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As de sinne skynt 

yn ús eigen heitelân 
dan wit eltsenien ’t is simmer, 

dy lûkt it libben oan 
 

Simmerdeis wol Fryslân keatse, 
dat skept in bân 

mei-elkoar libje en sporte, 
dat giet hân in hân 

 
Hjoed sille de fammen 
wer yn de krite stean 

de Ald-Meiers is oan bar, 
der is alwer in jier foarby gean 

 
No’t de Sulveren Pong ús taropt: 

“wa nimt my mei?” 
kin it net oars dat freonskippen 

bliuwe fanôf dizze dei 
 

Famkes út de lytse doarpkes 
wolle alles der oan dwaan 

fansels sille sy harren bêste kreften 
oan dizze bliere keatsdei jaan 

 
De sfear en freonskip fan dizze dei 

dy bringe ús safolle 
wa soe dizze dei 

no eins misse wolle! 
 

De fammen fan Makkum hawwe 
de Ponge ferline jier ferstjinne 

Wêr giet dizze Sulveren wikselpriis 
fan 't jier hinne? 

 
 

Maartje Nauta 
AMP Hitsum, augustus 2016 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
De 17e editie van de Ald-Meiers Partij! 
 
Na het hectische jaar 2015 waarbij vele dingen tegelijkertijd zijn uitgevoerd was 2016 bijna 
een oase van rust. Bijna… 
Want ondanks dat we geen verbouwingsperikelen hadden, de nieuwe kaatskantine gekoppeld 
aan het dorpshuis schittert aan de rand van het kaatsveld, was het zoals ieder jaar lichtelijk 
chaotisch zodra de zon in kracht toeneemt: De voorbereiding op de 17e Ald-Meiers Partij. 
 
Dit jaar wilden we het iets anders aanpakken. Natuurlijk kon men het traditionele Ald-Meiers 
Menu bestellen, soep, friet, gehaktbal en appelmoes en een ijsje na. Maar ook wij gaan met 
de tijd mee. Een pop-up restaurant op het veld! Grif werden de broodjes warme beenham, 
hamburger en gezond afgenomen. Fantastisch! Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
21 parturen hadden zich opgegeven. Een geweldig aantal gezien de vakantieperiode. 
Ieder jaar is het bijzonder spannend. Hoeveel melden zich aan?  
 
Dinsdag 2 augustus 2016 de loting in het Dorpshuis. Velen wilden hun eigen lot trekken. Ieder 
jaar is dat een mooi gezicht. Jonge sportvrouwen die het lot in eigen hand willen houden. De 
overige loten werden door de PC Koningin Manon Scheepstra getrokken. 
 
Zaterdagmorgen, 6 augustus 2016. 
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.  
 
Na het Frysk Folksliet stelde Piet Viëtor de eerste deelneemsters voor… ‘de dei is begûn….’ 
 
Het beloofde weer een prachtige spannende dag te worden! 



 
  

 
1e Omloop 

 
 

 
 
 
 
1. Menaam – 2. Winsum 
Winsum lijkt over Menaam heen te walsen, maar op de stand 0-5 en 6-4 kan Menaam de eer 
redden door een zitbal te plaatsen en komt er ook voor hen een bordje te hangen. Menaam 
weet het spel binnen te halen, maar op 2-5 en 4-6 valt voor hen het doek, doordat ze de 
kaats niet voorbij kunnen slaan. 
Eindstand: 2-5 en 4-6. 
 
3. Arum – 4. Mantgum  
Mantgum is te sterk voor Arum en hoewel Arum blijft vechten is het op 1-5 en 0-6 voor dit 
meisjespartuur klaar, omdat Mantgum op deze stand de kaats weet te behouden. 
Eindstand: 1-5 en 0-6. 
 
