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Fierljeppers zijn waarschuwingen spuugzat
Door Edwin Fischer

IJLST – Niet dat het een topwedstrijd was, maar natuur-
lijk had het gisteravond in IJlst gewoon over de sportie-
ve prestaties van de achttiende competitiewedstrijd
van het seizoen moeten gaan. Een officiële waarschu-
wing voor Henk Schievink, die volgens de wedstrijdlei-
ders te ver uit koers ging en dus zogenaamd ‘onveilig’
sprong, was na afloop hét gespreksonderwerp.

Even terug in de tijd, naar het Keningsljeppen in Bur-
gum, anderhalve week terug. Thewis Hobma ging in zijn
laatste sprong scheef. Hij keek opzij, zag dat er op de
middelste schans nog geen ljeppers bezig waren om de
polsstok te zetten en klom zijn stok uit. Met een fraaie
plons vermaakte hij het publiek.

De wedstrijdleiding zag er gevaar in voor Hobma zelf
en zijn mede-ljeppers op de andere schansen. Op zich
een constatering die te begrijpen viel, maar men had
Hobma ook even een vaderlijk standje kunnen geven in
plaats van de berisping met een wedstrijd schorsing als
sanctie.

In dezelfde wedstrijd kreeg Bart Helmholt nog een of-
ficiële waarschuwing (bij een tweede volgt ook de
schorsing), omdat ook hij een polsstok uitklom en een
stuk buiten de sector in het vak van de middelste
schans in het zandbed landde.

Vrijdag diende voor de beroepscommissie de zaak
van beide topklassers, die het niet eens waren met hun
‘straf’. Met als uitspraak dat de vraag of de opgelegde
sanctie van de wedstrijdleiding terecht was, niet beant-
woord kon worden. En als toevoeging: wend u tot de
geschillencommissie of accepteer de sanctie.

Bart Helmholt doet dat laatste, Thewis Hobma niet.
,,Ik ha freed al in hiele jûn fuortgoaid mei dizze ‘soap’ en
hjir al hiel wat ynterviews oer jûn. Ik gean nije wike op
fakânsje en gean der gjin tiid mear yn stekken. Troch dit
‘geouwehoer’ ha ik dit seizoen al in protte wille yn it
ljeppen ferlern. Ik nim dy wedstriid skorsing wol, ik bin
der dochs net. Mar it ein is syk hear, as se foar dit soarte
fan sprongen straffen útdiele.’’

Dat vond Henk Schievink ook. De Leeuwarder was
zich van geen kwaad bewust. Hij maakte een mislukte

sprong en deed wat alle andere ljeppers in zo’n geval
doen; de stok uitklimmen en zacht en dus veilig in het
zandbed landen. Ver uit koers, maar zonder proble-
men.

,,In jonge as Edde Wolters makke earder dit seizoen
ek in mislearre sprong en gong der fiersten te betiid út.
Dy hat doe wol syn knibbel kapot sprongen. Dit is in
‘lachertje’ en ik gean ek yn berop.’’

Om het seizoen niet op een belachelijke manier te la-
ten eindigen, zal de technische commissie van het FLB
er goed aan doen om de wedstrijdleiders nieuwe in-
structies te geven. De focus op veiligheid is goed, maar
nu slaat het volledig door.

De winnende sprongen in de vier klassen waren voor
het grote publiek overigens prima te verteren. Bart
Helmholt sprong bijna twintig meter (19.98), Nard
Brandsma sprong bij de junioren net een meter minder
(18.97) en Age Hulder was met 17.63 weer met afstand
de beste in de jongenscategorie. Hiske Galama had aan
een matige 14.23 genoeg om de dagzege bij de vrouwen
op te eisen.


