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De leafde foar it keatsen
It ferstân op nul en gean
mei bloed, swit en somtiden ek in trean
It is en bliuwt in hearlik gefoel
In soad minsken witte wat ik bedoel
Faaks doch je krekt efkes dat bytsje mear
In pear kear yn ‘e wike, de spieren dogge sear
Mar alles draait om de lytse bal
En fansels mei elkoar op it fjild in protte lol
It keatsen, in grut ûnderdiel fan jim libben
Eltse kear we nije doelen om nei te stribjen
Efkes oan it de echte wrâld ûntsnappe
En dat is no krekt de leafde foar de sport kin ik jim ferklappe….
Hjoed had de ‘skeids’ it foar it sizzen op it fjild
Hy hat gjin foarkar, docht it net foar it grauwe jild
Syn wêzen is neutraal, de senuwen fan staal
En net ûnbelangryk, in skiedsrjochter praat yn de keatsers taal
De AMP, in pracht fan in keatsersdei
En jimme…..ja jimme dogge hjoed mei!

Hitzum, augustus 2017
Maartje Nauta

De 18e editie van de Ald-Meiers Partij!
2017 verliep ansicht rustig. Vroeg in het voorjaar leek het al volop zomer!
En het beloofde een prachtige lente / zomer te worden.
En zo werden de voorbereiding op de 18e Ald-Meiers Partij vol positieve input genomen.
Naast het traditionele Ald-Meiers Menu bestellen, soep, friet, gehaktbal en appelmoes en een
ijsje werd ook dit jaar evenals het jaar daarvoor een pop-up restaurant op het veld geplaatst.
En evenals vorig jaar werden de broodjes warme beenham, hamburger en gezond grif
afgenomen. Fantastisch!
20 parturen hadden zich opgegeven. Een geweldig aantal gezien de vakantieperiode.
Ieder jaar is het bijzonder spannend. Hoeveel melden zich aan?
Dinsdag 1 augustus 2017 de loting in het Dorpshuis. Velen wilden hun eigen lot trekken. Jonge
sportvrouwen die het lot in eigen hand willen houden. Een prachtig gebeuren. De overige
loten werden door de PC Koningin Ilse Tuininga getrokken.
Dit jaar liep het echter iets anders. In 2000 werd de eerste Ald-Meiers Partij gehouden.
Uitgaande van een winnend partuur van 3 personen werden de ‘gouden klokjes’ ingegraveerd
met zaterdag 5 augustus 2000…
Maar zoals we allen inmiddels weten bestond het winnende partuur uit 2 personen; de zusje
Leonie en Fenna Zeinstra uit Bolsward.
De commissie Ald-Meiers Partij heeft besloten om het overgebleven gouden horloge aan het
Kaatsmuseum te Franeker cadeau te doen. Immers, het horloge lag dan weer hier en dan
weer daar in een lade van een van de commissieleden. Tijd om er afstand van te doen.
Tijdens de loting vond de officiële overdracht plaats. Een video verslag hiervan kunt u terug
vinden op de website van Hitzum.com en op youtube https://youtu.be/GDdoRKeV-xo
Zaterdagmorgen, 5 augustus 2017.
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. Reduzum – 2. Stiens
Beide parturen beheersen de op- en uitslag uitstekend! Marije Bokma van Stiens doet haar
functie diverse keren recht en keert de ballen prima! Op een cruciaal moment (6-6) keert ze
de bal en incasseert zo het derde bordje voor Stiens. Door een buitenslag van Reduzum krijgt
Stiens de 5 borden.
En met een zitbal eindigt de partij en gaat Stiens door naar de tweede omloop!
Eindstand: 1-5 en 0-6

