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Triemstra: tobber weer topperTriems
Vorig jaar verkeer-
de Taeke Triemstra
tijdens zijn zware
schouderblessure
tussen hoop en
vrees. Hij knokte
zich terug. Op de
Oldehovedag
kwam gisteren de
beloning. Na de
PC-winst pakte hij
de zege in het jaar-
klassement.

D
GERRIT KLOOSTERMAN

De finalisten van de Oldeho-
vepartij, de traditionele
reünie onder kaatsers,
oud-kaatsers en kaatspu-

bliek, waren dertigers. Voor Taeke
Triemstra, de stilist uit Sint Jacobipa-
rochie, een indicatie dat dat allemaal
echte liefhebbers zijn. ,,Moai dochs
dat dizze jonges sa lekker lang op it
fjild stean en der fan genietsje. It kos-
tet in soad frije tiid en it lichem moat
meiwurkje, mar dan kin ik der fan
genietsje om hjir te stean.’’

Aan het begin van het seizoen had
hij nog twijfels, vooral bij de afde-
lingswedstrijd in Weidum. Hij zocht
voorzichtig en met beleid naar de be-
vestiging dat het gewricht waaraan
hij vorig jaar was geopereerd weer
redelijk zou functioneren. ,,Ik wurd
noait wer hielendal de âlde, mar kin
my sa prima rêde.’’

Even waren er dit seizoen, tijdens
de wedstrijd in Harlingen, twijfels
toen hij opnieuw pijn voelde. Het
was een kleine maand voor de PC.
Triemstra haakte in de havenstad ge-
desillusioneerd af. De twijfel was er
niet alleen bij hem, maar ook bij veel
kaatsliefhebbers.

,,Ik bin de oare deis nei Rob Tam-
minga (zijn fysiotherapeut die hem
tijdens het herstelproces begeleidde,
red.) riden. Hy hat my in pear kear
behannele en goed losmakke en sei
dat der neat stikken wie.’’ Die mede-

deling was een hele opluchting voor
Triemstra. Kaatsen is zijn passie, de
sport die hij tot in lengte van jaren
wil blijven beoefenen.

Het sfeervolle Sonnenborghter-
rein was gisteren niet alleen het do-
mein van Triemstra, maar ook van
opslager Jan Dirk de Groot. Hij pro-
longeerde zijn koningstitel, al was
het verschil in beoordeling door de
koningscommissie met Triemstra
minimaal. De Groot besliste de fina-
le op 5-2 en 6-6 met een juweel van
een zitbal. Een mooier einde van het

seizoen is voor een opslager niet
denkbaar. Pier Piersma wist zich op
voorbeeldige wijze aan het hoge ni-
veau van zijn gelegenheidsmaten
aan te passen.

De verliezende finalisten, Johan
van der Meulen, Renze Hiemstra en
Daniël Iseger, hadden in de eerste
ronde Triemstra geholpen in de
strijd om het klassement. Hans Was-
senaar werd beentje gelicht. Triem-
stra rekende vervolgens in de halve
finale af met zijn enig overgebleven
concurrent, Gert-Anne van der Bos.

Triemstra: ,,De PC winne, it klasse-
mint en fiifenfjirtich punten helje,
wat wolle jo noch mear?’’ De vraag
stellen is hem beantwoorden. ,,Nei
de wedstriid yn Menaam hie ik noch
graach twa formaasjewedstriden
winne wold, mar sa is it ek prima.’’

Als een rode draad en niet in de
meest positieve zin, liep de kwestie
rond de kaatshandschoen door het
seizoen. Het leidde er toe dat Corne-
lis Terpstra stopte toen hij zijn ver-
lies moest incasseren na een gerech-
telijke uitspraak. Het spelniveau in

pper
Jan Dirk de Groot
prolongeert
koningstitel op
Oldehovepartij
de top van het kaatsen zal in de
herfst uitgebreid geëvalueerd wor-
den.

Na vier regiobijeenkomsten gaat
het hoofdbestuur zich buigen over
eventuele veranderingen, zei voor-
zitter Wigle Sinnema. ,,We moatte
earst nei dy gearkomsten witte of de
minsken tefreden binne oer it spul-
byld. Ik bin dêr foar mysels noch net
sa bot oer út.’’

Aan de kaatswant komen geen
aanpassingen meer wat Sinnema be-
treft. ,,Oars kinst oan de gong bliuwe.
Dus bliuwe bal en spulrigels oer en
moatte wy dêr nei sjen. Yn it belieds-
plan stie dat wy nei koartere wedstri-
den moatte. Dat ha wy útfierd troch
nei acht partoeren te gean. Ik sjoch
gjin reden dat fuort wer te feroar-
jen.’’

Oud-kaatser Dirk-Jan van der
Woud, voorzitter van de commerci-
ele club van de KNKB, pleit er juist
wel voor dat hoofdklassewedstrij-
den weer naar minimaal tien partu-
ren gaan. ,,Dan krijst mear body. Ik
fûn it nivo dit jier wat better as ferli-
ne jier. Ik ha it gefoel dat der in ken-
tering yn sit. Wy ha der ek wat spon-
sors by krigen. Der wurdt wer wat
positiver nei it keatsen sjoen, is myn
yndruk.’’

Cornelis Terpstra
krijgt licentie
Cornelis Terpstra krijgt per 1 januari
2016 een licentie van de bond om
zijn eigen kaatshandschoen te ma-
ken. Die toezegging deed KNKB-
voorzitter Wigle Sinnema gisteren.
,,Der komt foar him in mooglikheid
sels in want te meitsjen, dat kin net
oars.’’ Terpstra spande aan het begin
van het seizoen een kort geding aan
tegen de bond om zijn eigen hand-
schoen te mogen maken en vroeg om
een licentie, maar verloor. Hij polste
daarna wantenmaker Reinder Triem-
stra, maar die weigerde een exem-
plaar voor hem te maken. Terpstra
hield het kaatsen toen voor gezien.
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Taeke Triemstra kon gisteren bij de Oldehovepartij om meerdere redenen juichen. FOTO HENK JAN DIJKS


