
Zege voor Haanstra mosterd na de maaltijd 

Door Edwin Fischer 

IJLST - Klaas Haanstra heeft gisteravond 

avond de Fryslan Cup veroverd Met een 
fraaie afstand van 18 meter pakte de 

lange Workumer dit seizoen toch nog 
een prijsje zij het dat het niet meer was 
dan een troostprijs Jantina de Vreeze- 

Van der Wal (14 Niek Roorda (15 
en Piet Scherjon (15 zegevierden in 
IJIst net als tijdens het zaterdag 

gehouden 

den Nederlands kampioenschap 

Klaas Haanstra gaf gisteravond ruiterlijk 
toe dat de winst in de Fryslan Cup voor 

hem absoluut mosterd na de maaltijd 

was .,Ja de wedstriden dŒr’t it om giet 

ha west Dat gevoel heerste eigenlijk bij 
het hele ljeppeloton maar toch maakten 
de senioren er nog een aardige wedstrijd 

strijd van Arend Hofstee opende de 

strijd met een knappe 16 meter en 

zag Rimmer Abma er met een sprong 
van 16 net overheen komen 

Klaas Haanstra zette de wedstrijd echter 

ter met zijn eerste poging al op zijn kop 
door naar 17 te ljeppen In de derde 

ronde nam Rients van der Wal de leiding 
over (17 maar zag zijn plaatsgenoot 
er direct met 18 overheen gaan Het 

bleek uiteindelijk de winnende sprong 
Haanstra’s eerste en in totaal de achtste 

sprong over de achttien meter van het 

seizoen Het jaar 2001 werd daarmee officieel 

ficieel met een mooie afstand beºindigd 
maar de smaak van een te vlak jaar bleef 

desondanks hangen 

,,It seizoen wie net hielendal wat der fan 

ferwachte waard ek net foar mysels 

Eins bin ik no ek mear bliid mei dy 18 

meter as mei de Cup Ik kin no mei in 

goed gefoel öfskie nimme fan dit sei- 

seizoen 

zoen aldus Klaas Haanstra 

Na dertig seizoenen fierljeppen nam 
Rimmer Abma definitief afscheid Sportief 

tief gezien was zijn vierde plaats met 

16 een kleine teleurstelling vond de 

38-jarige Heegemer ,,Mar dat wie ik alwer 

wer fergetten doe’t ik troch alle ljeppers 

ta songen waard Dat hat my enoarm 
oerrompeld Ik ha nei dizze dei talibbe 

en sa’n öfskie wie hiel spesjaal 

Maakten de senioren er nog een mooie 
wedstrijd van bij de junioren was het 

feitelijk huilen met de pet op Niek Roorda 

da mocht uiteindelijk de beker in ontvangst 

vangst nemen maar de afstand van 

15 was eigenlijk beschamend Verzachtende 

zachtende omstandigheid was dat Bart 

Helmholt als "aanjager vanwege een 

knieblessure niet meedeed en de junioren 

ren een lange pauze moesten nemen om 

gelijk met de andere categoriºn te eindigen 

gen 

Zowel de jongens als de dames maakten 
er wel een aantrekkelijk slot van met 

uiteindelijk Piet Scherjon en Jantina de 

Vreeze als terechte winnaars Beiden 

noteerden met respectievelijk 15 en 

14 prima afstanden en waren gezien 
hun prestaties gedurende het hele seizoen 

zoen de meer dan terechte winnaars 

Helemaal afgelopen is het nog niet voor 

de ljeppers want de afdeling Winsum 
houdt morgenavond voor de tweede 
keer in de historie een nachtljepperij 
Het is de afsluiting van een over de 

gehele 

le linie gezien matig seizoen waarin met 

name Piet Scherjon Bart Helmholt Jantina 

tina de Vreeze en Rein van der Wal de 

uitzonderingen en dus de smaakmakers 
van hun klassen geweest zijn 


