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Het was een triestmakend
journaal, dinsdagavond.
IS, Boko Haram, Lampe-

dusa, ik snakte naar de Champi-
ons League. Tot Co Adriaanse na
een helft opmerkte: ‘Ik verlang
naar een eredivisiewedstrijd;
Cambuur–Heerenveen was leu-
ker’. Toen wist ik het zeker: dit is
een tv-avond van niets. Ik had
net zo goed m’n belastingaangif-
te in orde kunnen maken, net zo
opwindend.
Nee, dan woensdag. Fries sport-
gala, allemaal blije gezichten,
iedereen in topvorm. Daar liep
Jokelyn Tienstra, ooit de beste
kaatsster ooit, vervolgens uitge-
groeid tot een legendarische
handbalkeepster. Daarom kreeg
ze de oeuvreprijs, opdat haar
loopbaan vele jonge meiden
mag inspireren.
Maar daarmee is het verhaal
Jokelyn niet klaar. Vierenhalf
jaar geleden vertelde ze in deze
krant dat ze nog hooguit twintig
jaar te leven had. De tumor in
haar hoofd was aangevallen,
bestreden en geprobeerd weg te
vagen, maar wat de hersenchi-
rurgen ook verzonnen, ze kre-
gen die piepkleine sluipmoorde-
naar niet helemaal weg uit haar
bovenkamer.

Vrouwen

Opdat ze meiden
mag inspireren

In 2008 was ze op de Duitse
Autobahn onwel geworden en
achter haar stuur weggezakt. Een
oplettende vrachtwagenchauf-
feur zag het naderende onheil,
ging met zijn truck achter haar
rijden, bouwde als het ware een
muur om Tienstra heen waarna
hij haar tegen een vangrail liet
uitrijden zodat een ramp werd
voorkomen.
Woensdag zag Jokelyn er spring-
levend uit. Bovendien is haar
een nog langer leven voorspeld
dan ze toen had vermoed. Te-
genwoordig is ze keeperstrainer
van de Oranje-handbalsters,
traint Jong Oranje, is spelersma-
kelaar, spreekt acht talen, heeft
een lieve vriendin en stort zich
sinds kort op gitaarles. ,,M’n
zoveelste hobby.’’
Jokelyn kwam woensdagavond
Trientsje tegen, sportliefhebster
uit Nieuwehorne. Gek van de
sterkste mannen van Friesland,
de Wout Zijlstra’s zeg maar,
maar ook van Sven, Jorrit en
Sjinkie. Mem van Max ook, haar
zwaar gehandicapte zoon die
geen moment zonder haar kan.
Trientsje kwam er maar weer
eens achter dat ze niet de enige
is met een verhaal. Waarna deze
twee ijzersterke Friese vrouwen
het glas hieven en besloten dat
het leven goed was.
Ik heb geen journaal nodig om
wereldwijs te worden.
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