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Meeste stemmen z rl n weer v
Turner Epke Zonderland werd donderdagavond in Sportstad Heerenveen tijdens het Fries
sportgala opnieuw gekroond tot Fries sportman van het Jaar. Verrassend was dat niet.
WOUT DE JONG

kreeg
Fl pke Zonderland
L¡ maar liefst 6z procent van
I ' de ruim tienduizend
l-l rt"m*en, die net als de
keuze van een vakjury - bestaande uit onder andere sportjournalisten van Omrop Fryslân, Friesch
Dagblad en de Leeuwarder Courant - voor de helft meetelden.
Daarmee prolongeerde de z5-jari-

ge Heerenvener zijn titel van

Fries sportman van het jaar.

Deze keer was de erkenning
minder omstreden. Vorig jaar

vond het Friese publiek het niet
nodig olympisch kampioen Sven
.Kramer die eretitel te gunnen.

Zonderland, die vorig jaar Eu-

ropees kampioen werd en in Parijs en Moskou goud pakte op rekstok bij de wereldbeker, liet zeiler
Pieter-fan Postma en wielrenner
Pieter Weening ver achter zich.
,,Dat zegt wel wat", vond Zonderland zelf die eind vorig jaar al tot

sportman van Nederland werd
gekozen.,,Maarze konden hier eigenliik niet meer om me heen."

Toch was de turner voorafgaand niet helemaal zeker van
ziin zaak. ,,Toen ik hier zat en al
die prestaties voorbij zag komen
maakte ik me toch wel even zorgen. Weening en Postma hebben
ook een fantastisch jaar achter de

rug", sprak hij vol lof over zijn
concurrenten.
Aan zijn inmiddels uitpuilende
prijzenkast werd een tweede Pim
Mulier-trofee toegevoegd.,,Het
blijft bijzonder. Als ie kijkt naar
alle categorieën en de talenten
die deze provincie heeft is dat
toch wel speciaal. De faciliteiten
om tot topprestaties te komen
zijn hier ruimschoots aanwezig."
Lykele Buwalda, wethouder
van sport van de gemeente Heerenveen, sprak ook van een terechte winnaar. ,,Als je alle presta-

(coach Jillert Anema, Bob de Vries, Bert Jan dan der Veen, Jorrit Befgsma, Arian Sttoetinga, Willem Hut en Bob de

ties met elkaar vergeleek kon je
niet meer om hem heen."

de het kunstje van Zonderland,
ook hijprolongeerde zijn titel, De

Marit Bouwmeester, afgelopen

fierljepper werd wederom tot

december wereldkampioene geworden in Australië en gekwalifi

mocht de titel sportvrouw van

Fryske sporter van het jaar gekozen. Een complete verrassing, zo
zei hij zelf na afloop van het gala,
,,Ik hie fewachte dat it Daniël Ise-

het jaar op haar naam schrijven.

ger

ceerd voor de Olympische Spelen,

De zeilster, die momenteel op
Mallorca (Spanje) tiaint en haar
moeder de Pim Mulier liet aftralen, liet de schaatssters Margot
Boer en Ireen Wüst achter zich.
Telefonisch liet Bouwmeester weten ,,goed op schema te liggen
voor de Olympische Spelen van
Londen." Bart Helmholt herhaal-

wurde soe. Mar it bliuwt hartstikke moai en in gewelcihe eer
om mei dizze trofee nei hús te
gean,"

Helmholt verdiende zijn nomi
natie door een recordsprong op
het Nederlands kampioenschap
in Linschoten, vorig jaar zomer.
Hij verbeterde het Nederlandse
record met 25 centimeter tot ã.51

meter. ,,It wie net iens de perfecte
sprong. It kin altyd better."

Driedubbel feest was er voor

het

BAM-Univé schaatsteam.

Eerst werden ze

- ook net als vo-

Iill

prijs, wat hem zichtbaar verraste.
Tineke Schokker, gedeputeerde
van de provincie Fryslân noemde
Van der Veen, die in januari abrupt een einde aan zijn loopbaan

maakte ,,een echte teamplayer
die altijd alles op alles zette

omte

wordt Fries sportvrouw
van

2011
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winnen." In zoo6 won hij de Al- nooit zovef gekomen", dankte ze
ternatieve Elfstedentocht op de iedereen in haar speech.
Alyda Norbruis uit Ureterp
Weissensee, daarvoor wist hij
driemaal de Nederlandse titel op mochtdetitelgehandicaptespor-

Zeilster Mari t

Wtnffite
netje werd gezet. De oud-marathonschaatser kreeg de oeuvre-

Jong).

f''o"

miieengroteimpulsomhiermee -'
-,, -dusploegleid-erlillerlAnema.
jaar
werd door te gaan." Maria Poiesz werd
Sporttalent van het
Lisa Top. De r5-jarige turnster, in uitgeroepen tot sportvrijwillig2o1t op het NK eerste op alle toe- ster van het jaar. Poiesz is al meer
stelfinales en inmiddels bij long dan tien jaar actief als vrijwilligOranje, woont viif dagen per ster. Oud SC Heerenveen-voorzit-

Heeren- ter Riemer van der Velde, die de
veen.,,Zonderhen,maarookzon- trofee uitreikte, noemde haar
der mijn ouders en familie was ik ,,een voorbeeld voor de natie,"
week bij een gastgezin in

