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Discussie fierljeppen is zinvolDiscussie fierljeppen is zinvol
Niet de tweede zege van Bart Helmholt was gespreksonderwerp in fierljepland.
De discussie ging over het programma. September moet gebruikt worden.

N
EDWIN FISCHER

Na de koude, natte en don-
kere seizoensstart van vo-
rige week in Buitenpost,
bleek ook in It Heidenskip

dat vroeg in mei beginnen met fier-
ljeppen geen juiste keus is.

Het was zaterdag opnieuw koud.
Vooral de ljeppers die een natsprong
noteerden, konden niet meer impo-
neren. Ook eindigde de finale weer
in het schemerdonker, wat een extra
hindernis vormde.

,,Kinst oan alle ljeppers sjen dat it
noch te betiid is om te springen’’, zei
winnaar Bart Helmholt. Hij zegevier-
de met een afstand van 19.60 meter.
,,Begjin maaie springe, is fierstente
betiid. Dat rop ik al jierren, mar ik
bin der hiel goed yn om it tsjin de
ferkearde minsken te sizzen. Mar de
diskusje dy’t no opstarten is, is hiel
goed. Letter begjinne en yn septim-
ber trochspringe, dêr bin ik in grut
foarstanner fan.’’

Hij kreeg bijval van Nederlands
kampioen Oane Galama. ,,Ik bin it
hielendal iens mei it foarstel om yn
septimber ek noch te springen.’’ Ga-
lama had ook een uitstekend idee
over de invulling voor de extra
springmaand. ,,Wêrom springe wy
dan net de nasjonale kompetysje?
Nei it NK dêr noch om springe is tink
ik prachtich.’’

Nu wordt de dit seizoen voor het
eerst ingevoerde nationale competi-
tie, met de beste springers van de
Hollandse bond PBH en de beste
Friese FLB-ljeppers, gedurende het
seizoen tussen de normale competi-
tiewedstrijden afgewerkt. ,,Dat is
dochs net oersichtlik’’, zei Galama.

,,In super idee’’, reageerde Helm-
holt. ,,Dan krijst echt de bêste ljep-
pers fan dat seizoen tsjin elkoar en
kinst in soarte fan Champions Lea-
gue opstarte. Dan hâldst fierder ge-
woan fêst oan de tradisjonele mo-
minten fan FK en NK.’’

Helmholt was zaterdag alleen te-
vreden met de zege. ,,It giet net soe-
pel, ik bin oant it sykjen. De yn-
sprong is ûnder oare net goed. Ik win
dan al, omdat ik de stok hiel fier
stean ha en dus dêr al meters op de

konkurrinten pak. Mar as ik nei jon-
ges as Nard Brandsma, Hannes
Scherjon en Ysbrand en Oane Gala-
ma sjoch, dan tink ik dat sy yn basis-
technyk stabiler binne as ik.’’

Galama bevestigde de visie van de
Fries kampioen. ,,It giet al hiel aar-
dich. Ik ha ek in hiel lekkere winter
hân, ha in protte op sprinten en snel-
hied traind. Bart set de stok hiel fier
en dêr moat ik in ynhelslach meitsje.

Mar it gefoel is al goed, ek al helje ik
hjir gjin finale.’’

Dat kwam mede omdat hem een
sprong van 18.17 meter door de neus
geboord werd. Galama’s eerste
sprong werd afgekeurd, omdat hij
buiten de toegestane tijd sprong.
,,Dat kloppet, mar se ha it stopljocht
te betiid oansetten. Ik hie de top fan
de foarige man der noch net ôfhelle,
mar se hiene doe it ljocht al op grien

setten. Dêrtroch wie ik yn it read.’’
Scheidsrechter Ab Hietkamp had

het rode licht wel gesignaleerd, maar
had niet gezien dat het sein te vroeg
op groen gezet was. Toch bleef hij bij
zijn besluit de sprong af te keuren,
waardoor Galama de finale miste.

In die finale zat wel zijn broer Ys-
brand, die er als enige met Helmholt
in slaagde de 19-metergrens te over-
schrijden. Hij werd met 19.14 tweede.

Hans Ulco de Boer kwam 1 centi-
meter tekort. Hij won de junioren-
groep met 18.99. Sytse Bokma werd
met een knappe 18.49 tweede in een
finale waarin Age Hulder ontbrak.
Hij sprong drie keer nat.

Toch gaan deze drie voor een
mooi seizoen bij de junioren zorgen,
denkt De Boer. ,,Wy binne oan elkoar
weage. Ik tink dat eltse wedstriid
spannend wurde sil.’’

Winnaar Bart Helmholt landt in het zandbed van It Heidenskip. FOTO NIELS DE VRIES


