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Aanzet tot nieuwe hegemonie
Taeke Triemstra:
As we sa keatse as
dit wykein, dan is
it prachtich wurk

Als Taeke Triemstra nu ook nog op
uitnodigingspartijen gaat opslaan,
dan wint hij het
kaatsklassement
dit jaar op zijn
slofjes. ,,Us partoer
hat wer nij elan.’’
JOHANN MAST

T

aeke Triemstra moest gistermiddag in Stiens eens even
goed nadenken. Goh, hoe
lang was het ook alweer geleden dat hij voor het laatst tot koning
was uitgeroepen? Het was in Dokkum, dat wist hij nog. En het was in
2013, rekende hij na nog wat langer
nadenken uit. Om precies te zijn: in
augustus van dat jaar, toen hij samen met Jelte-Pieter Dijkstra en Jouke Bosje de plaatselijke uitnodigingspartij won.
In Stiens was het, bijna twee jaar
later, weer eens zover. Ditmaal met
zijn vertrouwde vrijeformatiematen
Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger. Voor Triemstra moet het gevoeld hebben alsof er een eeuwigheid tussen deze en de vorige zat. In
2013 was hij een betrekkelijk zorgeloze kaatser die het gevoel had nog jaren op jacht te kunnen naar een hoge positie in het kaatsklassement aller tijden, nu is hij een routinier die
heeft leren inzien dat een lichaam
dat nooit hapert geen vanzelfsprekendheid maar een zegen is.
In Dongjum waren Triemstra en
zijn maten onlangs al het sterkst.
Het was een mijlpaal voor het supertrio, hun vijftigste zege in totaal. Van
een nieuwe hegemonie was nog
geenszins sprake, maar na dit weekeinde mag het drietal daar op zijn
minst van dromen. Het was twee
keer raak: in Morra/Lioessens werd
zaterdag de krans gepakt in een
spannende finale (5-5 en 6-4) tegen
het uitgebalanceerde partuur Jan
Dirk de Groot, Renze Hiemstra en
Hans Wassenaar. In Stiens ging het
gisteren van een leien dakje (5-0 en
6-6) tegen Johan van der Meulen en
de met blessures kwakkelende Hylke
Bruinsma (enkel, schouder) en Hen-

Taeke Triemstra in een tamelijk ongebruikelijke pose: aan de opslag. Hij werd er in Stiens koning mee.

drik Kootstra (gekneusde rib).
In Morra/Lioessens nam Triemstra voor de verandering de hele dag
de voorminst opslag voor zijn rekening. Veteraan Daniël Iseger – de
achterinse was nota bene in 1999 al
koning in Stiens – kwijt zich normaalgesproken van die schone taak,
maar op zijn 34ste is het voor de

Leeuwarder een kwestie van doceren. Triemstra nam het in Stiens
over toen het in de eerste omloop tegen Menno van Zwieten, Laas Pieter
van Straten en Pier Piersma na een
4-1 voorsprong helemaal mis dreigde te gaan. Na een moeizame zege
(5-5 en 6-4) begon het plots te lopen.
Aartsrivaal De Groot kreeg in de hal-
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ve finale geen schijn van kans: 5-1 en
6-2.
Triemstra is geen liefhebber van
scheef opslaan, maar nu het toch
mag bedient hij zich er handig van.
Dat leverde gisteren een meerwaarde van jewelste op, temeer omdat
Gert-Anne van der Bos een aanloopje nodig had om in vorm te komen.

Triemstra: ,,No’t Daniël wat âlder
wurdt en wolris lêst fan syn heup
hat, ha we sein dat we elkoar ûntlêste
moatte as it kin. Nei dat hiele rare jier
dat we hân ha (2014 was voor Triemstra een lijdensweg vanwege een
schouderkwetsuur, red.) binne we
dit jier hiel gedreven. Elke wike giet it
better. As we sa keatse as dit wykein,
dan is it prachtich wurk. Oer myn
skouder meitsje ik my gjin soargen
mear en ús partoer hat wer nij elan.’’
Voor andere parturen is het zaak
om bij te blijven en aan te haken.
Voor Tjisse Steenstra en Herman
Sprik krijgt het seizoen komende
zondag in Sint Jacobiparochie een
doorstart. Dan keert de al gestopte
Marten Feenstra terug op de kaatsvelden. De achterinse maakt het seizoen af als vaste vervanger van Cornelis Terpstra. Vanwege de veelbesproken wantenkwestie zette Terpstra afgelopen week een punt achter
zijn loopbaan, een gegeven waarover
de meningen in het kaatspeloton
verdeeld zijn.
,,Yn ‘e frije formaasje ha we no wer
in konkurrint minder’’, spotte Johan
van der Meulen na de kansloos verloren finale in Stiens. De opslager uit
Bitgummole is zelf zo fris als een
hoentje, maar nu zijn het z’n maten
die kwakkelen. Na een solide partij
in de halve finale tegen Pieter van
Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Steven de Bruin (5-2 en 6-6) waren de
drie uitgekaatst. In de finale maakten ze te veel flaters. Het bereiken ervan was evenwel al knap: Bruinsma
miste ‘Morra’ door genoemde blessure en nam in Stiens de voorminst
opslag voor zijn rekening, omdat
vaste man Kootstra dat niet voor elkaar kreeg. ,,Trije wike hast net
treend’’, somberde Kootstra. ,,Tongersdei ha’k trije ballen opslein, doe
koe’k al wer ophâlde. Achteryn it
perk giet it oars wol aardich.’’
Van der Meulen: ,,Van der Bos en
dy binne op dit stuit miskyn net te
bekeatsen, mar dat komt ek omdat
wy even op de pijntjesbank lizze.
Koot syn opslach is better as dy fan
Hylke. Dat misse we no, mar ús tiid
komt noch wol.’’

