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Chris Wassenaar
gaat Triemstra
vervangenvervangen
GERRIT KLOOSTERMAN

De stilist uit Sint Jacobiparochie is
door een schouderblessure uitge-
schakeld. Dat kan vier weken duren,
maar in het meest ongunstige geval
kan Triemstra tien weken uit de rou-
latie zijn. Zijn maten Gert-Anne van
der Bos en Daniël Iseger hebben een
probleem. Op 25 mei riepen ze voor
de wedstrijd in Dongjum de hulp in
van Jacob Wassenaar, de jongere
broer van Chris. Bovendien een ech-
te voorinse.

Nu gaat Jacob op vakantie en zo
komen Van der Bos en Iseger uit bij
de in 2008 gestopte Chris Wasse-
naar. Voor zondag, de formatiewed-
strijd in Sint Jacobiparochie, heeft hij
toegezegd mee te doen. ,,Dy twa bin-
ne fansels net de minste maten.’’

Maar Chris Wassenaar is toch
geen voorinse? ,,Ik ha ek sein dat ik
gjin perkspiler mear bin, mar dat
wisten se’’, zei Wassenaar. ,,Ik wie
ferrast en frege: moat ik balkearder
wêze? Nee, do moatst foarbêst op-
slaan. Gert-Anne giet yn it perk.’’

FRANEKER Er wordt een oude rot
van stal gehaald. Chris Wassenaar,
41 jaar, is gevraagd als stand-in te
fungeren van de geblesseerde Tae-
ke Triemstra.

Chris Wassenaar voelt zich ge-
vleid. ,,Wolst fansels net ôfgean. Ik
besykje it en dan sjogge wy wol.’’
Maar het kan ook zomaar zijn dat als
hij de smaak te pakken krijgt ook de
PC nog een optie is. Voor de blessure
van Triemstra valt het herstelproces
moeilijk vast te stellen.

In het kaatsklassement aller tij-
den kwam Wassenaar gisteren op
het NK op gelijke hoogte met Tunno
Schurer. Met 695 punten staan ze ge-
deeld vijfde.

Een kaatser die na een zware bles-
sure aan een comeback werkt is Tho-
mas van Zuiden, de PC-koning van
2012. Met Bolsward pakte hij giste-
ren een prijs. ,,Mear siet der net yn,
ik hie de lech út’’, zei Van Zuiden na
het verlies tegen Minnertsga. Vorig
jaar werd na een mri-scan geconsta-
teerd dat de kruisband in de linker-
knie kapot was. In september 2013 is
hij geopereerd.

,,Myn doel is no om op de PC te
keatsen’’, zei Van Zuiden. Voor de
tweede cyclus wordt Hendrik Tol-
sma zijn nieuwe opslager. Met Tol-
sma en René Anema won hij de PC.
Van Zuiden benaderde de Balkster,
maar die wil zijn huidige maten
trouw blijven. In Allard Hoekstra
werd een nieuwe voorinse gevon-
den.
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