
Topklassers ljeppen zich aardig in vorm voor FK 
Door Edwin Fischer 

ZWAAGWESTEINDE - Een week 
voor het Fries kampioenschap 
maakten de topklasse ljeppers 

duidelijk dat er dit jaar geen uitgesproken 

gesproken favoriet voor de titel 

is In Zwaagwesteinde sprongen 

gen vier man een hoge zeventienmetersprong 

tienmetersprong Henk Schievink 

vink zette de verste afstand 

neer 1 7 maar ook Rein van 

der Wal (17 Klaas Haanstra 
(17 en Egon van Kammen 
(17 zijn zondermeer in staat 

om kampioen te worden 

Met deze vier die zaterdagavond 

avond het publiek dus een 

meer dan behoorlijke wedstrijd 
voorschotelden zijn evenwel 

nog niet alle favorieten genoemd 

noemd Marcel Nijboer en zeker 

ker ook Rimmer Abma misten 

zaterdag de finale omdat A-klasser 

ser Evert van der Wal als vijfde 

het toetje mocht meemaken 
maar behoren net als de Workumer 

kumer tot de kanshebbers 

Na de zeperd van afgelopen 

woensdag in Joure lieten de seniorenljeppers 

niorenljeppers dus zien dat de 

vorm groeiende is Vooral Henk 
Schievink lijkt eindelijk het goede 

de gevoel te hebben In de voorronde 

ronde begon de Burgumer met 

12 een mislukte spsong der- derhalve 

halve maar landde in de tweede 

de sprong na 16 meter Zijn 

derde poging leverde hem een 

goede en winnende 17 meter 

op 

�Einlings reageerde Henk 
Schievink opgelucht �It moast 
ek in kear gebeure Ik ha it eksplosive 

plosive werom Yn de winter ha 
ik in protte yn de sportskoalle 

traind Fierstentefolle wit ik no 
Ik ha allegear spiermassa 
kweekt mar dat is ten koste 
gien fan de beweeglikens No ha 
ik wer it gefoel dat ik soepel 
bin 

De Burgumer toonde in ieder 

geval weer aan dat ook hij nu in 

staat is om zaterdag in Winsum 
op het FK te winnen �It kin dat 

kloppet wol Mar ik ha net it gefoel 

foel dat ik in favoryt bin en dat 

is ek wol ris lekker Der leit gjin 

druk op Voor Schievink een 
prettige bijkomstigheid want 
zoals bekend is het waarmaken 
van de favorietenrol altijd het 

grootste probleem geweest 

Egon van Kammen schaarde 
zich zaterdag ook bij het rijtje 

favorieten De donderdag 22 

jaar geworden Veenwoudster 
gaf zichzelf in Zwaagwesteinde 
een iets verlaat cadeautje door 
zijn persoonlijk record fors te 

verbeteren De oude topafstand 

stand stond op 1 7 maar een 
prima uitgevoerde laatste finalesprong 

lesprong bracht hem naar 

17 

�Mei de 17 dy’t ik yn de foarronde 

ronde sprongen ha wie ik al 

bliid mar dit is natuerlik prachtich 

tich It is allinnich skande datst 
de deititel hjir net mei pakst It 

is wol in öfstan wŒrst faak de 

wedstriid mei winst Mar de 

foarm is der en it sjocht der nei 

ut dat ik myn doel handhavenje 

je yn de topklasse ek helje En 

wy sjogge wol wat der op it FK 

bart aldus Egon vanKammen 


