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Freonen fan it Fryske frouljuskeatsen
wy hjitte jimme hjoed wolkom
hjir yn ús smûke doarpke
jimme witte grif wol wêrom…
’t Hitsumer keatsfjild stiet hjoed sintraal
foar it 14de jier op rij
keatse de jonge fammen
harren eigen Ald-Meiers Partij
Al mannich keatsster hat besocht
te setten hjir de heechste kroan
op har eigen keatskarrière
behelle op dit moaie smûke keatslân
In protte minsken binne hjoed wer
foar ús keatsen yn ‘e wear
keatssters, manlju, mar fansels ek froulju,
steane foar oanfang klear.
De flaggen wapp’rje oan ‘e peallen
de krites lizze klear yn ’t lân
te wachtsjen op ús matadoaren
’t kin heve, mar omheech dy hân
De sfear en freonskip op dizze dei
dy sizze ús dochs safolle
wy soene ús hiele libben lang
dizze dei net misse wolle!
Hitsum, 3 augustus 2013
Maartje Nauta

Een schitterende zomer hebben we gehad. Vele zonnige dag, amper regen.
Zou het op de Ald-Meiers Partij ook zulk mooi weer zijn?
De dag begon vroeg.
Het hele dorp was al ruim een week van te voren druk in bedrijf.
21 parturen hadden zich opgegeven…
Traditiegetrouw heette de voorzitter van de Commissie Ald-Meiers Partij.
Mevrouw Betty Blanksma, iedereen om 09.00 uur van harte welkom.
De dinsdag vóór deze grote dag was de loting geweest en vele parturen hebben hun lot in
eigen handen genomen waardoor de dames Imke van der Lees en Marije Hiemstra weinig werk
had tijdens deze loting. Desalniettemin dames, hartelijk dank voor jullie 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, noemde de namen van de eerste parturen en de ‘dei is
begûn….’
Het beloofde week een prachtige dag te worden!

1e Omloop

1 Wjelsryp – 2. Wier
Wier pakt de twee eersten allebei met 6-6 punten aan de telegraaf. Akkelyna (Wier) plaatst
een prachtige zitbal achter in het perk. Stand: 0-2. Weer 6-6 op de telegraaf, keurig
geretourneerd voor de kaats haalt Sandra het eerst bordje voor Welsrijp binnen. Stand: 1-2.
Door de kaats op 6-6 te passeren, zorgt Lisa voor het tweede bordje voor Welsrijp. Stand: 2-2.
Sandra mist het perk in het volgende eerst een paar maal, dit zorgt voor 6 punten voor Wier.
Akkelyna van Wier tikt de bal boven en het volgende bordje hangt. Stand: 2-3. Welsrijp slaat
op stand 6-6 buiten. De verre kaats is dus voor Wier. Stand: 2-4. In het volgende eerst slaat
Wier een bal boven en de stand is weer 6-6 op de telegraaf. Wier slaat een kleine kaats, die
Sandra van Welsrijp voorbij slaat. Stand: 3-4. Sandra van Welsrijp pakt het volgende eerst
weer door de kaats te passeren en de stand is weer gelijk, 4-4.
Wier zakt een beetje onderuit. Sandra Hofstra van Welsrijp maakt met prima opslagwerk een
paar punten. Wier behoudt de kleine kaats (6-2). Een foute opslag van Welsrijp zorgt voor de
stand 6-6. Welsrijp pakt toch het volgende eerst (5-4). Sandra van Welsrijp slaat weer zes
punten aan de telegraaf. Wier weet een kleine kaats te maken voor het perk, die Welsrijp
glansrijk voorbij slaat. De winst in deze partij is dus voor Welsrijp, eindstand: 5-4 6-2.
3. Folsgare – 4. Mantgum
De partij begint met een zitbal van Jennie Terpstra van Mantgum. Als snel volgen er twee
kaatsen en op de stand 2-2 mag Mantgum naar het perk. Het eerst gaat gelijk op en met een
buitenslag van Folsgare gaat het eerst naar Mantgum. In het tweede eerst van de partij komt
Folsgare door een aantal buitenslangen van Mantgum al snel tot eersten gelijk. Hierna valt
Amber Bosma uit en gaat het partuur van Mantgum met z’n tweeën door. Het derde eerst van
de partij gaat gelijk op tot 6. Folsgare slaat de bal uit en hierdoor neemt Mantgum de leiding
(1-2). Met een bovenslag van Mantgum komen ze met z’n 2en al snel op een 1-3 voorsprong.
Hierna keert het tij en komt Folsgare sterk terug, ze krijgen het eerst door een buitenslag van
de opslager van Mantgum (2-3). Ook het volgende eerst is voor Folsgare (3-3). Ze stomen met
een mooi tussenspel door tot 4-3. Het volgende eerst gaat gelijk op en door het goed
verdedigen van Mantgum voor een kaats wordt het 4-4. Folsgare pakt al vlot het volgende
eerst (5-4). Het partuur van Folsgare is in het perk goed en het laatste eerst krijgen ze een
beetje cadeau door missers van het partuur van Mantgum, die op 5-4 en 6-0 het perk mist en
daardoor zorgt dat Folsgare doorgaat naar de 2e omloop.

