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Epke bevestigt status knuffelbeer
In Heerenveen ver-
zamelden zich gis-
teren Frieslands
beste schaatsers,
skaters, shorttrac-
kers, wielrenners,
basketballers, rui-
ters, amazones,
volleyballers, korf-
ballers, zwemmers,
zeilers, judoka’s,
motorcrossers,
kaatsers, fierljep-
pers en natuurlijk
turners zich voor
het traditionele
sportgala. Alleen
superster Sven
Kramer ontbrak.
Wat hem betreft
blijft dat zo.

N
RENZE LOLKEMA

Niet Sven Kramer, niet Jorrit
Bergsma – gouddelvers in
olympisch Sotsji – maar
Epke Zonderland werd gis-

teravond door het Friese publiek ge-
kozen tot sportman van 2014. Zon-
derland werd afgelopen jaar weder-
om wereldkampioen aan de rekstok.

Sven Kramer moet dat hebben
aangevoeld. De Heerenveense
schaatser baalt al jaren van de sport-
verkiezing in zijn eigen provincie.
Nadat hij genomineerd is, is hij over-
geleverd aan de grillen van de stem-
mers die via de website van organi-
sator Sport Fryslân bepalen wie ze op
het podium willen. In die populari-
teitspoll legt Kramer het al jaren af
tegen Zonderland. Die blijkt veel
meer een knuffelbeer dan Kramer,
zo tonen de stemverhoudingen aan.

Om die reden heeft Kramer Sport
Fryslân al voor de uitkomst van gis-
teravond laten weten de komende ja-
ren niet meer genomineerd te willen
worden. Hij heeft dat per brief laten
weten. Sport Fryslân wilde gister-
avond via woordvoerster Martine
van der Kloet niet ingaan op de in-
houd van die brief. Ze wilde alleen
kwijt Kramer de komende jaren niet
kwijt te willen. Vorig jaar won Kra-
mer nog wel de Friese sportverkie-
zing, maar dat was dus een uitzonde-
ring. Het Friese publiek sloeg de we-
reldtitel van Zonderland hoger aan.

Wat Zonderland daarvan vond?
,,De verwachtingen waren bij min-
der hoog omdat er collega-atleten
olympisch goud hebben gewon-
nen’’, aldus de Lemster turner.
,,Maar goed, 2014 was mijn beste sei-
zoen ooit, heel gaaf om deze prijs te
krijgen.’’

Sven Kramer wil
niet langer
genomineerd
worden voor Friese
sportverkiezing

Het was voor de editie 2014 lastig
kiezen deze keer omdat veel Friese
atleten vorig jaar het internationale
sportnieuws domineerden. Op de
Olympische Spelen, het WK short-
track, het EK inlineskaten, behalve
het Wilhelmus had daar ook steevast
het Fries volkslied gespeeld kunnen
worden. De jury, onder leiding van
voorzitter Gertjan Verbeek (oud-
voetballer, tegenwoordig coach bij
VfL Bochum; hij was gisteravond af-
wezig omdat hij door de NOS als ana-
list was ingehuurd), had dit jaar gro-
te moeite een keuze te maken. Nadat
het lijstje klaar was, kon er via inter-
net gestemd worden. Dit jaar werd er
ruim 14.000 keer gestemd, vorig jaar
was dat nog 18.000 keer.

Dit eerste Pim Mulier van de
avond ging naar de nationale short-
trackploeg die in 2014 wereldkampi-
oen werd. Oranje bestaat voor de
helft uit Friezen: Sjinkie Knegt (Ban-
tega) en Daan Breeuwsma (Hasker-
dijken). Freek van der Wart woont in
Heerenveen en Niels Kerstholt is in-
middels gestopt met zijn carrière.
Bondscoach Jeroen Otter resideert
ook al jaren in het Friese Haagje.
,,Mooi dat we dit winnen’’, reageerde
Knegt toen hem door presentator
Toine van Peperstraten op het podi-
um werd gevraagd wat hij van deze
trofee vond. ,,We hebben er hard
voor gewerkt.’’ De volleybalsters van

VC Sneek (bekerkampioen) en de
Oranje schaatsachtervolgingsploeg
(olympisch goud) hadden het nakij-
ken.