3. Makkum – 4. Achlum
Achlum is echt op dreef en haalt de drie eersten binnen met een wisselende opslag. Zo nu en
dan hoog achterin en dan weer plat voorin. Maar Makkum is aan het inhalen. Achlum slaat wat
missers en hierdoor pakt Makkum de kaatsen. Makkum is nu op dreef en met een zitbal wordt
het 4 -3 voor Makkum. Bij de stand 4-4, 6-6 wordt het spannend. Wat jammer, Achlum slaat
kwea en Makkum haalt hierdoor het 5e bordje. Makkum pakt door en wint de partij door de
laatste kaats te pakken!
Eindstand: 5-4, 6-4

5. Ried – 6. Workum
Nieuwkomer op de Ald-Meiers Partij dit jaar is het partuur van Workum.
Zij maken in no time korte metten met het partuur van Ried! Workum maakt op deze wijze
duidelijk waarvoor zij vandaag gekomen zijn en gaan door naar de 2e omloop door te winnen
met 0-5 en 2-6.
Eindstand: 0-5 en 2-6

7. Minnertsga – 8. Winsum
De eerste 3 eersten gaan vlot naar het partuur van Winsum. Op 6-4 slaat Minnertsga een
bovenslag en halen zij het eerste bordje binnen, het is 1-3. Door een kwaadslag van Winsum
pakt Minnertsga nog een bordje, het wordt 2-3.
Minnertsga komt op stoom en weet als eerste de vijf borden binnen te halen. Het is 5-4, 2-6
en Minnertsga slaat een bal voor… Ook Winsum heeft nu 5 eersten.
Met alles aan de hang en een dikke kaats bij de middellijn slaat Simone Kootstra op. Ze slaat
de bal met lef op en Winsum krijgt de bal niet uit het perk. Deze zitbal zorgt ervoor dat
Minnertsga doorgaat naar de tweede lijst.
Eindstand: 5-5, 6-6

9. Berltsum – 10. Scharnegoutum
Het partuur van Bertltsum neemt vlot de leiding in deze wedstrijd. Even lijkt het erop dat
Bertltsum over Scharnegoutum heen zal lopen. Maar het partuur van Scharnegoutum vecht
dapper terug! Op de stand 5-3, 6-2 moet Scharnegoutum dan toch zijn meerdere erkennen in
Berltsum.. Op deze stand kan Scharnegoutum jammer genoeg de kaats niet voorbij slaan en
heeft Berltsum de wedstrijd gewonnen.
Eindstand 5-3, 6-2

11. Wommels – 12. Mantgum
De twee kaatsters van Mantgum, Amarins en Marijke, slaan met wisselende opslag op. Al snel
hangen er 4 bordjes aan de telegraaf voor Mantgum.
In het perk en in het tussenspel staan deze dames hun vrouwtje!
Een mooie bovenslag zorgt voor het 5e bordje voor Mantgum. Het is een geolied tweetal! De
laatste kaats pakken ze ook en Mantgum gaat door naar de tweede omloop!
Eindstand: 2-5, 4-6

13. Menaam – 14. Exmorra
Het partuur van Menaam is oppermachtig en te sterk voor Exmorra. Halverwege de wedstrijd
weet Exmorra toch 3 eersten binnen te halen. Met kunstig retourneerwerk wordt dit derde
eerst binnengehaald.
Maar Menaam pakt het hele laatste eerst en mag verder naar de tweede omloop!
Eindstand: 5-3, 6-0

15. Sexbierum/Pietersbierum – 16. St. Annaparochie
Het partuur van Sexbierum/Pietersbierum staat sterk te kaatsen. St. Annaparochie moet zijn
meerdere erkennen in Sexbierum/Pietersbierum. Op 5-1, 6-6 is er kaats bij de middellijn.
Sexbierum/Pietersbierum weet een zitbal te plaatsen en gaat door naar de tweede omloop.
Eindstand: 5-1, 6-6