5. Wommels – 6. Berltsum
Wommels, één van de favoriete parturen, neemt tegen Berlikum brutaal de leiding met een
2-0 voorsprong. Berlikum laat dit niet op zich zitten en komt sterk terug en door een zitbal
van Ilse wordt het 2-3. Wommels zet dan een tandje bij en stoomt door en op de stand 5-3 64 zorgt Anna Brecht door een bovenslag ervoor dat Wommels doorgaat naar de 2e lijst.
7. Arum – 8. Raerd
Arum kaatst zonder Jildou Hilarides. Bij een stand van 2-6 pakt Raerd door een fraaie zitbal
het eerste bordje. Met een bovenslag van Marije pakt Raerd ook het tweede bordje. Het
wordt schone twee eersten voor Raerd. Op de stand 6-6 en met een kaats ter hoogte van de
middellijn, begint Arum meer in het spel te komen en pakt een verdiend eerst. Op een stand
van 6-6 behaald Raerd de drie eersten. Door buitenslagen van Raerd komt er 6-6 op de
telegraaf te hangen. Door een buitenslag van Arum haalt Raerd ook de vier eersten. Op de
stand 1-5 2-6 is er een bovenslag van Raerd en hiermee winnen zij de partij die gekenmerkt
werd door buitenslagen van zowel Arum als Raerd.
9. Dronryp – 10. Jirnsum
Dronrijp pakt het eerste bordje door een kleine kaats voorbij te slaan. Ook pakken ze het
tweede bordje. Op de stand 2-0/6-4 zorgt een zitbal van Jeanette ervoor dat Dronrijp voor
komt te staan met drie eersten. Bij de stand 6-0 zorgt een aanhoudende goede opslag van
Jeanette voor twee spul voor Dronrijp aan de telegraaf. Bij de stand 4-0/6-2 pakt Dronrijp
weer een eerst door een geweldige opslag. In deze 1e omloop maakt Dronrijp zijn favoriete
positie waar door van Jirnsum te winnen met 5-0/6-6.
11. Ee – 12. Easterein
Deze partij kenmerkte zich door slecht opslagwerk aan de kant van Easterein. Ee kon deze
partij daardoor gemakkelijk naar zijn hand zetten en gaat door naar de 2e omloop.
Eindstand: 5-0 6-2.

