.
Minnertsga begint terug te komen. Sint Anna mist het perk en de stand is gelijk met twee eersten. Met
een fraaie bovenslag en een stand van 6-2 begint Minnertga beter in het spel te komen. Op de stand
6-4 neemt Minnertsga neemt Minnertsga met een tusseninse opslag een voorsprong (3-2). Bij de
stand 4-6 met een kaats gaat Minnertsga naar het perk en een zitbal van Sint Anna brengt de stand
weer gelijk naar 3-3. Op 6-6 met een aanbal verliest Sint Anna het volgende eerst, waardoor het 4-3
wordt. Door een puike zitbal van Sint Anna wordt het vier eersten gelijk. Een mooie gelijk opgaande
wedstrijd! Vervolgens pakt Sint Anna de vijf eersten (4-5). Op 6-6 slaat Sint Anna de bal buiten het
perk en het wordt vijf eersten gelijk. Minnertsga begint het laatste eerst met een bovenslag. Na twee
buitenslagen van Sint Anna en een kaats van vijf meter gaat Minnertsga naar de opslag. Sint Anna
slaat de kaats voorbij (6-2). Door een kwaadbal van Sint Anna wint Minnertsga met 5-5 6-2

21. Stiens – 22. Dronryp
Dronryp schenkt Stiens het eerste eerst. De opslager moet haar ritme eerst nog vinden. Op de Stand
2-1 pakken zowel Stiens als Dronryp een kaats. Stiens volgt met twee bovenslagen en Dronryp een
zitbal. De laatste zijn voor Dronryp. Stiens slaat n.l. buiten de lijnen van het perk. Stand 2-2. Nu heeft
Dronryp de smaak te pakken en slaat 6 punten aan de telegraaf. Na een opslagmisser van Stiens is
de stand 2-3. In het volgende eerst pakt Dronryp de beide kaatsen en Stiens heeft een bovenslag.
Stand 2-3 4-4. Dronryp volgt met een zitbal 4-6. Er ligt een kaats halverwege de middellijn, die Melissa
Hiemstra uit Stiens ver boven het perk retourneert. De stand is 6-6. Dronrijp legt een kaats, weer nabij
de middellijn. Stiens slaat deze kaats heel tactisch voorbij door gebruik te maken van de lege hoek.
Stand 3-3.
Mooi om te zien wanneer het spel zo beleefd wordt door de speelsters wanneer een vloeiende
opslagbal met dezelfde vaart geretourneerd wordt en de bovenlijn passeert. Dronryp slaat op; een
zitbal. Stand 3-4.
Wat wisselvallig in de opslag, maar toch krijgt Dronryp 6 puntjes aan de telegraaf (4-6). Stiens pakt
vervolgens de kaats (6-6). Aan beide kanten wordt de strategie besproken. Stiens maakt gebruik van
de onbewaakte hoek. Stand 4-4. Stiens is op dreef in het volgende eerst en met een prachtige zitbal
langs de lijn van het perk wordt de stand 5-4. Prachtige opslagen, triktrak van de boven naar de
perklijnen. Het zat allemaal in dat laatste eerst. Een hele grote kaats, zelf deze kwaad slaan, dan blijft
de spanning in de wedstrijd. Stiens strijkt met de winst door een opslagbal door de handen van de
voorinse te slaan. Eindstand: 5-4 6-4.

