
Winsum - Het verhaal van Age Hulder 
is inmiddels bekend. In een jaar tijd 
verbaasde het net begonnen Burgu-
mer fierljeptalent zichzelf telkens 
weer opnieuw. Terwijl Gregor Boelens 
aan het begin van het seizoen nog 
alleenheerser was bij de jongens, pro-
fileerde de zestienjarige Hulder zich 
razendsnel als een geduchte concur-
rent en nam hij begin juli zelfs het 
leidertricot over. Zaterdag voegde hij 
hoogstpersoonlijk een nieuw hoofd-
stuk toe aan zijn jongensboek met het 
binnenhalen van de Friese titel.

En wie er nog aan twijfelde of 
Hulder ook tijdens zo’n prestigieuze 
wedstrijd de rust kan bewaren, kon 
die twijfels al na zijn eerste beurt 
heel ver wegstoppen. Met 17,77 zette 
hij direct een goede afstand en een 
schansrecord neer (waarvoor hij een 
premie van 100 euro ontving). Boelens 
kwam er vervolgens nimmer bij in de 
buurt. De opluchting was er wel direct 
bij de hoofdpersoon zelf, gaf-ie toe. 
,,Ik wilde ook meteen verder dan ze-
ventien meter springen. Je bent nooit 
helemaal zeker van een zege, maar ik 
wist dat ik er heel goed voor stond.”

In zijn tweede poging (17,61) kwam 
Hulder meteen weer dichtbij, maar in 
zijn laatste seriesprong en de finale 
kon hij dat niveau niet meer benade-
ren. ,,Ik wilde nog over de achttien 
meter om helemaal zeker te zijn. Ge-
lukkig was dit ook genoeg. Het FK is 
dé wedstrijd voor mij en hier moest 
alles voor wijken. Het Keningsljeppen 
en de NFM (die Hulder ook beide won, 
red.) zijn toch minder groot.” Hulder 
bestempelde zichzelf eerder dit sei-
zoen nog als ‘te wild’, maar heeft in 
een paar maanden tijd ook op dat vlak 
veel progressie gemaakt. 

Boelens vond zichzelf uiteindelijk 
terug op de derde plaats, omdat Jan 
Burghout uit De Westereen met 16,22 
een dik persoonlijk record kon note-
ren, waarmee hij zeer content was. 
Boelens moest in zijn tweede sprong 
met een centimeter minder genoe-
gen nemen. ,,Ik was toch behoorlijk 
zenuwachtig”, erkende Boelens. ,,Nor-
maal gesproken is het alleen gezonde 
spanning, maar nu was dat nog wel 
wat erger. Ik weet niet of het daardoor 
niet gelukt is, maar het lukte deze 
keer niet.”

De Baaiumer dacht in zijn laatste 
poging nog een kans te maken, maar 
hij miste een slag en ging nat. ,,Anders 
was ik er misschien nog wat meer in 
de buurt gekomen. Maar het is wel 
duidelijk dat de beste heeft gewonnen. 
Age en ik kunnen het ook goed met 
elkaar vinden. We hebben de grootste 
lol achter de schansen en ik vind het 
hartstikke mooi voor hem. Maar ik 
had het mezelf meer gegund.”

Hulder voegt weer 
hoofdstuk toe aan 
fraai jongensboek

Ernst Slagter

De ene favoriet is de ander niet. 
Zoveel werd zaterdagmiddag 
wel duidelijk in Winsum op 

het FK fierljeppen bij de junioren. 
Waar Nard Brandsma aan zijn eerste 
sprong van 18,73 meter al genoeg 
had om zich te verzekeren van de 
titel, wist zijn vooraf tot grootste con-
current bestempelde Albert-Jan Ve-
nema zich in drie beurten niet eens 
te plaatsen voor de finale. ,,Uiteinde-
lijk is het een onbezorgd middagje 
geworden”, merkte Brandsma tot zijn 
eigen verbazing op.

Venema was niet de enige die het 
liet afweten, want ook titelverdediger 
Alwin Fonk en Hans Ulco de Boer, de 
twee outsiders, verdwenen al vroeg 
van het toneel. De meest plausibele 
verklaring daarvoor was moeilijk te 
vinden. Was het wellicht de snelle 
dreun van Brandsma waar al zijn 
belagers in het lange vervolg van de 
wedstrijd tegenaan hikten? ,,Ik dacht 
niet dat ik er daarmee al was”, gaf 
de winnaar uit It Heidenskip zelf 
aan. ,,Ik had me ook voorgenomen 
om over de negentien meter te gaan. 
Maar de druk lag wel meteen bij de 
rest.”