13. Minnertsga – 14. Hallum
Tot twee eersten gelijk hielden de parturen elkaar in evenwicht. Daarna kon Hallum geen
vuist meer maken tegen de dames van Minnertsga. Op de stand 5-2 en 6-6 zorgt Minnertsga
met een zitbal ervoor dat ze naar de volgende omloop kunnen.
15. Peins – 16. Goënga
Op de stand 6-2 neemt Peins met een zitbal de leiding. Het wordt 1-0 voor Peins. Op de stand
6-4 krijgt Peins vervolgens het spul. Door een kwaadslag van Goënga bij een stand van 6-4 in
het volgende eerst neemt Peins een voorsprong van drie eersten. De kaats wordt voorbij
geslagen bij de stand 6-0. Peins neemt een verdiende voorsprong van vier eersten. Op de
stand 6-4 weet Peins ook de vijf eersten te bemachtigen. Op de stand 5-0 6-4 zorgt een
buitenslag van Goënga ervoor dat Peins de wedstrijd wint. Eindstand: 5-0 6-4.
17. Tzum – 18. Hitzum
De tweede bal die Anouk van Hitzum raakt, is een bal die boven gaat. Applaus. Goed gedaan!
Tzum heeft echter een betere opslagtechniek en zoekt in het perk naar het juiste plekje. Het
eerste spul gaat naar Tzum. Het wordt 2-0. De perkspelers van Hitzum wisselen van plek, wat
tot gevolg heeft dat er een verre kaats komt op de stand 4-6. Marije zorgt door een prima
gerichte opslag voor het eerste bordje voor Hitzum. Het wordt 2-1. Tzum maakt op de stand
6-2 een verre kaats die ze behouden, stand: 3-1. Op de stand 6-4 zorgt Anouk voor een mooie
kaats bij de middenlijn. Tzum slaat die kaats toch nog strategisch voorbij (in een hoekje) en
de stand wordt 4-2. De achterinse van het perk van Hitzum slaat op de stand van 6-0 op een
oplagbal van Tzum die buiten het perk gaat en Tzum heeft 5-1 te pakken. Met 6-6 op de
telegraaf maakt Tzum een dikke kaats voorbij de middenlijn. Anouk slaat prima uit, voorbij
de kaats, maar… Tzum is er ook nog en de bal wordt geretourneerd. Het is gebeurd. Tzum
gaat door naar de 2e omloop. Eindstand: 5-1 6-6.
19. Stiens – 20. Sexbierum/ Pietersbierum
Het partuur van Sexbierum – Pietersbierum kon maar moeilijk in de wedstrijd komen en zo
kon het gebeuren dat Stiens in no time een voorsprong van drie eersten nam. De finalist van
vorig jaar sprak zichzelf even toe en zorgde voor een inhaalslag. Uiteindelijk kon Sexbierum
de partij naar zich toe trekken en wonnen ze met de cijfers 4-5 en 0-6.
21. Oude Leije
Staand nummer.

2e Omloop

21. Oude Leije – 1. Wjelsryp
Welsrijp staat met een stand van 0-1 en 0-6 aan de opslag en er is een kaats bij de boven.
Deze kaats kan niet door Oude Leije worden voorbij geslagen. Inmiddels is het 0-4 0-6 in het
voordeel van Welsrijp. Oude Leije kan de kaats net niet keren en Welsrijp pakt een
voorsprong van vijf eersten. Met een kwaadbal van Oude Leije wint Welsrijp zonder al te veel
moeite van Oude Leije. Eindstand: 0-5 0-6.
3. Folsgare – 5. Wommels
Een foute opslag van Wommels, zorgt voor het eerste bordje voor Folsgare. Jildou (Folsgare)
zorgt voor een mooie kaats op de middenlijn op de stand (6-2), Folsgare slaat op, maar mist
het perk (6-4). De punten zijn voor Wommels. Een prachtige opslagbal van Jildou achterin het
perk zorgt voor het volgende bordje. Het wordt 2-0. Er is sprake van snel werk. De parturen
zijn aan elkaar gewaagd en zorgen voor een mooi spektakel. Mooie laag, snel lopende
opslagballen en soms hoog. Folsgare neemt vier punten en geeft zes punten weg door haar
opslag. Er komt een kaats halverwege de middenlijn voor Wommels. Wommels behoudt deze.
De stand wordt 2-1 voor Folsgare.
Op de stand 6-0 voor Folsgare, slaat Folsgare een kaats voorbij de middenlijn. Wommels
retourneert de opslag prima, maar helaas de bal gaat kwaad over de zijlijn. Folsgare heeft er
weer een bordje bij, het wordt 3-1. In het volgende eerst is er voor elk een kaats, een zitbal
voor Wommels, een bovenslag voor Folsgare, een kaats voor Wommels een een zitbal voor
Folsgare. De stand 6-6 komt op de telegraaf. Door mooi opslagwerk van Folsgare en een
fantastisch tussenspel op het veld, slaagt Folsgare erin het volgende bordje op de telegraaf te
krijgen. Het wordt 4-1. In het volgende eerst zorgt Folsgare door foute opslag voor 6 punten
voor Wommels, die zij nodig hebben voor een bordje (4-2). In het volgende eerst zijn door
twee kaatsen en een bovenslag, de punten voor Folsgare. Door perfect een bal voor de kaats
te keren, haalt Folsgare het volgende bordje binnen, het wordt 5-2. Even leek het alsof ging
Folsgare met een boven- en zitbal het volgende eerst ging pakken, maar de achterinse van
Wommels herpakt zich en timmert de een na de andere boven. Er volgt een bordje voor
Wommels, stand 5-3. In het volgende eerst maakt Wommels diverse bovenslagen en de zitbal
van Wommels zorgt voor het volgende bordje voor het partuur. Stand 5-4. De scheids ziet dat
de bal aan is in het volgende eerst en de stand is 4-4. Folsgare tikt de opslagbal vervolgens
boven en de volgende ook en onverwachts moet Wommels toezien dat Folsgare naar de
volgende omloop gaat. Eindstand: 5-4 6-4.