2E OMLOOP

1. Sexbierum/Pietersbierum – 4. Ee
De tweede omloop begint om 12.30 uur met deze partij. We komen erin bij de stand van 0-1 en 4-4
met twee kaatsen, waarbij beide parturen een kaats pakken. Hierna slaag Sexbierum de bal kwaad en
krijgt Ee het tweede bordje. Stand 0-2. Door een mooie zitbal neemt Sexbierum de leiding in dit eerst
en stomen ze door. Door een buitenslag van Ee krijgen ze het eerste bordje aan de telegraaf. Stand
1-2. Hierna neemt Ee de leiding. De dames van Sexbierum krabbelen langszaam weer op en met een
mooie bovenslag nemen ze de leiding (6-4). Door goed opslagwerk krijg Sexbierum het eerst en wordt
het dus ‘spul gelyk’. (2-2) en nemen ze voor het eerst de leiding over in deze partij. Door mooi
kaatswerk krijgen ze al snel het 3de bordje. Stand 3-2. Ee krijgt het volgende bordje omdat de bal
tegen een medespeler wordt aangeslagen. Stand 3-3. Sexbierum gaat door, stand 3-3 6-0, maar Ee
komt sterk terug. Door goed tussenspel komt de bal voor de tweede keer terug in het perk en gaat het
bordje naar Sexbierum. Stand 4-3. Spanning ten top! Ee slaat op de stand van 4-6 de bal mooi in en
komt daarbij op ‘twa spul gelyk’(4-4). Door een glijpartij brengt Hendrieke v.d. Schoot een bezoekje
aan de masseuse en wordt het spel voor ca. 10 minuten stil gelegd. Hirna gaat het gelijk op tot 6-6.
Door een bal precies over de voorlijn te slaan krijgt Sexbierum het eerst en wordt het 5-4. Ze slaan
zichzelf naar de derde lijst door een zeer strakke zitbal op de stand 5-4 en 6-6.

5. Wommels – 8. Folsgare
We komen in de partij op de stand van 1-0. Dit wordt 1-1 doordag Folsgeare op 1-0 en 0-4 de twee
kaatsen weet te behouden. Folsgeare helpt Wommels aan het spel door 3 foutieve opslagballen.
Wommels weet vervolgens een kaats te behouden. Stand 2-1. Op de stand 2-1 en 6-6 gaat door een
buitenslag van Folsgeare ook het derde bordje naar Wommels. Stand 3-1. Bij de stand 6-6 brengt de
opslager van Wommels de bal buiten en helpt Folsgeare weer in het zadel. Stand 3-2. Het vierde
bordje gaat naar Wommels door een bovenslag. Stand 4-2. Ook het 5de bordje gaat naar Wommels
doordat ze op de stand van 4-2 en 6-4 de kaats voorbij slaan. Stand 5-2. Door de kaats ter hoogte van
de middellijn te passeren op de stand 6-6 weet Wommels zich verzekerd van de 3de omloop.

10. Grou – 11. Berltsum
We komen er in op de stand van 6-6. Berltsum kan de kaats niet voorbij. 1-0. Op de stand 2-6; Grou
komt de kaats niet voorbij Stand 1-1. Door een voorbal met Grou in het perk slaat Berltsum buiten,
stand 6-6. Berltsum neemt de voorsprong naar 1-3 en 0-6. Berltsum keert de bal voor de kaats. Stand
1-4. Een buitenslag van Grou zorgt ervoor dat Berltsum voor komt te staan met een stand van1-5 en
4-6. Na een prachtige zitbal wint Berltsum met 1-5 en 4-6

14. Wolsum – 16. Bitgum
Op een stand van 2-6 gaat het eerste eerst door een kwaadbal naar Bitgum. Wolsum antwoordt met
een aantal bovenslagen en het wordt 6-0 in het volgende eerst. Wanneer Bitgum de bal buiten slaat
wordt het eersten gelijk.
Bij een stand van 4-6 is er een buitenslag van Wolsum, waardoor Bitgum twee eersten pakt. In het
volgende eerst ligt bij de stand 6-2 de kaats een paar meter voor de middellijn. Bitgum is aan de
opslag en Wolsum slaat boven. Het is twee eersten gelijk. Bij de stand 2-2 6-6 zijn er grote kaatsen en
is Wolsum aan de opslag. Bitgum kan de kaats niet voorbij slaan en daardoor wordt het 3-2 in eersten.
In het volgende eerst kan Bitgum op een stand van 6-4 wederom de kaats niet voorbij slaan. Wolsum
komt voor met 4-2. Ook het volgende eerst is voor Wolsum. Door een mooie zitbal van Wolsum en
een kwaadslag van Bitgum, wint Wolsum met de stand 5-2 6-6

