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Plat eindelijk baas in eigen dorp
GERARD BOS
SINT ANNAPAROCHIE Na de zege in
Tzummarum op Hemelvaartsdag,
behoorde kaatser Pieter Jan Plat
gisteren opnieuw tot het winnende
partuur. Nota bene in Sint Annaparochie, waar hij opgroeide.

Terwijl hij luttele minuten na het beslissende punt een biertje van een
van zijn vroegere dorpsgenoten in
zijn handen gedrukt kreeg, herhaalde Pieter Jan Plat de vraag nog maar
eens. ,,Of dit een superweek is?” Een
slokje volgde, het antwoord ook.
,,Zeg dat wel. Donderdag winnen,
zondag winnen. Prachtig.”
De 29-jarige kaatser was gisteren
in de vrije formatie met zijn maten
Marten Bergsma en Jan Schurer in
de finale te sterk voor het partuur
van Auke Boomsma, Hendrik Bouwhuis en Laas Pieter van Straten: 5-5
6-6. Met ‘alles aan de hang’ besliste
Bergsma de wedstrijd in Sint Anne
en daarmee was de eerste thuiszege
voor Plat een feit.
,,Ik geloof dat ik hier ooit eens een
derde prijs heb gepakt, maar dat was
het dan ook wel”, zei de lokale favoriet. Het sprookje van winnen in het
dorp waar hij opgroeide kreeg niet
het ultieme einde, want Bergsma
werd koning. Maar de blijdschap bij
Plat was er niet minder om.
,,We gunnen elkaar veel in dit partuur, ik vind ons een prima trio. Als
we ons niveau halen, kunnen we
meedoen om de prijzen. Dat was
vandaag ook te zien. We zijn misschien geen topfavoriet, maar we
zijn wel een degelijk partuur. Ook
dan kun je ver komen.”
Wijze woorden, want wat valt op?
Dat bijvoorbeeld het partuur van
Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra nog niet de
topvorm heeft. Vorige week in Franeker ging het drietal er al vroeg af
en in Sint Annaparochie was het na
de eerste omloop ook al voorbij voor
de winnaars van de afgelopen twee
jaar. Plat: ,,Die komen er wel weer, ze
moeten misschien nog wat loskomen.”
Andere parturen worstelen echter
ook, zij het vooral met blessures. Zo
moesten Dylan Drent en Hendrik
Kootstra het bijvoorbeeld in Sint Annaparochie doen zonder Bauke
Triemstra. En Erwin Zijlstra moest
niet alleen opnieuw zijn maat Hylke
Bruinsma missen (vorige week vervangen door Alle Jan Anema, ditmaal door Martijn Olijnsma), maar

ook nog opslager Menno van Zwieten. Hij werd vervangen door Hendrik Tolsma.
Maar ook de verliezende finalisten kampten met een afwezige. Hillebrand Visser (rug) ontbrak en daardoor stonden Auke Boomsma en
Laas Pieter van Straten met Hendrik
Bouwhuis in het veld. ,,En dan de finale helje, is wol hiel moai”, sprak de
pas twintigjarige Van Straten, die
enkele prima partijen speelde.

Hij herkende zich in de woorden
van Plat, dat de huidige krachtsverhoudingen en hoeveelheid blessuregevallen kansen bieden voor parturen zoals de beide finalisten van gisteren. ,,Wy binne dochs ek wat in
outsider, dus dan kinne jo taslaan. Al
moatte we ek net oerdriuwe: ik tink
dat eltsenien wol fan eltsenien winne kin op dit stuit.”
Dat had in de finale ook gekund,
want zijn partuur nam een 3-1 voor-

Pieter Jan Plat heeft het winnende punt voor zijn partuur binnen geslagen.

Door blessures kan
iedereen op dit
moment van
iedereen winnen
sprong. Bergsma c.s. won vervolgens drie eersten (4-3) en leidde
daarna opnieuw (5-4). ,,It wie span-
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nend, mar goed wie it net. Dochs
koene we werom komme ta 5-5, mei
alles oan ‘e hang.”
Daar bleef het bij, want de kransen
gingen naar de inmiddels in Leeuwarden woonachtige Plat en zijn
maten. Feest in eigen huis dus voor
hem. ,,Want je blijft een ‘Sint Annabuurster’, ook al ben je dan naar
Leeuwarden gevlucht”, werd hem
niet voor niets nog even toegefluisterd bij de prijsuitreiking.

