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Dat hiele lytse stipke op ‘e wrâld
Ús eigen moaie heitelân
Dat is ’t plak wêr’t ik sa allemachtich soad fan hâld
Allinnich dêr foldocht it my skoan
Fryslân, mei syn wydse fiergesichten oer lân en wetter
De kultuer, it ljeppen, it keatsen of silen, it beamtegrien yn ‘e Wâlden
Dêr bin ik hikke en tein , ik wit net better
Hjir bin ik te plak, sa wiene dat ek myn âlden
Nim ús taal; de griize giet je oer de grauwe
As men de skoanderige wurden heard
Foar eltse situaasje in wurd, dêr kin men op betrouwe
En ’t moaiste, dat wurdt de bern op skoalle al leart
Wêr oars as hjir hat men it oer ‘de skonken brekke’
‘Tútsje boartsje’,’ bealchje’, ‘kwea’ en ‘op ‘e kop yn ‘e wyn’
Wêr oars oas hjir kin jo immen mei moaie wurden de gek oanstekke
It is allinnich yn ús eigen Fryslân wêr’t ik dat fyn
Fryslân, in machtige provinsje,
Nea set ik my op in oar plak te set
En dat is no krekt de essensje
Ommers, feroarje hoecht hielendal net

Hitzum, augustus 2018
Maartje Nauta

De 19e editie van de Ald-Meiers Partij!
Wat een zinderende zomer hebben we gehad. Van vroeg in het voorjaar tot ver in de herfst
leek het zelfs hier in Friesland een mediterraans klimaat. Vele zonovergoten dagen, heerlijke
lange lome avonden. Hier in Hitzum werden die vaak bijgestaan door vele enthousiaste
geluiden vanaf het kaatsveld. In het weekend vaak bijgestaan door wat opluisterend muziek.
De voorbereidingen verliepen ook dit jaar geleidelijk middels het draaiboek wat elk jaar weer
bijgesteld wordt. Wie stuurt de persberichten de deur uit, wie neemt contact op met
toeleveranciers, wie schrijft en belt de gemeente, wie bestelt de prijzen, waar is de Pong, en
zo kunnen we nog wel honderd actiepunten opnoemen.
Ook voor de inwendige mens dient er gezorgd te worden. Het traditionele Ald-Meiers menu
stond ook dit jaar weer op voorraad, en het dependance van het dorpshuis restaurant ston
dook dit jaar weer op het kaatsveld.
De opgave van de parturen blijft altijd zeer spannend. Hoeveel zullen het er zijn? Iedere dag
kijk je even op de lijst van de KNKB. 1 partuur.., 2 parturen.., 5 parturen (!),…
Uiteindelijk hebben 15 parturen zich opgegeven voor de 19e Ald-Meiers Partij.
Dinsdag 31 juli 2018 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 Sjanet Wijnia getrokken.

Zaterdagmorgen, 4 augustus 2018.
Traditiegetrouw heette de voorzitter van de Commissie Ald-Meiers Partij.
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 belooft een sportieve warme dag te worden, met Fairplay en veel wille!

1e Omloop

1. Easterein – 2. Bolsward
Anders dan de uitslag doet vermoeden, heeft het partuur van Bolsward wel degelijk goed
tegenstand geboden (2x 6-6 en 2x 6-4), maar trok Easterein toch aan het langste eind.
Eindstand: 5-1 en 6-4

3. Sexierum / Pietersbierum – 4. Makkum
Een spannende titanenstrijd. Allebei de parturen hadden hier en daar een dipje wat zichtbaar
was in het kwaad opslaan van de bal. Opmerkelijk was het dat elk eerst eindigde in 6-6.
Makkum staat 5-2 in eersten voor wanneer zich bij Makkum de kwaad opgeslagen ballen zich
voordoen. De stand wordt uiteindelijk vijf eersten gelijk. In het laatste eerst slaat
Sexbierum/ Pietersbierum een zitbal (2-0). Makkum slaat de bal boven (2-2). Sexbierum/
Pietersbierum slaat twee keer kwaad op (2-6). Makkum gaat naar de tweede omloop door het
perk van Sexbierum/ Pietersbierum met een lage, keiharde opslagbal omver te slaan.
Eindstand: 5-5 en 4-6

