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Weidum afzeggen is geen optie
De PC-koning gaat
op de ingeslagen
weg voort. Een
tweede prijswin-
naar mocht, me-
disch gezien, na
een ooroperatie
eigenlijk helemaal
niet op het veld
staan. Het kaats-
seizoen is weer
begonnen.

Weidum
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Het meest aangrijpende
verhaal werd na de afde-
lingswedstrijd in Wei-
dum, met Leeuwarden

als winnaar, opgetekend uit de
mond van opslager Bauke Triem-
stra. Eigenlijk mocht hij niet kaat-
sen, maar hij deed het toch. ,,Ik wol
sa graach.’’

Drie weken geleden onderging de
Sint Jabuurster een zes uur durende
operatie aan het rechteroor. Aan het
orgaan heeft hij al eens twee keer va-
ker een ingreep ondergaan. Steeds
kwamen de klachten terug. ,,Eins
moat ik noch trije wike wachtsje,
mar ik woe dizze net ôfsizze. Ik baal-
de al dat ik twa wiken net traine
koe.’’ Dat tekent de ware liefhebber.

,,Ik bin al twa kear operaerd oan it
ear, mar no wie it wat se neame in
operaasje oan de radicaalholte. It
wie de lêste troef dy’t se spilen, mar
it is hartstikke goed ferrûn. It ear siet
by it slakkehûs hielendal fol. Ik hear-
de net in soad mear. Se ha dêr no in
soarte fan holte makke. Dat wie tsjin
it bonkje oan wêr’t it ‘evenwichtsor-
gaan’ achter sit. Mar ik moat noch
wol foarsichtich wêze.’’

Bauke Triemstra had vorig jaar bij
controle in het ziekenhuis aangege-
ven zo snel mogelijk geopereerd te
willen worden. In ieder geval wilde
hij niet geopereerd worden in het
kaatsseizoen of tijdens de voorberei-
ding daarop. ,,Mar dat hiene se net
opskreaun. Se bellen in moanne fer-
lyn. Ik sei noch: ‘ik stel it leaver út’.

Dat wie gjin opsje, want dan koe ik
bliuwende skea oan it ear oprinne.’’

Conditioneel is Bauke Triemstra
nog lang niet top en Renze Pieter
Hiemstra was amper hersteld van
een enkelblessure. Toch wist het ge-
havende partuur van Sint Jacobipa-
rochie het in de finale tot vier eer-
sten gelijk vol te houden. Daarna
ging het kaarsje uit. Op 5-4 en 6-4
sloeg Hillebrand Visser de bal boven.

De 31-jarige voorinse kent een
vliegende seizoensstart. Donderdag
won hij de wedstrijd voor eersteklas-
sers in Holwert. Nu stond hij alweer
met een krans om de nek. Visser
komt van oorsprong uit Schettens
en woont sinds kort in Leeuwarden.
Hij werkt er als deurwaarder. Vissers
doelstelling dit jaar: ,,Wer ris in kear
meidwaan oan de PC.’’

Visser noemde het een stimulans
met PC-koning Hans Wassenaar te
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mogen kaatsen. Die speelde vorig
jaar op de afdelingswedstrijden met
Jouke Bosje, de nieuwe doelman van
Harkemase Boys, en de inmiddels zo
goed als gestopte Herman Sprik. Nu
zijn Visser en opslager Enno Kingma
Wassenaars companen. Kingma
deed het kranig, want de harde zuid-
oostelijke wind maakte het de opsla-
gers niet gemakkelijk.

,,Wy winne it hjoed troch deeglik
te keatsen’’, zei Wassenaar, die vorig
jaar na de PC vrijwel alles won wat er
te winnen viel. ,,Enno die it fantas-

tysk en Hillebrand die wat er dwaan
moast. Ik ha hielendal net sa’n soad
dien, ha ik it gefoel.’’

,,Op papier liket dit in minder par-
toer, mar ik tink dat it goed wurket.
Enno is hiel ‘save’ en Hillebrand hat
foaryn in soad lingte.’’ Het echte
werk begint straks met de vrijefor-
matiewedstrijden. Wassenaar
vormt een kansrijk partuur met
Marten Bergsma en Dylan Drent.
,,We steane al seis, sân wiken op it
fjild, mar dit is wer hiel oars. De fuot-
ten rinne op in stuit fol. Yn de finale
hie ik gelokkich noch wat oer.’’

Leeuwarden won in de tweede
ronde met alles aan de hang van
Minnertsga door een retourslag van
Kingma. Daarna volgden tot de fina-
le degelijke overwinningen tegen
Mantgum en Bitgum.

Sint Jacob stond volgens Taeke
Triemstra te lang op het veld, al was
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hij wel blij met zijn vijf partijen. ,,Ge-
middeld wie it twa earsten te lang,
mar ik ha wol lekker stien te keatsen.
Mar it lichem moat noch wenne.’’
Sint Jacob won in de tweede omloop
van Easterlittens in een partij met 28
opslagmissers. Dat had niet gek veel
met kaatsen te maken. Triemstra:
,,We hawwe it ússels de hiele dei
dreech makke oan de opslach.’’

Triemstra kreeg voor de finale het
meeste applaus van het publiek, dat
niet in grote getale was komen opda-
gen. Door zijn tweede prijs kwam hij
in de top-tien in het kaatsklasse-
ment aller tijden. De oud-kaatser die
hij verdrong, Dirk Talsma, kwam
Triemstra voor de eindstrijd hoogst-
persoonlijk feliciteren. Triemstra
staat evenals Talsma op 639 punten,
maar heeft meer eerste prijzen ge-
wonnen. Hij streeft een hoger doel
na. ,,Ik wol yn de top-fiif komme.’’
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Taeke Triemstra in
top-tien van het
kaatsklassement
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