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Us Ald-Meiers dei!
Hjoed, bêste minsken, is ’t in jubileum
want al foar de 15de kear
sil yn dizze krite de Ald-Meiers
ferkeatst wurde; in partij mei sfear!
It âlde lytse doarpke Hitsum
wêr dizze party ûntstean soe
Wêrmei ‘t hja yn al har ienfald
it frouljuskeatsen stimulearje woe
Yn it jier 2000 is ‘t allegear begun
Fenna en Leonie tegearre de 1ste priis
Hallum, mei Nynke, Janke en Jindra,
joech doe mei 5-3/6-4 belies
De keatsters-dei, fanôf doe hâlden,
waard neamt de Ald-Meierspartij
Pieter Winsemius, âld minister,
wie der ek fanôf it begjin by.
Syn ‘roots’ lizze hjir op dit stikje grûn
en nei in moaie keatsdemonstraasje
binne de noazen deselde kant útset
en kaam de earste AMP der mei faasje
De keatsparty waard in ‘klassieker’
sa’n hûndert frijwilligers alle jierren yn ’t spier
’t Is hjoed feest minsken, want
de Ald-Meiers dei bestiet 15 jier!
Gean troch op ’t paad eartiids útkeazen
en dat ús byelkoar brocht hat.
Lokwinske mei dit jubileum,
AMP………….proficiat!!
Hitsum, 2 augustus 2014
Maartje Nauta

15 jaar Ald-Meiers Partij.
Waar is de tijd gebleven! De ups en downs van de vele parturen op het Hitzumer kaatsveld;
veel vreugde en ook helaas veel verdriet. Want laten we wel zijn, de Ald-Meiers Partij MOET
je gewonnen hebben wil je in aanmerking komen voor de Fjour Wimpels.
Net als voorgaand jaar hadden we een schitterende zomer gehad. Veel zon. Erg veel zon.
Beetje te veel zon. Te weinig regen.
Het kaatsveld zag er roestbruin uit. Bruin en geel van de droogte. Hoe krijgen we dit ooit
weer goed? In de Verenigde Staten gaan ze met de verfspuit over de golfcourse om het wat
appetijtelijk er uit te laten zien. Maar om dat nu hier in ons schitterend Hitzum ook te doen?
De oplossing was wat eenvoudiger: Sproeien!
Ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum had de organisatie een leuke geste bedacht: Een
sportbidon met het logo van de Ald-Meiers Partij voor alle deelneemsters!
De dag begon vroeg.
Het hele dorp was al ruim een week van te voren druk in bedrijf.
22 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 PC Koningin weinig werk had tijdens deze loting.
Desalniettemin, hartelijk dank voor de 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 weer een prachtige dag te worden!