Ireen Wüst, al jaren woonachtig in
Heerenveen, werd verkozen tot
sportvrouw. Vanwege de voorberei-
ding op het WK allround in Calgary,
was ze niet in staat de Pim Mulier in
ontvangst te nemen. Die eer werd nu
gegund aan Jac. de Vries, vader van
oud-marathonschaatser Peter.

Rixt van der Horst werd gekozen
tot Friese gehandicapte sporter van
het jaar. Ze kreeg de Pim Mulier uit
handen van voetbalcoach Foppe de
Haan. Van der Horst werd in 2014
liefst twee keer wereldkampioen tij-
dens de Wereldruiterspelen. ,,Rixt
rijdt op een paard dat eindelijk goed
genoeg is om op te rijden’’, zei De
Haan die mee heeft geholpen Van
der Horsts dressuurpaard te finan-
cieren. ,,Nu doet ze unieke dingen.’’
Van der Horst: ,,Het was een gewel-
dig jaar. Dit jaar hoop ik op het EK
net zulke mooie dingen te laten zien
als in 2014.’’

Aafke Soet, Europees kampioene
tijdrijden bij de junioren, werd als
sporttalent van het jaar gezien. Soet
beoefent behalve wielrennen ook
shorttrack en langebaanschaatsen
op hoog niveau. ,,Daarom droom ik
van medailles op de Zomer- en Win-
terspelen’’, zei Soet gisteravond.

Fries sporter van het jaar werd
Bart Helmholt. De fierljepper uit
Burgum won vorig jaar voor de twee-
de achtereenvolgende keer de Sulve-
ren Pols. Bovendien werd de politie-
man Fries kampioen. Helmholt, die
al twee keer eerder deze trofee
mocht ontvangen, kondigde gister-
avond nog vier jaar door te gaan met
zijn sport. Pas na het NK van 2018 in

zijn eigen woonplaats geeft de 32-ja-
rige topatleet er de brui aan. ,,Dat is
dan een mooi moment’’, zei hij.

De sportstimuleringsprijs, voor
de leukste gymles op school, ging
naar De Knipe, naar OBS De Com-
pagnons en de CBS de Pream. Er
werd onder meer een cheque van
1000 euro geïncasseerd, te besteden
aan iets dat aan sport relateert, zoals
een basketbalveldje, dat vorig jaar in
De Knipe al werd aangelegd.

De mooiste prijs van de avond, de
oeuvreprijs (vorig jaar gewonnen
door de Leeuwarder volleyballer Ri-
chard Schuil en in het verleden al
eens toegekend aan bijvoorbeeld
Rintje Ritsma en Ids Postma), werd
uitgereikt aan Jokelyn Tienstra.
Tienstra, geboren in Sint Annaparo-
chie en tegenwoordig woonachtig in
Duitsland, verdiende de award om-
dat ze als kaatsster alles won en als
een van de beste handbalkeepsters
van Nederland ooit geldt. Ze speelde
175 interlands en is momenteel kee-
perstrainer bij het succesvolle Ne-
derlandse vrouwenhandbalteam.
Bovendien overleefde ze in 2008 een
tumor in haar hoofd, na een succes-
volle hersenoperatie.

,,Het is vooral het karakter dat ze
heeft’’, motiveerde Commissaris
van de Koning John Jorritsma de
keuze voor Tienstra. ,,Ze blijft gaan
voor de sport, voor de overwinnin-
gen en blijft de wereld positief bekij-
ken.’’

,,Dit is een grote eer’’, reageerde
een verbouwereerde Tienstra die
naar Heerenveen was gelokt om de
prijs voor talent van het jaar uit te
reiken. ,,Mijn voorgangers zijn mijn
helden, ik volg namelijk elke sport.
Ik ben er trots op in dit rijtje te mo-
gen staan.’’
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