
Klaas Haanstra moet 

risico’s gaan nemen 
Door Edwin Fischer 

BUITENPOST - Klaas Haanstra 
heeft gisteravond alvast een 

klein voorschotje genomen op 
het veroveren van een gouden 
NFM-hangertje dat hij vandaag 
in It Heidenskip kan winnen De 

fierljepper uit Workum won in 

Buitenpost dankzij een 
behoorlijke 

lijke sprong van 17 meter de 

zestiende klassementswedstrijd 

strijd van het seizoen 

Het was niet genoeg om de leiding 

ding in het klassement terug te 

pakken De pompeblŒdentrui 
blijft voorlopig in het bezit van 

Marcel Nijboer 

Klaas Haanstra was geprikkeld 

Niet alleen omdat de 31-jarige 

accountant zijn leiderstrui 

kwijt was maar vooral omdat 
juist op de eerste ljepperij van 

het seizoen waar hij niet 
aanwezig 

zig was drie achttienmetersprongen 

sprongen gerealiseerd werden 

,,lk bin dit seizoen hiel konstant 

stant constateerde Klaas 

Haanstra ,,mar wol ik it klassemint 

mint winne dan sil ik ek in pear 

achttjinmeters delsette moatten 

ten Ik gean de kommende wiken 

ken risiko’s nimmen Dizze 

17 is aardich ek foar it klassemint 

semint mar it sil fierder moatte 

te 

Klaas Haanstra liep met zijn 

winnende sprong in ieder geval 
wel weer iets in op Marcel Nijboer 

boer die nu nog precies twintig 
centimeter voor staat op de 

Fries recordhouder Nijboer 

kwam niet verder dan 17 en 

bleef steken op de vierde 

plaats 

Het werd sowieso een duur 

avondje voor de ljepper uit 

Twijzelerheide Niet alleen had 

de meubelhandelaar een waardebon 

debon van f 1 voor de win- winnaar 

naar beschikbaar gesteld ook 

raakte hij weer eens zijn bril 

kwijt bij een van zijn twee natsprongen 

sprongen 

Marten Groenhof maakte met 

een fraaie afstand van 17 

weliswaar zijn beste sprong 
van het seizoen maar viel bij de 

landing in plaats van voorover 

met zijn kont terug in het 
zandbed 

bed Het scheelde de agrariºr 

haast een halve meter waardoor 

door hij en een persoonlijk record 

cord misliep (17 red maar 

ook nog eens zijn plaatsje in de 

topklasse 

Bij de dames ging de zege 
dankzij 

zij een prachtige 14 meter 

naar Jantina de Vreeze-Van der 

Wal De voormalige Heidenskipse 

denskipse ljepte daarmee haar 

beste seizoensprestatie 

Daar kwamen bij de junioren en 

de jongens respectievelijk Bart 

Helmholt en Piet Scherjon niet 

aan toe Burgumer Bart Helmholt 

holt won zijn categorie met 

16 zijn plaatsgenoot Piet 

Scherjon heerste als vanouds 

bij de jongens met een prima 

sprong van 15 meter 