17. Easterein – 18. Dronryp
Dronryp heeft Marije Ilse van Beem bereidt gevonden om hun partuur als 3e maat te
versterken. Het eerste bordje van de wedstrijd gaat naar Easterein door een kwaad
opgeslagen bal op 6-2. Helaas konden de dames geen vuist maken tegen het degelijk
kaatsende Easterein.
Op 5-0 en 6-6 weet Easterein een mooie zitbal te plaatsen en verzekerd zich van de tweede
lijst!
Eindstand: 5-0, 6-6

19. Folsgare – 20. Arum
Het partuur van Folsgare is een goed op elkaar ingespeeld trio en staat sterk te kaatsen. De
dames van Arum weten zich weer omhoog te werken naar 4 eersten. Folsgare is aan het
rommelen met buitenslagen en voorballen. Het wordt dan ook 5 eersten gelijk. Arum pakt in
het laatste eerst door en pakt de enige kaats in het eerst! Arum gaat door naar de tweede
omloop!
Eindstand: 5-5, 4-6

2e Omloop

2. Stiens – 3. Makkum
En daar was Marije weer. Een uitgeslagen bal retourneert ze terug naar het perk, over de
voorlijn. Een punt voor Stiens. In de tweede omloop is Stiens weer op Dreef. De opslag is
gevarieerd en snel. Maar Makkum zet de diesel aan en met onder andere een paar
boppeslagen hangen er voor elk partuur 3 bordjes aan de telegraaf. Op de stand 3-3, 6-6
heeft Stiens de opslag en slaat Indy Tuinier van Makkum een boppeslach! 4 bordjes voor
Makkum.
Met het passeren van de tweede kaats pakt Stiens het volgende eerst, het is 4 eersten gelijk.
Met een kwaad uitgeslagen bal moet Stien Makkum het volgende eerst geven, 4-5 voor
Makkum. Met een zitbal van Makkum eindigt de strijd en gaat Makkum door naar de volgende
omloop!
En een woord van waardering voor de maten van Marije! Marije is een jonge kaatster en
wordt goed bij het spel betrokken! Dit is mooi om te zien. Super Esmee en Jannica!
Eindstand: 4-5, 2-6

6. Workum – 7. Minnertsga
Waar de dames van Workum tijdens de eerste omloop geen tegenstand van Ried hadden,
moesten nu hun meerdere erkennen in het partuur van Minnertsga.
Tijdens de op- en uitslag is het partuur van Minnertsga superieur! Minnertsga weet dan ook te
winnen met 1-5 en 6-4 en gaat door naar de derde omloop!
Eindstand: 1-5, 6-4

9. Berltsum – 12. Mantgum
Mantgum neemt met Amarins de Groot en Marijke Keuning brutaal de leiding. Maar de dames
van Bertlsum vechten zich terug. Het wordt 3 eersten gelijk! Op deze stand ruilen Amarins en
Marijke in het perk. Een bovenslag van Amarins zorgt ervoor dat het 3-4 voor Mantgum wordt.
Op 3-4 en 4-6 wordt het een zitbal en zo komen er 5 eersten aan de telegraaf te hangen voor
Mantgum, het is 3-5.
In het vijfde eerst, op 4-6 heeft Amarins opnieuw een bovenslag en zo gaat Mantgum door
naar de derde lijst!
Eindstand: 3-5, 4-6

13. Menaam – 15. Sexbierum/Pietersbierum
De wedstrijd begint met een uitslag voor Menaam. Het tempo zit er goed is. Op de stand van
2-4 met twee kaatsen komt Sexbierum/Pietersbierum aan de opslag. Al snel pakt
Sexbierum/Pietersbierum het eerste eerst. Ook het tweede eerst gaat vliegend naar
Sexbierum/Pietersbierum.
Een opslagbal van Sexbierum/Pietersbierum komt het perk niet uit en daardoor wordt het 3
eersten aan de telegraaf. Hierna denderen de dames door naar de 4 eersten.
Op de stand 0-4 en 6-6 mag Menaam naar het perk. Helaas raken ze de grote voorsprong in
het eerst kwijt. Maar doordat Menaam de kaats goed verdedigd krijgen ze het eerste eerst in
deze wedstrijd! Menaam komt aardig op stoom in het volgende eerst. Maar door een
buitenslag gaat het eerst toch naar Sexbierum/Pietersbierum, het is 1-5.
Sexbierum/Pietersbierum pakt de winst op 1-5, 4-6 door een geretourneerde bal terug te
slaan in het perk en gaan door naar de volgende omloop!
Eindstand: 1-5, 4-6

