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Lichtgewichten
zien ljeptitels
wegwaaien
WINSUM – Hans Ulco de Boer en
Klaske Nauta wonnen de 57ste editie van het Fries kampioenschap
fierljeppen. Zij hadden amper last
van de wind.
Vooraf waren Age Hulder bij de junioren en zijn zusje Lisanne in de
vrouwencategorie favoriet voor de
Friese titels. De lichtgewichten constateerden na afloop dat de lastige
wind, die voortdurend zowel van
richting als in snelheid veranderde,
hun FK verstierde.
Vader Hulder had het vooraf al gezegd. ,,Se moatte der de earste
sprong goed ynsitte, dan komt it wol
goed.’’ Nadat zijn spruiten de eerste
poging er op hadden zitten, wist hij
eigenlijk al genoeg en was het
slechts hopen op die ene geslaagde
sprong.
Beide Burgumers, in hun klassen
de absolute lichtgewichten, hadden
te veel last van de wind. Lisanne
kwam niet eens tot in de finale. ,,Dy
lêste sprong hie him wêze kind. De
oanrin en ynsprong wiene poerbêst.

Mar troch de wyn gie ik wer hielendal skeef.’’
Zwaargewichten Grytsje Abma,
Hilianne van der Wal en Klaske Nauta streden om de titel. De laatste
werd met een matige afstand van
14,39, de minst verre afstand sinds
2006, Fries kampioen.
Waar Lisanne in de finale toe
moest kijken, kreeg broer en klassementsleider Age nog wel twee kansen. Maar ook daarin kwam het er
net niet uit. Al liet hij leider Hans Ulco de Boer – de veel zwaarder gebouwde Jutrijper was met 18,47 als
beste de finale ingegaan - nog wel
even sidderen. Maar met 17,98 kwam
Hulder een halve meter te kort.
,,Ik ha troch dy wyn de hiele foarronde nedich hân om yn it ritme te
kommen’’, zei Hulder. ,,Dy earste finalesprong siet ik der einliks lekker
yn, mar kaam de fiere ôfstân krekt
net. Dan tinkst yn dy lêste sprong
‘dit wurdt in piece of cake’, mar dan
krijst wer sa’n wynpûster. It is skande dat ik it dêrtroch net win, mar it
heart der by.’’