1e Omloop

1. Marsum – 2. Goënga
Met drie man spelen heeft zo z’n voordelen. De dames van Goënga zijn goed op elkaar
ingesteld, maar misten de 3e man. De opslag is bij beide vloeiend en snel, uitslag prima van
beide parturen. Goënga heeft een spul voorgestaan, maar Marsum haalt snel in. Met een
kwaadslag op een kaats bij de middellijn geeft Goënga ’t vierde bordje aan Marsum. Een
eerst vol misse opslagen van Marsum en de stand is 4-3 in eersten.
Door een bovenslag op een verre kaats van Marsum, maakt Goënga de stand 4-4. Een vloeiend
opgeslagen zitbal van Serena van Marsum zorgt voor de stand 5-4 in eersten. Marsum pakt in
het volgende eerst beide kaatsen en er hangt 6 aan de telegraaf. Andrea van Goënga maakt
de stand 6-2 door een prachtige tusseninse opslagbal. De eerste kaats wordt geïncasseerd
door Marsum die door gaat naar de twee ronde. Eindstand: 5-4 en 6-2
3. Ried – 4. Ee
Door een bovenslag, een zitbal en het behouden van twee kaatsen gaat het eerste bordje
naar het partuur van Ee, 0-1. Op 0-1 en 6-6 haalt Louise het tweede bordje voor Ee binnen,
door prima op te slaan, waardoor de kaats niet voorbij wordt geslagen. Op 0-2 en 2-6 gaan
door een kwaadslag van Ried de drie eersten naar Ee. De vier eersten weet Louise op 6-6 door
een zitbal ook te verzilveren voor haar partuur. Ineke weet op 6-4 de kleine kaats te passeren
en zo krijgt ook het partuur van Ried een eerst aan de telegraaf (1-4). Op 4-6 weet Louise
door een prima zitbal ook het vijfde bordje binnen te halen voor Ee (1-5). Ried komt door een
bovenslag van Ineke op 2-5.
Op de stand van 2-5 en 0-6 gaat Ee door een voorslag van Ineke door naar de tweede lijst.
5. Witmarsum – 6. Stiens
Met een buitenslag van Marije op 6-4 komt de stand op. Op 6-6 en een kaats vier meter voor
middellijn, wordt het door een buitenslag eersten gelijk. Op 6-4 pakt Witmarsum het eerste
spul. Eenvoudig keerwerk van Stiens op 4-6 en na een zitbal pakt Stiens gelijk de leiding.
Stiens pakt ook het derde bordje, de stand komt op 3-2. Een kwaadslag van Stiens op 6-6 en
het is drie eersten gelijk. Hierna pakt Witmarsum vier borden. Een zitbal van Witmarsum
zorgt voor een stand van 5-3 in eersten. In het laatste eerst, op 6-2, zorgt een bovenslag voor
winst van Witmarsum. Eindstand 5-3, 6-2, Witmarsum gaat door naar de tweede omloop.
7. Easterein – 8. Minnertsga
Een zitbal voorin van Anne Nieke op 6-6 zorgt voor een stand van 0-1. Na een buitenslag van
Minnertsga wordt het eersten gelijk. Overlopen door Minnertsga zorgt ervoor dat Easterein
een voorsprong krijgt, het staat 1-2. Later loopt Minnertsga over en hierdoor wordt het
spullen gelijk. Een buitenslag van Minnertsga zorgt ervoor dat de stand 2-3 wordt. Bij een
stand van 2-4 in eersten kan Minnertsga de kaats niet voorbij slaan en wordt het 6-6. Het
wordt 2-5 in eersten door een strakke zitbal van Minnertsga. Met een kaats bij de middellijn
en de stand 6-2 gaat Easterein naar het perk. Door een buitenslag komt Easterein terug naar
3-5. Op de stand 6-6 komt er een harde zitbal en dit zorgt voor winst voor Minnertsga. Met 35, 6-6 gaat Minnertsga door naar de tweede omloop.

