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Van der Bos waakt voor laksheid
Hij hoeft al lang
niets meer te be-
wijzen, maar een
plaagstoot van
een tegenstander
kan kaatser Gert-
Anne van der Bos
af en toe prima
gebruiken. Dat
bleek wel in Sint
Annaparochie.

G
ANNE ROEL VAN DER MEER

Gert-Anne van der Bos en
zijn maten Taeke Triem-
stra en Tjisse Steenstra
stonden gisteren in een

boeiende finale op een 5-5 en 6-2
voorsprong, toen Menno van Zwie-
ten de opslager uit Mantgum begon
uit te dagen. Hij wilde de druk op
Van der Bos, die op het punt stond
op te slaan, wat opvoeren. ,,Hé Bos,
no moatst it mar even sjen litte
baas!” Voorinse Hylke Bruinsma,
aardig op stoom in de eindstrijd,
sloeg vervolgens de kaats voorbij.

Opnieuw moest Van der Bos zich
concentreren en nu deed Bruinsma -
inmiddels goed voor 300 punten in
het klassement aller tijden - aan psy-
chologische oorlogsvoering. ,,Ik tink
dat we nóch ien fan dy krije”, riep hij.
Maar Van der Bos liet zijn eergevoel
spreken, laadde zich op en produ-
ceerde een zitbal, zijn achtste in de
partij. Met een enorme oerkreet be-
jubelde hij de 101ste overwinning op
hoofdklasseniveau.

,,Ik hoech neat mear te bewizen”,
zei Van der Bos. ,,Ik wol gewoan lek-
ker keatse. Krekt omdat ik sa’n soad
wûn ha, bin ik soms miskien wat
laks. Dan is it lekker as de tsjinstan-
ner even wat ropt.”

Voor de 62ste keer in zijn kaats-
loopbaan en voor de vijfde maal in
Sint Annaparochie werd hij tot ko-
ning uitgeroepen.

Op zich was met die uitverkiezing
wel te leven voor het publiek, al was
Van der Bos verre van foutloos. Dui-
delijk werd dat hij zo vroeg in het sei-

zoen nog kwetsbaar is. ,,Ik sloech de
lêste beslissende bal, mar earder yn
de partij fergoaide ik it fansels
noch”, zei de opslager, die acht zit-
ballen produceerde, maar negen
keer het perk miste.

Nadat zijn partuur op een 3-1 voor-
sprong was gekomen, ging het even
helemaal mis. Van der Bos had plots
het vizier niet meer op scherp staan.
Hij sloeg ballen buiten en kreeg bo-
venslagen van Bruinsma om de
oren.

Bovendien had ook Steenstra
moeite om het perk te vinden. In een
mum van tijd was het 3-5 voor het
partuur Van Zwieten, vorige week
nog winnaar in Dronryp, toen met
Renze Hiemstra in plaats van de met

een hamstringblessure uitgevallen
Hylke Bruinsma.

Opeens ergerden Van der Bos en
co zich aan de kaatsballen. Die waren
niet goed, vonden ze. Plotseling be-
gonnen de matadoren te zeuren op
scheidrechter Murk de Jong. Het wa-
ren allemaal tekenen van frustratie.

,,Ik hie op in bepaald momint al it
idee dat ik mei in kloategefoel nei
hûs gean soe”, zei Van der Bos. De
mannen pepten elkaar echter op. ,,It
wie bûgje of barste.” En zie, de partij
kantelde toch in hun voordeel.

Het was de eerste zege in de vrije
formatie voor grootmeesters Van
der Bos en Triemstra, bij wie eerder
dit jaar de ziekte van Bechterew
werd geconstateerd, met hun nieu-

we kompaan Tjisse Steenstra, de ver-
vanger van de vorig jaar gestopte
Daniël Iseger. ,,Moai fansels, mar we
binne noch lang net op it nivo dêr’t
we wêze wolle”, zei Van der Bos.

,,Tjisse en ik binne twa kanonnen
oan de opslach, mar as it echt heak-
ket by ús, ha we in probleem. Dat is
tink ik ús ‘valkuil’. Daniël wie hast al-
tyd safe. Miskien binne we ek noch
wol wat te leaf foar elkoar. We moat-
te der om tinke dat we net te maklik
wurde.”

Bovendien moet Steenstra nog
wennen aan zijn nieuwe functie als
achterinse. ,,Ik moat yn it perk noch
better wurde”, zei Steenstra daar zelf
over. ,,It is in kwesty fan hurd traine
en in soad omlopen draaie. Wy mo-

atte as partoer sawisa hurd wurkje,
miskien wol hurder as oaren. By de
bêsten komme is dreech, by de top
bliuwe noch dreger.”

Mooiste moment van de dag was
trouwens de fenomenale, technisch
perfecte bovenslag van Taeke Triem-
stra in de tweede omloop tegen Jel-
te-Pieter Dijkstra, Renze Hiemstra
en Hendrik Kootstra, bij een stand
van 3-2 en 6-6. Het bleek het breek-
punt in die partij.

Erik Haitsma, die met Peter van
Zuiden en Kees van der Schoot sneu-
velde in de halve finale tegen trio
Van Zwieten, kreeg eerder op de dag
een blauwe kaart wegens een op-
merking in de richting van scheids-
rechter De Jong.
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