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Na 36 uur hersteld van bierbingo
In Dokkum lukte
zaterdag bijna
niks, gisteren in
Sint Jacobiparo-
chie maakten En-
no Kingma, Renze
Pieter Hiemstra
en Hans Wasse-
naar alles goed.

ANNE ROEL VAN DER MEER

H
et was geen toeval dat er
weinig goed ging in Dok-
kum, verklaarde Renze
Pieter Hiemstra. Hij was

namelijk wel eens frisser aan een
partij begonnen.

Hiemstra had vrijdag een feestje
in eigen dorp gehad, in Sint Jacobi-
parochie dus. Hij was mede-organi-
sator van de bierbingo. ,,42 tafels,
170 deelnemers”, verklaarde de
voorinse. ,,Het was een geweldige
avond. Vroeg naar huis gaan was
geen optie.”

Na een korte nacht moesten hij,
Enno Kingma (ook hij was aanwezig
vrijdag) en de tot koning uitgeroe-
pen Wassenaar de tol betalen. ,,De
mooie avond wierp geen vruchten
af”, stelde Hiemstra droogjes vast.

,,Je hoopt er het beste van, maar je
baalt uiteindelijk enorm dat het niet
wil.” Al in de eerste omloop tegen
het partuur van Arnold Zijlstra ging
het mis. Lachend: ,,Hans heb ik vrij-
dag niet gezien, maar hij deelde wel
mee in de malaise de volgende dag.
Hij was net zo slecht als wij.”

De drie, vorige week het sterkste
partuur in Stiens, kwamen een dag
later beter voor de dag. Al scheelde
het niet veel of ze waren opnieuw
snel uitgeschakeld. Met alles aan de
hang versloegen ze Bauke Triemstra,
Dylan Drent en Hendrik Kootstra,
die in Dokkum nog zo opgelucht wa-
ren na hun eerste dagsucces van het
seizoen.

In de tweede omloop, warmge-
draaid en wel, ging het een stuk
makkelijker. Auke Boomsma, herin-

treder Marten Feenstra en Laas Pie-
ter van Straten konden geen potten
breken (5-0 6-2). In de halve finale
moesten Peter van Zuiden, Allard
Hoekstra en Thomas van Zuiden er-
aan geloven (5-1 6-4).

De finale tegen Gert-Anne van der
Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steen-
stra was vervolgens een reprise van
de eindstrijd in Dronryp, twee we-
ken geleden. Toen bleek een 5-3
voorsprong voor trio Enno Kingma
niet genoeg voor de overwinning. In
Sint Jacobiparochie bleek diezelfde
voordelige marge wél genoeg: 5-3 en
6-2.

,,Die partij in Dronryp zit toch in je
achterhoofd”, vertelde Hiemstra.
,,We gingen daarom met het mes
tussen de tanden de krite in. Toch

gaven we nog twee eersten vrij mak-
kelijk en onnodig weg. Dan denk je
wel even: het zal toch niet. Als zij in
hun spel komen, dan heb je er een
hele kluif aan. Dat weet je. Tjisse en
Gert-Anne hebben een geweldige
opslag als het loopt, dus moet je hen
niet in hun rol laten komen. Je krijgt
het moeilijk als zij zonder druk kun-
nen opslaan.”

Die mogelijkheid kregen Van der

Bos en Steenstra echter niet tijdens
een finale waarin het bij bijna elke
slag alles of niets was. Ofwel: boven,
buiten, kwaad of zitbal. Van echt
kaatsen was amper sprake.

Steeds lag het initiatief bij Kingma
en zijn maten. ,,Ik fiel my sels wol
lekker, mar as foarynse kinst it fer-
skil net meitsje”, zei Taeke Triem-
stra. ,,Gert-Anne en Tjisse misten it
perk te faak (14 keer in totaal, red.).
Dat wie it ferskil tusken beide par-
toeren tink ik.”

In de laatste vier vrijeformatie-
partijen stonden Van der Bos, Triem-
stra en Steenstra drie keer in de fina-
le: in Damwâld, in Dokkum en dus in
Sint Jacobiparochie. Geen van die
drie wonnen ze. ,,We moatte te faak
te hurd wurkje. It fielt faak of binne

wy de boppelizzende partij, mar
troch fouten meitsje wy it ússels te
dreech. Faker winne is de iennichste
remedy. Dan krijst fertrouwen.”

Schrale troost voor Triemstra: hij
staat inmiddels zesde in het klasse-
ment aller tijden met 695 punten.
Dat zijn er net zoveel als Tunno
Schurer heeft, maar Triemstra won
vaker. Het verschil met Chris Wasse-
naar, de nummer vijf, bedraagt nog
maar vier punten.

Renze Pieter Hiemstra, de natuur-
lijke leider van zijn partuur, maakte
zich inmiddels op voor een volgen-
de feestje. ,,Meestal ben ik wat onge-
lukkig in eigen dorp, dit is pas mijn
tweede overwinning hier. De vorige
was in 2010, met Taeke. Blij dat het
weer eens gelukt is. De vorm is er.”

Partuur Gert-Anne
van der Bos
laat het opnieuw
liggen in finale

Renze Pieter Hiemstra is blij na een bovenslag in de finale. FOTO HENK JAN DIJKS


