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Door Edwin Fischer

BURGUM

-

Het Fries kampioenschap fierljeppen morgen
belooft een van de sterkste uit de geschiedenis
nis te worden
Daar is iedereen het wel over eens In alle
vier categoriºn lijken de toppers er helemaal klaar voor
getuige de afstanden van gisteravond in Burgum Met
Henk Schievink als glorieus winnaar bij de senioren
in

Winsum

18

voor

voor het FK opeiste Dat deed
De derde topklasser die met
ook Klaas Haanstra De Fries recordhouder een goed gevoel de thuisreis
cordhouder uit Workum (met
was
Rients van der
aanving
18
in Burgum
Wal Zijn optreden was weer uiterst
gesprongen
ljepte vorig seizoen slechts een
terst dreigend Mits de Workumer
maal over de 18 meter
mer iets rustiger in de pols is
maar
dat was in Ulst om de Fryslan
moet hij zeker in staat worden
geacht om nog dit seizoen het
Cup
Fries record aan te vallen Gisteravond
probeerde
hele
Bijna het
seizoen
teravond zat de leider van het
de hij die mentale drempel te
klassement drie keer heel goed
nemen maar uitgerekend op de
in de
stok maar kwam het er
generale voor het FK en op zijn
net
niet
uit Maar met vier dikke
lukte
favoriete Burgumer schans

ljepper nog
de Burgumer
geen favoriet was voor het prolongeren
longeren van zijn Friese titel
dan is hij dat sinds gisteravond
in wel Hij toonde zelfs met druk
om te kunnen gaan door in zijn
derde sprong de noodzakelijke
verre afstand neer te zetten om
de finale te halen
Want met
twee
matige
afstanden
van

toppers plots achter zich met
een fraaie 18
metersprong
Ik
moast wat riskeare want
oars hie ik net iens yn ’e finale
te
het
18
Dat betekende
springe mocht Dat pakte hiel
overigens in totaal de vijftiende
goed ut en ek tot myn eigen ferbazing 18
meter-sprong van het seizoen
bazing ljepte ik samar wer in 18
zoen wat een record is
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makkelijke 18
zijn vorm
maals onderstreepte

Als
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16

leek

hij

op

thuisschansen niet eens

het

zijn
extra

tra toetje te zullen halen

Met wat gokwerk
makkelijk liet hij

maar o zo
andere

alle

meter-sprong myn
seizoen
die in de

aldus

de

finale met

fiifde fan

it

Burgumer
een

al

even
nogmaals

titelstrijd

dŒr sa bliid mei It koe
better momint komme
me Dit jout my in hearlik gefoel
foar de wedstriid yn Winsum
’outsider’
Dat ik no fan
favoryt
wurden bin No ik fielde mysels
els al ien fan de favoriten dus
Ik bin

net

Schievink was niet de enige topklasser
klasser die een favorietenrol
dat

op

is

in

foar

my

gjin ferskil
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17

meter-sprongen waarvan de
hem de derde prijs opleverde

verde
FK

is

ook

hij

klaar voor het

Wa’t it FK winne sil Kinst der
no neat mear fan sizze Ik tink
wol dat Bart Helmholt teinlik
mei de sulveren pols nei hs ta
giet
Hy sil de fierste fstan
delsette Mar wa’t de titel by de

senioaren winne sil
mar
Ik hoopje iksels
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Dan fyn
It Heidensklp is
allegear wol goed
aldus
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der Wal
tevens
voorzitter van de ljeppersvereniging
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