
Voortekenen beloven spanning bij 
FK fierljeppen 

Door Edwin Fischer 

LEEUWARDEN - 
Spanning en ook de 

nodige sensatie Met die twee ingrediºnten 

ten krijgen morgen in Winsum de toeschouwers 

schouwers van het Fries kampioenschap 
fierljeppen waarschijnlijk te maken Nog 
niet eerder waren met name bij de 

senioren 

ren zoveel favorieten en hele gevaarlijke 

outsiders kansrijk voor de felbegeerde titels 

tels Waar andere jaren bij de senioren 

slechts twee of hooguit drie ljeppers uitgesproken 

sproken favoriet waren voor de Friese titel 

tel komt er dit jaar maar liefst een kwintet 

heren in aanmerking voor de hoogste eer 

De cijfers van alle voorgaande twintig 
wedstrijden van dit seizoen bewijzen die 

stelling Vijf man hebben deze zomer al 

een dikke achttien metersprong achter 

hun naam staan Henk Schievink was de 

eerste Hij ljepte op 10 juni in Burgum 

18 Marcel Nijboer noteerde toen 

18 terwijl Rients van der Wal voor het 

eerst in zijn carriŁre ook over de achttien 

kwam 18 

De Workumer liet afgelopen woensdag in 
Ijlst zien dat dat geen toeval was want via 

18 kwam hij op maar liefst 18 uit 

Marcel Nijboer liet toen ook weer van 

zich horen met 18 en 18 Een week 

eerder stak ook Rimmer Abma zijn neus 

aan het venster want hij ljepte in 
Zwaagwesteinde 

westeinde 18 

De meest aansprekende achttien metersprong 

sprong was uiteraard die van Klaas 
Haanstra 

stra Op 25 juli kwam de Workumer uit op 
een onwaarschijnlijke 18 meter later 

als Fries record officieel gecorrigeerd tot 

18 

�Mei noch in pear oarren bin ik wol kanshawwer 

hawwer mar moast in superdei ha om dy 

titel te pakke Dochs kin it like goed in 
’anti-climax’ 

wurde want der stiet wol 

spanning op fansels weet Klaas Haanstra 

stra 

Henk Schievink is misschien wel het minst 

favoriet want de topvorm van de start van 

het seizoen is al enkele weken zoek �Ik 

train eins net mear ha it te drok mei fan 

alles en noch wat Ik bin der hielendal ut 

Mar ik kin in achttjin meter springe en kin 

dŒrom moarn best winne Mar ik fiel gjin 

druk Ik ferwachtsje wol in hiele moaie 

wedstriid mei de winnende öfstan yn de 

achttjin 

Die laatste mening is Marcel Nijboer niet 

toegedaan �Ik tink dat in goeie santjin en 

in heal genöch is Winsum is net top it 

sanbŒd leit te heech Mar it giet ek net om 

de öfstan It giet om de titel en ik tink sels 

dat ik in goeie kans ha 

Bij de dames is Antke van der Wal ondanks 

danks haar nederlaag op de NFM de huizenhoge 

zenhoge favoriet Slechts ØØn ljepster lijkt 
gezien de seizoensresultaten van de damesspringsters 

messpringsters in staat om haar te bedreigen 

gen Johanna Tinga is immers de enige die 
haar (op die NFM verslagen heeft maar 

is tevens de enige die in de veertien meter 

heeft gesprongen een afstand die nodig 
zal zijn om te winnen 

�Ik ferwachtsje neat want ik ha neat te 

ferlieze De sifers sizze wol dat ik winne 

kin mar ik sjoch it wol De NFM wie in 

ferrassing miskien wurdt it FK dat ek 

wol aldus de Burgumse 

Bij de junioren zijn Bart Helmholt en 

Rein van der Wal favoriet maar Niek 

Roorda is een uiterst gevaarlijke outsider 

Net als bij de senioren is het dus allerminst 

minst duidelijk wie met de titel naar huis 

gaat 

�Se moatte it allegear noch wiermeitsje 

Sels wit ik myn posysje net ik sil yn elts 

gefal in poerbŒste dei ha moatte Mar ik 

sjoch Bart dochs as grutste kanshawwer 
De fraach is oft hy mei de druk omgean 
kin Dat kin wolris de trochslach jaan 

denkt Niek Roorda 

Ook bij de jongens zijn twee grote kanshebbers 

hebbers Reinder Steenbeek en Rein 

Rijpma hebben het in zich om kampioen 
te worden maarThewis Hobma ligt zeker 

op de loer �Ik moat echt de perfekte 

sprong meitsje en dan moatte Rein en 

Reinder ek noch in mindere dei hawwe 
Mar it kin samar In spannend FK wurdt it 

yn elts gefal 