5. Berltsum – 6. Ried
Berltsum heeft in het spel vaak last van de kwaadlijn en dit kost punten. Ried blijft mooi bij
maar in het laatste eerst slaat Berltsum keurig de kaats voorbij en gaat naar de tweede
omloop.
Eindstand: 5-4 en 6-2

7. Arum – 8. Scharnegoutum
Op cruciale momenten wist het partuur van Arum driemaal een zitbal te plaatsen (op de
stand 6-6 in punten), ze gaan door naar de tweede omloop.
Eindstand: 5-1, 6-6

9. Irnsum – 10. Dronrijp
Op de stand 2-5 en 6-6 wist het partuur van Dronrijp de bal tot in het perk te retourneren,
nadat we hadden genoten van een prachtig tric trac spel.
Dronrijp gaat door naar de tweede omloop.
Eindstand 2-5 en 6-6

11. Driezum - 12. Wommels
Driezum doet goed haar best, maar tegen het ervaren Wommels zijn ze niet bestand. Door
het passeren van de laatste kaats bereikt Wommels de tweede omloop.
Eindstand: 2-5 en 4-6

13. Winsum – 14. Workum
Winsum, op voorhand getipt als één van de favoriete parturen om de Ald-Meiers te winnen,
moest het hoofd buigen voor het partuur van Workum. Tot 4-4 kon Winsum de strijd aan. Op
4-4 en 4-6 passeerde Workum de kaats en kwam zo op een 4-5 voorsprong die ze niet meer uit
handen gaven. Op 4-5 en 2-6 plaatste Gerde Lycklama a Nijeholt van Workum een zitbal en
viel het doek voor Winsum.
Eindstand: 4-5 en 2-6

15. Folsgare
---

2e Omloop

15. Folsgare – 1. Easterein
Easterein is verbaal aanwezig op het veld en is goed op dreef. Op de stand 1-4 in eersten,
pakt Easterein het vijfde bordje door een zitbal te plaatsen. Het wordt 1-5 in eersten.
In het laatste eerst wordt het met een zitbal van Easterein 0-2 in punten. Een boppeslag van
Folsgare maakt het 2-2. Een kwaad opslag van Folsgare, stand wordt 2-4 in punten. De eerste
kaats is voor Folsgare (4-4), daarna wordt het door een buitenslag van Folsgare 4-6 voor
Easterein. De laatste opslagbal van Folsgare mist het perk en daarmee gaat Easterein door
naar de halve finale.
Eindstand: 1-5 en 4-6

4. Makkum – 5. Berltsum
Dronrijp is in opslag en uitslag de betere in het veld. In het laatste eerst ligt de laatste kaats
halverwege. De voorinse van Dronrijp slaat de bal laag over het veld en de kaats wordt
voorbij geslagen. Dronrijp is een omloop verder en staat in de halve finale.
Eindstand: 5-1 en 6-2

7. Arum – 10. Dronrijp
Dronrijp is in opslag en uitslag de betere in het veld. In het laatste eerst ligt de laatste kaats
halverwege. De voorinse van Dronrijp slaat de bal laag over het veld en de kaats wordt
voorbij geslagen. Dronrijp is een omloop verder en staat in de halve finale.
Eindstand: 2-5 en 4-6

12. Wommels – 14. Workum
Workum is te sterk voor Wommels. Gerde van Workum slaat veel bovenballen en Naomi is tûk
in het veld.
Het is 0-4 in eersten. Op de stand 4-6 in punten plaatst Workum een kaats op de middellijn en
met een prachtige zitbal incasseert Workum het laatste bordje. Het wordt 0-5 in eersten.
Wommels komt met een fraaie bovenslag terug tot de stand 2-5 in eersten. Op de stand 2-5
en 0-6 gaat Workum door een zitbal te plaatsen, en hiermee de tweede kaats te behouden,
door naar de halve finale
Eindstand: 2-5 en 0-6

HALVE FINALE

1.Easterein – 4. Makkum
Corrie Kroondijk zorgt door een bovenslag dat het eerste bordje aan de telegraaf voor
Easterein is. Hier blijft het bij. Easterein maakt te veel fouten en dat komt je duur te staan
tegen het degelijk en sterk kaatsende partuur van Makkum met als uitblinkster Larissa Smink.
Op 1-5 en 4-6 brengt Easterein de bal buiten het perk en is de eerste finalist bekend:
Makkum!
Eindstand: 1-5 en 4-6

