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PC-koning Hendrik Kootstra rekent af met scepsisKootstra rekent af met scepsis
Zes keer deed
Hendrik Kootstra
(25) mee aan de
PC. Prijzen pakte
hij nooit. Tot gis-
teren toen alles
op z’n plek viel.
Hij won met Bau-
ke Triemstra en
Alle Jan Anema.
Kootstra werd tot
koning uitgeroe-
pen.

GERRIT KLOOSTERMAN

Na afloop van de zenuwslo-
pende finale die tegen het
volslagen outsiderspar-
tuur van Jelle Attema pas

op 5-5 en 6-6 beslist werd, werd het
Kootstra even te machtig. Hij brak.
Het verdriet om het overlijden van
de vader van dorpsgenoot en maat
Hylke Bruinsma, het feit dat Alle Jan
Anema zijn laatste PC kaatste en
won, het flitste door hem heen. Als-
mede het feit dat er wel eens aan zijn
capaciteiten getwijfeld werd en dat
hij daarmee had afgerekend.

Kootstra zou mentaal onvoldoen-
de sterk zijn. Gisteren was hij dat wel
op het zonnige Sjûkelân. Hij knapte
het meeste werk op en was vastbera-
den. Na de eerste cyclus moest hij dit
seizoen andere maten zoeken, die
hij vond in Triemstra en Anema. Het
werd op de 164ste PC de winnende
combinatie.

Hij had dorpsgenoten gezien die
in Minnertsga gehuldigd werden na
een overwinning op de PC. Chris en
Jacob Wassenaar, Hylke Bruinsma,
Cornelis Terpstra en er waren nog
veel meer. ,,Dat wol ik ek’’, dacht
Kootstra dan. Gisteravond zei hij:
,,Dit makket it hiele seizoen goed,
want hjir keatse je foar. No ha ik de
PC ek in kear wûn. De finale wie taai,
want sy makken net in soad fouten.

As wy keatse sa’t wy keatse kinne,
binne wy better.’’

Maar het had net zo goed de ande-
re kant op kunnen vallen tegen het
partuur van Jelle Attema. Het golfde
op en neer. Jelle Attema richtte alle
pijlen op Kootstra, die bij een 3-1 ach-
terstand op slag raakte. Dan leek het

ene partuur het initiatief naar zich
toe te trekken, dan leek het andere
trio weer aan de winnende hand. Er
was die onverschrokken Jelle Atte-
ma die op 5-4 en 6-6 en op 5-5 en 6-4
een zitbal plaatste. Op 5-5 en 6-6
kwam er een relatief kleine kaats te
liggen. De druk lag bij Bauke Triem-

stra, die veel op safe kaatste.
Triemstra gokte vaak op de tus-

seninse bal en deed dat ook nu. Niet-
temin was het een bal die Jacob Klaas
Haitsma weg had moeten rossen. Hij
raakte de bal niet perfect. Triemstra
kreeg een nieuwe kans bij het re-
tourneren en maakte het feilloos af.

Het was een PC vol opslagfouten,
maar de spanning, de verrassende
uitslagen, kaatsers die boven zich-
zelf uitstegen en falende toppers
(Gert-Anne van der Bos onder ande-
ren), het vergoedde het nodige voor
de toeschouwers.

Het was de PC van momenten, zo-

als die beslissende slag in de finale-
partij. De winnaars die in de halve fi-
nale moesten vechten tegen het par-
tuur van de onverstoorbare Hendrik
Tolsma en de sterk kaatsende Sjoerd
de Jong. Tolsma maakte bij een 3-2
en 6-6 voorsprong een fout in het
tussenspel die door Triemstra afge-

straft werd. In plaats van 4-2 werd
het drie eersten gelijk.

Op 5-5 en 6-4 besliste Kootstra,
werkzaam op de montageafdeling
van landbouwwerktuigenfabriek
Miedema in Winsum, de partij met
een fraaie bovenslag. Maar ook Alle
Jan Anema, die de hele dag zeer gefo-

cust kaatste, leverde met acht bo-
venslagen een vorstelijke bijdrage.

Het was tegelijk de dag van trio At-
tema, een partuur dat amper op
hoofdklassewedstrijden in actie
komt. Dit was zo’n dag waarop alles
zich samenbalde. Het was historisch
geweest, drie keer op 5-5 en 6-6 win-
nen. Dat gebeurde net niet.

Ze zaten in een mooi blokje, maar
overleefden de eerste ronde met ge-
luk. Op 5-5 en 6-6 kon Pier Piersma
retourneren, maar sloeg de bal on-
gecontroleerd over de kwaadlijn. In
de halve finale werd de stunt tegen
het partuur van Gert-Anne van der
Bos vervolmaakt. Van der Bos had de
hele dag ruzie met de bal en Tjisse
Steenstra moest te veel werk op-
knappen.

Het favoriete partuur verzuimde
de trekker over te halen. Op 5-5 en
4-4 sloeg Hillebrand Visser boven,
maar daarna miste Attema het perk.
De 22-jarige opslager bleef echter
stoïcijns en plaatste op 5-5 en 6-6
een formidabele zitbal. Het was een
stunt zoals die er in de eerste om-
loop ook waren geweest. Er was de
snelle eliminatie van PC-koning
Wassenaar door trio Tolsma.

Toen leek het ook al op een vroeg-
tijdig exit voor het partuur van Van
der Bos tegen het partuur van Men-
no van Zwieten uit te draaien. Veel
opslagfouten ook. Op 5-1 en 6-6
moest Steenstra een kleine kaats
verdedigen, maar deed dat met ver-
ve. De partij kantelde alsnog. Ze
wonnen op 5-5 en 6-4.

Het partuur dat in de eerste ronde
de beste indruk maakte, trio Marten
Bergsma, ging in de tweede ronde
met pech onderuit tegen trio Van
der Bos. De zware nederlaag was ge-
flatteerd. Ook hier een bijzonder
moment. Op 3-1 en 6-6 retourneerde
Bergsma, maar de bal kwam tegen
de zijkant van het kaatsblokje tot
stilstand. In plaats van 3-2 voor trio
Van der Bos werd het nu 4-1.

Het was een PC van momenten
die beklijven, maar werd vooral de
PC van Hendrik Kootstra. Zondag
zijn de winnaars er niet bij op de re-
vanchepartij in Witmarsum. Te laat
opgegeven, officieel. Kootstra, glim-
lachend: ,,Even bekomme fan
hjoed.’’ Met een knipoog: ,,Hjir hie-
ne wy al rekken mei holden.’’

Hendrik Kootstra (links) en Bauke Triemstra peppen elkaar op in de finale. FOTO HENK JAN DIJKS


