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BOLSWARD - Dat de 22-jarige
Jan Knol alledaagse sporten beoefent
worfent kan na niet direct gezegd worden
den Als fierljeppertimmert bij met
name dit seizoen stevig aan de weg
maar in huize Knol aan De Ekers
in Bolsward springen elders gewonnen
nen flink uit de kluiten gewassen
bokalen in het oog Gewonnen
bij
be-

wellicht beter

ik mag ok erg graag mastklimme
lacht de blonde atleet in onvervalst
valst Bolswaddes
Derhalve kan het
gebeuren dat ook Jan Knol komende
Friese
zaterdag present is op twee
kampioenschappen Mar
tegen het
Fries kampioenskap
fierljeppen in
Winsum kan niks op dat is voor mij ’t
hoogtepunt van het seizoen

En

me

Knol aan zaterdag denkt
ferskrikkeluk zenuwachtig
’s Avonds
is hij
van de
in
tig
partij
Akkrum waar om het Fries mastkfimkampioenschap
kampioenschap wordt gestreden Als
middelpunt
zodanig werd de houten paal
Als Jan

wur

ik

punt

achtertuin

Voor

van

Winsum

de

familie

natuurlijk
aldus Jan die bij
een deureniabriek in het Friese Mekka
ka van de ljepperij werkt en dus iedere
;t

zal

’t

record van Jan Knol staat op

te

Nederlands

laten noteren

De door plaatsgenootJohan Velting
het
15
opgeleide Jan Knol (hij
staan maar is allang blij dat ik ’m
f ierljeppen en
is gek van
voorbij ben
zodoende bij hoge uitzondering in het
ouderlijk huis te vinden Op het sportveldje
veldje in de buurt vaak bezig met de
aluminium stok regelmatig te vinden
voor
plaatselijke sportschool
in
de
het werk geliek
krachttraining Na
aldus Jan Knol inmiddels
aan het sporten
middels ook Bolswards beste pijltjesgooier
gooier Vroeger deed hij veel aan judo
mar ik kreeg er mien nocht fan
’

Het doel waarnaar Jan Knol streeft
vooreerst een 17 metersprong realiseren
seren en dan een vast plaatsje bij de
is

top-Topklassers te verwerven
Wurdt seker niet makkeliik mar
doen

er fan

alles aan

om

net

<?

mutte gebeure

ij

de

’t
ik

coed

su

mogelijk want ondanks een
terugval dit seizoen kan Jan
Knol talentvol worden genoemd De
uutsprong mut wat beter ik doe nu
veel buukspieroefeningen dat is er
heel belangriek voor As ik geluk hef
krij ik er nog dit seizoen een goede
uutsprong uut en pak ik die 17 meter
As ik dat dan blief presteren sit ik bij
de beste vijf van de FLB
Dat

is

lichte

Zaterdag kwalificerenzich
in

meter

16

gesprongen
derlands Kampioen werd hij door 16
ter vorig iaar in Creil

al

de

in

hoogtepunt

de beste vijf

finale kom

Jan Knol maakte dit seizoen zijn debuui
buui in de Topklasse waar
als de
hij
benjamin tussen kanonnen
als Vlieger
ger Hoekstra en Leijstra aangenaam
verraste met de zege in Makkum
Zijn
thuishaven nadat de fierljepclub in
Bolsward vier iaar geleden werd opgedoekt
In Leeuwarden greep
nog
hij
een tweede plaats Verder wilde het
aldus Jan Knol vorig jaar
niet echt
als A-klasser vrijwel altijd in de prijzen
zen en klassementswinnaar

Voorlopig hoogtepunt in de nu acht
jaar oude carriŁre van Jan Knol is het
1983 te Grijpskerk verdiende
fien ik
Fries kampioenskap
veul belangrieker fierljeppen is per
slot van
rekening een echte Friese
sport Met een Fries kampioenskap in
Winsum s ik pas ontzettend wiis weze

junior

in

Mar

’t

ze

Of het daar nog eens van komt is
komende zaterdag
koffiedik kijken
beschouwd
klein wonder
zal het
als een

schouwd kunnen worden Nee dat zit
er niet in denk ik ik heb nog niet eens
een 17 metersprong achter mien naam
En dat sal toch wel mutte om bij de
echte top

te

kommen

Het persoonlijk

opgedoekt

vijf

Topklassers

klassers voor de Winsumer climax
Jan Knol hoopt ØØn van het kwintet te
zijn maar dat zal een hele toer worden
den
..’t Is een
kwp«tie van de vorm
van de dag foor ’t zelfde geld duukst
twee keerhet water in Gerard en Catharinus
tharinus sien ik seker de finale halen
Klaas Leiistra ok Johan Oldewarris

andere ’t uutknokke Rimmer Abma
ma ik
", is het vervolgens een moment
ment stil Ik hoop het
klinkt het dan
schuchter
de

zover mocht komen
boven hellende schans

Als het
iets naar

op

de

gaan
ik in de finale alles-of-niks springen
",?
tilt Jan
Knol een tipje van de sluier
van de geplande oorlogsvoering " op
Dat
mut dan ast su ver bist koomen
must ok alle risico’s nimme

Ervaring of beter het gebrek daaraan
aan is echter de factor die Jan Knol
naar eigen zeggen parten kan spelen
Ik
mut nou nog wenne aan de stokken
ken van 12
dat is al even wat anders
ders
Mocht dat leerproces verleden
tijd zijn dan gaat de FLB
nog veel plezier
zier aan Jan Knol beleven Knol
is
op
hol
werd dit seizoen al vaak op de
zaterdag
barten opgemerkt Mocht het er
dan krijgt Winsum
dag van komen
een mooi en zeker spannend kampioenschap
pioenschap