10. Dronrijp – 14. Workum
Door een zit-bal van Workum, komen ze met een eerst voor te staan. De dames van Workum
staan hun mannetje en zorgen voor 6 punten aan de telegraaf. Dronrijp slaat de laatste bal
kwaad op en het wordt 0-2 in eersten. Op de stand 6-6 in het volgende eerst slaat Workum
een voor-bal en hangt er voor Dronrijp het eerste bordje (1-2 in eersten). Inge van Dronrijp
slaat prachtig mooi op, vloeiende lage en hoge ballen. Er komt 6-2 aan de telegraaf. Dronrijp
passeert de kaatst nipt en de stand wordt 2-2 in eersten. Kwaad opgeslagen ballen en
zitballen vullen de punten van het volgende eerst. Door het behouden van de kaats, pakt
Dronrijp het volgende eerst (3-2 in eersten). Het volgende eerst is voor Workum, ze
verzilveren een kaats, het staat weer gelijk (3-3). Wederom weet Workum een bordje te
pakken, door een kaats te passeren (3-4). Een kwaadslag van Workum maakt de stand weer
gelijk (4-4). Het is een spannende strijd. Een boppeslach van Workum zorgt ervoor dat ze het
vijfde bordje pakken (4-5). Aan het eind van het laatste eerste, bij de stand 2-6 voor
Workum, maakt Dronrijp een kaats bij de middellijn. Met een dikke bovenslag slaat Workum
zich naar de finale!
Eindstand: 4-5 en 2-6

FINALE

4. Makkum – 14. Workum
Het eerste eerst is voor het verrassend tot de finale doorgedrongen partuur van Workum. Ook
het spel gaat naar Workum, doordat Gerde Lycklama `s Nijeholt op 0-1 en 4-6 een zit-bal
weet te plaatsen.
Op 0-2 en 6-2 weet Larissa Smink van Makkum een zit-bal te plaatsen en is Makkum terug, het
staat 1-2 in eersten. Op 1-2 en 6-6 weet Gerde Lycklama a Nijeholt van het Workumer partuur
het derde bordje binnen te halen, door alweer een zit-bal te plaatsen (1-3).
Het is een partij van veel goede en foutieve opslagen.
Het wordt 1-4 in eersten, doordat Naomi Wiersma van Workum de kaats bij de middellijn
prima weet de verdedigen op 1-3 en 4-6. Op 1-4 en 6-4 weet Makkum de kaats te behouden
en komt zo weer iets dichterbij, het staat 2-4 in eersten.
Workum voelt de hete adem van Makkum in hun nek, wanneer zij tot op 3-4 weten te
naderen. Door een bovenslag van Makkum op 3-4 en 6-6 komt men tot vier eersten gelijk.
Het partuur van Workum met de sterk kaatsende meisjes Gerde Lycklama à Nijeholt en Naomi
Wiersma, prima bijgestaan door de alerte balkeerster Nynke Kuipers, krijgen als eersten de
vijf borden op de telegraaf (4-5 in eersten). Toch laat het partuur van Workum het na om het
uitstekend kaatsend Makkum tegen te houden, het staat vijf eersten gelijk.
In het laatste eerst zijn na drie bovenslagen van zowel Anouk Smink als Larissa Smink de
eerste zes punten voor Makkum (5-5 en 6-0). Als Makkum dan ook nog de kaats bij de
middellijn uitstekend weet te verdedigen, brengt dit hun de winst op deze 19e Ald Meiers
Partij.
Ze hebben hun favorieten rol meer dan waargemaakt.

Makkum, van harte gefeliciteerd!

Uitslagen Ald-Meiers Partij 2018:
1. Makkum
Chantal de Witte – Larissa Smink – Anouk Smink
2. Workum
Nynke Kuipers – Gerde Lycklama à Nijholt – Naomi Wiersma
3. Easterein
Nynke Paauw – Alien Dijkstra – Corrie Kroondijk
3. Dronryp
Inge Jansma – Ilse Marije van Beem – Julia Marthine Rienks

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

-.-

Subsponsoren:

Juwelier Kramer – Franeker

En de Pongstipers!

Scheidsrechters:

J. Winkel – St. Annaparochie
E. van Wier – Peins

Masseuse:

Ria Heitbrink

Muzikale omlijsting:

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

Uitreiking prijzen:

Albert Winsemius en Reitse Spanninga (Krans omhanging)

Mystery Guest:

Reitse Spanninga

Augustus 2018, Commissie Ald-Meiers Partij

