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Toppers kleuren het fierljeppen
Met maar liefst zestien afmeldingen dreigde voor de derde wedstrijd in de Pollepleats Nationale Com-
petitie een sportief drama. Gelukkig stonden de toppers van het vaderlandse fierljeppen op.
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Niemand die last van de zon
of wind had, zaterdag-
avond op het prachtige
schansencomplex van

Grijpskerk. Het terrein nodigde me-
de dankzij het heerlijke zomerweer
uit tot imposante prestaties. Die
werden, enkele topklassers en junio-
ren uitgezonderd, te weinig gele-
verd. De dames en meisjes, die in de-
ze speciale reeks van fierljepwed-
strijden samen op de kleine schans
opereren, stelden teleur.

Met 15,24 meter bleef winnares
Dymphie van Rooijen ver bij haar
persoonlijk record (17,14 meter) van-
daan. De ljepster uit Harmelen
sprong slechts twee geldige afstan-
den, wat ook veel over de tegenstand
zei. De verwachte concurrentie van
Marrit van der Wal en Klaske Nauta
bleef uit. Van der Wal (It Heidenskip)
staakte de strijd voortijdig vanwege
een lichte blessure en Nauta sprong
niet verder dan 14,75 meter, nog wel
goed voor de tweede plaats.

Het grote aantal afzeggingen wek-
te overigens nauwelijks verbazing.
Vrijdag ljepten de eersteklassers im-
mers de ingelaste wedstrijd in Bui-
tenpost en met het oog op de belang-
rijkste wedstrijden – het FK en NK –
werd de vrees voor overbelasting
breed gedragen. Begrijpelijk, maar
jammer voor de competitie. Geluk-
kig gaven bij de senioren de Friese
cracks én de Hollandse topper Jaco
de Groot wel acte de présence.

Hun aanwezigheid redde de derde
editie van de nationale competitie
die vorig seizoen van start ging en
qua opzet, ondanks de vele afmel-
dingen, best bevalt. Want wat is er
mooier dan de beste fierljeppers van
het land tegen elkaar te laten strij-
den? Bart Helmholt, de vedette van
het fierljeppen, pleit wel vaker voor
de invoering van een extra, volwaar-
dige competitie, naast de huidige

Friese ROC Friese Poort competitie.
,,In soarte fan Champions League”,
noemde Helmholt dat zaterdag.

De verkorte versie van het kampi-
oenenbal, vier wedstrijden in totaal,
leverde aldus bij de senioren vol-
doende spektakel op. Oane Galama
zette meteen de toon met een mach-
tige openingssprong van 20,49 me-
ter. Later in de reguliere wedstrijd

sprong hij nog 20,50 meter. ,,Ik hie
hjoed it gefoel dat ik in Nederlânsk
rekord ljeppe soe. Ik fielde my goed”,
zei Galama na afloop. Maar dat re-
cord van 21,55 meter, vorig jaar ge-
sprongen, bleef in handen van Bart
Helmholt. De 32-jarige Burgumer re-
ageerde geprikkeld: ,,Oane praat wol
faker oer dat rekord. It wurdt no ris
tiid dat er syn wurden in kear wier

makket, of net.”
Galama werd in Grijpskerk op de

huid gezeten door Helmholt, die
met 20,55 meter (en drie 19-meter-
sprongen) lang aan de leiding ging.
Jaco de Groot benaderde hem (20,33
meter), maar zag ook dat de strijd
vooral tussen zijn Friese rivalen
ging. De Groot grapte: ,,Het is jam-
mer dat ik volgende week het Hol-

lands kampioenschap moet sprin-
gen. Ik was graag komen kijken bij
het FK.” Galama leek verslagen,
maar deed de wedstrijd in de finale,
in de allerlaatste sprong, kantelen.
De klassementsleider brulde woest
toen het scorebord het resultaat
toonde: 20,83 meter. Nog geen na-
tionaal record, maar het seizoen is
nog niet voorbij…

Oane Galama eiste de winst op in Grijpskerk. FOTO JILMER POSTMA


