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Opslager Van der Bos uitblinker
Met opslager
Gert-Anne van der
Bos in de hoofdrol
pakte het meest
succesvolle kaats-
partuur ooit de
derde seizoensze-
ge en de 59ste in
totaal. Van der
Bos overschreed
de grens van 400
punten in het
klassement aller
tijden. Maar wie
wordt volgend sei-
zoen zijn achter-
inse?

GERRIT KLOOSTERMAN

Dat is een vraag die naar-
mate het seizoen vordert
actueler wordt. Daniël
Iseger is op dit moment

nog de beste achterinse, zoals hij gis-
teren in Sint Jacobiparochie weer
eens liet zien. Maar na dit seizoen
stopt de Leeuwarder toch echt.

,,We witte it noch net’’, zei Taeke
Triemstra, nadat hij na drie jaar weer
eens in eigen dorp won. ,,It is net sa
dat der ien mei kop en skouders bop-
peút stekt. As wy it foar as nei de PC
bekend meitsje, dat witte wy ek noch
net. De oaren moatte mar sjen litte
wat se kinne en dan besykje wy de
bêste der by te heljen.’’

Koning Van der Bos liet zich in
soortgelijke bewoordingen uit. ,,We
ha it der wol ris oer, mar it is in mu-
oilike kar. De top lit noch neat sjen
en dan kinst in jong talint nimme. It
komt der op del dat je oaren swakker
meitsje, mar moatst al in partoer ha
dêrst in pear jier mei keatse kinst.’’

Van der Bos en Triemstra zijn wat
kaatsen op topniveau betreft man-
nen van de langdurige relatie. Ze we-
ten wat ze aan elkaar hebben. En Van
der Bos heeft iets met Sint Jacobipa-
rochie. ,,Hast altyd wol doarpen dêrt
it goed wol. Dêr is Sint Jabik ien fan.
Mar moatst wol yn sa’n dei groeie.’’

Zou die achterinse voor 2017 mis-

schien Hendrik Kootstra kunnen
worden? Niettemin is hij vorige
week door Johan van der Meulen en
Hylke Bruinsma uit het partuur ge-
zet. De reden? Twee derde prijzen dit
seizoen waren onvoldoende. Daar is
de soms wat timide Kootstra alsnog

op afgerekend. Alle-Jan Anema
wordt de nieuwe voorinse, Bruins-
ma verhuist naar het achterperk.

Gisteren pakte trio Van der Meu-
len een tweede prijs, maar dat was
een klein mirakel. In de eerste ronde
leken ze kansloos tegen het partuur

van Jan Dirk de Groot. De 4-0 achter-
stand werd omgebogen omdat
Bruinsma de tweede opslag over-
nam van Kootstra. In de tweede om-
loop wonnen ze na een moeizaam
gevecht van het partuur van Jelte-
Pieter Dijkstra.

Aan de uit- en opslagkwaliteiten
van Hendrik Kootstra, die in de
tweede cyclus gaat kaatsen met Mar-
ten Bergsma en Erwin Zijlstra, ligt
het niet. Het kan zomaar zijn dat hij
weer geweldig opbloeit.

,,We ha te min wûn omdat wy net
lekker frij keatse’’, zei Hylke Bruins-
ma. ,,It is net sa dat Hendrik de min-
ste fan ús wie. Mar hy moat eins de
motor wêze en dat wie hy net. Hy
moast altyd in bytsje oanfitere wur-
de, wylst hy lekker himsels wêze kin
en frijút keatse mei.’’

,,Ik win fjouwer kear de Bond mei
him foar Minnertsgea. Dan keatst hy
frij. Dan kinst net befetsje dat it hjir
mei ús net kin. Ast stil bist, ja, dan
wurdst opsocht.’’ Het lijkt dus ook
op een mentale blokkade bij Koot-
stra.

Hendrik Kootstra won dit week-
einde tweemaal een tweede prijs. Za-
terdag moest hij het met zijn maten
in de finale in Morra-Lioessens af-
leggen tegen Tjisse Steenstra, Alle-
Jan Anema en Hans Wassenaar.
,,Slachtoffer? Sa wol ik it net neame.
Baalst wol even, ik hie it net ferwach-
te. We hiene ús as partoer al opjûn
foar de twadde syklus, mar moatst
fierder’’, zei Kootstra.

In de finale in Sint Jacob waren ze
kansloos, zoals elk partuur kansloos
was tegen de ouderwets ontketende
Van der Bos. Triemstra: ,,It wie min
sicht en yn it perk wie it dreech
slaan. Gert-Anne en Daniël sieten
lekker yn harren rol. Dan kinst in so-
ad druk sette en dat makke hjoed it
ferskil. Foar myn gefoel ha ik net lek-
ker keatst, mar wy winne fjouwer
partijen frij maklik. Dat seit wol
wat.’’

Plotseling staat ook René Anema
(32), PC-winnaar in 2012, weer op de
velden. Vorig jaar kaatste de Balkster
amper omdat hij geen goedgekeur-
de kaatswant had. Die heeft hij nu
wel. Peter van Zuiden en Allard
Hoekstra vroegen hem omdat Tho-
mas van Zuiden door een kniebles-
sure dit seizoen niet meer in actie
komt. Anema gaf zijn ja-woord,
maar stelde ook voorwaarden.
,,Want ik ha ek oare prioriteiten. It
wykein foar de PC kin ik net en dat
witte de mannen.’’

Zoektocht naar
opvolger Iseger
bezig. ‘De top lit
noch neat sjen’
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