
Schievink dupeert zichzelf met te korte pols
Door Friso Annema

BUITENPOST - Acht dagen na de
opening van het nieuwe fierl-
jepseizoen werd in Buitenpost
tijdens de eerste (mooie) zo-
meravondwedstrijd stevig ge-
streden. Het niveau van de ope-
ningswedstrijd werd echter bij
lange na niet gehaald. Bart
Helmholt sprong wederom een
mooie 18-meter en Henk Schie-
vink - nog steeds op zoek naar
een 19-metersprong met een
aluminium polsstok - had een
slechte dag nadat hij zijn eerste
drie sprongen met een te korte
polsstok naar de overkant
zweefde.

De grote verrassing was echter
Jelle Douwe de Vries die in de fi-
nale van de jongens A een
nieuw persoonlijk record neer-

zette met een perfecte sprong
van 16,10 meter. Dat was 7 cen-
timeter verder dan de 16,03 die
achter zijn naam stond. Een af-
stand die bij de junioren A door
de afwezigheid van drie top-
pers niet overbrugd werd.

Voor Bart Helmholt betekende
zijn sprong van 18,62 meter de
tweede overwinning van het
seizoen. ,,Ik hie net tocht dat it
seizoen foar my sa goed begjin-
ne soe. De 18-metersprongen
falle gewoan hiel maklik”, aldus
Bart Helmholt.

,,Ik bin oan it begjin fan febre-
waris al begûn mei hiel fanatyk
trainen. En wa wit, as ik dat
strakke trainingsskema fêst wit
te hâlden, dan kin ik miskien
wol it hiele seizoen dizze sterke
sprongen delsette”, aldus Bart
Helmholt.

Voor Henk Schievink liep het
gisteravond iets minder floris-
sant. Een te korte polsstok
zorgde ervoor dat hij niet de
winnende afstand kon neerzet-
ten, laat staan een 19-meter-
sprong. ,,Ik bin hartstikke ûnte-
freden oer it resultaat fan
hjoed, hielendal sjoen it feit dat
it oan in ‘technyske’ fout leit. Ik
mei bliid wêze dat dizze wed-
striid gjin Frysk kampioenskip
wie, want dan hie it in ‘mis-
kleun’ mei grutte gefolgen
west”, aldus Henk Schievink.
Na twee wedstrijden is de top
van het klassement van de seni-
oren verdeeld in fierljeppers
met een polsstok van carbon en
ljeppers met een polsstok van
aluminium. ,,Ik fyn dat it folle
makliker giet mei in pols fan
karbon. Do moatst dyn technyk
wat oanpasse, mar foar de rest

ha ik gjin probleem mei de oers-
keakeling”, zei Helmholt.

Heel anders wordt hierover ge-
dacht door Henk Schievink: ,,De
earste 19-metersprong is delset
mei in aluminium polsstôk, dus
dat moat te dwaan wêze. Ik fyn
dat dy polsen fan karbon in
helpstik binne en ik wol dizze
sport útfiere sa at dy foarhinne
betocht is: sûnder helpstikken.
Miskien ha ik der sels wol foar-
diel fan, omdat eltsenien noch
traint op stôkken fan alumini-
um en ik ien fan de pear mins-
ken bin dy’t tidens de wedstri-
den net oer hoecht te skeakelj-
en.”
Niet alleen bij de senioren werd
heftige strijd geleverd voor de
winst. Bij de dames waren de
slechte sprongen van zaterdag
in een klap vergeten na de

mooie 13-metersprong van Jan-
neke Noordmans. Bij de jon-
gens werd iedere sprong beter
en met 15,16 meter kwam
Sjoerd Hobma als winnaar uit
de bus. Jelle Douwe de Vries
moest in de finale nog even la-
ten zien dat Hobma niet in zijn
eentje de top van de jongens A
vormt. Met een geweldige
sprong van 16,10 meter won hij
de finale.
Bij de junioren A misten de drie
toppers (Thomas Helmholt, Ja-
cob Scherjon en Hannes Scher-
jon) de wedstrijd in Buitenpost.
Ze kochten al tijden terug kaart-
jes voor het concert van Metal-
lica en gaven absoluut de voor-
keur aan het luidruchtige be-
zoekje aan het Gelredome. Piet
Scherjon profiteerde. Hij won
met een afstand van 15,93 me-
ter.


