
Ljeppers leveren wanprestatie op tweekamp 
Door Edwin Fischer 

IT HEIDENSKIP - Waren bij de 

eerste ontmoeting van de tweekamp 

kamp tussen de polsstokverspringers 

springers van Holland en de 

fierljeppers van Friesland nog 
woorden als 

’saai’ 
en langdradig’ 

dig’ 
van toepassing zaterdag 

dekten deze kreten in It Heidenskip 

denskip tijdens de tweede 
ontmoeting 

moeting in de verste verte de 
lading 

ding niet Maar liefst drieºneenhalf 

half uur lang maakten de ljeppers 

pers er een wanvertoning van 
met slechts een heel enkele uitschieter 

schieter 

De opvallendste positieve prestatie 

tatie werd door een Hollander 

neergezet Jarno Knijff enkele 

weken geleden tijdens de NFM 
ook al sterk op dezelfde 

schansen 

sen slaagde er zelfs in om een 

nieuw jongensrecord van de 

Polsstokbond Holland te springen 

gen De meters zetten eerst 

16 op het bord bij nameting 
- gebruikelijk bij een nieuw 

bondsrecord - bleek het zelfs 

16 meter te zijn Hij 
verbeterde 

de daarmee zijn eigen record 

met maar liefst 42 centimeter 

De Friese topper Piet Scherjon 

die dit jaar al 16 ljepte keek 

toch even raar op toen zijn 
grote 

te concurrent voor het nationaal 

naal kampioenschap van volgende 

gende week hem weer de baas 

was �Hy die it wer yn de leste 

sprong Ik moat mar hoopje dat 

ik nije wike nei him springe mei 

Mar ik bin net echt skrokken 

En ach ik ha al in grutte titel en 

wy sjogge wol oft der yn Jaarsveld 

veld noch len by komt 

Net als bij de jongens die in de 

breedte als enige categorie een 

wedstrijd van redelijk niveau 

draaiden stond ook de wed- wedstrijd 

strijd van de dames alvast in 

het teken van het naderende 
NK Van een topwedstrijd was 
geen sprake Integendeel de afstanden 

standen die neergezet werden 
waren vooral aan Friese zijde 

beneden peil De Hollandse 
vrouwen verbeterden zich in 

totaal iets ten opzichte van de 

eerste tweekampwedstrijd 
49 om 49 maar de Friezen 
sprongen zelfs twee meter minder 

der dan eerder in Polsbroekerdam 

dam 50 tegen 52 

Bij de junioren was het helemaal 

maal huilen met de pet op De 

Hollandse bond had helemaal 

geen afvaardiging en dat werkte 
uiterst demotiverend op de 

Friezen Slechts Reinder Steenbeek 

beek die de wedstrijd met een 

nieuw persoonlijk record van 

16 won haalde een voldoende 

de De rest inclusief de drie 

keer natspringende Bart Helmholt 

holt scoorde ver onder de 

maat 

�It wie hielendal neat Ik wie totaal 

taal net motifeard Der wiene 

gjin Hollanders it gong net om 

in deititel en it klassemint seit 

my ek neat mear Wol skande 
want it wie sa’n moaie wike aldus 

dus Bart Helmholt die dinsdag 
met een sprong van 18 voor 

het eerst de achttienmetergrens 

grens passeerde �Dat wie sa 

machtich benammen omdat ik 

der krekt yn slagge bin om foar 

myn njoggentjinde oer dy 
achttjin 

tjin te gean Se sizze ommers 
dat je elk jier mei dyn leeftiid 

meispringe moatst dan bist in 

grutte ljepper En dat ha ik dien 

want ik bin juster njoggentjin 

wurden 

Klaas Haanstra zit nog altijd op 

die afstand te wachten Zaterdag 

dag was de lange Workumer er 
dicht bij maar de uiterst lastige 

ge tegenwind noopte hem en alle 

le andere ljeppers om de pols 

veel dichter bij de schans te 

zetten �Ik hie him 25 sintimeter 

ter tichter by stean en soest 

stelle kinne dat ik oars wol 

achttjin meter helle hie 

Nu bleef hij op 17 steken en 

was daarmee tevens winnaar 

van de senioren Belangrijker 

voor hem was evenwel dat 

Marcel Nijboer slechts tot 

16 kwam en zich niet verbeterde 

terde in het klassement Haanstra 

stra deed dat wel en zelfs zodanig 

nig dat Nijboer de schoongewassen 

wassen pompeblŒdenshirtjes 

vanavond bij de een na laatste 

klassementswedstrijd van dit 

seizoen in Grijpskerk weer aan 

de Fries recordhouder mag geven 

ven 

�It is ferskriklik spannend en de 

striid om de trui is noch net beslikke 

slikke Natuerlik hat Marcel 

noch alle kans want hy hat in 

mindere skrapöfstan as my 
mar ik sil der alles oan dwaan 

om dochs winner fan it 
klassement 

ment te wurden aldus Klaas 

Haanstra Hij zorgde met zijn 

keurige 17 een van de weinige 

ge geslaagde senior-sprongen 

in ieder geval voor een ruime 

tweekampzege 

De Friese senioren scoorden 

dit keer 131 meter tegen 

124 meter voor de Hollanders 

ders Dat bracht de eindstand 

van de tweede wedstrijd op 
360 tegen 344 in Fries 

voordeel Opgeteld bij de uitslag 

slag van de eerste wedstrijd 

was het Friese ljeppen de Hollanders 

landers met 23 meter de 

baas to oveiricht vm de *«» ta tt Heldei 

weid gehouden 
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