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Topklassers ontberen de topvorm
Door Edwin Fischer

BUITENPOST – Te veel topklassers zitten in een dip. Die conclusie
trok een driemaal nat springende fierljepper Bart Helmholt za-
terdag na een weinig enerverende twaalfde wedstrijd van het
seizoen. In Buitenpost trok Henk Schievink met 18,81meter aan
het langste eind. Tekenend was dat junior Jacob Scherjon met
zijn winnende 18,55, een mooi pr, de tweede afstand van de dag
noteerde.

,,It wurdt tiid dat wy topklassers wer
ris wat sjen litte, dat wy yn foarm kom-
me. Rein en Thewis hawwe woansdei
yn It Heidenskip wol in moaie wed-
striid ljept, mar hjoed is it ek mei dy
mannen net goed.’’ Bart Helmholt
sombert, kijkend naar de finale in Bui-
tenpost. Hij is helemaal van slag en
ziet dat het ook met de andere top-
klassers niet super gaat.

Een verklaring heeft niemand. Het
is gissen. Meest logisch is dat er in het
fierljeppen nog heel veel te leren valt
over pieken, periodiseren en dat
soort zaken. 

Omdat er in geen enkele sport drie
maanden lang top gepresteerd kan
worden. 

Een fierljepper traint zichzelf door-
gaans, zorgt dat hij bij de start van het

seizoen op en top fit is, maar valt na
een aantal wedstrijden ver terug.
Waar eigenlijk juist een opbouwende
prestatiecurve verwacht zou mogen
worden. En dus wordt er wellicht té fit
aan het seizoen begonnen.

,,Ik bin wol minder fit as by de start
fan it seizoen’’, geeft Henk Schievink
toe. ,,Ik kom no hast net mear oan trai-
nen ta en dus moat ik yn de wedstri-
den besykje om it ritme te finen. Ek
bin ik no yn de wedstriid dwaande om
de pols fierder te setten, wêr’t dat eins
yn in training moat. Mar ik ha de tiid
no net om mear te dwaan.’’

Het zorgt er voor dat hij in zijn eer-
ste sprong een behoorlijke 18,81 laat
noteren, maar het experimenteren be-
tekent dat die afstand ook zijn verste
blijft. En de winnende, omdat de rest
van de senioren ook aan het ‘zoeken’
is. Oane Galama springt drie keer nat,

Bart Helmholt volgt dat voorbeeld.
Opgeteld staat de Hurdegarypster nu
al op vijftien mislukte wedstrijdspron-
gen op rij.

Op 14 juni sprong de klassements-
leider in Burgum nog 19,51, daarna
was het brandhout. Helmholt: ,,Eins
ha ik noch mear sprongen ferprutst,
want dy 19,51 wie technysk ek hielen-

dal neat. Winsum (op 7 juni, red.) wie
de lêste lekkere wedstriid, dêrnei is it
begûn. It sit yn de oanrin of yn de yn-
sprong. Dan is it iene net goed en giet
it oare wol wer, dan is it wer krekt
oarsom. Ik nim tsjintwurdich acht
steltsjes klean mei nei de training en
kom hast mei alles wiet wer thús. Dat
seit alles.’’
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