8. Raerd – 9. Dronryp
Het partuur van Raerd was geen partij voor de dames van Dronijp. Het eerste bordje ging
door een retourslag naar het perk naar Dronrijp. Het spel door een bovenslag van Anouk. Het
werd 0-3, doordat Raerd op 0-2 en 0-6 de kaats niet voorbij kon slaan. De vier eersten gingen
naar Dronrijp, doordat Elly een dikke kaats voorbij sloeg. Anouk zorgt voor de vijf eersten
door een retourslag over de boven en Jeanet bracht op de stand 0-5 4-6 door een zitbal
Dronijp naar de 3e omloop.
11. Ee – 13. Minnertsga
Bij een stand van 6-6 neemt Ee de voorsprong, het wordt 1-0.Weer wordt het 6-6. Door een
‘buitenbal’ zorgt Ee voor de stand van 1-1. Bij de stand 1-1/6-2, zorgt Ee wederom voor een
voorsprong, 2-1. Helaas voor Minnertsga zorgt bij de stand 6-2 een voorbal ervoor dat Ee het
eerst pakt. Wanneer het 6-6 staat weet Minnertsga, om de spanning weer in het spel te
houden, de bal te retourneren naar voor de kaats, het wordt 3-2. Bij een stand van 2-6 laat
Ee de bal voorbij de kaats gaan en komt het gelijk te staan, het wordt 3-3. Op de stand 3-4 /
4-6, weet Minnertsga de kaats voorbij te slaan: 3-5. Door een buitenbal van Minnertsga op een
stand van 6-4, weet Ee terug te komen naar 4-5. 4-5 / 2-6: kaats van Minnertsga ter hoogte
van de middenlijn, Ee kan ‘m niet voorbij slaan. Helaas voor Ee, maar Minnertsga pakt hier de
welverdiende winst! Eindstand: 4-5/2-6.
15. Peins – 17. Tzum
Peins haalt al snel de voorsprong van drie eersten. Op de stand van 6-0 en met een kaats van
twee meter, retourneert Peins de bal naar het perk, waardoor hun welverdiende eerste vier
eersten aan de telegraaf hangen. Op de stand 6-0 wordt het door een bovenslag van Peins
5-0. Tzum behaalt nog wel een eerst, maar dit zijn dan ook de laatste punten voor Tzum.
Eindstand: 5-1 6-0.

