
Burgumer fïerljeppers voldoen aan verwachtingen op FK 
WINSUM - Net als vorig jaar op 
het Nederlands kampioenschap 

schap fierljeppen in Joure is de 

Friese titelstrijd in Winsum een 
Burgumer feestje geworden 
Won bij de senioren Henk 
Schievink de springers van 

trainer Hildebrand Leistra sloegen 

gen ook bij de junioren en jongens 

gens hun slag 

Bart Helmholt maakte zijn favorietenrol 

rietenrol bij de junioren helemaal 

maal waar door de titel met 

17 veilig te stellen Bij de 
jongens 

gens excelleerde Piet Scherjon 
Het prachtige Burgumer talent 

won met de verste afstand ooit 

door een jongen op een FK gesprongen 

sprongen 16 Antke van der 

Wal was bij de dames de beste 

in een slechte wedstrijd Zij 

pakte haar vierde titel op rij 

met 13 

Een klein half uur mocht Bart 

Helmholt dromen van de ’sulveren 

veren 
pols’ 

In zijn laatste voorrondesprong 

rondesprong zette de Burgumer 

mer een keurige 17 neer en 

noteerde daarmee de verste afstand 

stand van de dag Hij leek daarmee 

mee na Catharinus Hoekstra 
(met 17 in 1979 en Marcel 

Nijboer (1 7 in 1994 de derde 

junior te worden die de begeer- 

begeerde 

de wisselprijs voor de neus van 

alle senioren weg zou kapen 
Maar juist op het moment dat 

Henk Schievink zijn 17 neerzette 

zette mocht de achttienjarige 

Burgumer ook een feestje vieren 

ren Zijn enig overgebleven 
concurrent Mark van Houten 
had zijn tweede finalesprong 
verspeeld en dus was Bart 

Helmholt zeker van zijn eerste 

grote zege �Doe hie ik net mear 
it fermogen om mysels noch ien 

kear op te laden foar in sprong 
Bist sa bliid mei de titel 

Een van zijn doelen van dit ljepseizoen 

seizoen was om een grote titel 

te pakken maar ook om de senioren 

nioren zo vaak mogelijk af te 

troeven Eenmaal met de titel 

op zak kon dat laatste hem voor 
even niet meer boeien �Ik woe 
sa graach de Fryske titel winne 
Sünt jannewaris tink ik dŒr al 

oan dŒr ha’k sa hurd foar oan it 

trainen west 

Dat gold ook voor Piet Scherjon 

jon Ook hij was sinds januari 

onder leiding van Hildebrand 
Leistra bezig om zich zo goed 

voor te bereiden dat de Friese 

titel gepakt moest worden De 

jongste springer van het hele 

stel voldeed volledig aan de 

verwachtingen Zijn 15 was 

al goed voor de titel hoewel de 
verrassende Cor Brouwer met 

een prachtig persoonlijk record 

van 15 (was 14 angstig 

dichtbij kwam maar in zijn allerlaatste 

lerlaatste sprong deed hij de 

uitstekend geprepareerde arena 

na van Winsum ontploffen 

Juist op het moment dat het publiek 

bliek met een alleszins verdiende 

de staande ovatie afscheid nam 
van 

’fierljepmonument’ 
Rimmer 

mer Abma vond Piet Scherjon 
het nodig om zijn titel met een 

nieuw kampioenschapsrecord 
te bekronen 16 Pieter Coehoorn 

hoorn had dat record in 1999 

op 16 gezet 

�Eins gong it hielendal net sa 

lekker Hildebrand hat ek sein 

dat it klimmen net sa goed wie 

Dat kin ek wol want ik ha dizze 

wike net folie op it klimmen 
traind Dat kin ik fuort fernimme 

me No wol ik ek noch de nasjo- 

nasjonale 

nale titel pakke Op ’e NFM wie 

Jarno Knijff de sterkste mar dat 
sil my net wer gebeure Ik ha op 
ynternet sjoen dat’y ik leau fiif 

of seis meter minder foar it 

klassemint sprongen hat as ik 

Dan mei ik net noch ris ferlieze 

ze aldus de nieuwe kampioen 

bij de jongens 

Bij de dames pakte Antke van 
der Wal in eigenlijk een hele 

matige wedstrijd de titel �Mar 
it gefoel is wol dübel Bist bliid 

mei de titel mar it jout abslüt 

gjin foldwaning Myn oanrin wie 

striemin nee noch mear as 

striemin En dy öfstan is ek 

neat mar ik moat dat gefoel 

mar fan my öfsette It giet ommers 

mers om’e titel 

Janneke Noordmans springt op de uitstekend geprepareerde schansen van Winsum waar ongeveer 
1500 toeschouwers genoten van een matig maar wel spannend Fries kampioenschap 


