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BURGUM

Bjinse Wolters heeft zich gisteravond
teravond in zijn woonplaats Burgum ontpopt
popt tot de te kloppen man voor het Fries
kampioenschap fierljeppen dat zaterdag in
Winsum wordt gehouden De fierljeppers
komen vanavond weliswaar in Ulst nog een
keer in actie maar de prestatiereeks van
Wolters overtreft de laatste weken die van
zijn grootste concurrenten
Burgum
In
kwam Wolters gisteren tot alweer zijn vierde
de achttien metersprong van het seizoen
Met een afstand van 18
meter overtrof hij
de beste seizoensprestatie die met
18
ook al op zijn naam stond

Wolters nam en passent de leiding in het
jaarlijkse klassement over van Rimmer
Abma die op zijn beurt de trui met de
pompeblŒden afgelopen zaterdag had ’afgepikt
pikt van Marcel Nijboer De drie favorieten
voor de Friese titel ontlopen elkaar weinig
maar de uitschieterskomen dit seizoen toch
voornamelijk van Bjinse Wolters In de laatste
ste zes wedstrijden passeerde de Burgumer
vier keer de grens van achttien meter
In

de eerste de

beste sprong was het

gisteravond

avond al raak voor Wolters In een perfecte
kadans bereikte hij de top van de polsstok
waarna een vlekkeloze uitsprong volgde
Even leek de meest bezeten fierljepper van
allemaal zelfs teleurgesteld alsof hij er op
gerekend had het Friese record (18
meter van Gerard Vlieger zo niet zijn persoonlijke
meter
te hebben
soonlijke record (18
verbeterd
Dat weersprak hij echter onmiddellijk Ik
gokte net op it Fryske rekord want dat is
wol sa eksklusyf Der is mar ten dy’t safier
springe kin en dat is Gerard Vlieger
Het
record dateert echter alweer uit 1986 en het
wordt onderhand tijd dat een van de huidige
toppers een serieuze aanval waagt Als het
Friese record al onaantastbaaris dan is het
Nederlandse dat zeker Dat record is sinds
1991 in handen van Aart de With Geen van
de fierljeppers lijkt in staat in de buurt te
komen
van
diens bijna onvoorstelbare
recordafstand van 19
meter

Voor

de

toekomst kan

de hoop

pas sinds twee jaar en ontwi
snettreinvaait Onlangs ach

penoon

wellicht

Bjinse Walters verbeterde in Bargain rijn eigen seizoensrecord tot 18
favoriet voor bet Fries kampioenschap
gisteren verbaasde het

hemzelf
belandde

incluis

-

talent

opnieuw

iedereen Schievink

prachtige sprong pas na
17
meter in het zandbed en miste het gras
ternauwernood Door de enorme prestaties
van de Burgumer zakte de moed voor het
Fries kampioenschap alvast in de schoenen
concurrent Wesly Schippers
bij
in

een

Schievink stond ook

zelf versteld van

zijn

mogelijkheden waarvan de grens nog niet
bereikt lijkt Jk hie krekt yn ’e gaten hoe’t
de h
it fielt om
op it topke te kriiea en it
slagge hjoed fuortdaliks Ik sweefde oer it
wetter
gefoel

Dat is echt genietsjen in lekker
aldus 4» voorma¸ge jodoka Zijn

meter en

is

topfavoriet

Foto IX

onervarenheid als fierljepper bleek toen hij
in de finale
risico nemend
met een topje
op de polsstok sprong It waggele alle kanten
ten ut Ik moat noch in soad leare
In Hildebrand
debrand Leistra en met name Bjinse Wolters
-

-

ters heeft Schievink
die

weten

in ieder geval trainers
hoe het moet

Over het algemeen werd in Burgum goed
gesprongen De uit Nieuw Zeeland afkomstige
stige B-ljepper Marcel Vlaanderen had
weer

eens een sterke dag en bereikte met
meter de finale bij de toppers Bij de
dames was Antke van der Wal andermaal
het sterkst (14
meter en Martijn van der
Werf reikte bij de jongens tot 15
meter
17

