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Met het vrijbuiterspartuur Bauke
GERRIT KLOOSTERMAN

BERLTSUM Anderhalve maand was
het partuur Bauke Triemstra de
grote afwezige op de hoofdklasse.
Ze hadden het er zelf naar gemaakt,
maar zijn weer helemaal terug.

Zaterdag wonnen Triemstra, Dylan
Drent en Patrick Scheepstra in Hol-
werd de vrije formatiewedstrijd. Gis-
teren pakten ze in het sfeervolle
Berltsum na een onderhoudende fi-
nale tegen het partuur van Gert-An-
ne van der Bos de ‘dubbel’. Hoewel
de PC nog vijf weken op zich laat
wachten lijkt de mooiste wedstrijd
van het seizoen een open strijd te
worden.

Partuur Triemstra deed vorig jaar
op de PC een greep naar de macht,
maar sneuvelde uiteindelijk in de
halve finale tegen trio Gert-Anne

van der Bos. Dat had in Berltsum in
zes jaar de zestigste formatiezege
kunnen binnenhalen, maar stuitte
in de finale op een tot op het bot ge-
motiveerde tegenstander. Triem-
stra, Drent en Scheepstra zijn vrij-
buiters, maar mits in vorm voor ie-
dereen een vervelende horzel.

Na de PC van 2015 ging het mis.
Bauke Triemstra, gisteren opnieuw
koning, koos er voor uitbundig op
vakantie te gaan. Hij vierde het le-
ven. ,,We ha it doe sels ferskiten’’, zei
Triemstra gisteren. ,,Ik bin nei Lloret
de Mar gien. Dylan hat dêrom foar it
fuotbal keazen.’’ Scheepstra liep er
verloren bij. ,,Maar ik snapte het wel
van Bauke, want het is wel een heel
lang seizoen.’’

Het bruisende uitgaansleven in
de Spaanse toeristenplaats was
Triemstra niet slecht bevallen. ,,Ik
hie it noch noait dien en woe it in ke-

ar meimeitsje. Ik bin fjouwer en in
heal kilo oankommen. Dan moatte
je wer yn it sadel komme mei allege-
ar trainingen, mar dat is slagge.’’

Toch is er nooit sprake geweest
van een breuk binnen het partuur,
zeggen de drie. Scheepstra: ,,We we-
ten met z’n drieën wat we kunnen.
Vorig jaar lieten we het wat lopen en
dan is de fleur er uit. Misschien is dat
dom geweest. Aan het begin van dit
seizoen hebben we ons te veel druk
opgelegd. Zo van: ‘we moeten snel
terug naar die hoofdklas’, maar uit-
eindelijk kom je er wel weer.’’

,,Als we op die partij in Huins een
omloop hadden gewonnen, hadden
we weer op de hoofdklasse gestaan.
Dat doe je niet. Zit het dan tussen de
oren of leg je er zelf te veel druk op?
Ik denk het laatste.’’ Achterinse Dy-
lan Drent: ,,In de eerste klasse heb je
het idee dat je echt moet, want je wilt