18. Franeker – 19. Minnertsga
Minnertsga die verrassend won van Sint Annaparochie staat nu voor de zware klus om een andere
kanshebber voor de eindzege, namelijk Franeker, proberen uit te schakelen. Het is juichen voor
Minnertsga wanneer Jildou op 6-6 de bal bovenslaat en zo het eerste bordje binnenhaalt. Op 0-1 en 46 weet Franeker de kaats niet te passeren en zo komt Minnertsga met twee eersten voor. Door drie
bovenslagen van Franeker en een buitengeslagen bal van Minnertsga weet ook Franeker zich
verzekerd van een eerst. Het wordt 1-2. Franeker komt vervolgens gelijk met Minnertsga (2-2).
Door een buitenbal van Minnertsga op de stand 2-2 en 6-4 wordt het 3-2 voor Franeker. Franeker
werd door Minnertsga voor het vierde bordje goed in het zadel geholpen door drie foutief opgeslagen
ballen en vervolgens sloeg Nicole van Franeker een prima zitbal. Stand: 4-2 voor Franeker.
Franeker gaf vervolgens de riante voorsprong zo weer uit handen door drie opslagmissers op rij en
door een zitbal van Minnertsga. Hierdoor werd de stand 4-3.
Op 4-6 en een kaats ter hoogte van de middellijn brengt Nicole de bal buiten en zo is de stand weer
gelijk (4-4). Op de stand 4-4 en 6-6 weet Nicole door voor de kaats te keren en retourslag naar het
perk het vijfde bordje naar zich toe te halen. Het wordt 5-5 gelijk, doordat op de stand 0-6 Franeker de
kaats niet kan passeren. Op een stand van 5-5 en 2-6 weet Minnertsga aan het langste eind te
trekken door middel van een mooie zitbal.

3E OMLOOP

21. Stiens – 1. Sexbierum/Pietersbierum
Op een buitenslag van Stiens gaat het eerste bordje naar Sexbierum. De opslag van Melissa Hiemstra
mist het perk. Sexbierum haalt het volgende eerst binnen. Stand 0-2. Op de stand van 2-6 slaat
Sexbierum ver boven. Het wordt 4-6. Sexbierum doet goeie zaken. Stiens haalt echter de winst binnen
met een zitbal. Stand 1-2.Stiens dendert door en de stand komt op 2-2. Een bovenslag van Melissa
(Stiens) zorgt voor de 6-6 op de telegraaf en een nóg mooiere bovenslag betekent 3-2. Welverdiend
door Stiens. Op de stand 6-4 in het volgende eerst slaat Henderieke van der Schoot (Sexbierum) het
perk om. Stand 6-6. Er wordt een kaats gemaakt, halverwege de middellijn. De opslag is voor Stiens
en Melisse staat aan de opslag. Een perfecte opslagbal. De winst is voor Stiens. Stand 4-2. Het wordt
al snel 6-6. Fenomtenaal wordt het laatste punt van het eerst binnengehaald door Sexbierum. Na
triktrak heen en weer slaagt Sexbierum c.s. erin de bal ver terug te slaan in het perk. De stand is nu 43. Sexbierum geeft niet op en kruipt omhoog. Op de stand van 6-6 slaat Stiens op en mist het perk.
Sexbierum haalt het bordje binnen. Stand 4-4. Op de stand 6-4 voor Stiens slaat Sexbierum een
kleine kaats voorbij. Stand 6-6. Stiens slaat op en Pytrik Visser (Sexbierum) maakt er een flinke kaats
van. Deze mogen ze verdedigen. Hendrieke (Sexbierum) slaat op. De bal wordt kwaad uitgeslagen
door Stiens. Bordje naar Sexbierum, stand 4-5. Drie zitballen van Hendrieke (Sexbierum) en 2
bovenslagen van Melissa (Stiens) zorgen voor de stand 4-6. Er komt een kaats bij de boven te liggen,
gemaakt door Melissa. Even overleg door Stiens aan de boven. Sexbierum slaat echter met verve de
kaats voorbij en gaat door. Stand 4-5 en 4-6

