
Douwe Boersma ’Dit hie myn dei wŒze 
kind’ 

WINSUM - Het Fries kampioenschap 
fierljeppen kreeg in Henk Schievink 

Bart Helmholt Antke van der Wal en 

Hannes Scherjon vier uitstekende winnaars 

naars In een individuele sport zijn er 

evenwel veel meer verliezers Toch 
voelde niet elke ljepper zonder titel 

zich zo Terwijl de kampioenen gehuldigd 

digd werden keken de 
’verliezers’ 

terug 

rug op hun FK 

�Dit hie myn dei wŒze kind mopperde 
Douwe Boersma De in Haren wonende 
ljepper baalde stevig Voor de derde 

keer in vier jaar tijd drong hij door tot 

de finale van het Fries kampioenschap 
Ook zaterdag slaagde de 35-jarige geboren 

boren en getogen Garypster daar in Hij 

won met een prachtige sprong van 

17 meter de A-klasse en was daarmee 

mee ook zeker van de finale 

�Rimmer Abma hat altyd sein datst 

earst mar ris in goeie 
’safesprong’ 

delsette 

sette moatst In sprong yn ’e buert fan 

17 is faakt genöch foar de finale en 

hat him sels fiif kear de Fryske titel oplevere 

levere Doe’t ik dus 17 sprong tocht 

ik echt wol oan de titel Ik wie der no sa 

ticht by dat ik dit echt as in ferlies beskögje 

skögje Want ik ljep om te winnen aldus 

dus Douwe Boersma 

Klaas Haanstra was zaterdag eveneens 
een verliezer De Workumer zoals altijd 

tijd een van de favorieten wist zich 

niet eens in de finale te springen Twee 
mislukte klimslagºn hij gleed in twee 

van de drie voorrondesprongen met 

zijn voeten weg vergalden zijn missie 
�Ik stean dus ferskriklik te balen omdat 

dat ik it sels ferprutst ha Op de ien of 

oare manier wie de hars op myn fuotten 

ten noch net droech of wiene de fuotten 

ten al wer switterich Meist in kear in finale 

nale fan in wedstriid misse mar net dy 
op in FK 

Zijn maatje Rients van der Wal haalde 

de finale wel sprong zich kapot op de 

18 van winnaar Henk Schievink 

maar voelde zich geen verliezer �Ik ha 

in aardige wedstriid sprongen Ik ha de 

finale helle en hie it gefoel dy 18 wol 

oan te kinnen Ik siet der ek ticht by 
mar it slagge krekt net Takomme jier 

mar wer besykje was het luchtige 

commentaar van de Workumer 

Jantina de Vreeze-Van der Wal ljepte 

een even goede wedstrijd maar was 

een stuk minder aanspreekbaar Zij zag 
haar rivale Antke van der Wal met een 

akelig beroerd uitgevoerde sprong 
plots naar 14 ljeppen en wist daar 

niet meer overheen te komen �Fansels 

bin ik op dit stuit wol f rustrearre Mar it 

is wol in öfstan Hoe’t se it docht makket 

ket net it giet om de öfstan En Antke 

wie it fierst 

Bij de jongens was topfavoriet Piet 

Scherjon de verliezer van de dag 
hoewel 

wel ook Sjouke Koen tot die categorie 

beschouwd mocht worden De eerste 

wist een mooie serie (15 16 en 

16 neer te zetten maar zag Hannes 
Scherjon met 16 net iets verder 

springen �Ik kin der net om güle Hannes 

nes hat fertsjinne wün It is ek moai 

foar him want it wie syn leste jier by de 

jonkjes 

Huilen deed Sjouke Koen bijna wel Hij 

was de pechvogel van de dag De talentvolle 

lentvolle Jouster ljepper zou in zijn 

derde poging een aanval doen op de 

derde plaats van Thomas Helmholt 
(15 maar vergat te controleren of 
het topje dat op de pols gezet was wel 

vast zat Op weg naar een zekere 16- 

metersprong schoof hij het topje los en 

maakte vervolgens een rare smakker 

�Ferskriklik balen It wie in topsprong 
wurden Dom want ik hie de top 

kontroleare 

troleare moatten baalde de lange 

ljepper Saillant detail Thomas Helmholt 

holt had het topje op Koens pols gezet 
�Mar it is myn eigen skuld hear It mei 

op eltse wedstriid barre mar net op in 

FK E 


