
Schievink wint Friese titel uit het niets
Door Edwin Fischer

WINSUM -  En dat is vier! Wat bijna niemand voor mogelijk
hield, gebeurde zaterdag toch. Henk Schievink liet zich voor
de vierde keer in zijn loopbaan als Fries kampioen huldigen.
Daarmee is de Burgumer nog een FK-zege op de eerste zater-
dag in augustus verwijderd om zich in het illustere rijtje Roel
Bokke Span, Gerhard Vlieger en Rimmer Abma te scharen.
Dat drietal heeft een sulveren pols op de schoorsteenmantel
staan.
Dat is nu ook het nieuwste doel
van Henk Schievink en dé motiva-
tie om in ieder geval nog een jaar
door te gaan met fierljeppen. Nog
een sulveren pols en ook Schie-
vink mag het kleinood houden.
Geen gemakkelijke opgave, weet
de 28-jarige Burgumer. ,,It sil it fol-
gjend jier wer hiel oars wêze.
Want dan stean ik wer mei in prot-
te druk op ’e skâns hjir yn Win-
sum. En eltsenien wit dat ik dan
net op myn sterkst bin’’, wist de

Burgumer, die eerder in 2001,
2002 en 2004 het FK won. Hij som-
berde slechts even voordat de
lach terugkwam op zijn gelaat. En
met recht, want Henk Schievink
was als underdog gewoon degene
die er met de titel vandoor ging.
Met dank aan een prima uitge-
voerde sprong, die hem ook een
persoonlijk record opleverde.
Na een natsprong in de eerste po-
ging wist de dekselse Burgumer
uit het niets tot 19,21 te komen.

Tot zaterdag was zijn pr 19,09 me-
ter, waarmee hij enkele weken ge-
leden het Keningsljeppen in Bur-
gum won. ,,Ik hie twa doelen foar
dit jier. Myn pr fan 18,89 ferbet-
terje en oer de 19 meter gean. Dat
ha ik beide helle en dus gean ik
troch mei ljeppen’’, zei Schievink,
alsof zijn zojuist gewonnen vierde
sulveren pols er niet toe deed.
De concurrentie beet zich, zoals
gebruikelijk op een FK, weer eens
stuk op een behoorlijke, maar
geen super afstand. Met Bart
Helmholt, met 19,04 nog tweede,
voorop. ,,Ik ha it hielendal sels fer-
prutst. De lêste finalesprong hie it
wêze moatten, Mar nei trije slag-
gen bin ik neist de pols krûpt. Dat
bard my oars noait, mar krekt no
al. Ik bin ferskriklik lulk op my-
sels’’, foeterde Frieslands beste,
maar nog altijd sulveren polsloze
ljepper.

Het commentaar van nummer vijf
(18,22) Hannes Scherjon was nog
veelzeggender. ,,It wie fiif kear hie-
lendal neat.’’ Oane Galama, die de
eerste twee wedstrijden in Win-
sum dit seizoen won maar nu niet
eens de finale haalde, was net zo
boos.,,Ik fielde my sa goed en dan
springst op it FK de minste wed-
striid fan it seizoen. Dat is balen.’’

Maar over een ding waren ze het
allemaal wel eens. Henk Schievink
had terecht gewonnen en de titel
werd hem ook gegund. ,,Omdat hy
der in hiele soad foar dien hat.
Mar wat dat oanbelanget fertsjin-
net eltse topklasser dy sulveren
pols, want wy dogge der mei syn
allen in hiele protte foar’’, vond
Hannes Scherjon.
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