Technisch stak die eerste poging 
ook niet eens goed in elkaar, oor-
deelde Brandsma. ,,De top zat los en 
ik miste een hele slag. Eigenlijk was 
het gewoon een waardeloze sprong.” 
Maar zijn afstand bleef wel de hele 
middag staan als beste bij de juni-
oren. Age Ellert van der Velde, die 
met 18,51 een dik persoonlijk record 
sprong en met zijn tweede plaats de 
grote verrassing werd, kwam nog wel 
in de buurt, maar had met die poging 

wel meteen zijn plafond bereikt.  
En eerlijk is eerlijk, Venema 

sprong een dikke maand geleden 
nog een nieuw Fries juniorenrecord 
(19,82) in IJlst. Wat dat betreft was 
18,73 voor hem geen onoverkome-
lijk obstakel. Maar Venema zat geen 
enkele keer goed in de stok, bleef ste-
ken op de 15,81 uit zijn eerste beurt 

en speelde daarmee enkel een rol op 
het statistiekenformulier. ,,Prutzooi”, 
vatte de ljepper zijn middag in één 
woord samen. ,,Ik zat geen moment 
in de wedstrijd. Stress kan het niet 
geweest zijn, want daar heb ik nooit 
last van. Het voelt heel vreemd, om-
dat ik dit seizoen vrijwel altijd in de 
finale stond. En juist nu, bij dé wed-

strijd van het jaar, red ik het niet.”
Dat laatste gold ook voor De Boer, 

die eveneens weinig finales miste. 
,,Ergens klopt het dus niet dat ik er 
nu dan niet in stond. Maar ja, wie het 
verst springt komt erin. Zo simpel is 
het.” Venema, vooral vorig seizoen 
een veelvraat op het gebied van titels 
bij de jongens, noemde de nederlaag 

‘de eerste echte tegenslag’ in zijn nog 
prille fierljeploopbaan. ,,In 2008 won 
ik het FK ook niet, maar toen was ik 
nog geen favoriet.” 

Regerend Fries kampioen Fonk 
was dat dít jaar eens niet, maar 
getuige zijn ervaring tijdens grote 
wedstrijden werd er wel degelijk 
rekening met hem gehouden. De Bur-
gumer kon zaterdag niet uit de sleur 

van zijn teleurstellende seizoen ko-
men en moest genoegen nemen met 
17,15 in de finale en werd daarmee 
de derde plaats. 

,,In mijn achterhoofd had ik wel 
zitten dat ik juist tijdens zo’n wed-
strijd kan winnen, maar de vorm was 
er weer niet. Ik moet er de laatste tijd 
echt voor knokken om over de ze-
ventien meter te komen, terwijl dat 
vroeger vaak met twee vingers in de 
neus lukte.”

Fonk hoopt het goede gevoel nog 
voor die andere belangrijke wed-
strijd, het NK in Buitenpost op 28 
augustus, te hervinden. Datzelfde 
geldt voor Venema en De Boer. Voor 
Brandsma is het enkel zaak om de 
huidige vorm te behouden. Bij de 
nationale strijd heeft hij zijn titel van 
vorig jaar in Jaarsveld te verdedigen. 
,,En dat is een heel lekkere taak. De 
doelstelling om het FK te winnen heb 
ik alvast gehaald. Nu het NK nog.”

Brandsma is snel klaar met rivalen bij junioren
De ene favoriet is de andere niet tijdens FK fi erljeppen in Winsum

Nard Brandsma is onderweg van de stok naar het zandbed tijdens het FK in Winsum. De Heidenskipster zou na 
zijn eerste sprong van 18,73 niet meer in de problemen komen. Foto: Martin de Jong

Gerard Bos

Winsum - Ontluikende liefde in de fier-
ljepsport? Nee, lachte Hiske Galama. 
Het was ‘puur vriendschappelijk’. Of 
de verslaggever van dienst dat wel 
even wilde benadrukken, zodat er 
geen misverstanden gaan ontstaan. 
Waarvan akte: geen ‘Yolanthe en We-
sley-taferelen’ dus tussen de nieuwe 
Friese kampioene bij de vrouwen en 
Albert-Jan Venema, teamgenoot bij 
Burgum. De junior had voor het FK 
voorgesteld een hapje te eten, puur 
ter ontspanning. Even de zenuwen bij 
beiden wegnemen voor de belangrijk-
ste wedstrijd van het seizoen. ,,En dat 
heeft me geholopen”, sprak Galama 
nadat ze de Friese titel binnen had.