9. Raerd – 10. Sexbierum/Pietersbierum
Raerd doet voor de vierde keer mee aan de Ald Meiers Partij en Sexbierum/ Pietersbierum
voor de achtste keer. Door een zitbal van Hendrieke haalt ze op de stand 0-6 het eerste
bordje voor Sexbierum binnen. Het wordt eersten gelijk door een buitenslag van Hendrieke op
de stand 6-6. Op 6-2 gaat door een buitenslag van Hendrieke het spel naar Raerd (2-1). Door
een bovenslag van Hendrieke op 2-6 wordt het spellen gelijk (2-2).
Opnieuw gaat door een bovenslag van Hendrieke op de stand 2-2 en 6-6 het derde eerst naar
Sexbierum/ Pietersbierum (2-3). Raerd helpt de tegenstander aan vier eersten door een
buitenslag op 2-3 en 4-6 (2-4). Ook de vijf eersten gaan naar Sexbierum/ Pietersbierum,
doordat Fiera op de stand 4-6 de bal tot in het perk weet te retourneren (2-5). Berber helpt
haar partuur aan de drie eersten, doordat zij op 6-2 de kaats weet te behouden (3-5).
Hendrieke brengt haar partuur naar de tweede lijst door op de stand 3-5 en 4-6 een zitbal te
plaatsen. Eindstand: 3-5 en 4-6.
11. Jirnsum – 12. Bitgum
Het eerste eerst gaat gelijk op, beide parturen zijn even sterk. Met een mooie zitbal haalt
Bitgum het eerste eerst van de wedstrijd binnen. Bitgum pakt al snel het tweede eerst. Het
volgende eerst gaat gelijk op en bij een stand van 6-6 gaat door een buitenslag van Bitgum
het eerst naar Jirnsum. Door een mooie zitbal van Wybrig Bakker van Jirnsum gaat ook het
volgende eerst naar Jirnsum, het wordt spullen gelijk. Bij de stand 2-2 en 6-6 slaat Hermine
Bakker van Bitgum de bal kwaad en gaat het eerst naar Jirnsum. Bitgum neemt vervolgens het
volgende eerst voor zijn rekening en het staat drie eersten gelijk. Met een kaats van één
meter slaat Bitgum de bal buiten het perk en wordt het 4-3 in eersten. Bitgum slaat twee
ballen buiten het perk en hierdoor wordt het 5-4. Bij een stand van 4-4 en twee kaatsen krijgt
Bitgum zes punten door overlopen van Jirnsum, de tweede kaats wordt voorbij geslagen en
hierdoor wordt het vijf eersten gelijk. Een kwaadslag en een bovenslag van Bitgum zorgen
voor 2-2. Een kaats van vijf meter wordt door Jirnsum voorbij geslagen, het wordt 6-2. Met
een kwaadbal van Corina de Vries van Bitgum wint Jirnsum de wedstrijd.
Eindstand: 5-5 en 6-4.
13. Berltsum – 14. Hallum
Berltsum moet zich eerst wat vinden in het veld, maar het prima opslagwerk van Berltsum
zorgt voor gelijkstand op de telegraaf, het is dan spullen gelijk. Ilse Tuinenga gaat door met
vliegend opslagwerk en zorgt voor de stand 3-2. De gedreven opslag en het keurig
retourneerwerk van Simone Oppedijk van Hallum zorgt ervoor dat de kleine kaats behouden
blijft, het wordt 3 eersten gelijk. De stand wordt 4-3 doordat Berltsum de bal keert voor een
kleine kaats. Een bovenslag en het behoudt van drie kaatsen zorgt ervoor dat het 5-3 wordt
voor Berltsum. Men raakt steeds beter op dreef. In het laatste eerst weet Berltsum de drie
kaatsen te verzilveren. Hallum heeft een misser met de opslag en met de stand 5-3, 6-2 gaat
Berltsum door naar de volgende omloop.

