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Daverende stunt trio Kingma
Als doelman is hij
gewend in het
midden van de
goal te staan. In
het midden van
het partuur staan
als koning is voor
Joukje Bosje min-
der vanzelfspre-
kend. Het over-
kwam hem op de
befaamde Eise Ei-
sengapartij.

‘K
GERRIT KLOOSTERMAN

‘Kening wurde makket
my neat út. Dizze stiet
no op ús earelist en wy
ha alle trije goed keatst.

It is no genietsjen,’’ zei Bosje voor de
prijsuitreiking. Toen bekend werd
gemaakt dat hij tot koning was uit-
geroepen glunderde de Leeuwarder
die in Wjelsryp zijn kaatsopleiding
kreeg van oor tot oor.

Wie gisteren in Dronryp had ge-
wed op het partuur van Enno King-
ma (21), Pieter Jan Plat (27) en Jouke
Bosje (24) zou spekkoper zijn ge-
weest. Noem het maar gerust een da-
verende stunt: een eersteklastrio
dat bewust rankingpunten inlever-
de, in de eerste klas moest beginnen
en gisteren voor het eerst dit seizoen
op hoofdklasseniveau mocht mee-
doen.

,,We waren eigenlijk al blij dat we
hier mee mochten doen en dan win-
nen we ook nog’’, zei Enno Kingma.
Het ongeloof viel op zijn gezicht te
lezen.

Plat en Bosje, die zaterdag in Nia-
wier al de premie haalde, kozen be-
wust later voor het kaatsen. Ze zijn
ook fanatieke voetballers in het eer-
ste van Sint Annaparochie, dat kam-
pioen werd in de derde klasse. Bosje
is doelman en Plat een gevreesd
schutter. De spits knalde er dit sei-
zoen dertig in.

Bosje: ,,Yn it begjin fan it seizoen
ha wy in soad rankingpunten ynle-

vere en moasten we wer yn de earste
klasse begjinne. Ik ha mei de fuotbal-
trainer de ôfspraak dat ik it keatssei-
zoen ôfmeitsje en mei de jonges fan
it keatsen dat ik it fuotbalseizoen ôf-
meitsje. Dan krijst ek gjin rûzje.’’
Plat: ,,Enno heeft er begrip voor dat
wij eerst voor voetbal kiezen.’’

Ruzie ontstond er in de wel finale
op de stand 4-2 en 6-6. Plat moest de
kleine kaats passeren. Hij was op
dreef en tikte de ballen net zo mak-
kelijk boven als dat hij voor Sint An-
ne scoorde. Deze bal vertrok ook uit
zijn kaatswant, maar leek tegelijk
langs de verkeerde kant van de paal,
het markeringspunt bij de boven-
lijn, te scheren. Scheidsrechter Jan
Heida kende de punten echter toe
aan trio Kingma.

Alle Jan Anema wond zich hevig
op over die scheidsrechterlijke be-
slissing. In zijn ogen was het een
dwaling. ,,Ik had de bal met zo’n klei-
ne kaats naar de grond moeten
slaan,’’ zei Plat, in het dagelijks leven
accountant. ,,De ballen vlogen ech-
ter zo lekker uit mijn kaatswant, dat
ik deze ook boven wilde slaan.’’ Bij
5-2 was de moraal bij het partuur van
Hendrik Tolsma gebroken.

Het was geen goede, maar wel een
verrassende kaatsdag waarop kaats-
vereniging Sjirk de Wal weer voor
een vlekkeloze organisatie zorgde.
Trio Kingma versloeg in de eerste
ronde het partuur van Tjisse Steen-
stra. Daarna hadden de uiteindelijke
winnaars het zwaar tegen het par-
tuur van Jelle Attema. Ze bleven net

aan de goede kant van de score.
Omdat ook de winnaars van vorig

jaar (trio Jan Dirk de Groot) al met-
een naar huis konden, leek de weg
open te liggen voor het partuur van
Gert-Anne van der Bos voor de derde
formatiezege.

Ze wonnen hun eerste partij, maar
in de halve finale ging het mis tegen
trio Tolsma. Dat stond onbevangen
te kaatsen en liet zich niet gek ma-
ken. Voorinse Alle Jan Anema sloeg
een paar keer op 6-6 toe met een bo-
venslag.

Van der Bos wisselde van tactiek
en vuurde ballen met wat minder
snelheid naar het perk. Op 4-2 en 6-6
wilde hij toch weer iets forceren.
Anema had er goed het oog in en
ranselde de bal achter de bovenlijn.

Op 5-2 en 6-6 had Van der Bos nog
tot voor de kaats kunnen retourne-
ren, maar hij faalde.

Als je hét toppartuur verslaat, ben
je ook favoriet voor de eindzege. Zo
ver kwam het echter niet. Voor de
twintigjarige achterinse Erwin Zijl-
stra uit Easterlittens, een nieuw ta-
lent, was het een prachtig weekein-
de. Zaterdag won hij met Marten
Bergsma en Taeke Triemstra in Nia-
wier, maar hij stond er nu wat versla-
gen bij.

,,Foarôf tekenst hjir foar, mar ik
kin net sizze dat ik bliid bin’’, zei Zijl-
stra. ,,Dy bal op 4-2 en 6-6 wie krús-
jaal. It wie echt in kweaslach. In ear-
ste en twadde priis is fansels net fer-
keard, mar ik hie se leaver om-
draaid.’’

Jouke Bosje, de grote man in Dronryp, stijlvol in actie. FOTO HENK JAN DIJKS


