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IJlst - Hoewel de omstandigheden, nau-
welijks wind en welkome zonnestralen
op de schansen, toch redelijk goed wa-
ren ljepten de topklassers gisteravond
over de hele linie matig. Geen sprong
over de 18 meter, veel natte pakken en
de klasbak van het seizoen tot nu toe,
Bart Helmholt, haalde niet eens de fina-
le. Bedroevend werd het niet omdat
Nard Brandsma bij de jongens en Han-
nes Scherjon bij de junioren uitblonken.

Het is dat de indelingen van de verschil-
lende klassen in de ljepperij strikt leef-
tijdsgebonden zijn en Hannes Scherjon
eerst alle records van de junioren in
handen wil hebben maar eigenlijk had
hij natuurlijk allang bij de topklasse (se-

nioren) moeten springen. Scherjon was
gisteravond in IJlst met een sprong van
18,32 meter oppermachtig bij de junio-
ren en hield de topklassers ruim achter
zich. Bonus: de uitsprong bij zijn win-
nende oversteek was krachtig en van
pure schoonheid.
Scherjon is onmiskenbaar de man met
de meest gave uitsprong, maar over de
andere onderdelen was hij ook best te-
vreden. ,,Alles kloppet op dit momint. Ik
win yn dizze klasse sintimeters by de
oanrin, yn de klim en by de útsprong.
Mar de grutte foarm moat noch komme.
At ik dy te pakken ha dan is eltse sprong
goed.” Of er dit seizoen al een 19-meter-
sprong in zit? ,,Jawol”, antwoordde
Scherjon resoluut.
Met de grote vorm zat het bij Bart Helm-

holt al weken goed. Hij won vijf van de
zes wedstrijden en sprong als eerste
Fries over de 19 meter. Gisteravond
kwam de klad er een klein beetje in.
Helmholt haalde eerst een nat pak,
sprong vervolgens te scheef en kwam in
zijn derde poging niet verder dan 15,92
meter. En dus geen plek in de finale.

Thewis Hobma uit Oosthem ging met
17,34 meter als eerste de finale in maar
moest later zijn meerdere erkennen in
Anne Galama. Hij landde in zijn laatste
sprong acht centimeter verder in het
zandbed. Na zijn tweelingbroer Ysbrand
was hij in zeven wedstrijden pas de
tweede man dit seizoen die Helmholt
versloeg.
,,Eins wie net ien goed hjoed, miskien

omdat it doch in bytsje kâld oanfielde. Ik
siet wol tsjin in goeie sprong oan, mar
kaam faak skeef oer. In dizze lêste
sprong kloppe einliks alles”, aldus Gala-
ma.
Ook bij de jongens, waar de laatste tijd
nogal wat persoonlijk records verbro-
ken werden, was het niveau niet dave-
rend hoog. Alleen de zestien jarige Nard
Brandsma uit It Heidenskip schoot uit
zijn slof. Hij won met een afstand van
16,06.
Brandsma komt niet uit een fierljepfami-
lie en springt ook nog maar sinds twee
jaar. ,,Ik bin der eins by tafal yn rôle. It is
no noch leuk, omdat it noch eltse kear
better giet. Ik hoopje by de jonges dan
ek fier te kommen, mar op myn tritich-
ste fierljep ik al lang net mear.”