De fierljepster uit Haule was vooraf 
de torenhoge favoriete voor de over-
winning in Winsum. Ze stapte vijftien 
keer dit seizoen als winnares uit het 
zandbed en verbeterde in Burgum dit 
jaar het Friese damesrecord (16.33). 

In de jaarlijks door afdeling It Hei-
denskip georganiseerde ‘FK fierljepto-
to’, inmiddels een begrip in de sport, 
kwam echter ook veel de naam van 
Anna-Jet Leyenaar naar voren als win-
nares. Hoewel de Sneekse wisselvallig 
presteerde dit seizoen, had zij vooraf 
de ervaring van het winnen van grote 
wedstrijden en ze liet de afgelopen 
jaren zien te kunnen pieken op het 
juiste moment. Tel daarbij op de sta-
tus van titelverdedigster en een stij-
gende vorm, en ook Leyenaar was op 
voorhand een serieuze kanshebster. 

,,Ook voor mij”, erkende Galama.  
,,Maar ik wist dat ik zelf ook een hele 
goede kans maakte. Het belangrijkste 
was om eerst te zorgen dat ik de finale 
ging halen. Dat lukte.” Leyenaar daar-

entegen sprong twee keer nat en ver-
volgens 13.08; niet genoeg om de fina-
le te halen. De teleurstelling op haar 
gezicht sprak boekdelen: het mislukte 
FK paste in een toch al moeizaam jaar, 
waarin een vroeg opgelopen blessure 
lange tijd als een molensteen om haar 
nek heeft gehangen. 

Met 15.28 ging Halama als beste 
naar de finale, gevolgd door de goed 
springende outsiders Grytsje Abma 
(Heeg. 14.74) en Tessa Kramer (It Hei-
denskip, 14.60). Abma bleek vervol-
gens de grootste concurrente. Na de 
14.74, wat al een persoonlijk record 
was, zette zij in haar laatste finale-
sprong nog bijna de wedstrijd op zijn 
kop. De geweldige poging bleek net 
niet voldoende: 15.24. 

,,Toch ben ik harstikke blij, twee 
keer een pr én tweede op het FK”, ju-
belde Abma, nog steeds de verbazing 
niet voorbij. ,,Als iemand me vandaag 
had gezegd dat ik voorbij 15 meter 
zou springen, had ik dat echt afge-
daan als grapje. Maar het is een mooie 
beloning voor al het harde trainen.”

Galama, die in de finale niet meer 
voorbij haar eigen leidende afstand 
sprong, was onder de indruk. ,,Ik 
probeerde me steeds voor te houden 
dat de anderen me voorbij konden. 
Grytsje heeft het goed gedaan en ik 
was echt heel erg opgelucht dat ze net 
niet verder sprong. Dan was de druk 
op mij ineens wel erg groot geworden 
in mijn laatste poging.”

En díé druk was nu juist vóór het 
FK nog weggenomen door dat etentje 
met clubgenoot Venema. Hij had er 
niet zoveel aan, bleek uit z’n off-day 
bij de junioren. Galama, met een lach: 
,,Ik ga hem straks wel troosten.” En 
dan, serieus: ,,Vriendschappelijk, hè.”

Etentje met teamgenoot 
helpt Galama aan de titel

‘De top zat los en ik miste 

een hele slag. Eigenlijk was 

het gewoon een waardeloze 

maar winnende sprong’
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De concurrenten waren er op gebrand om mij te 
verslaan, dat kon je zien. En dat is logisch, want ik 
was degene die op dit FK alles te verliezen had”
Fierljepper Bart Helmholt na het winnen van de Friese titel

‘Respect’ en ‘verdiend’. Die twee woor-
den vochten na het 54e Friese kampi-
oenschap om voorrang in de reacties 
van de concurrenten op de zege Helm-
holt. Ze waren, onafhankelijk van el-
kaar, eensgezind. Ysbrand Galama, 
Theiws Hobma, Hannes Scherjon en 
Henk Schievink konden er niet om-
heen: de overwinning van Helmholt 
was terecht en de manier waarop hij 
die tot stand bracht was knap. 

Reken maar dat ze baalden als een 
stekker, dat ze liever hadden dat hij 
bij wijze van spreken meteen na af-
loop bekend maakte per direct te stop-
pen met de sport, zodat zij ook weer 
eens een grotere kans op een Friese 
titel zouden hebben. Wat echter bij ie-
der van de vier andere finalisten in de 
topklasse vooropstond was hun eigen 
goede wedstrijd. Want aan hen lag het 
niet; ze waren gedreven genoeg om 
Helmholt te willen verslaan. Het bleek  
alleen een brug te ver. Of twee.

