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Hobma start fierljepseizoen sterk
Helmholt eigenlijk de beste in Buitenpost, maar organisatie laat het afweten

HARM POSTMA

BUITENPOST – De grote meester
Bart Helmholt bezit van alle Frie-
se locaties het schansrecord. Be-
halve die van Buitenpost. Dat
bleef na zaterdag zo.

Thewis Hobma sprong zaterdag
het verst (19,96 m). ,,Dit is myn
skâns, no”, zei Hobma met een
grote glimlach. Het schansrecord
van Buitenpost (20,24, 2009) staat
namelijk ook op zijn naam. En dat
blijft dus voorlopig zo. ,,In hiel fijn
gefoel.” De records van de andere
zes schansen waar de Friese ljep-
pers voor de competitie springen
staan allemaal op naam van Bart
Helmholt.

De Burgumer dacht met zijn
laatste poging de wedstrijd te win-

nen, want hij sprong over het bal-
letje heen dat in het zandbed ligt
om de verste afstand aan te geven,
maar kwam bedrogen uit. ,,Ik gie
fierder dan it baltsje mar it baltsje
lei ferkeard. En dan komme jo dus
trije sintimeter tekoart”, mopper-
de Helmholt na afloop.

,,Hie it baltsje op 19,96 lein dan
hie ik mysels der noch wol oerhin-
ne treaun. Dêr treen ik sels op. En
sjoch ek mar nei myn rekord-
sprongen. Altiten lei it baltsje fier
en elke kear gie ik der oerhinne.
Dat ha ik nedich om te prestearen.
Ik gean der fan út dat de wedstriid-
lieding profesjoniel mei dit soarte
dingen omgiet. Mar blykber kin
dat net.”

Hobma kon zich de frustratie
van Helmholt wel voorstellen.
,,Dat is soer foar him mar ik kin der

net rouwich om wêze. De earste
wedstriid gelyk winne mei sa’n ôf-
stân dat is foar my allinnich mar
moai meinommen.”

Hij won met een afstand van
19,96 in een wedstrijd die, zeker bij

de topklassers van een hoog ni-
veau was. Hobma: ,,Bart springt
wol ris njoggentjin meter yn de
earste wedstriid mar de rest net.
No wiene der fjouwer die oer de
njoggentjin meter gienen. Dat is
noch nea gebeurd.”

Ieder jaar staan mannen als
Hobma weer voor de uitdaging om
Helmholt van de troon te stoten.
,,Allinnich slagget dat seker net.
Mar it soe moai wêze as wy mei in
man of fjouwer in heech nivo helje
kinne. Mei syn allen moatte wy
sjen dat wy tichtby him komme.
Dêrmei kinne wy Bart útdaagje,
dan wurdt it wer spannend en leu-
ker.”

Maar of het dit seizoen zover
komt, dat is maar zeer de vraag.
,,Ast sjochst nei it gemak wêrmei
hy springt. Nee, dan wurdt it ‘m

wer net”, erkende Hobma.
Helmholt voelde zich prima, en

misschien wel sterker dan ooit. Hij
was nog niet tevreden over zijn
aanloop, wel over de nieuwe strak-
ke aerodynamische pakken waar
het gros van de topklassers zater-
dag voor het eerst in sprong. ,,It sit
folle lekkerder, do fernimst it net.
Wy sille der net folle fierder mei
springe mar kinne yn de fideobyl-
den wol better sjen wat it lichem
docht.”

Bij de junioren sprong Age Hul-
der, vorig seizoen ongenaakbaar
bij de jongens, als een van de wei-
nigen in het nieuwe pak. De Burgu-
mer haalde de finale echter niet.
Junior Alwin Fonk (Burgum) won
in ouderwets tenue met 17,54. Bij
de vrouwen won Hiske Galama uit
de Haule met 14,74.
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