15. Wommels – 16. Arum
Zoals verwacht pakt Wommels het eerste bordje, maar deze krijgen ze niet cadeau. Arum
geeft aardig tegengas. Het tweede eerst gaat vrij gemakkelijk naar Wommels en ook het
derde eerst gaat naar dit partuur. Wommels is dan niet meer te stuiten en pakt gemakkelijk
ook het vierde bordje en het vijfde bordje. Op de stand 5-0 en 6-0 slaat Erica Kramer de bal
uit en gaat Wommels door naar de volgende lijst.
17. Wiuwert-Britswert – 18. Dronrijp
Dronrijp slaat een zitbal en komt hiermee op twee eersten voorsprong, het staat 0-2. Bij een
stand van 6-6 slaat Dronrijp op en geeft een mooie tusseninse bal, ze vergroten hiermee de
voorsprong naar drie eersten. Marijke Keuning loopt over en het wordt schone vier eersten
voor Dronrijp. Hierna wordt het 6-2 doordat Wiuwert-Britswert de bal buiten slaat. Marijke
loopt voor de tweede maal over, maar maakt dit goed door op zes gelijk een zitbal te slaan,
het wordt 1-4. Bij de stand 3-4 lijkt Wiuwert-Britswert terug te komen in de wedstrijd.
Dronrijp pakt hierna de 5 eersten, de stand is 3-5. Bij 4-4 en twee kaatsen pakt WiuwertBritswert de eerste kaats, het wordt 6-4. De fraaie zitbal van Jeanette Jansma zorgt voor 6-6.
Hierna kan Dronrijp een bal ver retourneren, er ontstaat een kleine kaats en ze gaan richting
het perk. Wiuwert-Britswert slaat de bal kwaad waardoor Dronrijp de wedstrijd wint met een
eindstand van 3-5 en 6-6.
19. Hitzum – 20. Mantgum
Hoewel ze met z’n tweeën zijn, heeft Mantgum meer wedstrijdervaring en ze plaatsen de bal
daar waar het tactisch het beste uitkomt. Hitzum knokt voor wat ze waard zijn. De voorinse
van Hitzum, Anouk, slaat prima uit en in het veld zijn leuke triktrak momenten. Op de stand
1-3 en 6-6 slaat Marije buiten met de opslag en Mantgum gaat er met het eerst vandoor.
Stand 1-4 in eersten. Op de stand 2-6 in het volgende eerst ligt er een klein kaats halverwege
de middellijn die Mantgum met een vloeiende pripperopslag behoudt. Stand: 1-5 in eersten.
Mantgum is er bij, bij de opslag en in het veld en dan staat een speler van Hitzum ook nog in
de weg van de bal, punten naar Mantgum. Hitzum krijgt de bal wel uit het perk en moet de
kaatsen verdedigen. Helaas een buitenbal met de opslag (2-4 in punten). De volgende kaats is
voor Hitzum (4-4), keurig keerwerk. De beide opslagers van Hitzum doen goed hun werk. Er
liggen twee kaatsen halverwege het midden die ze voorbij moeten slaan. Mantgum slaat hoog
op, het wordt een zitbal achterin (4-6). De volgende opslagbal is een buitenbal, 6-6. Mantgum
sluit af met een lage zitbal en gaat door naar de tweede omloop. Eindstand: 1-5 en 6-6.
21. Lollum-Waaxens – 22. Grou
Het is dit jaar voor het eerst dat de afdeling Lollum-Waaxens op deze partij
vertegenwoordigd is. Hun tegenstander deze eerste omloop doet al voor de zevende keer mee
en wist in 2010 de partij al een keer te winnen. Door een prima zitbal op 6-6 weet Aluca van
Grou het eerste eerst voor haar partuur binnen te halen (0-1). Binnen enkele minuten weet
Lollum-Waaxens de aansluiting weer te vinden (1-1). Het wordt 1-2 in eersten voor Grou,
doordat Aluca de bal tot in het perk weet te retourneren op 1-1 en 2-6. Aluca zorgt voor 1-3
in eersten door een fraaie bovenslag op 2-6. Lollum-Waaxens weet zich verzekerd van het
spel, doordat Aluca op 6-6 en een kaats bij de middellijn, de bal buiten slaat (2-3).
Lollum-Waaxens weet de kaats op 2-6 niet te passeren en daardoor loopt Grou uit naar 2-4 in
eersten. Door wat op- en uitslagfouten aan beide kanten komt er een 6-6 aan de telegraaf en
door op het juiste moment een zitbal te plaatsen, zorgt Aletta ervoor dat Grou niet teveel uit
kan lopen (3-4). Drie zitballen op rij brengen Grou de vijf eersten (3-5). Grou is van plan deze
voorsprong niet meer uit handen te geven, maar moet toezien dat Lollum zich niet zo snel
gewonnen geeft en er toch 4-6 aan de telegraaf komt te hangen. Door een buitenslag van
Aletta op deze stand, trekt Grou toch aan het langste eind. Eindstand: 3-5 en 4-6..

