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Henk Schievink is terug aan het front
Door Edwin Fischer
IT HEIDENSKIP - Op 29 juli 2005 won Henk

Schievink voor het laatst een dagtitel. Zaterdag liet de Burgumer in It Heidenskip
zien weer helemaal terug aan het front te
zijn. Zijn winnende laatste finalesprong
van 18,60 meter was immers meer dan alleen maar ‘profiteren’ van het falen van
Bart Helmholt en Hannes Scherjon. Die
twee misten namelijk de finale, maar hadden anders ook grote moeite moeten doen
om Schievink te verslaan.
Schievink beschouwde zijn dagtitel als
een cadeautje aan zichzelf. ,,It is in kadootsje foar it hurde trainen yn ‘e winter. Ik
wol noch ien kear sjen litte dat ik ek by de

top hear. Sa as it foarich jier woe ik net
wer. Ik woe ek wer aardichheid oan de
sport ha en dat krijst ast sa no en dan in
lekker sprong hast. Dizze winnende 18,60
wie sa’n ien. Dan is it hiel noflik datst dat al
yn de twadde wedstriid belibbest.’’
Het was wel ‘zoeken’ geweest naar de juiste positie van de polsstok, bekende Schievink. Pas in zijn vijfde en laatste sprong resulteerde dat in het op de juiste manier
van het zetten van de pols. Thewis Hobma
zag het met lede ogen aan, want de jonge
ljepper uit Oosthem leek tot dat moment
zijn allereerste dagtitel te gaan pakken.
Met een knap persoonlijk record van 18,45
meter (was 18,39) wist hij zich als beste
naar de finale te ljeppen.

Een finale waarin Helmholt en Scherjon
verrassenderwijs dus ontbraken. Hobma:
,,Dat ferbaasde my net, want ik hie al gau
yn ’e gaten dat Bart en Hannes net lekker
yn harren fel sieten. Dat sjochst gewoan.
Dat ik dan de wedstriid net win is jammer,
mar net mear dan dat. Henk wie gewoan
krekt wat better en ik tink dat myn kânsen
noch wol komme. Want myn 19 meters
komme dit seizoen en ast dat springst
dochst mei om de titels.’’
Net als bij de senioren was er ook bij de junioren en jongens een verrassende winnaar. Thuisspringer Nard Brandsma pakte
zijn eerste dagtitel bij de junioren door
met 17,35 de winnaar van vorige week in
Burgum, Jacob Scherjon, ver achter zich
te laten. Scherjon kwam niet verder dan

16,59, maar werd daarmee nog wel tweede. Bij de jongens haalde huizenhoog favoriet Alwin Fonk de finale niet. Nieuweling Henk Rijpma profiteerde optimaal
met een uitstekend persoonlijk record van
15,30.
Janneke Noordmans herstelde zich bij de
dames van de onverwachte nederlaag die
ze in de eerste wedstrijd opliep. Door uiteindelijk in de finale 13,36 te ljeppen gaf de
Burgumse de wedstrijd nog enige glans,
want de te kloppen afstand van 12,52 bij
het ingaan van de finale was beneden de
maat. Opvallend was dat Anouk Greveling
uit Burgum ’s middags in de tweede klasse
slechts 2 centimeter minder ver sprong
dan de winnende afstand van Noordmans.

