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Fitte Taeke Triemstra start sterk
Terwijl nogal wat
kaatsers geblesseerd afzegden of
uitvielen, startte
routinier Taeke
Triemstra (35) in
Weidum okselfris
en in vorm aan
het nieuwe kaatsseizoen.
BOUKE POELSMA

M

et zijn maten Bauke
Triemstra en Renze
Pieter
Hiemstra
schreef hij gisteren de
67ste editie van de Bangmapartij op
zijn naam. In een reprise van de finale van vorig jaar wonnen de Sintjabuurtsters in de spannende eindstrijd met 5-4 en 6-4 van Leeuwarden, dat kaatste met Hans Wassenaar, Jouke Bosje (ingevallen voor de
geblesseerd uitgevallen Hillebrand
Visser) en Feiko Broersma.
Voor Taeke Triemstra was het een
mooie seizoensopening. Hij liet zien
dat het met zijn vorm én fitheid wel
goed zit. De voorinse was gisteren
gjin bal fertroud. „It gong knap, ik ha
in soad boppeslein”, zo zei hij over
zijn eigen optreden.
Triemstra kwam de vijf gespeelde
omlopen pijnvrij door. Dat was voor
hem een fijne constatering, zeker na
een seizoen waarin hij als gevolg van
de ziekte van Bechterew veel fysieke
ongemakken kende.
„Ik ha ferline jier in soad lêst hân.
Mar no giet it lekker. Ik ha noch gjin
training oerslein.” Met dank aan
pijnstillers (diclofenac) en reumaremmers
(sulfasalazine)
voelt
Triemstra zich fit. Ook zijn rechterschouder, waaraan hij een paar jaar
geleden werd geopereerd, houdt het
goed. „Ek dat giet knap. Wol moat ik
der mei oefenings foar soargje dat it
gewricht goed waarm wurdt.”
Met de overwinning in Weidum
kan Triemstra weer drie punten bijschrijven aan zijn indrukwekkende
totaal (683 nu). Mits hij fit blijft, is
het een kwestie van tijd voordat hij
zich meldt in de top 5 van het klasse-

Taeke Triemstra liet zich meteen zien in Weidum en had geen last van fysieke ongemakken.

ment aller tijden. De eerzuchtige
Sintjabuurtster (zevende) heeft Tunno Schurer (zesde met 695 punten)
en Chris Wassenaar (vijfde met 699
punten) nadrukkelijk in het vizier.
Wie weet wat er daarna nog mogelijk
is?
Net als Taeke Triemstra begon
Hans Wassenaar goed aan het nieuwe kaatsjaar. Na een goede voorbereiding is ook hij vroeg in vorm. De
Leeuwarder aast op sportieve revanche voor een teleurstellend seizoen.
Nadat hij vorig jaar op de bondspartij het Klavertje Vier binnensleepte,
won hij naar eigen zeggen te weinig
prijzen. „Ik wol in goed en konstant
seizoen draaie en in soad prizen pakke. Dan dochst automatysk mei om
it jierklassemint”, aldus Wassenaar.

Hans Wassenaar
begint ook goed
aan het nieuwe
kaatsseizoen
Zijn goede spel was gisteren net
niet genoeg voor de overwinning.
Sint Jacobiparochie was in de finale
net wat doortastender en boog een
2-4 achterstand op knappe wijze om
in een 5-4 en 6-4 overwinning. Bij die
stand leek Hans Wassenaar de kaats
voor Leeuwarden te behouden. De
door Wassenaar gekeerde bal plofte
echter tegen het blokje aan en bleef
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aan de voor hem verkeerde kant van
de kaats liggen. Het was een bijzonder einde van een spannende finale,
waarin de opslagers moeite hadden
met het natte veld (21 opslagmissers) en de perkspelers de overhand
hadden (20 bovenslagen).
In Weidum ontbraken gisteren
enkele gerenommeerde kaatsers
vanwege blessures. Onder anderen
Hylke Bruinsma, Patrick Scheepstra,
Sjoerd de Jong, Jelle Attema en Durk
Ennema moesten verstek laten
gaan. Na het uitvallen van Hillebrand Visser (rugblessure) trommelde Leeuwarden Jouke Bosje gisterochtend op om in te vallen. Hij werd
uit bed gebeld.
„Ik hie juster wat bierkes hân en
soe hjoed lekker nei de sauna”, aldus

Bosje, die vorig jaar koos voor een
avontuur als (reserve)keeper bij Harkemase Boys en stopte als kaatser. In
Weidum liet hij zien dat hij het spelletje nog niet verleerd is. In de finale
voelde hij zijn krachten echter wegvloeien.
,,Myn skouder is stiif, myn pols
docht sear en myn fingers binne sa
dik as wat. Mar wat wolst, ik ha hielendal net traind foar it keatsen.”
Aan een terugkeer in de hoofdklasse
denkt Bosje voorlopig niet. Nu zijn
club Harkemase Boys zich veilig
heeft gespeeld in de derde divisie
hoopt hij binnenkort zijn competitiedebuut te maken.
Net als vorig jaar ging Easterein in
Weidum met de derde prijs naar
huis.