2e Omloop

1. Marsum – 4. Ee
Wanneer de stand 6-6 is en er een kaats ligt voor de opslag, slaat Marsum de bal kwaad vanuit
het perk. Hiermee pakt Ee de leiding (0-1). Op de stand 6-6 krijgt Marsum de bal niet uit het
perk, waardoor Ee de voorsprong kan vergroten naar twee eersten.
Bij de stand 1-3 en 6-4 met een kaats vlak voor de middellijn, slaat Louise de bal buiten,
waardoor Marsum dichterbij komt (2-3 in eersten). Bij een stand van 4-6 in punten en een
kaats van één meter, gaat Ee naar het perk. Ee weet door het breed leggen van bal de kaats
voorbij te slaan en zo de vier borden te pakken. Door een bovenslag van Marsum wordt de
stand 3-4 in eersten.
Bij 3-4 en 6-2 en een kaats van één meter slaat Marsum de bal buiten, waardoor het 6-4 in
punten wordt. Er ligt een kaats ter hoogte van middellijn en Ee gaat naar de opslag. Marsum
slaat de bal kwaad, 6-6. Ee pakt de vijf eersten. Marsum pakt daarop het volgende bordje en
verkleind de voorsprong (4-5). Bij een uitbal van Marsum komt Ee voor te staan, 2-6 in
punten. Baukje slaat een kaats ter hoogte van de middellijn. Marije slaat de kaats voorbij 46. Met een strakke zitbal weet Ee te winnen. Eindstand: 4-5 en 4-6.
5. Witmarsum – 8. Minnertsga
De opslag hapert in het begin bij Minnertsga en hierdoor pakt Witmarsum een spul, het staat
2-0. Een foute opslagbal van Minnertsga in het volgend eerst brengt de stand op 3-0. In het
volgend eerst bubbelt Minnertsga naar boven met een bovenslag en het maken van twee
kaatsen. Met een bovenslag passeert Witmarsum de eerste kaats, de punten van de tweede
kaats gaan naar Minnertsga, het wordt 6-6. Witmarsum slaat de bal buiten het perk en
hierdoor wordt het 3-1. De laatste kaats van het eerst laat Witmarsum liggen en Minnertsga
haalt hiermee het tweede bordje. Minnertsga raakt even beter op dreef en kaatst alerter,
zowel de opslag als het veldwerk, maar twee buitenslagen zorgen voor 6-2. De verre kaats is
voor Minnertsga en hiermee wordt het 3-2 en 6-4. Witmarsum slaat de bal buiten het perk en
het wordt 6-6. Er ligt dan nog een kleine kaats en deze slaat Witmarsum voorbij, het wordt 42. Witmarsum jaagt in het volgend eerst de een na de andere zitballen naar het perk en
hiermee pakt Witmarsum vijf eersten, het is 5-2. Minnertsga heeft drie opslagmissers en
wordt 4-6. De kaats bij de boven blijft behouden en hiermee wint Witmarsum de wedstrijd.
Eindstand 5-2 en 6-4.
10. Sexbierum/ Pietersbierum – 11. Jirnsum
Door een stevige opslag pakt Sexbierum een voorsprong van 6-4, waarna het 6-6 wordt.
Hendrieke slaat de bal buiten waardoor Jirnsum het eerste bordje pakt. Sexbierum weet weer
op gelijke hoogte te komen. Bij een stand van 6-6 slaat Jirnsum de bal buiten en Sexbierum
pakt het tweede bordje, het staat dan 2-1. Na een bovenslag van Jirnsum en een zitbal van
Sexbierum vergroot Sexbierum de voorsprong, het staat 3-1. Door een goede opslag van Fiera
de Vries pakt Sexbierum snel een 4-1 voorsprong. Bij een stand van 6-2 weet Jirnsum de kaats
voorbij te slaan, het wordt 4-2. Na een opslagbal buiten het perk van Jirnsum wordt het 6-2.
Hierna weet Hendrieke van der Schoot de tweede kaats voorbij te slaan het wordt het 5-2. Bij
een stand van 5-2 en 6-4 gaat Sexbierum naar het perk. De kaats wordt voorbij geslagen en
hiermee wint Sexbierum de wedstrijd. Eindstand 5-2 en 6-4.

