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Door Edwin Fischer 

BURGUM - Dat een serieuze 

ze benadering van het fierljeppen 

jeppen al vroeg in het seizoen 

zoen resultaat oplevert 

werd zaterdag in Burgum 
tijdens de zevende wedstrijd 

strijd van deze jaargang 
duidelijk Al in januari begon 

gon een fanatieke groep 
Burgumers met de voorbereiding 

reiding en de eerste vruchten 

ten konden nu al geplukt 

worden Junior Bart Helmholt 

holt ljepte met 17 meter 
een nieuw persoonlijk record 

cord en zette de verste afstand 

stand van de hele avond 
neer Piet Scherjon pas 

veertien jaar won afgetekend 

kend bij de jongens met 

een fantastische 15 meter 

ter en is op weg naar de 

zestien meter 

Grote man achter het succes 

van de fierljeppers van de afdeling 

ling Burgum is Hildebrand Leistra 

stra De Veenwouder zelf nog 
niet zo lang geleden een ver- verdienstelijk 

dienstelijk ljepper is sinds het 

beºindigen van zijn actieve carriŁre 

riŁre trainer van de Burgumers 
en heeft behoorlijk succes 

�Wy binne al yn jannewaris begun 

gun mei trainings Oant april ha 

wy op’e sprint de öfset en op 
kracht traind Healwei april binne 

ne wy al oer it wetter begun Dy 

training hat in fertuten dien 

eins binne de measten fan üs al 

fanöf it begjin goed yn foarm 

aldus Hildebrand Leistra 

Hij doelt dan met name op de 

jongens en junioren want de 

Burgumer senioren - in casu de 

topklassers Remco Veenstra en 
Henk Schievink - hebben de 

training eigenlijk pas aan het 

begin van het wedstrijdseizoen 
opgepakt Bart Helmholt was 

de eerste exponent van de Burgumer 

gumer methode Al in de eerste 

wedstrijd liet hij 16 noteren 
om in de vijfde wedstrijd zijn 

persoonlijk record op 17 te 

zetten 

De 16 van afgelopen donderdag 

dag in Buitenpost was een klein 

dipje die zaterdag met een 

fraaie 17 werd weggewerkt 
�It wie noch gjin achttjin meter 

mar dat komt noch wol Ik bin 

dik tefreden mei dit pr Ik ha it 

Burgumer pubiyk sjen litten dat 
ik de beste Ijepper bin Dat bedoel 

doel ik net arrogant mar dat is 

gewoan myn motifaasje aldus 

Bart Helmholt 

In zijn kielzog kwam zaterdag 
Ale Hoekstra Hij zette een 

knappe 17 meter op het 

bord maar moest daarna lijdzaam 

zaam toezien hoe zijn clubgenoot 

noot alsnog de dagwinst naar 
zich toetrok Een derde Burgumer 

mer die de aandacht naar zich 

toetrok was Piet Scherjon De 

pas veertienjarige Ijepper 

sprong een puike wedstrijd In 

de voorronde bouwde hij via 

14 14 en 14 aan een gedegen 

degen reeks om die in de finale 

met een fantastisch persoonlijk 

record van 15 te bekronen 

�Ik tocht earst dat it neat wurde 
soe Ik stie stil en tocht oan loslitten 

litten mar die dochs noch in 

slach Dat wie myn gelok want 

doe gie ik dochs noch oer it 

deade punt hinne Mar foar mysels 

sels is it gjin ferrassing dat ik 

dizze öfstan delsetten ha Zijn 

trainer bevestigt dat �Piet hat 

op de training al oer de sechtjin 

sprongen Hy mei noch twa jier 

by de jonges springen en ik tink 

dat hy it Nederlansk rekord 

(16 van Ben Helmholt EF 

ferbetterje kin aldus Hildebrand 

brand Leistra 

Werden bij de jongens en junioren 

ren knappe prestaties geleverd 
de dames deden daar niet voor 
onder Vooral klassementsleider 

der Jantina de Vreeze-Van der 
Wal en Antke van der Wal maakten 

ten er een prachtige wedstrijd 

van De eerste opende met 

13 zag haar opponente met 

13 als beste de finale ingaan 

maar leek in de laatste sprong 
met 14 de dagtitel te grijpen 

Antke van der Wal eindigde 

echter met de beste afstand 

van het seizoen 14 meter 

Tussen al dat fraaie fierljepgeweld 

weld vielen de senioren fors tegen 

gen �Wy ha hjoed as senioaren 
gjin beste wedstriid öflevere 

oordeelde winnaar Klaas Haanstra 

stra terecht Zijn winnende 

sprong van 17 was redelijk 

maar voor Burgumer begrippen 

pen simpelweg te weinig �It 

moat hjir gewoan fierder dat is 

düdlik 

Jantina de Vreeze-van der Wal leek in Burgum te gaan winnen maar Antke van der Wal troefde haar in 
de laatste sprong af Foto LC Janssen 


