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Zevenklapper Chris Wassenaar
Voor de zevende
keer deze eeuw
won Minnertsga
het NK kaatsen
(Bondspartij). Net
zo vaak was Chris
Wassenaar erbij.
De grote man staat
door de zege van
gisteren alleen op
de vijfde plaats in
het klassement al-
ler tijden.

A
ANNE ROEL VAN DER MEER

Af en toe dutte Chris Wasse-
naar gedurende de dag een
beetje in. ,,It wie no en dan
wat dreech om de gedach-

ten by it keatsen te hâlden.” Zijn ma-
ten Hendrik Kootstra en Hylke
Bruinsma hadden alles goed voor el-
kaar en de Reus uit Minnertsga, 42
jaar inmiddels, hoefde lang geen
echte bijdrage te leveren. Nou ja, hij
sloeg nog een paar keer op in de eer-
ste omloop, tegen Buitenpost (5-0 en
6-4). Waren de spieren tenminste
een beetje los.

Daarna kon Wassenaar drie keer
achter elkaar balkeerder zijn. Dat
kwam goed uit, want een hele dag
opslaan had zijn lijf niet aangekund.
Nadeel: de kou nam bezit van zijn li-
chaam. ,,It wie stjerrende kâld.”

Met Wassenaar in een soort laag-
verbruik-stand kende Minnertsga
geen enkele genade met achtereen-
volgens Tytsjerk, Tzum en Reahûs-
Turns, dat enigszins verrassend had
gewonnen van Easterein. De tegen-
standers pakten geen enkel eerst.
Lachwekkend was het eigenlijk,
maar Minnertsga had natuurlijk
geen boodschap aan het gebrekkige
niveau van de tegenstanders.

,,Eins begûn de dei pas yn ’e heale
finale”, zei Wassenaar. Het was toen
17.20 uur, ruim acht uren na het be-
gin van een kaatsdag die uiteindelijk
pas even voor half acht was afgelo-
pen. ,,It duorre allegear wat lang”, zei
KNKB-voorzitter Wigle Sinnema tij-
dens de prijsuitreiking met gevoel

voor understatement.
Maar goed, die halve finale dus.

Minnertsga nam het daarin op tegen
Grou, met Martijn Olijnsma, Dirjan
Bouma en Alle Jan Anema. Die drie
hadden in voorgaande omlopen be-
wezen zeer strijdvaardig te zijn. Zo
poetste het trio in de derde ronde
een 2-5 achterstand weg tegen Leeu-
warden en bleek voor Hijum Finkum
op de vierde lijst een 4-2 voorsprong
tegen de Grousters niet voldoende
om te winnen. Twaalf zitballen van
oud-Hijumer Olijnsma bleken door-
slaggevend.

Bij Minnertsga dachten ze dat het
verstandig was om Chris Wassenaar
tegen de Grousters weer serieus in te
schakelen. De routinier was opge-
warmd in de kleedkamer en bewees
het vak nog altijd niet verleerd te
zijn. Grou nam nog een spel voor-
sprong, maar dat was het dan ook.

’Eins begûn de
dei pas yn ’e
heale finale’

Wassenaar plaatste op 5-2 en 6-0 een
beslissende zitbal.

Alleen het obstakel Bitgum res-
teerde toen nog. Ofwel: Minnertsga,
dat ook vorig jaar won, trof in de
eindstrijd dezelfde tegenstander als
vorig jaar. Een verschil: niet Cornelis
Terpstra kaatste bij Bitgum met Jo-
han van der Meulen en uitblinker
Tjisse Steenstra, maar good old Kor
Zittema. Terpstra, die twee weken ge-
leden een kort geding om de wan-
tenmakerij per direct over te laten
aan de vrije markt verloor, heeft nog
steeds geen geschikte want.

,,Giest der net fanút datst hjir keat-
se moast omdat der trije haadklas-
sers yn it doarp wenje”, zei Zittema.
,,Mar ast gjin want hast, kinst net
keatse. Dat is spitich foar Bitgum en
foar Cornelis.” En het betekende dat
voorinse Zittema zijn kunsten weer
eens moest vertonen. Lang ging dat
goed, tot de eindstrijd. ,,Ik hie de hie-
le dei al lest fan ’e rêch en ha in soad
pinestillers hân. Yn de finale koe ik
net frij mear keatse, ik wie te stiif.”

Bij Steenstra en Van der Meulen
was het beste er bovendien ook wel
vanaf. Bitgum, in 1946 (toen voor
6000 toeschouwers die storm en re-
gen trotseerden) voor het laatste
winnaar van de Bondspartij en giste-
ren in de halve eindstrijd te sterk
voor Sint Jacobiparochie, kon geen
potten breken.

Minnertsga won de finale met 5-2
en 6-6. Over de hele dag kregen de

winnaars slechts vier eersten tegen.
,,In aparte dei”, vond Hylke Bruins-
ma. ,,We moasten in soad wachtsje.”
Kootstra: ,,It wie saak om hieltyd
skerp te begjinnen. Dat slagge. Wy
makken it ússels makkelik.”

Wassenaar voegde door de zege 3
punten toe aan zijn totaal in het klas-
sement aller tijden. Hij deelde de
vijfde plek tot gisteren met Tunno
Schurer, maar staat nu met 698 pun-
ten alleen op die positie. ,,Dat wie net
myn doel hjoed, mar it is wol leuk
fansels. Ik ha foaral meidien omdat
de jonges my dat wer fregen. Dat die
my goed.”

Grote kans dat Wassenaar volgend
jaar als toeschouwer aanwezig is bij
het NK. ,,Yn prinsipe wie dit myn lês-
te Bûnspartij as keatser”, zei hij. Mar-
ten Bergsma staat klaar om hem op
te volgen in het Minnertsgaster par-
tuur.

Chris Wassenaar kan juichen: de zege op het NK is een feit. Links Johan van der Meulen. FOTO HENK JAN DIJKS