5. Wommels – 11. Berltsum
De derde omloop begint om 14:00 uur met de partij tussen Wommels en Berltsum. De eerste punten
gaan door een zitbal naar het partuur van Wommels. Bij de stand 6-2 slaat Wommels de bal in en
hiermee krijgen ze het eerste bordje aan de telegraaf. Door heel goed opslagwerk komen ze
vervolgens met 6-0 voor in het volgende eerst. Hierna komt Berltsum terug tot 6-6. Door voor de kaats
te keren, wordt het eersten gelijk (1-1).
Hierna gaat het eerst gelijk op, maar krijgt Wommels het eerste spul aan de telegraaf. Berltsum slaat
goed op en Wommels staat goed in het perk te kaatsen. Beide parturen zijn goed aan elkaar
gewaagd. Door goed opslagwerk van Wommels krijgen ze het derde bordje aan de telegraaf. Doordat
de voorinse van Berltsum haar hand voor de bal houdt, ontstaan er twee kleine kaatsen die ze op hun
beurt moeten verdedigen. Wommels krijgt dit eerst door een buitenslag van Berltsum (4-1). Wommels
heeft de vaart er aardig in en al snel wordt het 5-1. Hierna komt Berltsum door goed samenspel op 6-0
voorsprong. Wommels verdedigt een hele grote kaats goed en brengt daarmee de stand in dit eerst
op 6-6. Berltsum krijgt het spul aan de telegraaf door een kwaadslag (5-2). Nu neemt Wommels het
heft in handen en bij de stand 5-2 6-2 verdedigt Berltsum een kaats goed. Bij 5-2 6-6 slaat Berltsum
een knappe zitbal en wordt het 5-3. Berltsum neemt de leiding in dit eerst en met 5-3 en 0-4 komen ze
weer in het perk. Berltsum slaat de bal boven (0-6) en met een zitbal van Berltsum komen ze terug tot
5-4. Nu gaat het gelijk op en komt Berltsum op de dood te staan. De stand is 5-4 6-4 en Berltsum
moet een kaats verdedigen ter hoogte van de middellijn. De voorinse van Wommels slaat de bal
boven en hierdoor mogen de dames van Wommels de halve finale kaatsen.

14. Wolsum – 19. Minnertsga
Wolsum begint deze wedstrijd met een buitenbal. Op de stand 2-6 slaat Minnertsga de kaats voorbij
en pakken ze het eerste bordje. In het volgende eerst wordt het 6-6 gelijk door een zitbal van Wolsum.
Doordat de kaats vervolgens niet voorbij wordt geslagen door Wolsum, vergroot Minnertsga de
voorsprong en pakken ze twee eersten. In het volgende eerst pakt Wolsum een schone 6 punten,
maar als ze bij een kaats de bal voor slaan, pakt ook Minnertsga 2 punten. Op een stand van 6-4 en
een zitbal voor Wolsum, wordt het 1-2 in eersten.
Na twee ballen voor, blijft de volgende opslagbal van Wolsum achter de voorlijn en wordt het 2-4 in het
volgende eerst. Wolsum krijgt de bal niet voorbij de kaats en Minnertsga brengt hierbij de stand naar
2-6. Vervolgens pakt Wolsum 4 punten door een mooie bovenslag. Wolsum slaat de bal kwaad,
waardoor het 1-3 wordt in het voordeel van Minnertsga. Het wordt vervolgens 6-2 voor Wolsum en
door een buitenslag van Minnertsga haalt Wolsum ook haar tweede eerst. Stand: 2-3.
Bij een 6-6 stand in het volgende eerst is er een kaats van ca. 10 meter en is Wolsum aan de opslag.
De kaats wordt door Minnertsga voorbij geslagen en het wordt 2-4 in eersten. Minnertsga neemt een
voorsprong van 6 punten in het volgende eerst. Wolsum kan de kaats niet voorbij slaan en Minnertsga
pakt vijf bordjes (2-5). Wolsum weet echter een eerst erbij te pakken doordat Minnertsga bij de stand
6-0 de kaats niet voorbij weet te slaan. Stand: 3-5 Ook het volgende bordje weet Wolsum te pakken
(4-5). In het laatste eerst staat het 4-6 in het voordeel van Minnertsga. Er is een kleine kaats, die
Wolsum voorbij weet te slaan, waardoor de stand 6-6 wordt. Zij leggen een kaats achter de middellijn,
die Minnertsga echter voorbij weet te slaan. De wedstrijd eindigt met de stand 4-5 6-6, waarbij
Minnertsga doorgaat naar de finale!

