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Haanstra treedt in
voetsporen vader

• Workumer steekt Wijnstra en
Nauta de loef af bij jongens

Winsum | Zijn vader Hendrik Bokke
Haanstra ljepte in1987met14,06me-
ter en een aluminium polsstok in
Winsum naar de Friese jongenstitel.
Zoon Hessel Haanstra deed zaterdag -
29 jaar na dato - precies hetzelfde, zij
het met 16,31 meter en een polsstok
van carbon. Het was voor de Worku-
mer ook zijn eerste succes in Win-
sum. ,,Dat ik in mijn laatste jongens-
jaar tochnog Fries kampioenword, is
natuurlijk geweldig.”

Haanstra sloeg in zijn derde voor-
ronde-sprong toe met de winnende
16,31. Een prima afstand, maar niet
per se al goed voor de winst, wist
Haanstra. Ter vergelijking: in de laat-
ste tien edities van het FK werd er in
de jongenscategorie liefst acht keer
met zeventien meter of meer gewon-
nen. ,,Mijn 16,31 was een basis-
sprong. Het had een stuk verder ge-
kund, maar ik was er op dat moment
wel tevreden mee”, oordeelde Haan-
stra zelf. ,,Ik had in elk geval wel ge-

dacht dat mijn concurrenten er in de
finale nog wel overheen zouden
gaan.”

Gelukkig voor Haanstra was die
gedachte uiteindelijk niet op de
waarheid gestoeld. Want wat mede-
finalisten Jarich Wijnstra en klasse-
mentsleider Wietse Nauta ook nog
probeerden in de eindstrijd: ze kwa-
men niet meer in de buurt van de af-
stand van Haanstra. Tzummenaar
Wijnstra bleef op zijn magere 15,73
uit de voorronde steken, terwijl IJl-
ster Nauta het met 15,33 in de finale
moest doen.

En dus was de vreugde bij Haan-
stra groot na de laatste mislukte po-
ging van Wijnstra. De kersvers Fries
kampioen zelf was een kwartier later
echter alweer aardig tot rust geko-
men. ,,Maar toen duidelijk was dat ik
gewonnen had, was ik enorm blij.”
Aande randvanhet zandbedwachtte
bovendien nog een juichend Haan-
stra-kamp. ,,Mijn opa en oma, moe-
der en tantewarenhelemaal doorhet
dolle heen”, lachte de hoofdpersoon.
,,Mijn lerares Engels is bovendien
ook groot fan. Die zag er ook wel aar-
dig blij uit, haha.”


