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Drie op een rij voor Holland in fierljeptweekamp
Van onze sportredactie

Polsbroekerdam | Ooit hadden de
fierljeppers van het Frysk Ljeppers
Boun (FLB) bijna patent op de zege bij
de jaarlijkse tweekamp. Maar zater-
dag toonden de Hollandse polsstok-
verspringers zich in Polsbroekerdam
alweer voor de derde keer op rij ster-
ker in de breedte. Met dik zeven me-
ter verschil in de totaalafstand (7,02)
moest Fryslân opnieuw haar verlies
nemen in de enige ‘interland’ die de
fierljepsport kent.

Eens per jaar is fierljeppen voor de
verandering een teamsport. Zo kon
het gebeuren dat de Friese afvaardi-
ging in Polsbroekerdam zaterdag

weliswaar weliswaar in drie van de
vijf categorieën van de tweekamp be-
slag legde op de eerste plaats, maar
overall toch wederom met ruim ver-
schil ten onder ging. ,,Jammer, al is
de tweekamp voor ons nog altijd niet
één van de grootste wedstrijden. Al
wordt het met al die nederlagen nu
wel een beetje een issue”, baalde
‘bondscoach’ Rients van der Wal uit
It Heidenskip.

Van der Wal zei ‘een beetje’, om-
dat de tweekamp binnen het Friese
kamp dus een ondergeschoven kind-
je is. De selectie was deze keer - in te-
genstelling tot vorig jaar - echter wel
op vrijwel volle oorlogssterkte. ,, Dus
er zijn geen excuses voor dit verlies”,
wist Van der Wal. ,,In mijn tijd won-
nen we vrijwel altijd. De Hollanders

koesteren mede daardoor nog steeds
heel sterk de wil om van ons te win-
nen. Maar nu - na drie nederlagen op
rij - hoop ik dat we er toch weer net
zoveel belang aanhechten als de Hol-
landers al jarenlangdoen.Want laten
weeerlijk zijn:wemoetenons inmid-
dels toch wel een beetje schamen.”

Woerdenaar Jaco de Groot was in
Polsbroekerdamdeenige die de twin-
tig meter-grens slechtte. Het Hol-
landse kanon van de senioren reikte
in zijn derde sprong tot 20,64. Zijn
traditionele Burgumer rivaal Bart
Helmholt bleef net als Erwin Timme-
rarends (Montfoort) op 19,73 meter
steken. Sytske Bokma uit Hindeloop-
en en Nard Brandsma (It Heidenskip)
completeerden de top vijf met res-
pectievelijk 19,56 en 19,34.

Klaske Nauta was namens Fryslân de
sterkste bij de vrouwen, maar wel-
licht had de ljepster uit IJlst nog ver-
der kunnen komen dan dewinnende
16,03 in haar tweede sprong als ze bij
de landing in het zand niet gebles-
seerdwas geraakt. Haar Hollandse te-
genstrevers Dymphie van Rooijen
(15,42) enWendyHelmes (14,87) kon-
den evenwel niet tippen aan Nauta.
Nederlands recordhouder Marrit van
der Wal uit It Heidenskip stelde dan
weer teleur met slechts 14,05 als bes-
te afstand.

Ondanks het verlies zullen vooral
Freark Kramer en Hessel Haanstra
een goed gevoel hebben overgehou-
den aan de tweekamp. Kramer
sprongmet19,03meter in zijn eerste
poging niet alleen het verst van het

hele juniorenveld, maar zette daar-
mee ook een nieuw persoonlijk re-
cord neer. De Heidenskipster sprong
nooit eerder over de negentien me-
ter. Hollanders Ricardo Faaij (18,99)
en Paul vanMeijeren (17,74)moesten
hun meerdere erkennen in Kramer.

Verder dan ooitVerder dan ooit
Ook Haanstra ljepte in Polsbroeker-
dam verder dan ooit. De Workumer
won de strijd bij de jongens met een
persoonlijk record van 17,21. Reinier
Overbeek (Benschop) en IJlster Wiet-
se Nauta hadden met 16,92 en 16,71
het nakijken. Bij de meisjes was Ben-
te Vlas uit Heeg de beste Friezin met
13,93. Fabiënne Overbeek en Judith
denHollander uit Benschop (14,80 en
13,98) bleven Vlas voor.


