
21 juli 2014, pag. 44

Koningssprong blijkt weinig waard

EDWIN FISCHER

De fierljeptoppers
hebben geen zin in
wedstrijd van
woensdag in Joure

weinig waard
Of de Koning van Burgum ook Fries
kampioen wordt? Welnee, zegt fierljep-
topper Bart Helmholt. Hij spreekt uit
ervaring.

De druiven waren zuur voor
Nard Brandsma. Hij
sprong zaterdagavond in
de voorronde bij het Ke-

ningsljeppen van Burgum een
prachtig persoonlijk record van
20.88 meter. De titel Kening ging
echter naar Thewis Hobma.

Diep van binnen vervloekte
Brandsma het systeem van het Ke-
ningsljeppen. In tegenstelling tot de
reguliere wedstrijden, waarin de ver-
ste afstand meegenomen wordt
naar de finale, begonnen de ljeppers
nu met een schone lei aan de laatste
drie beslissende sprongen.

Het betekende dat de 20.88 van
Brandsma wel de boeken in ging,
maar geen prijs opleverde.

,,Witst dat it systeem by it Ke-
ningsljeppen sa is, mar dochs hast de
smoar yn ast yn de foarronde sa fier
kaam bist. Normaal hie dit genôch
west foar de winst.’’

De sprong van Brandsma was wer-
kelijk prachtig. Eindelijk kwam een
sprong eens overeen met de plan-
nen in zijn hoofd. ,,Dit wie de perfek-
te sprong, de útsjitter. En ik hie it ge-
foel dat ik eins wol oer de 21 meter
koe.’’

Dat gevoel was juist. Brandsma
verzuimde de hand net bovenop de
polsstok te leggen en zo nog krachti-
ger uit te springen. ,,Dêr is noch wol
winst te heljen’’, zei Brandsma.

Hij keek toen met een scheef oog
naar Thewis Hobma. Die laatste was
uiteraard zeer in zijn nopjes met de
zege. Terecht, volgens Bart Helm-
holt. ,,Ast yn in finale twa kear oer de
tweintich springst, dan fertsjinnest
it ek om Kening te wurden.’’

De veelvraat uit Burgum kon zelf
geen potten breken. ,,It wie hielendal
neat. Ik moast fiersten tefolle wurkje
om in goeie sprong te meitsjen.’’

Waar dat bij een ervaren springer
als Helmholt nog wel een sprong
naar het droge oplevert, is een nat
pak oplopen voor heel veel andere
ljeppers meer regel dan uitzonde-

ring. Niermand kon een verklaring
geven, maar van de 123 gemaakte
sprongen in de diverse klassen in de
voorronde, eindigden er 60 in de wa-
terbak. Liefst 41 ljeppers presteerden
het om in de voorronde liefst drie
keer nat te springen.

Ook Thewis Hobma behoorde tot
de vele natspringers, maar sloeg in
de ternauwernood gehaalde finale
alsnog toe. Eerst sprong de Harlinger
20.42, om in zijn derde finalesprong
nog 20.68 te halen.

,,De winner fan it Keningsljeppen
wurdt oer it algemien ek Frysk kam-
pioen, net?’’, vroeg Hobma zich met
een grote lach op het gezicht af.

Concurrent Bart Helmholt wuifde
dat weg. ,,Ferline jier wûn Oane Gala-
ma it Keningsljeppen, mar doe pakte
ik de Fryske titel.’’

Helmholt maakte zich veel meer
zorgen over allerlei pijntjes. ,,Dêrom
bin ik der woansdei ek net by op De
Jouwer. Dat jildt trouwens foar alle
topklassers. Der komt echt net ien
fan ús. Wij sille ris sjen wat se dogge
mei de krityk.’’

De titel van Keninginne ging za-
terdag naar Marrit van der Wal. Zij
was in de voorronde al ijzersterk
door met een nieuw pr van 15.83 te
winnen. In de finale had ze genoeg
aan 14.80.

Ook de titel van prins was voor
een verrassende springer. Feike Stel-
lingwerf profiteerde van het feit dat
favoriet Jan Teade Nauta de finale
niet haalde. De Koudumer won met
16.49.

Koningssprong blijkt

Thewis Hobma maakt zich op voor zijn sprong. FOTO JILMER POSTMA


