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Nieuwe zorgen om Trieemstra, vreugde bij partuur De Groot
De buitentempera-
tuur ging van 40
naar 15 graden en
de gevoelstempe-
ratuur van Taeke
Triemstra daalde
tot onder het nul-
punt. De topkaat-
ser uit Sint Jacobi-
parochie heeft op-
nieuw last van zijn
kwetsbare schou-
der.

N
JOHANN MAST

Nog donkerder dan de don-
kere luchten die boven het
terrein van KV Eendracht
in Harlingen opdoemden,

was gistermiddag de gemoedstoe-
stand van Taeke Triemstra. De voor-
inse uit Sint Jacobiparochie leek het
blessureleed achter zich te hebben
gelaten, het inktzwarte rampjaar
2014 leek een boze droom waaruit de
hoofdpersoon tot zijn opluchting
was ontwaakt.

Leek, want bij een 2-1 achterstand
in de finale van de Harlinger vrijefor-
matiepartij tegen het winnende par-
tuur van Jan Dirk de Groot, Renze
Pieter Hiemstra en de tot koning uit-
geroepen Hans Wassenaar, stapte
Triemstra van het veld. Peter Tol-
sma, de coach van Triemstra en zijn
maten Gert-Anne van der Bos en Da-
niël Iseger, deed erg geheimzinnig
over het wel en wee van de Sint Ja-
buurster. ,,Net mei de parse prate’’,
zei de Reduzumer tegen de twee
overblijvers. Gelukkig bezat Bauke
Triemstra voldoende nuchterheid
om de blessure van zijn broer niet als
een raketgeleerde te verzwijgen.
,,Wer itselde skouder, ferfelend.’’

Taeke Triemstra, teleurgesteld en
bezorgd, liet zich pas weer zien toen
de finale achter de rug was. ,,Ik bin
net iens út foarsoach ophâlden, it
koe gewoan net mear’’, zei de voor-
inse. ,,Freed (in Heerenveen, red.) hie
ik ek al lêst. Hjoed hie ik presys itsel-
de gefoel yn it skouder as ferline
jier.’’ Vandaag laat hij bij zijn vaste
fysiotherapeut Rob Tamminga in

Naarden uitzoeken waar de pijn dit-
maal exact vandaan komt. Pas daar-
na trekt hij zijn conclusies.

Triemstra zat in de kleedkamer
toen Dylan Drent, die met zijn eigen
maten al in de eerste omloop was ge-

strand, de finale in zijn plaats uit-
kaatste. Dat leek in eerste instantie
een pijnlijke aangelegenheid te wor-
den. Jan Dirk de Groot en Hans Was-
senaar richtten hun pijlen als ware
aasgieren op de jonge Harlinger, die

letterlijk koud het veld in moest. On-
weersbuien hadden de warmte ver-
dreven, het was lange tijd zeer de
vraag of de finale überhaupt ge-
kaatst kon worden.

Pluspunt: na de ergste buien zakte

het water redelijk snel weg.
Partuur De Groot, eerder dit sei-

zoen winnaar in Dronryp, liep snel
uit naar 5-1. De Groot: ,,Wy hiene de
smoar yn dat Dylan derby kaam. Ik
tocht dat dat op dat stuit net mear

mocht.’’ Daarna rechtten Van der
Bos, Iseger en Drent hun rug. Op 1-5
en 6-6 haalde Van der Bos met een
prachtige zitbal het tweede bordje
binnen en in het volgende eerst leek
de ommekeer er in te zitten. Aan de

gedrevenheid van het gelegenheids-
trio lag het niet. Toch was alles voor-
bij toen Drent de bal op 2-5 en 6-6
vanuit het perk richting de patat-
kraam slingerde. Zonder Triemstra
zat het er voor de favorieten niet in.

Hans Wassenaar
koning op
verregende
Harlinger partij

Daarvoor kaatsten de winnaars
ook net iets te sterk. Het partuur Jan
Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra
en Hans Wassenaar komt steeds be-
ter in vorm. Wassenaar onderstreep-
te dat vrijdag al in Heerenveen, giste-
ren deed de achterinse uit Leeuwar-
den dat opnieuw. Toch haperde het
in de halve finale tegen Jelte Pieter
Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde
en Evert Pieter Tolsma in de ope-
ningsfase even bij Wassenaar en de
zijnen. Dat leverde een 4-1 achter-
stand op, maar ze herpakten zich en
wonnen alsnog, zij het moeizaam:
5-5 en 6-0. Op dat moment begon
het te regenen. De bordjes waaiden
letterlijk van de telegraaf en de wind
rukte een deur van de viskraam los.

Het was alsof Jan Dirk de Groot
toen pas in zijn element kwam. En
hij en zijn maten werden nog scher-
per toen Dylan Drent Taeke Triem-
stra kwam vervangen. De Groot: ,,Us
opslach rûn yn ‘e finale as in tierelier
en Hans sloech de hiele dei al flie-
gend op. Yn de oare omlopen rûn it
foaral yn it perk fantastys. By ús wie
it faak sa, dat dan de iene en dan de
oare goed keatste. En no stean we der
alle trije tsjin it sterkste partoer. En
we wurde hieltyd better. As de
schwung deryn sit, dan kinne wy it
fan alle oaren winne. We ha in
prachtpartoer.’’

Voor het eerst dit jaar had ook Jo-
han van der Meulen weer eens een
soortgelijk gevoel. De opslager uit
Bitgummole dreigde met zijn maten
Hylke Bruinsma en Hendrik Koot-
stra naar de eerste klasse te degrade-
ren. Een zege gisteren in de eerste
omloop tegen Tjisse Steenstra, Her-
man Sprik en Marten Feenstra (de
winaars van vorige week) voorkwam
dat. In de halve finale waren Van der
Bos c.s. net te sterk. Triemstra: ,,Doe
fersloech ik my.’’

Van der Meulen was vooral opge-
lucht dat zijn Minnertsgaster maten
Bruinsma en Kootstra volgende
week mee kunnen doen aan de
hoofdklassepartij in hun eigen dorp.
,,Deeglik en simpel keatse, dan kinne
we noch fier komme’’, stelde Van der
Meulen vast.

Taeke Triemstra (tweede van rechts) druipt geblesseerd af. Coach Peter Tolsma (rechts)) en Gert-Anne van der Bos (links) en Daniël Iseger volgen. FOTO HENK JAN DIJKS