,,Ik kon het wel zien aan de an-
deren”, zei Helmholt nadat hij alle 
plichtplegingen had doorstaan en de 
tranen omtrent de afwezigheid van 
coach Arend Hofstee (trieste familie-
omstandigheden) waren opgedroogd. 
,,De jongens waren erop gebrand om 
mij te verslaan. En dat is logisch, ik 
was degene die vandaag alles te verlie-
zen had. Ze hebben goed gesprongen. 
Ik was zelf alleen gericht op mijn 
wedstrijd, mijn afstanden. Mijn kop 
erbij houden, om die derde Friese titel 
op rij en de derde Sulveren Pols (voor 
verste afstand van de dag, red.) te win-
nen. Dat het gelukt is met een serie als 
dit, maakt de winst extra mooi.”

Mokerslagen
Helmholt deelde in totaal drie moker-
slagen uit aan zijn rivalen. Galama 
opende het bal in Winsum met 18.29, 
Helmholt volgde met 18.74 en Scher-
jon voegde zich bij het tweetal met 
18.59. Maar de concurrentie kreeg 
een klap toen Helmholt met 20.59 
verbeterde in zijn tweede sprong het 
schansrecord in Winsum verbeterde. 
,,Al was die afstand te beljeppen”, 
reageerden zowel Galama als Scherjon 
na afloop. ,,Dat wist Bart ook”, voegde 
Thewis Hobma - die zich in de laatste 

sprong met 18.68 van de finale ver-
zekerde - daaraan toe. En viervoudig 
Fries kampioen Henk Schievink, met 
18.72 derde in de voorronde: ,,Ik had 
dan flink mijn pr (19.41) moeten ver-
beteren, maar juist op een FK kan van 
alles gebeuren, weet ik uit ervaring.”

Helmholt op zijn beurt wist wat 
hem te doen stond. ,,Ik zat prima in de 
wedstrijd, moest me blijven richten 
op goed springen. Geen druk voelen 
en overleggen met coach Arend, die 
me na elke sprong belde (hij zag het 
live op tv, red.). Dat vond ik fantas-
tisch van hem, dat hij zo meeleefde. 
Ik heb beloofd dat ik zou winnen. En 
daarom werd ik ook zo emotioneel.”

‘Gevoel was goed’
De zege was zo goed als binnen toen 
Helmholt in de eerste finalesprong 
20.71 liet noteren. ,,Zo voelde ik dat 
niet”, reageerde Hobma. ,,Met een 
goede uitsprong zou het voor mij mo-
gelijk zijn die afstand te halen.” Scher-
jon, die vooraf nog een andere pols-
stok van zijn eigen afdeling Burgum 
liet aanrukken, deelde die mening. 
,,Ik focuste me op de insprong. Als die 
klopt, kun je richting 20.80.”

Galama geloofde er ook tot het 
einde in. ,,Het gevoel was de hele wed-
strijd goed. Mijn laatste finalesprong 
(19.84, red.) was mijn beste kans om 
Bart te verslaan. Maar toen ik bovenin 
de stok zat, wist ik al dat het niet 
ver genoeg zou zijn. Het is knap van 
hem dat-ie drie keer op rij wint, maar 
onverslaanbaar is hij niet. Alleen van-
daag wel blijkbaar. Als ik dan best of 
the rest ben, dan moet dat maar.”

Hobma kwam nog tot 19.63, Scher-
jon tot 19.04 en Schievink tot 19.00. 
Die laatste was nog het meest com-
plimenteus: ,,Een diepe buiging vol-
staat? Ja, zo zou je dat misschien wel 
kunnen stellen”, zei hij over de winst 
van Helmholt. ,,Ik ben al lang blij met 
mijn eigen wedstrijd. Dit was mijn 
beste van het seizoen.”

Net als die van Helmholt, die af-
sloot met een magistrale 21.10. ,,En 
het was niet eens een perfecte sprong. 
Maar wat maakt het uit, ik heb die 
Sulveren Pols.” Hij schudde het hoofd: 
,,Machtig. Echt machtig.” 