3e Omloop

20. Sexbierum/Pietersbierum – 1. Wjelsryp
Na een staand nummer in de tweede omloop, was de volgende tegenstander van Sexbierum/
Pietersbierum het partuur van Welsrijp. Tot twee eersten ging de strijd gelijk op. Op de stand
2-2 en 6-6 kan Welsrijp de kaats niet voorbij slaan en neemt Sexbierum/Pietersbierum de
leiding met 3-2. Hendrieke, de motor van het partuur van Sexbierum/ Pietersbierum, zorgt
ervoor dat ook het vierde bordje hun kant op gaat. Welsrijp weet door prima opslagwerk
terug te komen tot 4-3. Cruciaal in deze partij was de slag op 4-3 en 6-6. Hendrieke kreeg de
bal van de hand op haar schouder en zo kreeg Welsrijp ook vier eersten. Deze klap kwam
Sexbierum/ Pietersbierum niet te boven. Het wordt 4-5 en daarna nog 5-5 0-6, maar Welsrijp
trekt in deze partij aan het langste eind.
3. Folsgare – 9. Dronryp
Een prachtig opgeslagen zitbal langs de perklijn zorgt voor het eerste bordje van Folsgare. In
het volgende eerst zijn beide kaatsen voor Dronrijp, er is een zitbal voor Folsgare en een
voorbal voor Folsgare. De stand is 2-6 voor Dronrijp. Anouk slaat de kaats van Folsgare voorbij
en de telegraaf is in evenwicht, het is eersten gelijk. In het volgende eerst heeft Dronrijp
snelle acties en het partuur staat strategisch goed op d’r plek. Bijna alle winstpunten van de
kaatsen zijn voor Dronrijp. Op de stand 4-6 slaat Jildou van Folsgare de bal buiten. Dronrijp
krijg het eerst en de stand is 1-2. Folsgare lijkt wat kracht te verliezen. Ze hebben een
enerverende partij tegen Wommels achter de rug, maar het zijn wel doorzetters deze dames.
In het volgende eerst zorgt Dronrijp voor het derde bordje door mooi kaatswerk. Uiteindelijk
wordt het eerst verzilverd door een prachtige vloeiende zitbal van Dronrijp. Stand: 1-3.
De opslagtechniek van Dronrijp zorgt voor zes punten aan de telegraaf. Folsgare behoudt
vervolgens de kaats, 2-6. Dat doen ze nog een keer en het wordt 4-6. Dronrijp slaat nu een
buitenbal en het wordt 6-6. Er ligt een kaats van Folsgare halverwege de middenlijn. Folsgare
maakte korte metten ermee door een juweel van een zitbal te plaatsen. De stand wordt 2-3.
Het boekelt weer een beetje bij Folsgare. Dronrijp kan er een vrij makkelijk behaald bordje
bij hangen. Het wordt 2-4. Op en neer gaat het spel. Een zitbal van Folsgare zorgt voor de
stand 6-6 op de telegraaf. Doch Folsgare slaat voor het meest belangrijke punt buiten het
perk op en de punten gaan naar Dronrijp. Stand: 2-5. In het volgende eerst herstelt Folsgare
zich en haalt als eerste de 6 punten, maar Dronrijp richt dan haar pijlen op zitballen. De
stand is wederom 6-6. Een kleine kaats van Folsgare net voor het perk moet worden
verdedigd. Heel geconcentreerd maakt Jildou van Folsgare haar aanloop om op te slaan. De
achterinse Elly van Dronrijp stapt prachtig onder de opgeslagen bal en Dronrijp is door naar
de halve finale. Stand: 2-5 en 6-6.

13. Minnertsga – 15. Peins
Bij een stand van 6-4 slaat Minnertsga de bal boven en krijgen zij het eerste bordje. Bij de
stand van 2-2 in het volgende eerst, heeft Anne Nieke last van een blessure en gaat ze naar
de massage. Na een korte pauze wordt het snel 6-6. Minnertsga slaat de bal voor, waardoor
het 1-1 wordt. Minnertsga komt na de onderbreking niet lekker van start en gaat bij een stand
van 1-1 2-6 naar het perk. Er volgt een buitenbal van Peins. Er wordt een kaats ter hoogte van
de opslag gemaakt en Minnertsga neemt de opslag over. Hierna neemt Peins de leiding: 1-2.
Bij een stand van 4-6 heeft Peins een fraaie bovenbal, waardoor de stand 1-3 wordt. Peins
slaat twee ballen buiten en het wordt 6-6 in het volgende eerst. Door een kwaadslag van
Anne Nieke (Minnertsga) wordt het 1-4 in het voordeel van Peins. Bij de stand 1-4 en 4-6 weet
Peins een bal te retourneren tot in het perk, het wordt: 1-5. Bij de stand 2-6 in het laatste
eerst maakt Peins een kaats ter hoogte van de middellijn. Ze gaan naar de opslag en met een
mooie achterinse zitbal wint Peins de wedstrijd. Eindstand: 1-5 2-6.

