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Triemstra moet weer rekening worden gehouden
Patrick Scheepstra:
‘Vorig jaar lieten
we het een beetje
lopen en dan is de
fleur er uit’

op de hoofdklasse kaatsen. We kun-
nen nu weer lekker vrijuit spelen.’’

Het was niet vanwege een gebrek
aan motivatie dat het lang duurde
voordat ze weer terug waren op het
niveau waar ze horen, meent Bauke
Triemstra. ,,Ik pas my altyd maklik
oan. Op de earste klasse moatst net
boppe de mannen stean gean, want
dan kinst wolris in klap yn it gesicht
krije. It is sa mei de ranking: ast net
genôch punten pakst stiest gewoan

op de earste klasse.’’
Mentaal hebben ze progressie ge-

boekt, denkt Scheepstra. ,,Als we
achter komen laten we niet snel de
kop meer hangen. Dat deden we vo-
rig jaar wel. We hebben tegen elkaar
gezegd dat we dit jaar met plezier
willen kaatsen en dat doen we. Fout-
loos kaatsen hoeft niet. Als je de bal-
len tussen de lijnen houdt doe je het
goed.’’ Die zin zal veel kaatsliefheb-
bers als muziek in de oren klinken.

Zijn beste partij was gisteren in de
eerste ronde tegen het trio Enno
Kingma, dacht opslager Triemstra.
Het was een partij waarin Scheepstra
nog op gang moest komen. Triem-
stra: ,,Ik pakte hast alles. Twa kear op
6-6 en twa kear op 6-4 pakte ik it
earst. Dat fielde hiel goed.’’

In de finale zocht hij vooral Iseger
op en zette hij broer Taeke bewust
buitenspel. Het was een strategie die

vruchten afwierp. Het resulteerde in
een 5-2 en 6-6 voorsprong. Maar
toen zorgde Iseger met een machti-
ge bovenslag voor een mini-inhaal-
race. Die stokte bij 5-4 en 6-2 toen
Drent de bal over de bovenlijn tim-
merde. Bauke Triemstra: ,,Yn Hol-
werd kaam it partoer fan Jan Dirk de
Groot yn de finale werom fan 5-1 nei
5-4, mar bleaunen we rêstich. Dat
wie no ek it gefal.’’

In de tweede ronde versloegen ze
na een achterstand van drie eersten
het partuur van Marten Bergsma.
Toen het eenmaal begon te lopen bij
Drent en Scheepstra, werden Berg-
sma, Erwin Zijlstra en Hendrik Koot-
stra omver geblazen. Toch is dat een
jeugdig partuur waar rekening mee
gehouden moet worden. Opslager
Marten Bergsma lijkt een aanwinst
voor de hoofdklasse. Die aanwas kan
de kaatstop wel gebruiken. Bauke Triemstra, koning in Holwerd en in Berltsum. FOTO HENK JAN DIJKS


