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Finalisten Red Bull Fierste Ljepper zijn bekend
DOOR REMON HELMES
Tijdens de tweede kwalificatiewedstrijd van Red Bull
Fierste Ljepper vrijdagavond 5 augustus in het Friese
Bergum is het Jaco de Groot (Woerden) gelukt een
nieuw seizoensrecord op zijn naam te schrijven. Met
een sprong van 20.72 meter heeft hij bewezen dat zijn
vorm aan het terugkeren is.
Bij de dames won Wendy
Helmes (IJsselstein) met een
sprong van 15.39 meter. Junior Rian Baas (Oudewater)
maakte een prachtige sprong
van 18.79 en plaatste zich als
5e springer en ook Niels
Koetsier (Waddinxveen) had
een topavond. Met een nieuw
pr van 18.41 nam hij de 7e
plaats in tussen het rijtje Hollandse en Friese topspringers.
De meeste Hollandse en Friese topspringers vanaf 16 jaar
hadden zich voor deze wedstrijd opgegeven, degenen die
de verste sprong maakten
hebben recht op deelname
aan de tweede editie van Red
Bull Fierste Ljepper. Vorig
jaar was het een groot succes
bij de Munt in Utrecht. Tijdens de wedstrijd in Burgum
werd de definitieve locatie
bekendgemaakt.
Op 10 september nemen 15
heren en 8 dames het tegen
elkaar op in de finale van
Red Bull Fierste Ljepper die
plaatsvindt voor de Amersfoortse Koppelpoort. Dit jaar
wordt er nog een extra uitdaging toegevoegd. Naast een
langere polsstok, dieper water en een hogere schans
wordt dit jaar het zandbed

verplaatst, waardoor tijdens
de wedstrijd het water breder
wordt gemaakt. Dit vergroot
de uitdaging, maar daardoor
ook de kans op de gevreesde
natsprong.

De finalisten
Heren
1. Jaco de Groot (20.72)
2. Hannes Scherjon (19.35)
3. Bart Helmholt (19.29)
4. Ysbrand Galama (18.91)
5. Rian Baas (18.79)
6. Henk Schievink (18.62)
7. Niels Koetsier (18.41)
8. Age Hulder (18.28)
9. Theo van Kooten (18.28)
10. Alwin Fonk (18.22)
11. Pieter Verweij (17.98)
12. W. v. Amerongen (17.95)
13. Thomas Helmholt (17.70)
14. Erik Bos (17.67)
15. Sjouke Koen (17.47)
Dames
1. Wendy Helmes (15.39)
2. Dymph. v. Rooijen (14.09)
3. Grytsje Abma (13.75)
4. Car. den Hartogh (13.66)
5. Anna Jet Leyenaar (13.40)
6. Jessica Snoek (13.25)
7. Anneke Broersma (12.70)
8. Sybrich Vlas (12.68)

Niels Koetsier (Waddinxveen) sprong een fraai pr tijdens de kwalificaties. (Foto: Remon Helmes)

Ook in Vlist werd nog wel wat gesprongen
DOOR REMON HELMES
De wedstrijd om de Vlister Bokaal werd afgelopen zaterdag afgelast in verband met de regen, op woensdag 3
augustus is op de accommodatie in Vlist nog wel een
wedstrijd gesprongen.
Tijdens deze doordeweekse
wedstrijd heeft Jaco de
Groot (Woerden) bij de Senioren Topklasse laten zien
dat hij nog altijd erg ver kan
springen. Na een aantal mindere weken had hij een paar
prachtige sprongen van

Rian Baas (Oudewater).

20.28 meter en 20.02 meter.
In de finale sprong Jan-Willem de Groot (Kamerik) een
nieuw persoonlijk record
van 19.29. Theo van Kooten
(Haastrecht) wist een prachtige 19.14 neer te zetten op
het scorebord, dit had spec-

taculaire afstand kunnen
worden, omdat hij een misgreep had bij het afzetten
voor de uitsprong.
De Dames Topklasse springers maakten er nog een
spannende strijd van. In de
voorronde spong Dymphie
van Rooijen (IJsselstein) een
mooie afstand van 14.70 meter en ging daarmee aan kop.
Wendy Helmes (IJsselstein)
volgde met 14.17 meter. In
de finaleronde sprong Wendy 15.16 meter en Dymphie
ging daar in de allerlaatste
sprong weer net overheen
met een sprong van 15.22.
Daarmee won ze de wedstrijd. Carina den Hartogh
(Woerden) eindigde met
13.70 op de derde plaats.
Bij de Junioren Topklasse is
Rian Baas (Oudewater) in
uitstekende vorm. Hij zet in
de eerste ronde al een afstand neer van 17.94 meter,
gevolgd door Wilco van
Amerongen (Benschop) met
17.24. In de finale sprong
Rian nog 18.43 meter en
won daarmee de wedstrijd.
Anthony Lekkerkerker (IJsselstein) sprong in de finale
met 17.24 dezelfde afstand
als Wilco, omdat zijn tweede
afstand 1 cm minder is dan
die van Wilco werd Anthony
uiteindelijk derde.
Met maar vier deelnemers
bij de Jongens Topklasse
nam Pim Hoogendoorn (Linschoten) de leiding met een
mooie sprong van 15.21 meter, maar ook hij wist Erwin

Dymphie van Rooijen uit IJsselstein. (Foto's: Remon Helmes)
Timmerarends (Montfoort)
niet te verslaan. Erwin blijft
dit seizoen onklopbaar, ditmaal met een afstand van

15.66. Derde werd Ricardo
Faaij (Haastrecht) met
12.49.
Verdere uitslagen van deze

wedstrijd en de wedstrijd
van de 2e klasse en jeugd is
te vinden op de website
www.pbholland.com.

