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Tactiek van partuur Minnertsga betaalt zich uitTactiek
GERRIT KLOOSTERMAN

Tjisse Steenstra:
‘Utslaan gie boppe
ferwachting’

Voor de zesde keer deze eeuw ging de
eindzege op het NK kaatsen, het een-
daagse megakaatstoernooi in Frane-
ker, naar Minnertsga. Ook in 2001,
2003, 2005, 2006 en 2011 was er
winst. Zo’n afmattend toernooi is
enigszins vergelijkbaar met een WK
voetbal, al wordt dat over ruim een
maand uitgesmeerd. Ook daar is het
veelal een kwestie dat het land wint
dat voor de finale nog het fitst is. In
het kaatsland dat KNKB heet moeten
de grote tenoren zich eerst ontdoen
van de zwakkere broeders, die niette-
min lastige horzels kunnen zijn.

Minnertsga pakte het slim aan. Er
was lering getrokken uit de wedstrijd
op Hemelvaartsdag in Tzummarum
toen Chris Wassenaar in de halve fi-
nale opgebrand was. De kaatsreus
van weleer wordt een dagje ouder en
moet zijn krachten doseren. Dus
moest er vooral een beroep op hem
worden gedaan in partijen die daar
om vroegen. In de tweede, derde en
vijfde ronde was Wassenaar, zoge-
zegd, vrijgesteld van arbeid. Hij kan
nog als de beste opslaan, maar om-
dat hij amper nog traint moeten Hyl-
ke Bruinsma en Hendrik Kootstra
zo’n dag vooral de kar trekken. Koot-
stra (21) is een ontluikend talent,
maar is nog wel eens wat ‘ritich’.

,,Hy kin soms sa sleau wêze, net te
leauwen. It sil by de leeftiid heare’’,
zegt Wassenaar over zijn dorpsge-
noot. ,,Wy meitsje der ek wol ris
grapkes oer. Sa fan: jonkje, sit der no
echt net mear yn dy?’’ Kootstra be-
vestigde dat hij in de finale inder-
daad wel eens wat gemakzuchtig
overkwam. Dan is hij even de weg
kwijt en wil het niet.

Maar in deze finale stond hij er op
het moment dat het noodzakelijk
was. Minnertsga had een 3-1 voor-
sprong genomen, maar zag Bitgum
zich, geleid door de twintigjarige
Tjisse Steenstra, manmoedig terug-
vechten. Wassenaar deed een be-
langrijke duit in het zakje met een
zitbal op 4-3 en 6-6, maar kreeg daar-
na een mindere fase. Bitgum sloop
dichterbij. Bij 5-4 en 0-2 greep coach
Gerard Sinnema in. Kootstra: ,,It wie

FRANEKER De kaatsafdeling Min-
nertsga heeft een tactiek: oudge-
diende Chris Wassenaar (41) benut-
ten in partijen die er echt toe doen.
Dat werkt prima. Zo ook op pink-
stermaandag.

Hylke dy’t sei: ‘Hendrik, no do mar’.’’
Vervolgens serveerde Kootstra de

partij uit met zijn sterke opslag.
,,Sokke fjouwer lêste ballen krijst in
protte enerzjy fan’’, zei Kootstra, die
dit seizoen al voor de vierde keer de
krans kreeg omgehangen. ,,Mar it
wie dreech. Ik hie yn de finale it idee
dat de kramp sa yn de fuotten sjitte
koe.’’ Hylke Bruinsma: ,,We ha hiel
deeglik keatst. It mindere momint
dat wy dizze dei hiene wie yn de fina-
le.’’ Dat werd dus niet afgestraft.

De eerste ronde koppelde het lot
Minnertsga aan de torenhoge favo-
riet Leeuwarden, zeg maar op het
WK voetbal een clash tussen Brazilië
en Argentinië. Misschien was het
juist gunstig om Leeuwarden direct
tegen te komen en niet later in het
toernooi, opperden de winnaars.
Chris Wassenaar was nog fit en dus
op zijn pinksterbest. Voordat Leeu-
warden een beetje in de partij kwam
stond het vier eersten achter. Die
schade kon niet meer gerepareerd.

Tegen Easterein, Buitenpost en op
de vijfde lijst Scharnegoutum kreeg

ek van par

Wassenaar min of meer verplichte
rust. Het waren partijen waarin de
winnaars niet op de proef werden ge-
steld. In de tweede ronde zagen ze
bovendien dat ook Sint Jacobiparo-
chie, zonder de geblesseerde Taeke
Triemstra, zichzelf de das omdeed
tegen Scharnegoutum. Sint Jacob
stond met 5-5 en 6-2 voor, maar eli-
mineerde zichzelf door drie opslag-
missers. Weer een concurrent min-
der voor Minnertsga.

Bitgum zou voor Minnertsga nog
een taaie klant kunnen worden. Tjis-
se Steenstra was de grote man en in
mindere mate de vedetten Johan van
der Meulen en Cornelis Terpstra.
Steenstra is opslager in het hoofd-
klassecircuit, maar toonde zich in
Franeker ook een prima achterinse.
,,It útslaan gie boppe ferwachting’’,
zei hij. ,,Dit wie as fanâlds. Miskien

stie ik yn de finale mei myn opslach
wat mear ûnder druk, mar de man-
nen dyst tsjinoer dy hast binne fan-
sels gjin ledekeatsers.’’

,,Tjisse stie de hiele dei fantastys

op te slaan’’, was het compliment
van Terpstra aan zijn partuurgenoot.
,,Jammer dat Johan wat ritich wie. It
draaide yn de finale mar om in pear
lytse dinkjes, lykas dy fantastyske

sitbal fan Chris op 4-3 en 6-6. Mar ik
bin grutsk op wat wy hjoed sjen lit-
ten ha.’’

Bitgum had het lastiger om zich
naar de finale te slaan. Vooral in de

derde ronde was het tegen Grou alle
hens aan dek. Martijn Olijnsma en
Alle Jan Anema pakten de hand-
schoen letterlijk en figuurlijk op,
maar beten na felle weerstand toch

in het stof. Het was misschien wel de
leukste partij op de megakaatsdag.
Sexbierum kwam, mede door een
gunstig lot, ver. In de halve finale wa-
ren de jonge kaatsers echter opge-

brand nadat ze in de partij daarvoor
het sterker geachte Franeker van de
lijst hadden gekegeld. Maar op pa-
pier sterker zijn blijkt op zo’n inten-
se dag in de praktijk niks waard.
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Minnertsgaster Hylke Bruinsma schreeuwt het uit tijdens de finale. Links Hendrik Kootstra. FOTO AUKE VALK


