
Gevoelsmens Klaas Haanstra heeft het lek boven
Door Harm Postma

WINSUM -  Fierljeppers zijn alle-
maal gevoelsmensen, volgens
Klaas Haanstra. En gevoelsma-
tig zat het bij Haanstra al het
hele seizoen niet goed. Vorige
week dinsdag in Zwaagwestein-
de kwam Haanstra met 13,63
meter maar negen centimeter
verder dan de beste dame. Za-
terdagavond sleepte hij met
een bevrijd gemoed met 18,32
meter zomaar de dagprijs in de
wacht. Thomas Helmholt (19)
won verrassend met exact de-
zelfde afstand bij de junioren.
Haanstra (36) stopt er na dit
seizoen mee. Hij maakte als
jochie van elf het 25-jarige jubi-
leum van ljeppen in wedstrijd-
verband mee, actief het 50-jari-
ge jubileum meemaken was
voor hem de ultieme motivatie
om ook dit seizoen nog mee te
pikken. Het leek wat een roem-
loze aftocht voor de Workumer
te worden. Haanstra werd een
keer tweede, maar eindigde
verder vooral in het achterveld.
,,Ik koe mar net efterhelje wêr
dat fan kaam. Ja, dat liket raar
foar ien dy’t al sa lang ljept, mar
it lústert allegearre sa nau yn
dizze sport.”
Haanstra beleefde zijn diepte-
punt in Zwaagwesteinde met
zijn ‘damessprong’, een dag la-
ter vertelde hij zijn vrouw na de
training dat het lek boven was. 
,,Ik moat it net fan myn talint
hawwe, mar foaral fan hurd
trainen. Dat ha ik dien. En yn-
ienen fielde ik wêr’t fout siet. Ik
wie der sa mei dwaande om
mar foaral rjocht oer te gean,
wêrtroch ik eltse kear rjochtop
foar de pols útkaam. Dêrtroch
koe ik net mear goed ôfsette.
No fersnelje ik op it lêste stik
noch in kear en dan kom ik folle
better omheech.”
In een wedstrijd die maar moei-
zaam op gang wilde komen ging
Haanstra achter Anne Galama
en Bart Helmholt eindelijk weer
eens met een goed gevoel de fi-

nale in. ,,It giet dochs oan je
knaagjen at it mar net slagje
wol.” Helmholt sprong in de fi-
nale 17,90, Haanstra ging daar
in zijn laatste poging met 18,32
nog ruim overheen. ,,Der sit
noch mear yn. Ik moat de lan-
gere top noch probearje en dan
pas kin ik sizze ast mei karbon
fierder springst as mei alumi-
nium”, zei Haanstra.

Hij zal er dan in 2007 niet meer

bij zijn, de junioren toonden
aan dat de topklasse volgend
jaar met hun komst alleen maar
spannender kan worden . Han-
nes Scherjon sprong in de wed-
strijd (17,96) voor het klasse-
ment al verder dan de senioren.
Piet Scherjon deed in de finale
met een persoonlijk record van
17,88 goed mee, maar Thomas
Helmholt spande de kroon
door de afstand van de dag van
Haanstra te evenaren.

Helmholt kan nog wel verder
maar zal eerst zijn allerlaatste
angst moeten overwinnen. ,,Sa
heech kom ik yn de trainingen
net, dan springe wy net mei in
top op de pols. At je dan ynie-
nen sa heech yn ’e pols sitte,
skrikke je dochs. En dan gean je
net hielendal folút. Mar dit fiel-
de geweldich.” Volgend jaar
een tweestrijd met zijn broer
Bart lijkt hem wel wat, als dat er
nog van komt. ,,Ik probearje by

de mariniers te kommen. Slag-
get dat dan wurdt it foar my net
mear ljeppen op topnivo.”

Bij de jongens haalde de tot nu
toe bijna ongenaakbare Alwin
Fonk niet de finale, Evert Ane
Abma sprong wel een mooi per-
soonlijk record. Hij ging met
16,23 als zestiende jongen ooit
over de zestien meter. Jildou
Postma pakte met 12,96 de dag-
titel bij de dames.

Klaas Haanstra heeft eindelijk weer eens reden tot juichen. Met een afstand van 18,32 meter won hij zaterdag het fierljeppen in Winsum.
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