
Vakantieganger Henk Schievink op 

talent kampioen 
Door Edwin Fischer 

WINSUM -Vier honden 

vechten om een been 

maar de vijfde gaat er mee 

heen Deze variant op een 

bekend Nederlands 

spreekwoord is het best 

van toepassing op het 

Fries kampioenschap fierljeppen 

ljeppen in Winsum Rients 

van der Wal (17 meter 

Bart Helmholt (17 

Klaas Haanstra (17 en 

Evert van der Wal (16 

waren op voorhand de 

vechters om de Friese titel 

maar 
’vakantieganger’ 

Henk Schievink kreeg 
uiteindelijk 

eindelijk de felbegeerde 

trofee dankzij een fraaie 

sprong van 18 meter 

De winst van Henk Schievink bij 

de senioren - alweer zijn derde 

en ook goed voor het winnen 

van de Sulveren pols voor de 

verste dagafstand - op de 48ste 

editie van het Fries kampioenschap 

schap kan op tweeºrlei wijze 

uitgelegd worden Of je kunt 

zeggen dat fierljeppen hogelijk 

overgewaardeerd wordt want 

als iemand ongestraft drie weken 

ken op vakantie kan gaan en 

dan zonder een keer weer te 

trainen direct Fries kampioen 

wordt moet de sport wel niks 

voorstellen 

Ook kan je het vanuit Henk 

Schievink zelf bekijken De man 

kan ook een uitzonderlijk talent 

voor de sport hebben en inderdaad 

daad zonder ritme een van klasse 

se overstromende sprong 
neerzetten 

zetten De Burgumer zelf houdt 

het op dat laatste �Ik ha dizze titel 

tel op myn talint pakt 

Dat de concurrentie stevig 
baj 

j 

lend en vooral verslagen op het 

veld zat begreep de kersverse 

kampioen zelf donders goed 

�Nei dy sprong fan 18 tocht 

ik echt dat se my fan’e barte 

öfskoppe soene Want ik kin my 
wol foarstelle dat it in foarm fan 

gekoanstekkerij is Want it is 

dochs wol wat as ien trije wiken 

fuort is acht wedstriden mist 

en fuort kampioen wurdt 

De onttroonde kampioen 

Rients van der Wal vorig jaar 

met 18 winnaar in Winsum 

hield zich met zijn commentaar 

in �As sporter soest sizze datst 

it sa net dwaan soest Dat it ek 

net kin trije wiken op fakansje 

gean en dan twa dagen foar in 

FK werom komme en hast noch 

in 
’jetlag’ 

ha Mar miskien moat 

ik sels ek mar ris fuortgean foar 

in kampioenskip De Workumer 

mer was wel blij dat 
Schievink 

in ieder geval met een fraaie afstand 

stand won �Dat seit yn elts gefal 

fal wat oer Henk syn talint en it 

stiet ek moai op de beker in öfstan 

stan yn de 18 meter Zijn tweede 

de plaats kon hem daarom nog 

wel enige voldoening schenken 

�Omdat ik wol lekker sprongen 

ha en de hiele tiid wol it gefoel 

hie ek in 1» metersprong meitsjen 

jen te kinnen 

Daar had hij ook gelijk in Van 

der Wal opende de wedstrijd bij 

de topklassers zelf met een 

knappe afstand van 17 Hoewel 

wel veel ljeppers zich er op 
stuksprongen wist hij 

daardoor 

door het niveau van de wedstrijd 

strijd ook meteen te bepalen 

Het had in ieder geval tot gevolg 

volg dat er in de hele wedstrijd 

maar liefst nog zeven 
17-metersprongen 

sprongen volgden 

Daarmee werd het FK elk geval 

in de breedte de beste wedstrijd 

strijd van het seizoen En dat 

was een compliment richting 

de topklassers die er tot zaterdag 

dag een matig 
- en dus een seizoen 

zoen vol kritiek op hadden 
zitten 

ten Rients van der Wal �Ik tink 

wol dat wy üs yndie revansjeerd 

vansjeerd hawwe Want yn’e finale 

nale hie ik it gefoel dat wy alle 

fiif wol oer de 18 meter hinne 

koenen en dat is wolris oars 

west dit jier 

Het feest was er voor Schievink 

niet minder om Drie weken vakantievieren 

kantievieren in Canada hadden 

hem eoed gedaan �It kopke wie 

skjin Ik bin ek sunder ïenige lerwachtings 

wachtings kaam Ik ha in bytsje 

de mentaliteit fan ’e Kanadezen 

oernaam Komt it hjoed net 

dan miskien moarn wol 
Natuerlik 

lik ha ik wol eefkes tocht ’wat 

soe it moai wŒze as ik Frysk 

kampioen 
wurd’ 

mar echt der 

yn leaud ha ik net En dan blykt 

dat ik it op talint dochs dwaan 

kin Moai net In moai ferhaal 

al sis ik it sels zei Schievink 

breeduit lachend 

Henk Schievink amper bekomen van een vakantie in Canada pakte zaterdag in Winsum onverwacht de 
Friese fierljeptitel 


