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Yn de wiken foar ús Ald-Meiers binne der yn Hitsum
wer in soad minsken yn ’t spier
net allinnich foar dizze kear, och heden nee,
dat dogge se gewoan it hiele jier!
In tal fan wurksumheden wurde dien mei in soad nocht en wille
en is der nòch in mantsje nedich, gjin probleem,
dan wurdt der gewoan ien skille!
In nije ynrjochting fan de strjitte of tink oan it nije boartersplak,
sels de âlderein kin dêr ûnder dak!
Oanplante is in hôf mei moaie fruitbeammen
eins bart der fierste folle om op te neamen.
Mei it stimulearjen fan eigen krêft komme jo in hiel ein
en dat moat ek, sa hat ús boargemaster fan ’t jier op syn weblog sein.
Mei elkoar dus, want just dàn kin der in soad barre.
sjoch efkes om jo hinne, de âlde eleminten binne bewarre!
Tiidens de ferbou fan de keatskantine en ús doarpshús
is der njonkenlytsen in protte wurk fersetten en elts fielt ‘m hjir wer thús
Yn ús moaie, nije, ferboude akkomodaasje
it is in tige grut projekt, útfierd û.o. troch frijwilligers, mei faasje!
De boargemaster, de K.N.K.B., skiedsrjochters, mar seker ek
de fammen fan ‘e AMP, dat is wis,
elts kin no mei eigen eagen sjen hoe it gebou al feroare is.
Hitsum, wêr ’t in lyts doarp grut yn wêze kin
Minsken, foar ús allegear wurdt it hjoed wis en seker in prachtige dei,
tige nei’t sin!
AMP 2015
Maartje Nauta

De 16e editie van de Ald-Meiers Partij!
Een druk jaar hebben we gehad.
Maar we hebben het gered: De nieuwe kaatskantine staat in zijn volle glorie te schitteren in
de stralen de zon.
1 augustus 2016
27 parturen hadden zich opgegeven… 27!!!
Geweldig!
Ieder jaar is het bijzonder spannend. Hoeveel melden zich aan?
Dinsdag 28 juli 2015 de loting in het nieuwe Dorpshuis. Weliswaar in de ‘oude zaal’ maar wel
via de nieuwe ingang. Degene die hun eigen lot wilde trekken kon dit doen. De overige werd
uitgevoerd door de Koningin van de PC 2014: Leonie van der Graaf
Zaterdagmorgen, 1 augustus 2015.
Traditiegetrouw heette de voorzitter van de Commissie Ald-Meiers Partij.
Mevrouw Betty Blanksma, iedereen om 09.00 uur van harte welkom.
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.
Dit jaar nam door omstandigheden Piet Viëtor niet de wedstrijdleiding in handen.
Voor dit jaar hadden wij Jan van der Ploeg bereid gevonden dit stokje tijdelijk van Piet over
te nemen. Na het opnoemen van de eerste namen ‘wie dei is begûn….’
Het beloofde weer een prachtige spannende dag te worden!

1e Omloop

1. Marsum – 2. Stiens
Marsum wint met de stand 5-5 en 6-4.
3. Wommels – 4. Mantgum
Eindstand: 2-5 en 4-6. Mantgum gaat door naar de 2e omloop.
5. Wjelsryp – 6. Reduzum
Wjelsryp weet een achterstand van 1-5 weg te werken en gaat op 5-5 en 6-2 door een
buitenslag van Reduzum naar de 2e omloop.
7. Winsum – 8. Berltsum
Op 5-1 en 6-2 weet Winsum zich verzekerd van de 2e omloop.
9. Bitgum – 10. Ee
Het partuur van Bitgum kon geen vuist maken tegen het partuur van Ee.
Uitslag: 1-5 en 0-6.
11. Witmarsum – 12. Minnertsga
Witmarsum bereikt de 2e omloop door vrij gemakkelijk te winnen van hun tegenstander.
Eindstand: 5-1 en 6-4.
13. Easterein – 14. Kimswerd
Een spannende partij die Kimswerd op het laatst naar zich toe wist te trekken door op 5-5 en
2-6 een zitbal te plaatsen.
15. Hallum – 16. Grou
Eindstand: 3-5 en 6-6. Grou gaat door naar de 2e omloop.
17. Hitzum – 18. Sexbierum-Pietersbierum
Sexbierum-Pietersbierum wint gemakkelijk met de stand 0-5 en 0-6.
19. Menaam – 20. Lollum-Waaxens
Menaam klein, maar dapper en tûk moet de winst laten gaan naar Lollum-Waaxens.
Eindstand: 3-5 en 4-6.
21. Achlum – 22. Makkum
Achlum bleek niet opgewassen tegen het partuur van Makkum.
Eindstand: 1-5 en 0-6.
23. Ried – 24. Raerd
Op de stand 5-0 en 6-0 behaalt Ried zonder slag of stoot de 2e omloop.
25. Dronryp – 26. Jirnsum
Het partuur van Dronryp komt langzaam op dreef, maar weet zich terug te knokken tot 5-5.
Op de stand van 5-5 en 6-6 weet Jirnsum toch de partij naar zich toe te trekken door een
zitbal te plaatsen.
27. Goënga
Staand nummer..

