
Schievink: van recordhouder tot polshouder
Door Edwin Fischer

BURGUM - Veel toeschouwers keken zater-
dagavond in Burgum even vreemd op.
Stond daar op de kleine schans niet Henk
Schievink als polshouder? Moet hij dan niet
zelf springen? Ja en nee. Ja, het was Henk
Schievink die de polsen van de jongens en
dames stond te begeleiden en nee, hij hoef-
de zelf niet in actie te komen. Dat deed hij
een paar uur eerder al. Als tweedeklasser.
En hoe! De 27-jarige Burgumer sprong voor
het eerst een wedstrijd met de nieuwe car-
bonpols en ljepte 18,71 meter. Geen enkele
eersteklasser kwam daar zaterdagavond
aan toe.

Henk Schievink gaf het zaterdagavond eer-
lijk toe. Het was weer eens de luie Henk ge-
weest die er voor gezorgd had dat hij die
middag voor het eerst van zijn leven een
wedstrijd met de nieuwe carbonpols
sprong. ,,It wie sa waarm en ik wie de ienig-
ste dy ’t mei de aluminiumpols springe
woe. Ik hie der hielendal gjin nocht oan om
dy swiere pols fan de karre te heljen. Dan
krijt de twadde klasse mar de primeur fan
my mei it ljeppen mei de karbonpols, tocht
ik doe.’’

En wat voor primeur. Al bij het terugtrek-
ken van de carbonpols van zijn voorganger
bemerkte Schievink hoe licht de nieuwe
pols was. Datzelfde gold voor hemzelf, toen
hij zonder de hem zo gewone spikes de aan-
loop inzette. ,,It is ommers net tastien om
mei spikes te springen ast mei de karbon-
pols ljepst. Jonge, sûnder dy skuon rûn ik
as in jonge hûn oer de barte. It gong sa mak-
lik, ik sette fuort in sprong fan 17,74 del.’’

Na wat uitproberen in de volgende drie
sprongen was het in zijn tweede finale-
sprong echt raak. ,,Ik hie hielendal net in út-

sprong en gie wol trije meter út it lead. Mar
doe ’t se it opmjitten hiene kaam der 18,71
op it boerd te stean. As ik rjucht gien wie,
dan kinst der samar in meter by optelle.
Dan wie it gewoan in Nederlânsk rekord
west. Dan hiene dy twaddeklassers hielen-
dal wat belibbe, want se fûnen de 16,30 dy’t
ik woansdei yn Gryptsjerk yn myn earste
twadde klassewedstriid delsette, mei alu-
minium, al fier’’, vertelde Schievink, die bij
aanvang van dit seizoen nog Fries record-
houder was.

Dat hij in staat is om dat record, en in dit ge-
val dus ook het Nederlands record, weer te-
rug te pakken is sinds zaterdag duidelijk.
Blij is de Burgumer overigens niet echt. ,,Ik
bliuw no mar mei de karbonpols springen.
Benammen omdat der eins net in echt
goeie aluminiumpols mear is. En ik doch it
eins ek foar it publyk. Dy moatst fermeitsje
en dat kin ik better mei de karbon. Ik wol it
klassemint wer spannend meitsje en dus ek
de wedstriden yn de topklasse. De hegemo-
ny fan Bart (Helmholt, red.) trochbrekke.
Ja, mar dan moat ik wol earst wer werom
komme yn de topklasse.’’

Dat zal geen probleem worden, al vindt
Schievink het nog steeds raar dat hij door
het missen van een handvol wedstrijden
vanwege vakantie naar de tweede klasse
degradeerde. ,,Dy rigel datst yn ien kear sa
fier sakje kinst is benammen ynsteld om dy
mannen dy’t mar wat oankloaiden en
samar by wedstriden fuort bleaunen oan te
pakken. Ik ha ek heard dat se no prate wolle
om útsûnderings op de rigels te meitsjen.
Mar ik sit der wol mei. Ik kin ge-
woan oant de ein fan de moanne yn de
twadde klasse springe. Al doch ik dat mei
wille, hear. Mar it is wol sa datst wat mear
muoite hast mei de motyfaasje.’’
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