Bart Helmholt was zó door het dolle heen na de 21.10 meter, dat hij de titel vierde met een heuse salto vanuit het zandbed in het water. Foto: Martin de Jong

Winsum - Er waren zaterdag tijdens het FK fierljeppen 

in Winsum topklassers die hun beste wedstrijd van 

het seizoen sprongen. Ze waren goed, sommigen zelfs 

subliem. Van alles is echter een overtreffende trap en zoals 

wel vaker was dat zaterdag Bart Helmholt. Met zijn derde 

Friese titel op rij schreef hij historie in een wedstrijd van 

ongekend hoog niveau. Door Gerard Bos.

En dat is drie voor Helmholt

16.08: Hannes Scherjon opent het bal in de 
finale en landt na 19.04. Een mooie verbete-
ring, maar niet goed genoeg. De Noardburgumer 
schudt mistroostig het hoofd: het is alles of niets, 
dat weten de ljeppers maar al te goed. 
16.10: Thewis Hobma is de volgende. Hobma 
krijgt de tijd om te klimmen, gaat ietwat scheef 
en komt dus niet ver genoeg: 18.88. 
16.13: Henk Schievink mag daarna. De Leeuwar-
der is een outsider op jacht naar zjn vijfde Friese 
titel, heeft de tijd om te klimmen. Hij gaat echter 
zo scheef dat hij aan de rand van het zandbed 
bijna bij Omrop Fryslân-verslaggever Koos Wie-
ling op schoot belandt.
16.14: Koploper Bart Helmholt loopt heen en 
weer? Voelt hij de zenuwen? Zijn derde opeen-
volgende titel komt dichter en dichter bij, terwijl 
Ysbrand Galama zich klaarmaakt voor zijn eerste 

finalesprong.
16.15: Galama komt goed in de stok en komt 
ver: maar het is nog niet genoeg. Straks nog een 
ultieme poging. Zijn afstand: 19.12, net als in de 
voorronde. De Heidenskipster baalt zoals alleen 
hij dat kan: met de vuist.
16.17: Stilte voor de storm: Bart Helmholt zet 
zijn stok. Broertje Thomas staat hem bij. Daar 
is de aanloop.
16.19: Boem. Helmholt landt na 20.71, nog eens 
12 centimeter verder dan zijn al leidende afstand. 
Vuisten in de lucht. Is dit de genadeklap? 
16.21: Ronde twee van de finale. Laatste kans 
voor de concurrentie.
16.22: Scherjon waagt veel. Te veel. Hij gaat nat, 
einde titelaspiraties. One down, three to go, denkt 
Helmholt.
16.24: Als iemand Helmholt kan verslaan in 

uitgerekend Winsum, is het Hobma. Die deed 
het hier vaker. Vandaag niet: hij landt na 19.63, 
kijkt opzij en ziet het balletje nog een meter 
verder liggen. Twee vuisten in het zand en een 
teleurgestelde blik zeggen alles. Ver, maar niet 
ver genoeg. Two down, two to go.
16.25: Schievink dan maar? Hij frummelt aan 
zijn balansbandje, zet zijn zonnebril nog eens 
recht. Dit is zijn laatste kans. En dat weet-ie. 
16.27: Goede sprong, maar ‘slechts’ 19.00. De 
nummer drie van de wedstrijd eindigt als vijfde 
in de finale. Gefrustreerd gooit hij met zand. 
Three down, one to go.
16.28: Speaker Johannes Haanstra meldt dat de 
Fries kampioen de afgelopen jaren bij de senio-
ren steeds degene was die ook het Keningsljep-
pen in Burgum won. Dat zou betekenen dat 
Ysbrand Galama vandaag kampioen wordt.

16.30: Het moment van de waarheid. Alle finalis-
ten hebben zich verbeterd qua afstanden in deze 
finale. Galama nog niet. En dat moet, wil hij als 
laatste uitdager Helmholt verslaan. 
16.31: De sprong is goed, hij krijgt veel tijd om 
te klimmen en komt met een ferme uitsprong. 
Toch ziet hij desondanks dat hij niet verder is 
dan de afstand van Helmholt, teleurgesteld slaat 
hij in het zand. Op de schans staat Helmholt, die 
weet dat hij zijn derde opeenvolgende Friese titel 
binnen heeft.
16.33: Alsof het niks is, verbetert Helmholt zich 
nog een keer: 21.10. De aan Winsum-voorzit-
ter beloofde 21-metersprong komt op het bord, 
Helmholt springt juichend door het zandbed en 
belandt na een salto in het water. De uitvoering 
is matig, maar dat terzijde.
16.34: Einde wedstrijd.

Van minuut tot minuut: de FK-finale
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