13. Berltsum – 15. Wommels
Wommels ziet een voorsprong van 2-6 slinken naar 6-6 door een kwaadslag en buitenslag,
maar weet toch het eerste eerst binnen te halen door de bal tot in het perk te retourneren.
Wommels loopt uit naar 0-2 in eersten doordat Ilse Tuinenga een paar keer de bal weet
kwaad op te slaan. Door op de stand 2-6 de bal voor de kaats te keren doet Wommels
uitstekende zaken en is het 0-3. Berlikum krijgt door het sterk kaatsende partuur van
Wommels af en toe een punt aan de telegraaf. Het fanatiek kaatsende Wommels moet toch
toestaan dat Berlikum op 6-2 ook een eerst pakt door keurig de kaats te behouden, het wordt
1-3. Wommels weet op 2-4 de twee kaatsen die er liggen goed te verdedigen en lopen zo uit
naar 1-4. Sjanet Wynia die vanaf het begin van de partij niet van plan was om van Berltsum te
verliezen, zorgt ervoor dat op 4-6 de vijf eersten voor haar partuur aan de telegraaf komen te
hangen. De partij werd even stil gelegd doordat Ilse Tuinenga verkeerd terecht kwam en de
hulp van de masseuse nodig had. Gelukkig kon na enige tijd de partij weer worden
voortgezet. Van 0-2 liep Wommels uit naar 2-6 en door een buitenslag van Berltsum gaat
Wommels door naar de derde omloop. Eindstand 1-5 en 2-6.
18. Dronrijp – 20. Mantgum
Na een bovenslag van Mantgum wordt het 2-6, daarna zorgt een zitbal van Dronrijp voor 4-6.
Mantgum haalt het eerste eerst door een tweede bovenslag van Amarins de Groot. Met een
strakke zitbal van Amarins komt Mantgum op 4-6 te staan. Met een kaats gaat Mantgum naar
het perk, maar weet de bal niet voorbij de kaats te slaan, het staat 6-6. Met een zitbal
vergroot Mantgum de voorsprong, het staat 0-2. Op 6-6 slaat Mantgum de bal buiten en pakt
Dronrijp een eerst, het staat 1-2. Bij 1-3 en 0-6 weet Dronrijp de kaats niet voorbij te slaan
en staat het 1-4 voor het partuur van Mantgum. In dat eerst, op 4-6 en met een dikke kaats
gaat Dronrijp naar het perk. Mantgum slaat buiten het perk, het wordt 6-6. Mantgum weet de
kaats ter hoogte van de middellijn niet voorbij te slaan en hiermee wordt het 2-4 in eersten.
Een buitenbal op zes gelijk van Mantgum wordt de stand 3-4. In dat eerst weet Dronrijp de
kleine kaats te behouden en hierdoor wordt het 6-6. Op deze stand slaat Jeanette Jansma van
Dronrijp de bal buiten en komt Mantgum met 3-5 voor te staan. Met 0-6 en een kaats wordt er
geruild. Een zitbal van Mantgum en de wedstrijd is afgelopen. Mantgum heeft gewonnen met
3-5 en 0-6.
22. Grou
Staand nummer..