17. Easterein – 20. Arum
Het eerste punt van de wedstrijd is voor Easterein, een mooie zitbal. Met 2 kaatsen en 4-0
mag Arum naar de opslag. Een mooie zitbal levert Easterein het eerste eerst op. Het tweede
eerst gaat ook vrij snel naar Easterein. Door een goede opslag gaat ook het derde eerst naar
Easterein, het is 3-0. Met nog een mooie zitbal gaat ook het vierde eerst naar Easterein. Even
een dipje in de opslag van Easterein zorgt in het eerst voor 0-4 voor Arum. Hierna wordt het
spannend. Op een stand van 6-6 slaat Easterein de kaats voorbij en komen ze op een 5-0
voorsprong in deze omloop!
In het laatste eerst stormen ze door naar 5-0 en 6-0. Met een zitbal pakt Arum nog een punt
in dit eerst, het wordt 6-2.
Door een bovenslag van Easterein winnen de dames en gaan door naar de 3e omloop. Hier
hebben zij een staand nummer en gaan meteen door naar de halve finale!
Eindstand: 5-0, 6-2

3e Omloop

3. Makkum – 7. Minnertsga
In dit spel zijn het de twee opslagers van de beide parturen, Larissa van Makkum en Simona
van Minnertsga, die vergelijkbaar opslagwerk leveren. Wanneer nodig gaan er vloeiende lage
ballen, hoog opgeslagen of tusseninse balen richting de perken. Zonder je maten kom je er
echter niet. En deze maten staan er!
Op de stand 5-4 pakt Makkum de keatsen en wordt het 0-6 in het eerst door een zitbal van
Larissa van Makkum. Bij de laatste slag van de wedstrijd keert Makkum de bal voor de kaats
en heeft hiermee gewonnen!
Op naar de halve finale!
Eindstand: 5-4, 6-2
12. Mantgum – 15. Sexbierum/Pietersbierum
Het drietal van Sexbierum/Pietersbierum was met een sterk kaatsende Fiera, die uitstekend
gesteund werd door haar maten Anna en Ilse-Marije, uiteindelijk te sterk voor het tweetal van
Mantgum.
Het partuur Sexbierum/Pietersbierum kwam hierdoor vrij gemakkelijk op 0-5.
Op 0-5 en 6-6 weet Fiera door een zitbal te plaatsen zich als eerste te plaatsen als finalist!
Sexbierum/Pietersbierum heeft een staand nummer in de halve finale.
Eindstand: 0-5, 6-6
17. Easterein
Het partuur van Easterein heeft staand nummer en gaat direct door naar de halve finale!