5. Marsum – 6. Achlum 
Diverse bovenslagen op 6-6 en Marsum heeft de vier bordjes hangen. Achlum is eerst goed op 
dreef, maar dan volgen er diverse kwaadslagen. Marsum komt door het passeren van een 
kleine kaats op de vijf bordjes. Alhoewel 6 punten achter in het laatste eerst, maakt Marsum 
korte metten met Achlum door perfecte opslagballen. De 2e omloop is er. 
Eindstand: 5-4 en 6-6 
 
7. Goënga – 8. Stiens  
Goënga is er goed bij, snel en een mooie opslag. 
Door een voor opgeslagen bal van Stiens, krijgt Goënga vijf bordjes aan de telegraaf. En erbij 
blijven. De laatste kleine kaats is ook voor dit partuur en met 5-0 en 6-0 gaat Goënga naar de 
2e omloop. 
Eindstand: 5-0 en 6-0. 
 
9. Grou – 10. Easterein  
Tot twee eersten gelijk houden deze twee parturen elkaar in evenwicht. Daarna loopt 
Easterein uit naar 2-4. Grou geeft zich niet gewonnen en weet terug te komen tot 4-5. 
Op 4-5 en 0-6 weet Easterein de partij naar zich toe te trekken, door voor de kaats te keren. 
Eindstand: 4-5 en 0-6.. 
 
11. Ried – 12. Sint Annaparochie  
Ried begint de wedstrijd met een prachtige opslag, goed lopende lage ballen. Er komen vier 
bordjes aan de telegraaf. St. Annaparochie maakt te veel fouten met kwaad opslaan en het 
laten lopen van een bal bij het keren. Dan herpakt St. Anna zich. Een snel, laag opgeslagen 
bal net over de voorlijn, zorgt voor het eerste bordje aan de telegraaf. En dan in het 
volgende eerst op de stand 4-2 en 6-6 plaatst Ried een pracht van een zitbal. De stand wordt 
5-2. Op 6-6 knalt St. Anna d’r een lage zitbal in en wordt het 5-3. Het laatste eerst eindigt 
met een hoog opgeslagen bal van Ried, zij zijn door naar de 2e lijst. 
Eindstand: 5-3 en 6-4. 
 
13. Dronrijp – 14. Jirnsum  
Tot de stand 3-3 gaat het gelijk op. Op 3-4 en 4-6 krijgt Jirnsum de vijf eersten aan de 
telegraaf door een buitenslag van Dronrijp. Op 3-5 en 4-6 weet Jirnsum de dikke kaats bij de 
boven te verzilveren en gaat door naar de tweede omloop. 
Eindstand: 3-5 en 4-6. 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
15. Minnertsga – 16. Wommels  
Een onderhoudende partij, waarin Minnertsga aan het langste eind leek te trekken, toen zij 
op 4-2 voorsprong kwamen. Wommels kwam echter terug tot 5-5 en zij wisten de partij af te 
maken door op de stand 5-5 en 4-6 een zitbal te plaatsen. 
Eindstand: 5-5 en 4-6. 
 
17. Folsgare – 18. Sexbierum-Pietersbierum  
Sexbierum/ Pietersbierum is aan alle kanten te sterk voor de twee dames van Folsgare. Zij 
missen een derde man. Sexbierum/ Pietersbierum gaat door naar de tweede omloop. 
Eindstand: 0-5 en 2-6. 
 
19. Berltsum – 20. Witmarsum  
Berltsum was niet opgewassen tegen het degelijk kaatsende Witmarsum. Op 0-5 en 0-6 slaat 
Berltsum buiten en staat Witmarsum met een staand nummer op de 3e lijst. 
Eindstand: 0-5 en 0-6. 
 
21. Lollum/Waaxens  
Staand nummer 



 
  
 

2e Omloop 
 

 
 

 
 
21. Lollum/Waasens – 2. Winsum  
Winsum is in z’n geheel genomen te sterk voor Lollum/ Waaxens, dat met twee personen het 
dorp verdedigt. Winsum maakt met een verre bovenslag een eind aan de wedstrijd. 
Eindstand: 2–5 en 2-6. 
 