2e Omloop

27. Goënga – 1. Marsum
Met vloeiende lage ballen en goed samenspel weet Marsum de winst te pakken. Goënga mist
een derde speler. Eindstand: 3-5 en 4-6.
4. Mantgum – 5. Wjelsryp
Een gelijk opgaande strijd tot 3-3, waarna Mantgum de leiding niet meer uit handen geeft en
naar de 3e omloop gaat op de stand 5-3 en 6-0.
7. Winsum – 10. Ee
Ee gaat door naar de volgende omloop, door op de stand 3-5 en 4-6 een kleine kaats te
passeren.
11. Witmarsum – 14. Kimswerd
Op de stand 5-1 en 6-6 wint Witmarsum de wedstrijd. Ze spelen secuur en oplettend, hebben
een goede opslag en lage snelle ballen. Ook Kimswerd mist een derde speler.
16. Grou – 18. Sexbierum-Pietersbierum
Sexbierum-Pietersbierum moet zijn meerdere erkennen in het 2-vrouws partuur van Grou.
Eindstand: 5-2 en 6-4.
20. Lollum-Waaxens – 22. Makkum
Makkum bereikt met een prachtige bovenbal de 3e omloop. Lollum-Waaxens mist de kracht na
een ‘drege’ partij tegen Menaam. Eindstand: 2-5 en 2-6.
23. Ried – 26. Jirnsum
De laatste partij van de 2e omloop. Deze spannende partij duurde bijna net zo lang als de
gehele 3e omloop. Het gaat gelijk op, maar uiteindelijk wint Ried op de stand 5-5 en 6-6 door
een kwaad uitslag van Jirnsum. Ried gaat naar de halve finale.

3e Omloop

1. Marsum – 4. Mantgum
Doordat de dames van Marsum geconcentreerd bleven spelen, konden ze korte metten maken
met Mantgum. Eindstand: 5-1 en 6-2.
10. Ee – 11. Witmarsum
Ee komt tegenover een compact kaatsend Witmarsum te staan en moet de winst naar
Witmarsum laten gaan. Eindstand: 3-5 en 4-6.
16. Grou – 22. Makkum
Makkum kaatst heel degelijk en maakt weinig fouten en op 1-5 en 2-6 weet dit partuur zich
verzekerd van een plek in de halve finale.
23. Ried
Staand nummer.

Halve Finale

23. Ried – 1. Marsum
Ried heeft voorafgaand een zware partij gehad tegen Jirnsum (5-5 en 6-6).
Beide parturen laten mooi tussenspel zien. De opslag is divers in lengte, hoeken en hoogte.
Een lage opslagbal van Serena (Marsum) staat borg voor het niet passeren van een kaats en
Marsum staat 2-1 in eersten voor. Een bovenbal van Marije van Marsum zorgt voor 3-1 in
eersten. Het volgende eerst rommelt Marsum wat aan en ze slaan drie ballen uit. Het eerst
gaat naar Ried en de stand wordt 1-3 in eersten.
Op de stand 2-4 in eersten komt Ried op 6 punten door het slaan van twee bovenballen en
een zitbal. Marsum pakt dit eerst door twee kaatsen te verzilveren, Ried tot een kwaaduitslag
te forceren en op het eind van het eerst een fantastische bovenbal te produceren. De stand
wordt 2-5 in eersten.
In het laatste eerst laten de Marsumer dames mooi kaatswerk zien. Ze slaan de bal retour bij
de boven tot voorbij de perken en laten laag en vloeiend opslagwerk zien. Uiteindelijk
passeert Marije de laatste kaats door een gerichte uitslag in een hoek; slim en mooi
nagedacht. Marsum zit in de finale!
Eindstand: 2-5 en 0-6.
11. Witmarsum – 22. Makkum
De parturen van Witmarsum en Makkum hadden op voorhand niet verwacht in de halve finale
van de Ald-Meiers Partij te staan. Een onderhoudende partij werd het jammer genoeg niet.
Makkum kreeg de drie borden cadeau van Witmarsum, doordat Sjoukje tot drie keer toe op 66 het perk niet wist te vinden.
Het wordt 0-4 in eersten doordat Kim, de leidsvrouw achter het partuur van Makkum, keurig
voor de kaats weet te keren. Witmarsum komt enigszins terug door een bovenslag van Anneke
(1-4) en het wordt zelfs 2-4 in eersten door een zitbal van Selma. Makkum komt op 2-5 in
eersten door alweer een buitenslag van Witmarsum. Hoewel Witmarsum nog op 3-5 komt,
weet het niet het niveau en de spirit te behalen van de vorige partijen. Op de stand 3-5 en 26 komt Makkum in de finale door een buitenslag van Sjoukje.
Eindstand: 3-5 en 2-6.

