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De Groot op de valreep langs Scherjon
In een spannende seniorenfinale van de
Nationale Fierljep Manifestatie (NFM)
sprongen gisteren vijf van de acht ljeppers
over de twintig meter. Jaco de Groot was
met 20.77 de beste en greep de titel. Friese
zeges waren er bij de junioren en meisjes.

Mark Vallinga

It Heidenskip | Eigenlijk zou de 29e
editie van de NFM zaterdagavond al
plaatsvinden, maar toen waren zo-
merse regenbuien spelbreker. Nood-
gedwongenwerdbeslotenomdewed-
strijdenmet eendaguit te stellen.Gis-
termiddagwaren de omstandigheden
- wind en een enkel buitje - nog steeds
niet ideaal, maar tijdens de finales
scheen de zon. De vele toeschouwers
werden getrakteerd op een aantal
prachtige sprongenendito afstanden.

Na afloopklonkhetWilhelmus en
mocht Jaco de Groot samen met de
andere prijswinnaars het erepodium
betreden. ,,Eenmooi moment hoor”,
vertelde de uit Woerden afkomstige
springermet eengroteglimlach. ,,Dit
is wel een wedstrijd waar ik altijd
naaruitkijk.De sfeer is hier altijd fan-
tastisch en de saamhorigheid is
groot. Het was voor mij alleen wel
een lastige wedstrijd, waarin ik voor-
al in technisch opzicht niet goed heb
gesprongen. Ookmijn laatste sprong
was niet helemaal zoals ik dat wilde.
Ik ging een beetje scheef, moest wat
corrigeren en kon net niet tot het uit-
einde klimmen. Gelukkig was 20.77
voldoende voor de winst, maar het
werd nog behoorlijk spannend.”

De Groot voelde voorafgaand aan
zijn sprong de druk toenemen toen
Hannes Scherjon met 20.54 een uit-
stekende afstand op het scorebord
had gezet. Het was een persoonlijk
record voor de man uit Noardbur-
gum en daar had het publiek een
groot applaus voor over. De Groot:
,,Toen dacht ikwel even ‘het zal toch

niet weer?’ Ik ben bij de junioren al
drie keer verslagen door Hannes.
Maar nu ging ik er alsnog overheen.
Fantastisch natuurlijk. Zeker ook
omdat ik goed in vormbenen tijdens
de laatste twee wedstrijden verder
dan 21 heb gesprongen. Dan valt
20.77 misschien een beetje tegen,
maar de winst vergoedt veel.”

Na zijn sprong was het nog even
billenknijpen voor De Groot. Er
moesten nog vier ljeppers springen,
maarniemandwist ‘zijn’ 20.77 te ver-
beteren.Ook routinier BartHelmholt
niet, die gisteren zijn wedstrijdren-
tree maakte. De Burgumer besloot
vorig jaar te stoppenmet fierljeppen,
maar maakte voor de NFM graag een
uitzondering. ,,Dit voelt voor mij
echt als een uitje en ik heb genoten
van deze finale. Ik had goede hoop
om nog over de twintig meter te
gaan,maar dat is uiteindelijk niet ge-
lukt. Jammer, maar ik ben allang blij
dat ikmeemochtdoenaande finale.”

BekkenBekken
Helmholt kampt met klachten aan
zijn bekken en heeft daardoor nau-
welijks kunnen trainen de afgelo-
pen tijd.Maar op routine en ervaring
bleek hij nog altijd goedmee te kun-
nen. ,,Ik kon maximaal één keer per
week springen en eigenlijk was zelfs
dat al teveel. Er was mij voorspeld
dat ik überhaupt niet mee zou kun-
nen doen, dus daarom vind ik het
fantastisch dat ik toch nog bij laatste
acht ben gekomen”, zei Helmholt,
die met een afstand van 18.49 zijn
beste sprong noteerde. ,,Waar-
schijnlijk blijft het ook niet bij deze
ene keer op de NFM. Voorlopig was
dit mijn laatste sprong, maar vol-

gend jaar ga ik zekerweer trainen en
hoop ik te kunnen vlammen.”
Met Hannes Scherjon (zilver) en Ys-
brand Galama (brons) stonden er uit-
eindelijk toch nog twee Friezen naast
De Groot op het erepodium. Bij de da-
mes ging de winst voor de vierde keer
naarWendy Helmes (16.44meter). Ak-
ke Talsma uit Kollum moest met een
sprong van 14.73 genoegen nemen
met de derde plaats. Sigrid Bokma
zorgdewelvoorFries succes: zijwasbij
de meisjes voor de tweede keer op rij
de sterkste. Tijdenshaar laatste sprong
noteerde Bokma 14.31 en dat was vol-
doende voor de eindzege. Mare Dijk-

stra eindigde uiteindelijk als derde.
Freark Kramer uit It Heidenskip ver-
overde op eigen bodemde titel bij de
junioren. Met een afstand van 17.77
meter was hij de beste in een span-
nende strijd met de concurrentie.
Het grootste applaus van de middag
viel Reinier Overbeek ten deel. De
springer uit het Utrechtse Benschop
klomhoog in de stok, die daarna ook
nog eens kaarsrecht naar de over-
kant zwaaide. Met een afstand van
19.81 verbeterde hij het Nederlands
record bij de jongens. Bovendien zet-
te hij ook het NFM-record én het
schansrecord op zijn naam.

Ik had goede hoop
om nog over de
twintig meter te
gaan, maar dat is
uiteindelijk niet
gelukt. Jammer
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