4. Mantgum – 5. Marsum 
Mantgum kaatst met veel overtuiging en wilskracht, maar Marsum wil ook winnen. Op de 
stand van 3-1 en 6-4 haalt Mantgum de vier bordjes binnen met een vette bovenslag. 
Mantgum is net even wat sterker in uitslag, opslag en tussenspel. Marsum vecht voor wat ‘ie 
waard is, maar slaat op 6-6 de bal voor. Mantgum krijgt hiermee het vijfde bordje aan de 
hang. In het laatste eerst wordt er prachtig gekaatst. Er valt van alles te genieten. Een bijna 
onmogelijke bal wordt toch nog geretourneerd tot een kaats op de middenlijn. Kortom, 
Mantgum verzilvert en kaapt vier kaatsen, Marsum twee. Stand 6-4 in punten. De laatste 
kaats wordt door Mantgum keurig voorbij geslagen en zij gaan hiermee naar de 3e omloop. 
Eindstand: 6-2 en 6-4. 
 
7. Goënga – 10. Easterein 
Easterein moest hun meerdere erkennen in het partuur van Goënga. Easterein wist een 
achterstand van 5-1 door een bovenslag nog om te buigen naar 5-2 en met een zitbal op 5-2 
en 2-6 naar 5-3, maar toen herpakte Goënga zich en wist op 5-3 en 6-4 door een kwaadslag 
van Easterein zich verzekerd van de 3e omloop. 
Eindstand: 5-3 en 6-4. 
 
11. Ried – 14. Jirnsum 
Het partuur van Ried dat in de eerste omloop moeite had om St. Annaparochie van zich af te 
schudden, had het opnieuw lastig tegen Jirnsum. Ried komt voor met 3-0, maar laat dan 
Jirnsum dichterbij komen. Op 4-2 en 0-6 kan Ried een kaats bij de boven niet passeren, 
hiermee wordt het 4-3. Bij 4-3 en 6-2 geeft een Jirnsum een voorbal, waardoor zij Ried weer 
in het zadel helpen, 5-3. 
Op 5-3 en 6-2 gaat de winst door een buitenslag van Jirnsum naar het partuur van Ried. 
Eindstand: 5-3 en 6-2. 
 
16. Wommels – 18. Sexbierum-Pietersbierum 
De wisselende opslag van Sexbierum/ Pietersbierum maakt het er niet makkelijker op voor 
Wommels. Resultaat is vaak kleine kaatsen voor Wommels. Op 6-6 slaat Sexbierum/ 
Pietersbierum per ongeluk een eigen maat op de rug. Dit zorgt ervoor dat de stand 4-3 in 
eersten wordt. 
Aan het eind van het volgende eerst wordt een opslagbal van Wommels kwaad weggeslagen 
door Sexbierum/ Pietersbierum en de stand is 5-3. 
Wommels gaat er helemaal voor om het spel te beëindigen op de stand 5-3 en 6-6, maar slaat 
naast het perk op. Stand 5-4 in eersten. Sexbierum/ Pietersbierum keert de laatste kaats 
keurig voor de kaats en haalt in het volgende eerst het vijfde bordje binnen, stand wordt 5-5. 
Sexbierum/ Pietersbierum raast door het laatste eerst heen, verzilvert de kaatsen. Wommels 
voegt er de punten van een kwaad opgeslagen bal aan toe. En de winst van de laatste kaats is 
ook voor Sexbierum/ Pietersbierum die exact voor het blokje de bal keert. Ze komen in de 
derde omloop. 
Eindstand: 5-5 en 0-6. 
 