Finale

1. Marsum – 22. Makkum
Voor het eerst in de geschiedenis van de Ald-Meiers Partij staan de dorpen Marsum en
Makkum in het veld voor de finale. Beide parturen werden in de media als een van de vele
kanshebbers gekenmerkt. En dan is het maar net hoe de bal rolt, hoe de dag is, wordt de bal
lekker geraakt, zijn de teamleden goed op elkaar ingespeeld, spelen zenuwen een grote rol?
Een eerste, tweede, derde en dan ook nog een vierde keer kaatsen, de finale. Deze route
hadden allebei de parturen afgelegd. Alles inzettend en gevend om te winnen. Vuur,
oplettendheid, elkaar stimuleren, babbels en bevlogenheid. En… dan moet de finale nog. De
uiting van emotie is merkbaar naar binnen gericht, wat de wedstrijd wat een rustige aanblik
geeft. Heel veel energie is in de voorliggende partijen gaan zitten, maar de focus om te
winnen is zeer zeker nog aanwezig.
De finale:
De dames doen niet voor elkaar onder. Het behalen van de eersten gaat gelijk op. Om de
beurt worden kaatsen gepakt of behouden, kaatsballen worden ver boven geslagen, er zijn
kwaad geslagen ballen, vloeiende laag opgeslagen ballen, er is alertheid bij het verdedigen
van de kaatsen en mooi tussenspel. Elke speler kent het spel en weet hoe het spel gespeeld
moet worden.
In het laatste eerst bij een stand van 4 om ‘e 5 in eersten heeft Marsum al snel de zes punten
te pakken, doordat Makkum twee ballen kwaad uitslaat op de mooie gevarieerde opslag van
Marsum. Marsum plaatst daarnaast ook een zitbal. Makkum heeft al wel een kaats gemaakt en
weet deze te verzilveren. De stand wordt 6-2. Daarna slaat Makkum een kaats bij de
bovenlijn en ook deze wordt verwerkt tot punten. Stand wordt 6-4. Ook de volgende twee
punten zijn voor Makkum. Stand: 6-6.
Er volgt een kaats bij de middenlijn. Serena Hovinga van Marsum staat aan de opslag, Lotte
en Marije staan op hun plaatsen. Prachtig spannend tussenspel volgt, waarbij het publiek
hoorbaar de adem inhoudt. Krijgt Marsum er een eerst bij of is de overwinning voor Makkum??
Marsum slaat op en Makkum slaat uit, Marsum retourneert voor de kaats, de bal blijft hoog in
de lucht en dan volgt de beslissende slag. Makkum raakt de bal nog eenmaal aan en tikt ‘m
voorbij de Marsumers en de kaats. Het einde van een prachtige mooie kaatsdag.
De “Makkumer volgelingen” kunnen een gelukkige Baukje, Lobke en Kim in hun armen sluiten
en feliciteren.
Eindstand: 4-5 en 6-6.
Uitslagen Ald-Meiers Partij 2015:
1. Makkum
Boukje-Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem, Kim Dijkstra
2. Marsum
Serena Hovenga, Lotte Delgrosso, Marije Hellinga
3. Ried
Trea van der Ploeg, Joanne Elise Broeders, Ineke van der Ploeg
3. Witmarsum Sjoukje Stuiver, Selma van der Molen, Anneke Smid

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

-.-

Subsponsoren:

Juwelier Kramer – Franeker
Visual Reklame - Harlingen

Scheidsrechters:

Willem Postma - Bitgum
Erwin van Wier - Peins

Masseuse:

Ria Heitbrink

Muzikale omlijsting:

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

Uitreiking prijzen:

John Jorritsma Commissaris van de Koning Fryslân
Mevrouw Georgette Jorritsma was helaas door ziekte verhinderd.

Mystery Guest:

Jelle B.

Augustus 2015, Commissie Ald-Meiers Partij