3e Omloop

22. Grou – 4. Ee
Ee pakt het eerste eerst. In het tweede eerst komt Ee weer op een voorsprong door beide
kaatsen te pakken. Hierna slaat Grou nog 2 ballen buiten en is het tweede eerst ook voor Ee.
Bij de stand 0-2 en 2-6 en een kaats van 7 meter, lukt het Grou niet om de bal te keren voor
de kaats (0-3). Bij de stand 0-3 en 6-6 kan Grou de kaats niet voorbij de voorlijn krijgen (0-4).
De stand is 0-4 en 2-6 en Ee weet de kaats te behouden en komt op vijf eersten. In het
laatste eerst bij de stand 0-6 slaat Grou de bal voor, waardoor Ee de partij wint. Eindstand:
0-5 en 0-6.
5. Witmarsum – 10. Sexbierum/ Pietersbierum
‘Dreech’ krijg je het als je twee opslagkanonnen tegenover je hebt. Hendrieke en Fiera van
Sexbierum/ Pietersbierum kunnen er wat van. Laag, tussenin en hoog, de ballen vliegen om je
oren. Witmarsum kan het ook, opslaan, en zorgt met opslaan voor een bordje, stand: 1-2 in
eersten.
1-3 in eersten wordt het doordat Sexbierum de laatste kaats behoudt. Hendrieke forceert van
het perk van Witmarsum een kwaadslag, stand 1-4 in eersten. De laatste opslagbal van
Witmarsum belandt buiten het perk. Aan het eind van het volgende eerst ligt er een minikaats
van Witmarsum. Sexbierum slaat exact tussen de twee dames van Witmarsum door en de
stand is 1-5 in eersten.
De krachtverschillen worden zichtbaar. De eerste twee punten steekt Hendrieke in de zak (02) om vervolgens met een erg hoge opslagbal het perk te missen (2-2). Witmarsum’s eerste
kaats ligt bij de middellijn, zo ook de tweede kaats. Sexbierum pakt de eerste (4-2),
Witmarsum de tweede (4-4). Met een buitenbal in de opslag van Witmarsum wordt het 4-6.
Sexbierum slaat een kaats voorbij de middellijn en gaat naar de opslag. Witmarsum raakt de
opgeslagen bal verkeerd en het spel is uit. Sexbierum gaat door. Eindstand: 1-5 en 4-6.
15. Wommels – 20. Mantgum
Een 0-6 voorsprong uit het eerste eerst zien verdwijnen tot 6-6 en dan toch het bordje
pakken, dat was hoe Mantgum deze partij begon. Het wordt eersten gelijk als Wommels op 62 de kaats goed weet te verdedigen. Het spel gaat naar Wommels die op 4-2 de beide kaatsen
weten te behouden. Het is dan 2-1. in het volgende eerst wordt er geruild op 6-2 en een dikke
kaats bij de boven. Sjanet Wynia die over een prima opslag beschikt weet een zitbal te
plaatsen en daarmee de drie eersten voor Wommels binnen te halen. Wommels die aan het
vierde eerst begon uit te lopen tot 6-0, kon dit niet vasthouden en zag hoe Mantgum zich
terugvocht tot 6-6 om vervolgens het spel te pakken (3-2). Wommels doet er nog even een
schepje bovenop en haalt op 6-2 met een bovenslag van Sjanet de vier eersten binnen. Vanaf
nu zie je zo af en toe een glimlach verschijnen op de gezichten van het Wommelser partuur.
Zouden wij dan toch de finale kunnen halen. Zou het dan toch kunnen om het taai tegenstand
biedende partuur van Mantgum te verslaan. Dat Mantgum zich niet zo maar gewonnen geeft
en inderdaad taai zijn blijkt wel als zij de drie eersten binnenhalen, het wordt 4-3. Weer
weet Wommels de voorsprong te vergroten en na drie bovenslagen op rij is het 5-3. In het
volgende eerst loopt Wommels al snel uit naar 6-0 en door een retourslag tot in het perk van
Sjanet Wynia staat Wommels in de finale. Eindstand 5-3 en 6-0.

Halve Finale

4. Ee – 10. Sexbierum/ Pietersbierum
De partij begint met twee kleine kaatsen dichtbij het perk. Beide parturen strijden fel om het
eerste eerst. Bij de stand van 6-6 slaat Ee de kaats voorbij en krijgen ze het eerst bordje van
deze wedstrijd aan de telegraaf, 1-0. Het tweede eerst gaat met goed opslag- en perkspul
naar het tweetal van Ee. Het volgende eerst neemt Ee eerst de leiding, maar Sexbierum knokt
zich in de partij terug. Op de stand van 6-6 slaat Sexbierum een dikke kaats bij de boven, die
ze weten te behouden en er voor zorgt dat ze hun eerst bordje aan de telegraaf krijgen (2-1).
Daarna hebben de dames van Sexbierum de slag aardig te pakken en laten hun tweede bordje
met leuk kaatswerk binnen (2-2). Het volgende eerst gaat gelijk op, maar door een zitbal van
Hendrieke krijgt Sexbierum het volgende eerst, stand: 2-3. Op de stand van 2-3 en 6-6 slaat
Louise de kaats voorbij (geweldige strakke bal) en komt de telegraaf weer in evenwicht. Bij
de stand 6-6 in het volgende eerst slaat Fiera voor en gaat het eerst naar Ee. Ee heeft weer
de leiding. Door vliegend opslagwerk en het voorbij slaan van een kleine kaats gaat ook het
volgende eerst naar Ee (5-3). Sexbierum knokt zich terug in de wedstrijd en haalt bij stand 64 het eerst binnen, het wordt 5-4 in eersten. In het volgende eerst gaat het gelijk op en op de
stand 6-6 slaat Louise vliegend op en met een zitbal staat zij samen met Baukje in de finale
en heeft Sexbierum de derde prijs. Eindstand: 5-4 en 6-6.
15. Wommels
Staand nummer.