20. Witmarsum 
Staand nummer  



  
 

 3e Omloop 
 

 
 

 
 
 
 
20. Witmarsum – 2. Winsum 
Het is niet vanzelfsprekend dat alle slagen goed verlopen en de winst opgestreken kan 
worden. Witmarsum moet wel echt aan de bak tegen Winsum. Winsum bijt zich vast als een 
tijger in z’n prooi. Het gaat gelijk op. Op de stand 4-5 herpakt Witmarsum zich en haalt het 
vijfde bordje binnen. Stand 5-5 in eersten. 
In het laatste eerst verzilvert Witmarsum de eerste twee kaatsen en slaat vervolgens de bal 
boven (6-0). Winsum slaat daarna nog wel de bal boven (6-2), maar vervolgens ook kwaad. 
Witmarsum gaat er met de winst vandoor. 
Eindstand: 5-5 en 6-2. 
 
4. Mantgum – 7. Goënga  
Het partuur van Goënga heeft vandaag een knappe prestatie geleverd, door met z’n tweeën 
de derde omloop te halen. Tegen de vechtlust en het completere partuur van Mantgum waren 
ze niet opgewassen. 
Eindstand: 5-0 en 6-2. 
 
11. Ried – 18. Sexbierum-Pietersbierum  
Na twee keer 6-6 aan te telegraaf, komt Ried op een voorsprong van twee eersten. Op 2-0 en 
6-4 komt door een voorslag ook het derde eerst voor Ried te hangen. Ried dat met de meisjes 
Trea en Ineke van der Ploeg en Joanna Elise Broerders een mooi partuur vormt, stoomt door 
naar 4-0. Het partuur van Sexbierum/ Pietersbierum met daarin de sterk kaatsende Fiera de 
Vries weet niet te voorkomen dat op 4-0 en 6-6 de dikke kaats kan worden behouden. Het 
wordt 5-0 in eersten. 
De coach van Sexbierum/ Pietersbierum spreekt een paar bemoedigende woorden en pept het 
partuur nog eens op. Het schijnt te helpen, want op 5-0 en 6-6 plaats Fiera een zitbal en is in 
ieder geval de eer van dit partuur gered (5-1). 
Het wordt nogmaals 6-6 en Fiera tikt de bal boven, 5-2 in eersten. 
Door prima opslagwerk van Fiera, goed gesteund door Anna Ennema en balkeerder Sigrid Post, 
komt op 5-2 en 6-6 ook het derde bordje voor dit partuur aan de telegraaf (5-3). 
Ried blijft stug doorkaatsen, maar kan niet voorkomen dat alweer op 6-6 door een bovenslag 
van Fiera het 5-4 in eersten wordt. Op 5-4 en 6-4 kan het partuur van Sexbierum/ 
Pietersbierum de kaats niet passeren en zo plaatst Ried zich voor de finale. 
Eindstand: 5-4 en 6-4. 
 



 
 

 
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 6-
6 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 2-
6 komt Makkum in de finale door een buitenslag van Sjoukje. 
Eindstand: 3-5 en 2-6. 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 



 
 

Finale 
 
 
 

 
 

 
 
20. Witmarsum – 4. Mantgum 
Witmarsum is goed op dreef. De opslag verdient een compliment, laag en vloeiend. “Lekker 
keatse, halé” melden de dames. Op deze opslag van Witmarsum slaat Mantgum ver kwaad uit, 
hiermee wordt de stand 3-0 in eersten. Mantgum blijft wel geconcentreerd kaatsen. Op 2-6 
komt er een prachtige zitbal van Mantgum. Stand 3-1 in eersten, het eerste bordje voor 
Mantgum. Witmarsum slaat 3 ballen boven en 1 zitbal, dit is voor de telegrafist reden om 
weer een bordje voor Witmarsum op te hangen, 4-1. Het wordt 5-1 in eersten wanneer 
Witmarsum de bal wederom over de boven slaat. Witmarsum beëindigt het spel door voor de 
kaats te keren en hiermee de laatste punten binnen te halen. Witmarsum staat in de finale! 
Eindstand: 5-1 en 6-2. 
 
 
De finale: 11. Ried – 20. Witmarsum 
Na een kwartier pauze voor de dames van Ried, die net een “drege” partij achter de rug 
hebben, staan de beide damesparturen weer in de arena. Witmarsum had voorafgaand aan de 
finale in de 3e omloop redelijk makkelijk gewonnen en even wat langer van de rust mogen 
genieten. 
 