Halve Finale

17. Easterein – 3. Makkum
De halve finale start om 15.40 uur met Easterein aan de opslag en Makkum in het perk. Roelie
Kroondijk van Easterein zorgt door een zitbal voor de eerste punten aan de telegraaf. Met
flitsende opslagballen komt Easterein naar het perk op 6-2. Larissa Smink verdedigt de kaats
door een goede opslagbal en door een mooie geretourneerde bal van Makkum wordt het 6-6.
Easterein mag na een kleine geslagen kaats terug naar de opslag. Een hele mooie zitbal
brengt het eerste bordje van de halve finale naar Easterein.
Het volgende eerst maakt Makkum op 6-2 door een vliegende opslagbal van Roelie een mooie
kaats, die ze mooi verdedigen, het wordt 6-4. Maar door een mooie zitbal van Roelie gaat
alsnog het eerst naar Easterein, Easterein staat een spul voor.
Door een goed samenspel tussen de partuurleden van Easterein komen ze al snel op 3-0
voorsprong. Een dipje in de opslag van Easterein en door de scherpe blik van het partuur van
Makkum, komt Makkum in het eerst op 0-6 voor.
Door goed opslagwerk van Selma en Roelie van Easterein wordt het 6-6. Hierna wordt de
opslagbal van Roelie kwaad geslagen en staat Easterein voor met twee spullen!
Easterein haalt binnen de kortste keren de 6 punten in het eerst en het 5e bordje komt in
zicht! Maar Makkum komt nog tot 6-4 terug. Easterein komt aan de opslag en zoals vandaag
wel vaker is gebeurt haalt Easterein het eerst weer binnen met een mooie opslag!
In het laatste eerst moet Easterein naar het perk bij een stand van 5-0 en 4-6, een kansje
voor Makkum. Door een kwaadslag en een voorbal van Makkum gaat Easterein met 5-0 en 6-6
naar de finale!
15. Sexbierum/Pietersbierum
Sexbierum/Pietersbierum heeft staand nummer en gaat direct door naar de finale!

Finale

17. Easterein – 15. Sexbierum/Pietersbierum
Dit zou wel eens een hele spannende finale kunnen worden omdat beide parturen heel erg
goed gekaatst hebben vandaag! Easterein is goed op dreef en pakt de eerste drie eersten!
Op 0-3 en 4-0 weten beide partijen een kaats te pakken en wordt het 6-2 in het eerst. Door
een kwaad uitgeslagen bal van Easterein krijgt Sexbierum/Pietersbierum ook een eerst aan de
telegraaf, het is 1-3!
Aan het eind van het volgende eerst zorgen twee kwaad opgeslagen ballen van Easterein
ervoor dat dit eerst ook naar Sexbierum/Pietersbierum gaat, het is 2-3. Dit kwam mede
doordat er geruild werd in het perk bij Sexbierum/Pietersbierum.
Weer wordt er geruild in het perk bij Sexbierum/Pietersbierum. Beide partijen weten een
kaats te behouden en het wordt 2-3 en 4-2. 2 zitballen van Fiera en een buitenslag zorgen
ervoor dat het drie eersten gelijk wordt! De spanning stijgt, wie is mentaal het sterkst??
Roelie Kroondijk van Easterein, zij jaagt alle ballen het perk in en het wordt 3-4.
Op de stand 3-4 en 6-6 slaat Fiera de bal tegen haar partuurgenoot aan en het wordt 3-5.
Dan is er een korte pauze, want Fiera van Sexbierum/Pietersbierum geeft aan dat ze kramp
heeft en gaat naar de fysiotherapeute. Dat heeft vast geholpen, Sexbierum/Pietersbierum
slaat de bal ver boven en pakt het eerst, het wordt 4-5!
De Sulveren Ponge gaat in 2017 naar het partuur van Easterein doordat Easterein de laatste
bal op 4-5 en 6-6 boven slaat! Easterein wint de 18e editie van de Ald-Meiers Partij!

Lokwinske fruolje mei dizze prachtiche
oerwinning!!

Uitslagen Ald-Meiers Partij 2017:
1. Easterein
Roelie Kroondijk – Selma de Boer – Jeska Terpstra
2. Sexbierum/Pietersbierum Ilse Marije Hartman – Anna Ennema – Fiera de Vries
3. Makkum
Larissa Smink – Indy Tuinier – Anouk Smink

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

-.-

Subsponsoren:

Juwelier Kramer – Franeker
Visual Reklame - Harlingen

Scheidsrechters:

Leendert van Wieren – Ried
Jan Winkel - Hijum

Masseuse:

Ria Heitbrink

Muzikale omlijsting:

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

Uitreiking prijzen:

Hanna Winsemius en Albert Winsemius

Mystery Guest:

Daan Breeuwsma

Augustus 2017, Commissie Ald-Meiers Partij

