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Tranen van ontlading bij ‘kening’ Henk
Door Frederik Bierling

BURGUM -  Tabee kening Hannes, kening Henk zwaait nu de
scepter. Henk Schievink greep zaterdagavond met een fraai
persoonlijk record de macht bij het keningsljeppen in Bur-
gum. In zijn eerste finalesprong ging hij over de 19 meter
(19,09) en zag vervolgens hoe de concurrentie de tanden
stukbeet. Eenmaal zeker van de zege vloeiden er tranen bij de
Burgumer. ,,It wie de ûntlading. Ynienen sloech it yn. Ik tocht:
‘Henk, hast it dochs mar even dien’ en doe moast ik gûle; dat
hie ik mei myn Frysk rekord ek.’’
Het keningsljeppen werd vorig
jaar na lange tijd weer op de kalen-
der gezet. Zaterdag bleek op-
nieuw dat de speciale wedstrijd -
waarbij iedereen in de finale ge-
woon op nul begint - bestaans-
recht heeft; het massaal opgeko-
men publiek stuwde de ljeppers
naar grote hoogte. En opvallend:
alle winnaars (met uitzondering

van de junioren) van de voorron-
de, Schievink, Anna Jet Leyenaar
en Alwin Fonk, sloegen ook in de
finale toe.
De winnende sprong van Henk
Schievink zag er aanvankelijk niet
indrukwekkend uit. Hij leek moei-
zaam te klimmen maar herstelde
zich en vloog vervolgens ruim
over de verste sprong tot dan toe,

de 18,97 meter van Ysbrand Gala-
ma. Hoog in de pols had zich het
een en ander afgespeeld in het
hoofd van Schievink, zo bleek. ,,Ik
wie lulk op mysels nei myn sprong
fan 18,60. Ik twivele en tocht dat ik
him kwyt reitsje soe. By myn ear-
ste finalesprong hie ik dat wer. Ik
wie op trijekwart. Doe flokte ik
even, seach it baltsje lizzen (de
markering van Galama’s 18,97,
red.) en tocht: no moat ik troch-
sette bliksem!’’

Schievink wist meteen dat hij voor
het eerst in zijn loopbaan de bar-
rière van 19 meter had geslecht. 
,,It baltsje lei op 18,97 en ik wie der
in aardich eintsje oerhinne. En
dan sjochst 19,09, hearlik. Mar of
it no 19,01 of 19,02, is dat makket
neat; dy 19 meter is belangryk.’’

En zo heeft Schievink in korte tijd
twee doelen bereikt: een pr én de
19-metergrens slechten. ,,Mar ik
ha noch in soad doelen: it klas-
semint, it Frysk rekord en it Ne-
derlâns rekord. Mar it moaiste
doel is no helle.’’

Bij de jongens was Alwin Fonk
weer een klasse apart. De Burgu-
mer zag in de kwalificatie een
16,63 afgekeurd wegens tijdsover-
schrijding, maar sprong in de fina-
le doodleuk naar 16,77. Geen van
zijn concurrenten kwam daar ook
maar enigszins in de buurt zodat
Fonk volkomen terecht tot prins
werd uitgeroepen.

Hetzelfde verhaal ging op bij de
dames, waar Anna Jet Leyenaar
met straffe hand regeerde. Met

speels gemak degradeerde de
Sneekse haar tegenstanders tot
toeschouwers, al hing de knappe
14,64 die Anouk Greveling ’s mid-
dags in de tweede klasse had ge-
sprongen haar nog wel boven het
hoofd.

Leyenaar ontpopte zich in de fina-
le echter tot een meer dan waardi-
ge ‘keninginne’ door ook die af-
stand te overtreffen, zij het nipt:
14.66. ,,Sneu foar har, mar it is in
wedstriid’’, sprak Leyenaar, die
bezig is aan haar eerste volledige
seizoen bij de dames. ,,Ik hie trou-
wens eins net tocht dat 14 meter
slagje soe.’’ De 14.66 was goed
voor een pr én de beste seizoens-
prestatie en dat belooft dus wat
voor het FK en het NK. Leyenaar:
,,Dat soest wol sizze.’’

Henk Schievink juicht nadat hij in zijn tweede finalesprong 19.09 meter heeft laten noteren. Het bleek de winnende afstand. Foto Niels de Vries