HALVE FINALE

1. Sexbierum/Pietersbierum – 5. Wommels
Sexbierum krijgt het eerste punt van de wedstrijd aan de telegraaf door een kwaadslag van Wommels.
Wommels neemt het heft in handen en op de stand van 1-0 en 2-6 slaat Sexbierum de opslag van
Wommels kwaad. Stand 1-1. Wommels neemt de leiding over en komt met een boppeslach op 6-2.
Hierna slaat Pytrik de bal 2 x boven en komt Sexbierum langzaam gelijk op 6-6. Bij de derde
bovenslag pakt Sexbierum het spul. Stand 2-1. Sexbierum slaat in deze partij veel ballen boven en
weet ook het volgende eerst binnen te slepen. Stand 3-1. Wommels laat het hierbij niet zitten en gaat
voor het volgende bordje. Stand 3-2. In dit eerst komt Sexbierum eenvoudig op 6-0 voor. Wommels
maakt een klein kaatsje, die Pytrik met een bovenslag voorbij slaat. Dit levert het 2de spul op voor
Sexbierum. Stand 4-2. Op de stand 4-2 en 6-6 mag Sexbierum een middelgrote kaats verdedigen.
Hendrieke plaatst een mooie zitbal waardoor Sexbierum op 5-2 komt. Wommels staat op ‘e dea!
Op 5-2 en 6-6 plaatst Hendrieke een zitbal en mag Sexbierum strijden tegen Minnertsga in de finale.
Stand 5-2 en 6-6

FINALE

19. Minnertsga met Nieke Wateler, Jildou van Dijk en Lusanne Klaver
en
1. Sexbierum/Pietersbierum met Janneke Ennema, Hendrieke van der Schoot en Pytrik Visser
Op de stand 6-2 en een middelgrote kaats gaat het eerst bordje na prima opslagwerk van Lusanne
naar Minnertsga. Nieke Wateler brengt op 4-6 de bal buiten en zorgt er zo voor dat de partij weer in
evenwicht is (1-1)
Minnertsga komt met 2-1 voor en de schone 2 is ook weer voor Minnertsga door een bovenslag van
Lusanne. De schone 6 komt aan de telefgraaf wederom door een bovenslag van Lusanne en een
buitenslag van Sexbierum. Vervolgens brengt Nieke Wateler de bal achterin bij Sexbierum, die niet
veel met deze goed opgeslagen bal kunnen en zo wordt het 3-1 voor Minnertsga. Op de stand 3-2 en
6-4 wordt er geruild en ligt er een kaats bij de opslag. De bal van Hendrieke wordt jammer genoeg
buiten geslagen en zo wordt het in deze niet al te spannende finale al 4-2 voor Minnertsga. Het is 4-6
als Nieke Wateler de bal buiten brengt en komt Sexbierum/Pietersbierum ietsje terug tot 4-3. De
spanning is terug in de partij. In het volgende eerst wordt het 6-6 en Henrieke moet opslaan. Ze brengt
de bal achterin bij Lusanne die er een kleine kaats van ca. 6 meter van weet te leggen. Minnertsga
weet deze kaats te behouden door de bal, nadat die is uitgeslagen, in het perk te retourneren. (5-3). In
het (misschien) laatste eerst is het 6-0 voor Minnertsga doordat Sexbierum 2 ballen buiten brengt en
Minnertsga een kaats voorbij slaat. Nogmaals slaat Henrieke op en weer brengt ze de bal buiten de
lijnen. Hierop gaan de dames van Minnertsga juichen. Zij weten de winst en kunnen dus de Ald-Meiers
Partij 2012 op hun naam schrijven!!
Het partuur van Minnertsga, die verrassend St. Annaparochie in de 1ste omloop wist te verslaan,
vervolgens Franeker van zich af wist te houden en daarna Wolsum naar huis wist te sturen, heeft deze
partij verdiend gewonnen! Zij kregen hun horloges én de Sulveren Pong uit handen van DieTwa.

Winnende partuur:
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Nieke Wateler
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