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‘It kin net better’
EINDSCHOT

De herfst kan be-
ginnen, het kaats-
seizoen zit erop.
Taeke Triemstra
sloeg op de val-
reep nog maar
eens een beslis-
sende slag. Hij
won de Oldehove-
partij én het LC-
klassement. Al-
weer.

ANNE ROEL VAN DER MEER

T
oen Taeke Triemstra in
2006 op 23-jarige leeftijd
voor het eerst zegevierde op
de PC en anderhalve maand

later ook nog eens winnaar werd van
het LC-kaatsklassement, wist ieder-
een al lang en breed hoe laat het was.

Hij was de man op wie de kaats-
volgers zouden moeten letten in de
jaren die gingen komen, hij zou een
van de grote mannen op de velden
zijn en blijven. Zijn magistrale ge-
voel voor de bal was benijdenswaar-
dig voor ieder ander.

Nu, twaalf jaar en vele successen
verder, heeft Triemstra de hoge ver-
wachtingen van toen zelfs overtrof-
fen. En de honger van de liefhebber
pur sang is nog lang niet gestild, ook
omdat hij van pijn in tegenstelling
tot vorige jaren geen last meer heeft.
,,Ik fiel my goed.” Volgend jaar is hij
er gewoon weer bij.

Triemstra kroonde zich zaterdag
bij de Oldehovepartij op het Leeu-
warder Sonnenborgh voor de zeven-
de keer tot winnaar van de individu-
ele jaarranking (58 punten). Hij
kwam door de zege op de door-el-
kaar-lotenpartij in het klassement
aller tijden en passant nog wat dich-
ter bij Sake Saakstra en Wiebren van
Wieren. ,,It kin net better.”

Saakstra staat vierde met 770 pun-
ten, Wiebren van Wieren is de num-

mer drie met 785 punten. Triemstra
(35 jaar nu) staat vijfde met 738.
,,Tredde wurde is in realistysk doel”,
sprak Triemstra.

De meeste punten in een jaar ver-
zamelde hij in 2011, toen de groot-
meester uit Sint Jacobiparochie op
62 eindigde. Relatief gezien was 2018
echter beter: er stonden dit jaar min-
der partijen op het programma, het
moyenne lag dus hoger.

Voor Tjisse Steenstra, die met 55
punten genoegen moest nemen met
een tweede plaats, waren de druiven
wat zuur. Hij was eigenlijk de groot-
ste ‘attractie’ dit seizoen, de meest
bepalende kaatser aan de opslag in
elk geval. Degene ook die zijn vrije-
formatiepartuur – mét Taeke Triem-
stra en Gert-Anne van der Bos – er
vaak doorheen sleepte op moeilijke
momenten. Achttien keer haalden
Steenstra en zijn vaste maten de fi-
nale, dertien keer wonnen ze.

,,It wie in super seizoen mei in hiel
soad hichtepunten”, zei Steenstra.
,,Mar op sommige mominten dat it
écht moast, wie ik der net.” Hij dacht
daarbij in de eerste plaats aan de
mislukte finale van de PC, de jaarlijk-
se kaatshoogmis die hij nog nooit
zegevierend afsloot.

Maar hij dacht ook aan de cruciale
door-elkaar-lotenpartijen, wedstrij-
den dus waarbij de twee titelpreten-
denten even niet elkaars maten wa-
ren en Steenstra dus afstand had

kunnen nemen in het klassement.
Hij verzuimde dat. Ook zaterdag
ging het mis, uitgerekend in een on-
derlinge titanenstrijd in de tweede
omloop.

Steenstra kaatste met Marten
Bergsma en Hyltje Bosma, Triemstra
met gelegenheidsmaten Jelle Atte-
ma en Haye Jan Nicolay. Trio Attema
won met 5-3 en 6-2 en stelde zo een
finaleplaats veilig. Voor Triemstra
was dat voldoende voor de winst in
het puntenklassement.

,,Op it troch-elkoar-lotsjen moat
ik my de kommende jierren mear
rjochtsje”, wist Tjisse Steenstra. ,,Ik
sil noch mear traine en myn bêst
dwaan moatte. De kers op de taart
ûntbrekt no dochs in bytsje.”

Je zou het sneu kunnen noemen

voor de alleskunner uit Bitgummo-
le, maar Triemstra wilde daar niks
van weten.

,,As Tjisse fan my wûn hie, soe ik
yn deselde situaasje sitten ha as hy
no”, zei hij. ,,Tjisse hat dit jier gewel-
dich keatst yn de frije formaasje,
mar dat fyn ik fan Gert-Anne en my-
sels ek. Tjisse hat it measte wurk
dien kwa opslaan, mar ik ha in lie-
dende rol hân en wie boppedat in

stabile faktor yn it perk en op de
boppe. Ik bin in terjochte winner.”

Hij ontving al meteen na de clash
in de tweede omloop de felicitaties
van veel aanwezigen, maar de finale
moest nog worden gekaatst. De Ol-
dehovepartij wilde Triemstra toch
ook nog graag even winnen.

Dat lukte mede dankzij de zeer de-
gelijke Nicolay, die voor de tweede
week op rij een krans pakte. Het luk-
te zeker ook dankzij Attema, die de
laatste partij van het seizoen aan-
greep om zijn eerste zege én koning-
schap in de wacht te slepen.

De verliezend finalisten – Menno
van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en
Thomas van Zuiden – kwamen te
laat op gang. Ze knokten zich nog te-
rug van 5-1 naar 5-3 en 2-6, maar een
nederlaag bleek niet af te wenden.
Jammer, vond de pas zeventienjari-
ge voorinse Van Popta. Maar wat
had de student fysiotherapie, die op
1 augustus debuteerde op de PC, een
prachtige dag gehad.

Hij kreeg de kans om mee te doen
omdat anderen zich niet hadden op-
gegeven. ,,En dan stiest samar yn de
finale fan sa’n moaie partij. It klinkt
wat dom, mar it fielde al hiel gewoan
om hjir te wêzen. Ik ha der fan ge-
noaten. Folgjend jier keats ik mei Jel-
le Attema en Patrick Scheepstra. Dêr
sjoch ik no al nei út.”

Wat Van Popta betreft had het sei-
zoen nog wel even mogen duren.

‘As Tjisse fan my
wûn hie, soe ik yn
deselde situaasje
sitten ha as hy no’

Wiljo Sijbrandij sluit in stijl af

Anne Monfils, Wiljo Sijbrandij en

Manon Scheepstra boekten zaterdag

de laatste zege van het seizoen in

Leeuwarden. Achterinse Scheepstra

werd uitgeroepen tot koningin en won

het klassement met 65 punten, maar

de zege was vooral bijzonder voor

voorinse Sijbrandij. Zij geeft voorrang

aan haar maatschappelijke loopbaan

en kaatst volgend jaar niet meer.

Trio Monfils versloeg Sietske Okke-

ma, Marte Altenburg en Louise Krol

in de finale. Van 4-0 werd het 4-3,

waarna Scheepstra liet zien wat ze in

huis had: 5-3. Op 6-6 in het volgende

eerst besliste zij ook de partij met een

opslag die kwaad werd uitgeslagen

door Altenburg.

Een derde prijs was er voor Ilse Tui-

nenga, Anouk Tolsma en Melissa

Rianne Hiemstra. Zij verloren in de

halve finale met 5-2 6-6 van de latere

winnaars. Met dezelfde cijfers won-

nen ze wel de ‘troostfinale’.

Tjisse Steenstra (links) feliciteert Taeke Triemstra met het winnen van het klassement. FOTO HENK JAN DIJKS