Halve Finale

1. Wjelsryp – 9. Dronryp
De halve finale gaat van start met een eerst waarin beide parturen grossieren in zeer
wisselende opslag. De ballen landen voor en naast het perk en natuurlijk zijn er ook zitballen.
Het eerste bordje is voor Welsrijp doordat een Dronrijper opgeslagen bal net niet het perk
bereikt. Stand: 1- 0. Dit overkomt Dronrijp niet weer in het 2e eerst. Op de stand 6-6 slaat
Dronrijp vliegend laag op en incasseert het bordje. De stand wordt hiermee 1-1. In het
volgende eerst heeft Dronrijp binnen de kortste keren 6 punten aan de telegraaf hangen,
d.w.z. twee kaatsen worden voorbij geslagen en Welsrijp slaat een bal op die buiten het perk
belandt. Vervolgens verzilvert Dronrijp een gemaakte verre kaats. Stand: 1-2. Ook het 3e
eerst is voor Dronrijp. Elly Hofman maakt hiervoor 4 punten door twee prachtige zitballen te
plaatsen. Welsrijp komt tot 4-6, maar de winst is voor Dronrijp, doordat Welsrijp jammer
genoeg de opslagbal net naast het perk tikt. Stand: 1-3
Even leek het alsof Welsrijp last had van de inspanningen van de vorige wedstrijd tegen
Wommels maar…..de concentratie, oplettendheid en felheid is weer terug. Mooi laag lopende
opslagwerk en alertheid in het tussenspel. Dit waardeert het publiek, wat blijkt uit het
herhaald opklinkende applaus. Dit eerst gaat naar Welsrijp nadat Dronrijp een bal buiten het
perk opslaat. Stand: 2-3. In het volgende eerst kan Welsrijp twee prachtige verre kaatsen
behouden. Inclusief de punten horende bij een zitbal van Lisa Hofstra, komen ze op schone
zes voor. Dronrijp behoudt z’n kaats en het wordt 6-2. Welsrijp maakt een klein kaatsje. Elly
van Dronrijp kan de opslagbal van Welsrijp niet verwerken en de telegraaf hangt weer in
evenwicht. Stand: 3-3.
Wie maakt het verschil? Het volgende eerst loopt Dronrijp snel naar een 2-6 en de laatste
kaats is ook voor Dronrijp. Stand: 3-4 in eersten. Op de stand 6-6 in het volgende eerst ligt er
een kaats op de middenlijn waarbij Welsrijp de opslagbal op een geweldige wijze
retourneert. Stand: 4-4. Het volgend eerst kenmerkt zich doordat de speelsters laten zien dat
ze de fijne kneepjes van het kaatsen beheersen. Oplettendheid, inzicht, bevlogenheid en
snelle acties. Door een bovenslag van Dronrijp op de stand 4-4 en 6-6 gaat het 5e eerst naar
Dronrijp. 4-5
Hierna worden er 2 kaatsen gemaakt door Dronrijp. Welsrijp slaat beide kaatsen voorbij. (4-0)
. Donrijp pakt de volgende 2 kaatsen. Hierna volgt een super spannende trik trak tussenspel
tussen beide parturen. Er volgt een boppeslach van Dronrijp en de stand is 4-6. Welsrijp staat
in het perk en tikt eenvoudig de kaats van Dronrijp voorbij (6-6). Sandra van Welsrijp maakt
hierna een kaats, hoewel geblesseerd staat ze klaar om de bal op te slaan en de kaats te
verdedigen. Het vuur is er, maar de opgeslagen bal gaat over het perk. Dronrijp gaat naar de
finale! Eindstand: 4-5 en 6-6

