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IT HEIDENSKIP - Rients van der Wal was
gisteravond wellicht de meest trotse
fierljepper die op het terrein van fierl-
jepvereniging It Heidenskip rondliep.
Niet omdat hij als senior A als beste de
finale in was gegaan en uiteindelijk de
dagtitel niet pakte. Maar wel omdat hij
als voorzitter van de afdeling op ‘zijn’
schansen de beste fierljepwedstrijd
ooit beleefde. Twee nationale records,
twee Friese records, vijf schansre-
cords, elf persoonlijke records en drie
sprongen over de 19 meter en vijf 18-
metersprongen was de uitkomst van
wat begon als een normaal avondje fier-
ljeppen.
Het werd derhalve een memorabele
avond. Eentje die de voorzitter van de
vereniging uit It Fierljepdoarp nota be-
ne zelf met een uitstekende sprong ge-
opend had. Van der Wal, dit hele sei-
zoen kwakkelend, sprong naar een

knappe afstand van 18,53. Met die
sprong werd voor alle andere ljeppers
meteen duidelijk dat ‘het’ kon in It Hei-
denskip.
De eerste die dat bewees was Hannes
Scherjon. In zijn eerste poging bij de ju-
nioren klom hij de ultralange polsstok,
11,45 met een opzetstuk van 2,15, bijna
helemaal uit. Een blik op de meetlat
deed de Noardburgumer ontploffen.
Met 18,79 verbeterde hij eindelijk het
Fries record van Bart Helmholt (18,70),
waar hij al twee seizoenen op aasde.
In het verdere vervolg van de wedstrijd
viel het ene na het andere persoonlijk
record te noteren, waarbij de 18,39 van
Thewis Hobma nog het meest vermel-
denswaard was. Hij voegde zich bij het
illustere rijtje van ljeppers die de voor-
heen magische grens van 18 meter
overschreden. Dat tijden vooral dit sei-
zoen veranderen, blijkt uit het feit dat
de grens inmiddels de 20 meter is ge-
worden. Met dank aan Bart Helmholt.
De politieman in opleiding bedwong dit
seizoen als eerste Fries de 19-meter-
grens en zette het Nederlands record
van 19,40, dat jarenlang in handen was
van Hollander Aart de With op 19,48.

Was daardoor het doel al om de ‘onbe-
reikbare’ 20 meter te overbruggen bin-
nen bereik gekomen, sinds gisteravond
is dat nog een kwestie van tijd. Na eerst
19,66 gesprongen te hebben ljepte
Helmholt in zijn laatste sprong nog een
keer extreem ver: 19,77.

Dat hij beide nieuwe records ingetogen
beleefde, is logisch zegt de recordhou-
der. ,,Fielst dy eufory net sa as by de
earste kear datst it nasjonaal rekord
ferbetterst. Dat jout al oan dat der noch
folle mear yn sit. En ast dat fielst, dan
witst ek dat dy 20 meter der oankomt.’’
Helmholt zal wel de eerste ljepper zijn
die dat gaat presteren, al lijkt Hannes
Scherjon daar op korte termijn ook toe
in staat. Hij moest tot twee keer toe op
het nameten van de records van Helm-
holt wachten – de wedstrijd wordt voor
officiële nameting stilgelegd bij een
Fries- of Nederlands record - maar bleef
zeer geconcentreerd. ,,Ik hie sa it gefoel
dat ik noch fierder koe dan dy 18,79. Ik
siet mysels hieltiid te sizzen dat ik de
holle der by hâlde moast.’’ Scherjon
deed wat hij van zichzelf vroeg en land-
de als tweede Fries ooit in de 19 meter:
19,11.

Bart Helmholt op weg naar een nieuw
nationaal record van 19.77 meter.

Foto Martin de Jong