Romy en Moniek, meisjes pupillen KNKB, zijn de uitverkorene “blokjerinners” voor de finale. 
Deze meiden en hun collega meisjespupillen verzorgen de gehele dag al voortreffelijk het 
onderdeel aanmerken van de kaatsen. Een fantastische interactieve manier om te ruiken aan 
een eventueel vervolg in hun kaatscarrière. 
 
Witmarsum slaagt redelijk snel met een prima opslag voor twee bordjes aan de telegraaf. 
Ried pakt het volgende eerst door op de stand 6-4 in punten een uitgeslagen bal van 
Witmarsum onder applaus van het publiek te retourneren in het perk. Stand : 1 om’e 2 
 
Ried heeft vervolgens redelijk snel 6 punten aan de telegraaf hangen. Witmarsum scoort de 6 
punten met diverse zitballen, waarna Ried op het eind van het eerst keurig voor de kaats 
staat te keren en een gelijke stand op de telegraaf tovert. Stand is 2 om’e 2 
3 om’e 2 wordt het wanneer aan het eind van het volgende eerst Ried een uitgeslagen bal van 
Witmarsum keurig terug legt over de voorlijn van het perk. 
 
Witmarsum is heer en meester in het volgende eerst en komt qua eersten op gelijke hoogte 
met Ried. Eenmaal slaat het partuur van Witmarsum kwaad op, maar haalt alle winst binnen 
door middel van het behouden of correct verdedigen van de kaatsen. Stand wordt 3 om’e 3 
 
Witmarsum komt op voorsprong wanneer Ried op de stand 6-6 tijdens de opslag naast het 
perk slaat. De vier bordjes zijn voor Witmarsum Stand: 3 om’e 4 
 
Is het moeheid? Wie zal het zeggen. De froulju van Ried geven niet op en kaatsen voor wat ze 
waard zijn. Doorgaan, niet zeuren, maar kaatsen op karakter. Aangemoedigd door verwanten 
en supporters zetten ze door. In het volgende eerst passeren zitballen, kwaad opgeslagen 
ballen en “oan ballen” de revue. Witmarsum claimt de totale winst door op de stand 4-6 een 
vloeiend opgeslagen zitbal te plaatsen. Stand wordt: 3 om’e 5 
 
Ried blijft geconcentreerd doorkaatsen, maar Witmarsum ruikt de overwinning en eindigt de 
wedstrijd met een mooi slotakkoord op de stand 2-6. Een “boppeslach“ eindigt het spel. 
Vreugde en tranen bij Selma, Sjoukje en Anneke en “de Sulveren Pong” gaat dit jaar naar 
Witmarsum. 
 
Eindstand: 3-5 en 2-6. 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen Ald-Meiers Partij 2016: 
1. Witmarsum Sjoukje Stuiver, Selma van der Molen en Anneke Smid 
2. Ried  Trea van der Ploeg, Joanne Elise Broeders en Ineke van der Ploeg 
3. Mantgum Jennie Terpstra, Amarins de Groot en Marijke Keuning 
 
 
 
 
De Ald-Meiers Partij werd dit jaar gesponsord door: 
 
 
Hoofdsponsor:  -.- 
 
Subsponsoren:  Juwelier Kramer – Franeker 
   Visual Reklame - Harlingen 
    
 
Scheidsrechters: Erwin van Wier – Peins 
   Klaas Hijlkema - Gau 
 
Masseuse:  Ria Heitbrink  
 
 
Muzikale omlijsting: De Harmonie – Bitgum 
   ’s avonds tijdens de BBQ voor sponsoren, gasten en vrijwilligers 

Acoustic Klik 
 
 
Uitreiking prijzen: Mevrouw Georgette Jorritsma, echtgenote Commissaris van de Koning Fryslân 
    
 
Mystery Guest:  Jillert Anema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus 2016, Commissie Ald-Meiers Partij  