Finale

15. Peins – 9. Dronryp
Peins zorgt voor de stand 2-4. Bij een stand van 4-6 en een kaats ter hoogte van de
middenlijn weet Peins te kaats te behouden en wordt het 6-6. Door een buitenbal van Peins
neemt Dronrijp de leiding: 0-1. Dronrijp krijgt het spul aan de telegraaf doordat de opslager
van Peins de bal niet in het perk krijgt. 0-2. Peins krijgt het eerste bordje aan de telegraaf
door prima kaatsen en een kaats goed te verdedigen. 1-2 Na een boven- en voorbal, komt
Peins in het volgende eerst op een schone vier. Er volgt nog een bovenbal en er wordt een
kaats van 11 meter gelegd. Peins gaat naar de opslag. Dronrijp weet de kaats voorbij te slaan,
het wordt 6-2. De twee bovenslagen van Elly Hofman van Dronrijp zorgen voor dat de stand 66. Hierna volgt een kaats halverwege de middellijn. De opslagbal van Dronrijp landt voor het
perk en de punten en het eerst gaan naar Peins. 2-2
In het volgende eerst gaat Dronrijp met 2 kaatsen naar het perk. De dames van Dronrijp slaan
de bal 2x kwaad, waardoor de punten naar Peins gaan. Peins neemt de leiding in dit eerst.
Dronrijp krijgt hierna nog wel 2 punten in dit eerst. Door een fraaie achterinse opslag van
Peins wordt het 6-2 in het voordeel van Peins. Een goede retourbal van Peins zorgt voor een
kaats tegen de voorlijn die Peins weet te verzilveren en daarmee een ook een bordje aan de
telegraaf voor Peins. 3-2 Het volgende eerst gaat gelijk op. Er volgt een kaats van 10 meter
na een mooi tussenspel. Doordat de bal buiten wordt geslagen op een stand van 3-2- en 6-4
wordt het spannend in dit eerst. De dames van Peins kunnen een bal uit het perk retourneren
tot een kleine kaats die één van de gezusters Zeinstra makkelijk voorbij slaat. Hierdoor
krijgen zij weer een bordje aan de telegraaf. 4-2
In het volgende eerst stomen de dames van Peins snel door tot een schone 6, maar de dames
van Dronrijp komen sterk terug, tot een 6-6 gelijk. Door een mooie retourbal van Marrit
Zeinstra tot in het perk zorgt zij wederom er voor dat Peins weer een bordje aan de telegraaf
krijgt. 5-2 Nu ishet de beurt aan de dames van Dronrijp. Stoomden de dames van Peins in het
vorige eerst snel door naar een schone 6, nu doen de dames van Dronrijp dit. Het wordt nog
even spannend wanneer de dames van Peins door goed tactisch te kaatsen en terug komen tot
6-6, maar doordat Peins een kaats niet voorbij weet te slaan, gaat dit eerst naar Dronrijp. 5-3
Bij de stand 2-2 en twee kaatsen bij de bovenlijn gaan de dames van Peins naar de opslag. De
eerste kaats wordt door Dronrijp boven geslagen. Hierna slaat Peins de bal buiten en wordt
de stand 5-3 en 2-6. Op een kaats ter hoogte van de middellijn geeft Dronrijp een zitbal en
krijgen ze daardoor het 4e bordje aan de telegraaf. Het wordt 5-4 in eersten. In het laatste
eerst neemt Peins het initiatief. Op de stand 5-4 en 4-2 zijn er twee grote kaatsen. De dames
van Peins mogen deze kaatsen verdedigen. De eerst kaats wordt goed verdedigd en de punten
gaan naar Peins. Ook de 2e kaats wordt goed verdedigd en hierdoor wint Peins de finale en
dus de Sulveren Pong.
Een terechte winnaar na een spannende en mooie finale!

Winnende partuur:

Peins: Leentsje Bootsma
Hiske Zeinstra
Marrit Zeinstra
2e Dronrijp:

Jeanette Jansma
Anouk Tolsma
Elly Hofman

3e Wjelsryp:

Sandra Hofstra
Lisa Hofstra
Dymphna Post

De Ald-Meiers Partij werd dit jaar gesponsord door:
Hoofdsponsor:

Plantein

Subsponsoren:

Juwelier Kramer – Franeker
Compleet Design – Hitzum
AB-Service Fryslân – Berlikum
Visual Reklame – Harlingen

Scheidsrechters:

A.K. Reinsma - Schettens
L.P. Melchers - Wons

Masseuse:

Marijke Terpstra - Stiens

Muzikale omlijsting:

De Harmonie – Bitgum
’s avonds tijdens de BBQ voor sponsoren, gasten en vrijwilligers
Acoutsic Click

Mysterie Guest:

Iris Kroes