Finale

4. Ee – 14. Wommels
De finale begint met het opstellen van de parturen van Ee en Wommels voor de tent en met
het zingen van het Fries Volkslied. Beide parturen slaan zich even warm en dan begint de
finale met een opslagbal voor Wommels. Louise Krol uit Ee maakt hier een mooie kaats van
ter hoogte van de middellijn. Hierna volgt een zitbal en wordt er een tweede kaats gemaakt.
De dames uit Ee mogen nu naar de opslag. Beide parturen krijgen een punt. Bij de stand van
4-6 kan Ee de bal niet voorbij de kaats slaan en krijgt Wommels het eerste bordje van de
partij aan de telegraaf. (0-1)
Tijdens het volgende eerst belanden er 3 opgeslagen ballen voorbij de boven en worden er 2
hele mooie zitballen gegeven. De laatste zitbal zorgt voor een 6-6 gelijk. Hierna maakt Louise
Krol uit Ee een mooie kaats ter hoogte van de middellijn. Door een vliegende opslag van
Louise komt de bal het perk niet uit (zitbal) en krijgt Ee ook een bordje aan de telegraaf.
(1-1)
Wommels neemt in het volgende eerst het initiatief en komt met goed perkspel en
verdedigwerk in het veld makkelijk aan het volgende eerst.(1-2)
De dames uit Ee maken in het volgend eerst tempo. Ze komen door vliegend en schuin op te
slaan zo op 6-2 voor. Wommels verdedigt dan nog wel goed een kleine kaats, maar door een
zitbal krijgt Ee een bordje aan de telegraaf (2-2).
Het partuur van Wommels zet zijn beste beentje voor en al snel hebben zij het volgende
eerst aan de telegraaf hangen. (2-3) Ook het volgende eerst gaat uiteindelijk naar Wommels,
maar dat wel op de stand van 6-6. Bij deze stand moet Ee een kleine kaats verdedigen, maar
komen bij deze slag net een vrouw te kort. (2-4)
In het volgende eerst stoomt Wommels naar een 2-6 voorsprong. Echter door het overlopen
van de opslager van Wommels en een bovenslag van Louise Krol uit Ee wordt het in dit eerst
6-6 gelijk. Door een mooie hoge zitbal (raakt net niet de kwaadlijn) verzilverd Wommels dit
eerst. (2-5)
De dames van Wommels denderen nu door tot 0-6 en de wedstrijd lijkt beslist. Maar Ee geeft
zich niet zo snel gewonnen. Door een zitbal, een ‘hands’bal bij Wommels en het goed
verdedigen van een kleine kaats komen de dames van Ee terug tot 6-6. Hierna slaat Sjanet
Wijnia uit Wommels een kaats ter hoogte van de middellijn. Beide dames van Ee moeten nu
naar het perk en gaan naast elkaar in het perk op één lijn staan. Tactisch gezien verrassend.
Hoe gaat Wommels hierop reageren? Baukje Kroodsma uit Ee kan de opgeslagen bal van
Sjanet Wijnia niet voorbij de kaats krijgen. Wommels wint de Ald-Meiers Partij met 2-5 en 6-6
en gaat de Sulveren Pong gaat voor een jaar naar Wommels.

Winnende partuur:

WOMMELS:

Hedwich de Boer
Martzen Deinum
Sjanet Wijnia

2e prijs:

Ee

Baukje Kroodsma
Louise Krol

3e prijs:

Sexbierum-Pietersbierum:

Fiera de Vries
Jildou Jansen
Hendrieke van der Schoot

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

-.-

Subsponsoren:

Juwelier Kramer – Franeker
Compleet Design – Hitzum

Scheidsrechters:

Sipke Hiemstra - Easterein
Durk Houtsma - Ureterp

Masseuse:

Marijke Terpstra - Stiens

Muzikale omlijsting:

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

Mystery Guest:

Steven de Jong

