
Eerste grote titel Henk Schievink 
Door Edwin Fischer 

WINSUM - Henk Schievink 

heeft voor eens en voor altijd 

tijd met zijn critici afgerekend 

kend De Friese fierljeptitel 

en de ’sulveren 
pols’ 

die de 

22-jarige Burgumer zaterdag 

dag op de fraaie schansen 
in Winsum veroverde tilden 

den hem in een keer over 

een drempel heen �Ik kin 

it wol dat is no it grutte gefoel 

foel omschreef de nieuwe 
kampioen z’n gemoedstoestand 

stand 

Eindelijk had hij dan toch zijn 

grote titel binnen De zeer matige 

ge afstand van 17 meter 
sinds de 17 in 1980 van Catharinus 

tharinus Hoekstra was de winnende 

nende afstand niet zo kort 

deed er verder niet meer toe 

Henk Schievink was ØØn van de 

wel tien potentiºle kanshebbers 

bers op de Friese seniorentitel 

�De measten sille wol gjin rekken 

ken mei Henk Schievink holden 
ha tink ik Want ik prestearde 
ommers noait op in kampioenskip 

oenskip 

Toch deelde hij de eerste klap 
uit en die bleek later veel meer 
waard te zijn dan de spreekwoordelijke 

woordelijke daalder Na de natsprong 

sprong van Rimmer Abma die 

na dertig Friese kampioenschappen 

schappen nu gezegd heeft echt 
te zullen stoppen met fierljeppen 

pen mocht Schievink als tweede 

de topklasser aan de bak De 

16 bood alle perspectief 

Omdat de rest van de toppers 

het in de eerste ronde af liet weten 

ten kwam Schievinks genadeklap 

klap eigenlijk al in de tweede 
ronde De 17 bleek een ’stukbijtertje’ 

bijtertje’ 
voor de rest van het 

veld te zijn Drie ljeppers kwamen 

men wel in de buurt maar dat 

was allereerst om een plekje in 

de finale veilig te stellen Klaas 

Haanstra deed dat met 17 

Rimmer Abma noteerde 17 

terwijl de amper van een buikgriep 

griep herstelde Rients van der 

Wal met 17 ook nog net een 

plekje in de finale wist te halen 

In de finale was Marten Groenhof 

hof een A-klasser met 16 

een terechte vijfde en laatste 

deelnemer In de eindstrijd ontbraken 

braken dus de mannen die de 

verste afstanden van het seizoen 

zoen op hun naam hebben 
staan Rein van der Wal die al 

18 heeft gesprongen kwam 
niet verder dan 16 Marcel 
Nijboer (met 18 houder van 

het seizoenrecord noteerde 
mede door een misgreep in zijn 

tweede poging met een rare val 

uit de pols als gevolg slechts 

16 �It is net slim om net te 

winnen mar ik ferlies leaver gewoan 

woan dan troch sa’n üngelokkige 

ge wedstriid 

Nijboer kreeg dus het eerste 

streepje in Henk Schievinks 

programmaboekje Er volgden 
er nog vier Maar niet eerder 

dan nadat de computerinstallateur 

teur zelf in zijn eerste finalesprong 

sprong nog 17 op het bord 

gezet had �DŒrnei wie it wol sa 

ferskriklik spannend Want alle 

fjouwer koene natuerlik maklik 

oer dy 17 hinne springe En 

dan moatst sels yn de allerlŒste 

sprong noch ris alles ut ’e kast 

helje 

Zover kwam het niet Marten 
Groenhof kreeg het tweede 
streepje Rients van der Wal 

daarna een hele dikke streep 
want de Workumer zat prachtig 
in de pols maar ging op het 

laatste moment scheef �It hat 

oan mysels lein want de skansen 

sen wiene perfekt Ik bin trije 

kear nei rjochts gien dus dan 

hast sels wat ferkeard dien 

stak Rients van der Wal de hand 
in eigen boezem 

Rimmer Abma nam met een 

mislukte 15 afscheid van het 

in groten getale opgekomen publiek 

bliek waarna Klaas Haanstra 
dacht de zo fel begeerde titel 

voor de neus van Henk Schie- Schievink 

vink weg te kapen �Ik siet by de 

leste sprong sa lekker yn de 

pols Nei trije klimslaggen tocht 
ik echt ’dit is him no gean ik oer 

dy 17 
hinne’ 

Ynienen gong 
ik nei rjochts en wie ik fier üt 

koers 
,,Ik seach it gebeuren en it gefoel 

foel dat ik doe hie is net te beskriuwen 

skriuwen vertelt Henk Schievink 

vink �It wie sa emoasjoneel ik 

hie de triennen yn ’e eagen Dan 

moatst noch in kear springe 

mar dat kinst krekt sa goed net 

mear dwaan Trillest hielendal 

fan de opwining Einlik in grutte 

titel It kin my no net 

mear skele wat ik yn de oare 

wedstriden prestear Ik bin 

Frysk kampioen 

Henk Schievink was zaterdag de koning te rijk Hij pakte in Winsum op het FK zijn eerste grote titel Foto’s Hoge Noorden 


