Favorieten

falen

Hannes Scherjon en broer Anne

Door Edwin Fischer

verder
plaats
niet

IJLST -Alle

topfavorieten

voor

de Friese fierljeptitels in de vier

verschillende klassen hebben
hun status gisteravond bij de
generale in Ulst niet waar kunnen
Henk Schievink en
nen maken
Bart Helmholt misten
de
bij
door Klaas Haanstra gewonnen

seniorenklasse zelfs de finale
Sjoukje Tjalma bleef bij de dames
mes achter Ineke Prins steken
op

zilver

Datzelfde

gold voor

jongensfavoriet Jacob
jon

Hij

rassen
bij

de

Scherjon

Hobma verrassen
Ysbrand Galama kwam
zag Sjoerd

junioren

op

achter winnaar

dan

een

derde

generale

FK

voor

fierljeppen

Qat die mentaliteit echter niet
past bij deze generatie ljeppers
is
overigens een conclusie die
getrokken moØt worden En dus
was de zege bij de senioren van
Klaas Haanstra een meer dan
verdiende Dat kan ook niet anders
ders als je de enige ljepper in de
wedstrijd bent die twee keer de
grens van 18 meter bedwingt

gisteravond
topfavorieten
niet thuis gaven
deed overigens niets af aan de
prestaties van de diverse winnaars
naars en zegt feitelijk ook niets
over de ’belangrijkste wedstrijd
jaar’
van het
Vorig jaar werd
Al in zijn eerste poging zette de
immers geen enkele ljepper die
Workumer die ook al de vorige
Ulst wist te winnen ook Fries
twee wedstrijden wist te winnen
kampioen Wat dat betreft zou
nen een afstand van 18
getrokken
conclusie
zelfs de
op
het bord
Omdat de 35-jarige
kunnen worden dat sommigen
ljepper daarna ook nog eens
expres niet hun beste beentje
18
liet noteren wist de concurrentie
voor zetten
currentie niets anders te doen
dan te forceren Het leverde Zowel
wel Henk Schievink als Bart
Helmholt mislukte sprongen op
en omdat ook de andere senioren
ren er niet in slaagden om
Haanstra ook maar te benaderen
ren leverde het hem de derde
No fiel ik my net minder as
zege op rij op
Henk en Bart Mar it kin ek krekt
in
oar wŒze dy’t yn Winsum
Der
is in spultsje dat ’vier op
rij’
wint
een
hjit
Dat ha ik froeger
Ondanks hun falen op de generale
noch noait wn
Dat wurdt dus
rale maakte zowel Henk Schievink
wol ris tiid
zei Haanstra na
als Bart Helmholt zich
vink
uiteraard
zijn zege
Hij doelde
titel
zorgen
Al is de laatste ook
geen
Friese
het
van
de
winnen
op
tel maar van een absolute favorietenrol niet direct positief Ik wit net

Dat

de

avond even

direct
moai
dat is wier It foarich jier wie ik
’outsider’
in
foar de Fryske titel
rietenrol wilde

hij

weten

giet

iets

It

niet

hiel

wŒrom

it

de

leste

wedstriden

binne de hiele tiid lytse
se dinkjes dy’t fout gean Mar ik
ha it noait oer foarm Ik praat alnet rint

It

Klaas

Haanstra
won gisteren
ren zijn

derde wedFoto LC
Jan

de

Vries

’fitheid’

oer
Fit bin ik wol
ik meitsje my net drok foar
sneon
aldus Helmholt
tyd

dus

Burgumer
clubgenoot
Henk Schievink oogde zelfs relaxed

Zijn

laxed Dat bin ik ek Ik ha gjin
druk want ik ha de titel al trije
kear wn
Dat leit oars foar Bart
hiele moaie
en Klaas
It sil in
wedstriid wurde wŒr’t de winnende
nende fstan ek wol yn de 18
altyd
meter lizze sil

