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Droomstart, valse start; de
ene ljepper is de ander niet

H
Gerard Bos

Hetwas pas wedstrijd num-
mer twee van bijna dertig.
En dus zegt de ljepperij

van afgelopen zaterdag in Buiten-
post heus niet alles over het nog
lange seizoen. Maar wie voorbij de
voor sommige ljeppers goede en
voor anderen tegenvallende cijfers
kijkt, kan nu al een lichte tendens
ontdekken. Zoals, in positieve zin,
voor onder anderen Marrit van der
Wal, Alwin Fonk of Nard Brandsma.

Even hield menigeen in Buiten-
post zaterdag de adem in na de
tweede sprong van Van der Wal. Zou
de fierljepster uit It Heidenskip
geblesseerd zijn geraakt? Het ant-
woord luidde nee. Maar doordat ze
even bleef liggen in het zandbed,
was die vrees gerechtvaardigd. Het
leidde echter de aandacht af van
haar majestueuze sprong, goed voor
16,18 meter. Een toch niet alledaag-
se notering, getuige ook het feit dat
het meteen een nieuw schansrecord
in Buitenpost bleek te zijn.

Goed nieuws dus in de dames-
klasse, waar Van der Wal nu al aan-
toont klaar te zijn voor wat wel eens
een prachtige tweestrijd met Klaske
Nauta (IJlst) kan worden. De 16,18
meter van Van der Wal toont de
potentie voor dit seizoen. Maar
tevreden is ze nog allerminst. ,,Blij
met de zege, blij met de afstand. Dat
wel. Maar ik heb een hoger doel”,

klonk het vol vertrouwen na afloop.
Dat doel heet ‘zeventien meter’. Of
zoals Van der Wal het zonder met de
ogen te knipperen, zei: ,,Ik wil de
eerste fierljepster zijn die daar
voorbij gaat.”

Zo. Dat zijn nog eens uitspraken.
Want het Nederlands record voor
vrouwen staat op 16,91meter
(Dymphie van Rooijen). Van der Wal
wil het niet alleen verbeteren, ze
zou dat ook zómaar eens kunnen

Ik wil de eerste
fierljepster zijn die
verder springt dan
17 meter

gaan doen. De Fries recordhoudster
heeft nu 16,57 achter haar naam
staan. En de 16,18 in wat pas wed-
strijd twee was, riekt naar meer.

Zoals dat ook voor anderen geldt
die in Buitenpost lieten zien goed
uit de startblokken te komen. Wat
te denken van Alwin Fonk? De Bur-
gumer, weer volop bezig met fier-
ljeppen, liet zien waarom hij in de
topklasse een zogeheten dark horse is
dit seizoen. Want ondanks een
blessure kwam hij tot 19,43 meter.
,,Ontstoken teen”, luidde zijn diag-
nose na afloop. ,,Ik kwam daarom
naar deze wedstrijd om alleen maar

even een afstand voor het klasse-
ment neer te zetten.” Een zeventien-
meternotering was waar Fonk naar
eigen zeggen aan dacht. ,,Daar ging
ik voor. Blijkt het ineens zo’n af-
stand te worden. Prima, zo.”

Fonk meldde zich af voor de
finale, zoals ook Nard Brandsma dat
deed. De Heidenskipster was de
grote winnaar van de dag, want hij
sprong maar liefst 20,34 meter.
Goed voor de dagzege, goed ook
voor de leiderstrui. Dat gegeven,
plus goede prestaties van bijvoor-
beeld Niels Koetsier (19,15) en The-
wis Hobma (19,55) bewijst dat bij de
seizoenstart de top al breed is.

De zaterdag aan zijn enkel ge-
blesseerd geraakte Hannes Scherjon
daargelaten, zal Ysbrand Galama er
vermoedelijk later dit seizoen van-
uit de tweede klasse ook weer bij
komen. Dan is er met Oane Galama
(vorige week winnaar in Burgum,
ditmaal niet in finale met 18.37) en
Bart Helmholt (,,Ik zit met mijn
aanloop te knoeien”) een prachtige
groep topljeppers.

Tot de andere winnaars zaterdag
in Buitenpost behoorden Sytse Bok-
ma (19,45 bij de junioren, nieuw pr),
Hessel Haanstra (jongens, 15,25) en
Sigrid Bokma (meisjes, 14.00). Wat
het zegt? Heus, nog niet alles, nee.
Maar wat je uit uitslagen en afstan-
den in de beginfase van het seizoen
al wel mag afleiden, is dat het fierl-
jepjaar in 2015 wel eens spannender
kan worden door een brede top dan
menigeen zal hebben gedacht.
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