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IJLST - Met een fraaie sprong 
van 18 meter heeft Egon van 

Kammen zich gisteravond nadrukkelijk 

drukkelijk gemeld als grote 
kanshebber om zaterdag de 

Friese titel fierljeppen bij de 
senioren 

nioren te winnen De net 24-jarige 

ge springer uit Veenwouden 
hield op de schansen van Ulst 

alle andere favorieten op ruime 
afstand �Nei dizze sprong ha ik 

wol it gefoel dat ik it FK winne 
kin Ik hear no gewoan by de favoriten 

voriten 

Egon van Kammen heeft in ieder 

der geval de statistieken mee 

Vorig jaar won Henk Schievink 
de generale voor het Fries kampioenschap 

pioenschap De Burgumer zegevierde 

vierde toen twee dagen voor 

het FK op de eigen schansen 
met een sprong van 18 om 

op de zaterdag aan 18 genoeg 

noeg te hebben voor de titel 

Van Kammen voelt zich ook in 

vorm en onderstreepte dat met 

het springen van zijn derde 18- 

metersprong van dit jaar alhoewel 

hoewel het er eerst niet op leek 

dat zijn winnende sprong van 

18 14 zo ver zou reiken Na twee 

klimslagen twijfelde hij even of 

het een natsprong moest worden 

den maar klom toch weer door 
Het leverde hem zijn tweede 

dagtitel op �It gefoel is sa goed 

Dat is ek it belangrykste fan 
hjoed Net dat ik wün ha al fielt 

dat fansels ek hiel noflik 

Wie overigens aan het begin 

van het seizoen tegen Egon van 

Kammen gezegd had dat hij 

halfweg augustus een van de favorieten 

vorieten voor de titel zou zijn 

was op dat moment door de 

Veenwoudster vierkant uitgelachen 

chen �Ja want ik hie net folie 

traind en wist net hoe’t ik springe 

ge soe Mar nei de earste pro- promoasje 

moasje is it hiel 
best gien Ik ha leau ik yn eltse 
wedstryd oer de 17 meter 
sprongen Myn doel foar saterdei 

dei is no ek om by de earste 
trije te kommen En sa as ik no 

ljep is dat ek reºel 

Dat zal overigens nog een hele 

opgave worden De finale halen 

is dat zelfs al In tegenstelling 

tot voorgaande jaren toen bij 

de beste vijf meestal maar een 

verrassende naam zat zijn er 

dit jaar een stuk of tien ljeppers 

in staat om die finale bij de 
senioren 

oren te halen 

�Der binne op dit stuit in protte 

ljeppers dy’t hiel goed springe 

En omdat Bart (Helmholt red 

der net mear sa boppe-üt 

springt as in pear wiken werom 

binne der ek ferskate favoriten 

Miskien krije wy wol in unferwachte 

wachte winner Ja iksels soe 

dat ek wŒze kinne want ik ha 

noch noait it FK wün Mar ik ha 

hjoed hearlik sprongen dus de 

foarm is der zei Klaas Haanstra 

stra die dat in Ulst bevestigde 

met zijn tweede plaats (17 

Bart Helmholt die met 17 

net als vijfde de finale inging en 

daarin weer geen potten kon 

breken gaf toe dat het de laatste 

ste wedstrijden niet echt van 

een leien dakje gaat �Hjoed wie 

it ek wer net best Dit wie al de 

fjirde wedstryd op rige dat it 

net rün Mar dat betsjut net dat 

ik my net mear favoryt fiel Dat 

bliuw ik en dat wol ik ek Ast 

foar it twadde plak nei Winsum 
giest kinst krekt sa goed thüsbliuwe 

bliuwe 
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