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WINSUM - Bjinse Wolters 
is in Winsum voor de derde 
keer in zijn loopbaan Fries 
kampioen fierljeppen 
geworden Gesterkt door de 
gedachte dat het zijn laatste 

FK was 
hij kondigde zijn 

afscheid na dit seizoen officieel 

cieel vlak voor aanvang van 
het FK aan lukte het de 

Burgumer om in zijn allerlaatste 

laatste sprong de 18 van 

leider Marcel Nijboer met 
ØØn centimetertje te verbeteren 

teren �Dit is in hiel spesjale 

Foaral omdat ik graach oan 
de top ophalde wol En in 

Fryske titel is top 
glunderde 

de Wolters 

De afscheidstoer die Bjinse 

Wolters zaterdag inzette begon 
eigenlijk dinsdag al toen de 
’fierljepgek’ 

plotsklaps op zijn 

eigen Burgumse schansen 18 

meter sprong en dus de dagtitel 

pakte Het was een indicatie van 
Wolters’ 

grote kracht springen 

onder druk 

Die druk was er vooral zaterdag 
Na de voorronde ging de 37-jarige 

ge ljepper als derde de finale in 

Marcel Nijboer uit Kollumerzwaag 

zwaag had tot dan toe de favorietenrol 

rietenrol geheel waargemaakt 
door 18 te laten noteren 

Noardburgumer Remco Veenstra 

stra verraste met een tweede 
afstand De eerstejaars senior 

vorig jaar nog Fries kampioen 

bij de junioren sprong 17 wat 

een nieuw persoonlijk record 

betekende Wolters was tot dan 

toe een centimeter minder ver 

dan zijn clubgenoot gekomen 

In zijn allerlaatste poging leek 

alles voor Wolters verloren Na 

een perfecte aanloop en 

insprong maakte hij een 
behoorlijke 

lijke misslag bij het klimmen 
Met een wanhoopspoging 

landde 

de de routinier precies op het 

balletje �Doe tocht ik echt dat it 

oer wie reageerde de verslagen 

gen in het zand liggende Wolters 

ters 

Toen de 
’meteropnemers’ ech- 

echter 

ter niet voldoende hadden aan 

de driemeterlat begreep de 
Burgumer 

gumer dat het om centimeters 

zou gaan en kroop op zijn knieen 

en naar de meetlat De daarop 
volgende vreugde-uitbarsting 
betekende 18 meter Nadat 
zowel Remco Veenstra als Marcel 

cel Nijboer hun laatste sprong 
verknalden herhaalde Wolters 

zijn vreugdedans om even later 

getooid met de ’sulveren 
pols’ 

en krans geroerd het Frysk 

folksliet aan te horen �DŒr op it 

fjild is it sport op it poadium is it 

wurdearring gaf Wolters zijn 

gevoelens weer �Ik tink ek dat 

ik mysels foar ’e kop slein hie as 

ik net wün hie mei dy misslach 

Voor Marcel Nijboer waren de 

druiven zuur De 24-jarige meu- 

meubelhandelaar 

belhandelaar had als jongste 

ljepper in de geschiedenis voor 

de derde keer op rij 
het FK kunnen 

nen winnen Daar waar Nijboer 

zelf in 1996 Wolters het definitieve 

tieve bezit van een sulveren pols 

ontnam de Burgumer won 
immers in ’94 en ’95 daar 

’flikte’ 

Wolters zijn concurrent twee 

jaar later hetzelfde 

�Dit is yndied hiel soer foar my 
foaral omdat in achttjinmetersprong 

tersprong gewoan fier is It FK 
sil ik best noch woi ris winne 

mar dit wie de mooglikheid om 
it trije kear achter mekoar te 

dwaan en dy kans sil ik sa gau 

wol net mear krije treurde 

Marcel Nijboer 

Toch gunde hij Wolters de zege 

wel �Jawis foaral omdat it syn 

leste FK is Mar ik ha no wol in 

ekstra motivaasje om him op it 

Nederlansk kampioenskip yn 

eigen hüs te ferslaan Ik hie de 

leste trije wiken net safolle 

treend mar sil dat de kommende 

de twa wiken wol dwaan om 
krekt dat bytsje ekstra te hawwen 

wen 

Wolters heeft dat beetje extra al 

en zal dat ook op het NK hebben 

ben zo verwacht hij zelf 

�Gewoanwei foei ik nei Winsum 
altyd yn in gat mar ik tink net 

dat dat no barre sil Ik ha alles 

foar it NK dien omdat ik twa 

jier lyn al besluten ha dat dy 
wedstryd myn allerlŒste wŒze sil 

Mar ek al win ik it NK no net 

dan sil ik der wol mei libje kinne 

want ik ha myn karriŒre dan 

dochs mei in grutte titel öfsluten 

ten aldus de Friese kampioen 

Bjinse Wolters won met een centimeter verschil de Friese titel bij de senioren Foto’s LC de Boer 


