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Mijlpaal Taeke Triemstra: met 701 punten vijfde in klassement aller tijden
ANNE ROEL VAN DER MEER

BERLTSUM Door twee overwinnin-
gen in een weekeinde schaarde
Taeke Triemstra zich bij een illus-
ter gezelschap. Hij hoort nu bij de
beste vijf kaatsers ooit.

De voorinse uit Sint Jacobiparochie
heeft in alle jaren waarin hij actief is
liefst 701 punten bij elkaar geslagen.
Alleen Piet Jetze Faber (885), Hotze
Schuil (876), Wiebren van Wieren
(785) en Sake Saakstra (770) verza-
melden er in het verleden nog meer.

Mocht Triemstra het als kaatser
nog een paar seizoenen volhouden,
dan is een plek bij de eerste drie zelfs
haalbaar. ,,Sa lang as ik it leuk fyn en
it gesin stiet der achter, dan gean ik
troch”, zei een trotse Triemstra. ,,Ik

moat mar sjen wat reëel is.”
Triemstra, de afgelopen jaren veel

geplaagd door fysieke malheur, wist
voor dit seizoen dat hij nog twintig
punten nodig had om zowel Tunno
Schurer (695) als Chris Wassenaar
(699) te passeren.

,,Mar ik moast wol sûn en hiel
bliuwe fansels. Ik bin bliid dat ik de
punten no al binnen ha. It wie myn
doel, mar ik sis der by dat it nul yn-
floed hân hat op myn keatsen. Ik
keats omdat ik dat sa leuk fyn. Sa hat
it ek altyd west. Op in bepaald mo-
mint groeist dan ergens hinne en it
klinkt fansels wol hiel leuk om by de
top-fiif te hearren.”

De zege in zowel Holwerd (zater-
dag) als Berltsum gaf het bereiken
van de mijlpaal wat extra cachet.
Grappig detail: juist in Berltsum

kaatste Triemstra acht jaar geleden
voor het eerst samen met zijn vaste
maat Gert-Anne van der Bos, met
wie hij in de jaren die volgden zoveel
successen boekte.

De andere kompaan van Triem-
stra maakte echter het verschil dit
weekeinde: alleskunner Tjisse
Steenstra was beide dagen van grote
betekenis voor zijn partuur. En dan
te bedenken dat hij gisteren in de
tweede omloop tegen trio Marten
Bergsma – een partij die met alles
aan de hang werd gewonnen - nog
over het veld hinkte. Pijn trok van
onder zijn knie naar de achterkant
van zijn kuit.

Gevalletje overbelasting vermoe-
delijk. Vorige week stond zijn par-
tuur ook twee keer in de finale (beide
verloren) en afgelopen week deed

Steenstra een paar keer mee aan het
Fries kampioenschap jeu de pelote
in Easterlittens. Bovendien trainde
hij nog gewoon met zijn maten. Een
behandeling deed gisteren wonde-
ren. In de finale voelde Steenstra
zich eigenlijk wel weer goed.,,Moarn
mar even rêstich oan”, zei hij.

De finale was gisteren erg verma-
kelijk. Auke Boomsma, Marten Feen-
stra en Laas Pieter van Straten, voor
het eerst als formatie in de finale op
het hoogste niveau, beten flink van
zich af. Op 5-3 in het voordeel van tri-
o Gert-Anne van der Bos leek de par-
tij beslist. Door een bovenslag van
Feenstra op 6-6 werd het echter 5-4
en in het volgende eerst sloeg Triem-
stra de bal kwaad op 6-6. Daarmee
was het evenwicht weer hersteld.

Uiteindelijk gaven bovenslagen

van Steenstra en Triemstra de door-
slag: 5-5 en 6-4. ,,We moatte der hiel-
tyd hurd foar wurkje, mar ast yn sân
fan de tsien frijeformaasjepartijen
(waarvan eentje met Johan van der
Meulen in plaats van Van der Bos,
red.) yn de finale stien hast, meist
dochs stelle datst aardich mei-
dochst”, zei Triemstra met gevoel
voor understatement.

Marten Feenstra, sinds een paar
weken terug in het kaatscircuit,
hield ondanks de verloren eindstrijd
een goed gevoel over aan de kaats-
dag in het dorp waar hij opgroeide
en waar hij nog nooit won. ,,Yn de
earste omloop (tegen partuur Bauke
Triemstra, red.) kamen we werom
fan in 5-2 achterstân en dêrnei keats-
ten we hieltyd better. Der sit in stiig-
jende lijn yn. Dêr genietsje ik fan.”Taeke Triemstra in actie in Berltsum. FOTO HENK JAN DIJKS


