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FRANEKER ,,Dit is wat, dit is wat”,
riep Bauke Triemstra vlak nadat hij
hoogstpersoonlijk de beslissing
had geforceerd in de PC-finale.

,,Mar hiel earlik”, zei hij er meteen
achteraan. ,,Ik wit noch net hoe’t dit
eins echt fielt, hoe moai dit is.” Te
groot was het, te ongelooflijk, te fan-
tastisch. De impact van een zege op
de hoogmis van het kaatsen was
voor de opslager uit Sint Jacobiparo-
chie simpelweg nog niet te bevatten.

Hij sloeg de laatste bal van de par-
tij op. ,,Ik hearde it publyk en ik wie
der klear foar. Dus ik rûn op. Der lei
in pytluttige keats. Ik tocht: ik helje
út. En dat die ik man, ik helle út. Ja-
cob Klaas krige ’m op syn fingers. Ik
seach doe dat ik de bal helje koe. Yn
in flits tocht ik: we winne, it is ge-
beurd.”

Hij sloeg de bal met alles aan de

hang keihard retour, tot voor de
kaats en in het perk. ,,Ik sloech echt
sa hurd, dat in ko nei de grûn gien
wie as ik dy rekke hie. Dy wie troch
de foarpoaten sakke. Werklik wier.”

Triemstra, die dit seizoen lang last
had van de naweeën van een zes uur
durende operatie aan zijn rechter-
oor, werd geknuffeld door zijn broer
Taeke, die al zo vaak het zoet der
overwinning op It Sjûkelân proefde.
En hij werd lang omhelsd door zijn
vader Reinder Triemstra, die zelf de
PC nooit won, maar nu ongelooflijk
trots was. ,,Dit is ek sa moai foar
hait”, zei Bauke Triemstra.

De opslager vertelde dat hij een
tijd geleden droomde dat Hendrik
Kootstra, sinds het begin van de
tweede cyclus partuurgenoot van
Triemstra, de PC zou winnen dit jaar.
,,Mar doe’t ik dat dreamde, hie ik
noch net mei ‘Koot’ steld. Dus ik sei
tsjin him: ‘Do winst de PC net earder
as ik en seker net sûnder my.’ En no

steane wy hjir. Geweldich.”
Hoe vaak misten Triemstra, Alle

Jan Anema en Hendrik Kootstra in
voorgaande partijen niet onnodig
de finale. ,,It wie allinnich yn Harns
rekke. Dêrnei slagge it faak krekt net.
Dan keatsten we knap, mar ferlearen
we dochs.”

Ach, zei Alle Jan Anema, wat
maakte het allemaal uit. ,,Hjoed falt
alles op syn plak. Wat bard is makket
net mear út. En wat noch komt, kin
my ek gjin reet skele. It is prima as
wy hjirnei neat mear winne.”

Zielsgelukkig was de Grouster
voorinse, die op nota bene zijn laat-
ste PC de grootste triomf vierde die
een kaatser kan vieren. ,,It is sa ûn-
werklik, echt. Foar myn heit en mem
fyn ik dit ek sa moai, se binne sa
grutsk. Fantastysk. Ik genietsje hjir
sa fan.”

Velen vertelden Anema vooraf
dat hij moest genieten van zijn laat-
ste schreden op It Sjûkelân. ,,Mar ik

genietsje no pas. Ik wist net iens
wêr’t myn âlders sieten, of Linda,
myn freondinne. Ik wie net dwaande
mei it publyk, of mei de parse. It gie
hjoed om it keatsen, nergens oars
om. We woenen winne.”

Anema geloofde in de victorie,
vanaf het moment dat hij gisteroch-
tend Franeker binnenreed. ,,Mar ik
woe mysels gjin druk oplizze. Ik wist
dat wy goed begjinne moasten en
dat dienen wy. Wy sieten der goed
yn. Doe’t it letter op de dei no en dan
ek noch wat meisiet, tocht ik: soe it
dan hjoed ús dei wêze?”

Het was hun dag. En het was net
niet de dag van Jelle Attema, Jacob
Klaas Haitsma en Hillebrand Visser.
,,Ik hie it hjoed yn hannen”, zei
Haitsma, refererend aan de laatste
bal die hij raakte op zijn dertiende
PC. ,,It wie in ridlik ‘slaanbare’, mar
hege bal. Ik hie wat lêst fan it skou-
der en koe net folút. Mar begryp my
net ferkeard. Ik hie gewoan foarby

slaan moatten. Dan winst.” Nu kon
Triemstra er dus nog bij.

In 2010 verloor Haitsma ook al de
finale. Toen, op een verzopen Sjûke-
lân, trokken Gert-Anne van der Bos,
Taeke Triemstra en Daniël Iseger
aan het langste eind. ,,No foel it wer
krekt de ferkearde kant út.”

,,Tichterby kinst net komme”,
constateerde Haitsma’s maat Jelle
Attema tot drie keer toe. ,,De doel-
stelling wie it heljen fan de heale fi-
nale. Dêryn keatsten we tsjin Van
der Bos. As dat partoer op syn bêst is,
kinst hast net winne. Mar hjoed pro-
fitearren we fan harren fouten.”

Attema plaatste zelf de beslissen-
de zitbal in die partij. ,,Ast dan yn de
finale stiest, wolst ek winne. It wie
fantastysk om foar dit moaie publyk
te keatsen, de minsken wienen op ús
hân. Foarôf tekenst foar in twadde
priis. Mar no fielt it hiel soer.”

Haitsma: ,,Sa tichtby kom ik mis-
kien noait wer.” Grote teleurstelling bij Jelle Attema als de laatste bal in de finale geslagen is. FOTO HENK JAN DIJKS


