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Hollanders winnen verregende Tweekamp
Telefonische speech ‘bondscoach’ Ate Westerhof helpt Friezen niet

EDWIN FISCHER

JAARSVELD – Friesland verloor
zaterdag in Jaarsveld de Twee-
kamp. Het jaarlijkse fierljepeve-
nement werd met 3.33 meter in
Hollands voordeel beslecht.

Zoals gebruikelijk vierden de Hol-
landse fierljeppers de winst in de
Tweekamp uitbundig. Met gezang,
het jonassen van coach Henry Hel-
mes en het spuiten van bubbel-
wijn werd duidelijk gemaakt dat
de door Foppe de Haan uitgereikte
wisselbeker weer een jaar in Hol-
lands bezit is. Vorig jaar won Fries-
land nog op de schansen van
Grijpskerk, het jaar ervoor zege-
vierde Holland in Vlist.

Of de zege in deze editie hele-
maal terecht naar de Hollanders
ging, trok de voormalig voetbal-
trainer van onder meer SC Heeren-
veen in twijfel. Althans, zo werd de
speech van de inwoner van Nes (B)
door sommige Hollanders uitge-
legd. De Haan verwees immers
fijntjes naar het feit dat vanwege
de regenval niet de hele wedstrijd
versprongen was. De vraag restte
wat enkele Friezen in die vierde en
laatste ronde nog recht hadden
kunnen zetten.

Er zat nog best wat rek in bij de
Friezen. Pluvius had er in eerste in-
stantie al voor gezorgd dat de
Tweekamp een uur later dan ge-
pland begon. Daarnaast waren er
enkele kleine onderbrekingen en
werd uiteindelijk de bui die om

kwart voor vijf aanving de onder-
linge krachtmeting fataal. De wed-
strijdleiders besloten dat het ge-
noeg geweest was en vonden dat
na bijna drie van de vier spring-
rondes een streep getrokken
moest worden.

Onder die streep kwam een
marge van 3.33 meter in Hollands
voordeel te staan. Wie naar de uit-
slagen keek, wist dat bij een volle-
dige wedstrijd de winst net zo goed
nog naar het Friese kamp had kun-
nen gaan. Nard Brandsma had im-
mers drie natsprongen achter zijn
naam staan. Met een keurige en
‘op safe’ gesprongen vierde po-
ging, wat de Heidenskipster zeker

een afstand van 18.50 meter op had
kunnen leveren, was de achter-
stand in een klap weggewerkt.

Toch vond Bart Helmholt de ne-
derlaag terecht. ,,It wie foar ús al
net in Twakamp. Der wie gjin be-
libbing, ús delegaasje wie net top.
Der bleaunen springers thús dy’t
net iens ôfsein ha. En dan, mei alle
respekt hear, moatte wy it fan jon-
ges as Erwin van der Heide ha. Dy
hat it poerbêst dien, dêr wol ik neat
fan sizze. Mar der binne wol bette-
re ljeppers.’’

Helmholt miste onder anderen
Rein van der Wal, Ysbrand Galama
en Thewis Hobma. De laatste be-
sloot zijn geblesseerde teen rust te

geven en fungeerde nu als coach.
Hij verving de afwezige ‘bonds-
coach’ Ate Westerhof. Toch was de
Sneker nog even coach, vertelde
Hobma. ,,Ate hat de ploech troch
de tillefoan tasprutsen. Hy koe sels
net mei, want hy fjochtet tsjin de
kanker, sa as hy it sels seit. Mar it
wie hiel moai dat hy der op dizze
wize dochs by wêze koe.’’

Het hielp niet. De verlate start
had invloed op de Friezen. Na één
ronde hadden de Hollanders al een
ruime voorsprong van meer dan14
meter genomen. In de tweede ron-
de stelden de Friese ljeppers, mede
door een redelijk herstel bij de ju-
nioren en een goed herstel bij de

jongens en vrouwen, orde op za-
ken. Het verschil werd terugge-
bracht naar 3.19 meter.

In een qua beleving vlakke ljep-
perij, ook de Hollanders waren
voor hun doen opmerkelijk rustig
wat betreft aanmoedigingen en
het vieren van prima afstanden,
leek de Friese ploeg zich op te ma-
ken voor een overname van de lei-
ding. Het weer speelde die opzet
parten.

,,Het voelt ook niet als een ge-
wonnen Tweekamp’’, vond de Hol-
landse topper Theo van Kooten.
,,We staan voor mijn gevoel slechts
voor, maar toch is de wedstrijd wel
al klaar.’’

Foppe de Haan reikt de wisselbeker uit aan de Hollandse coach Henry Helmes.

De voltallige Friese Tweekampploeg presenteert zich in Jaarsveld op de schans. FOTO’S REMON HELMES

Jaco de Groot noteerde met 19.01 meter de verste afstand van de dag.


