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Helmholt sterkste in chaotische strijd
HARM POSTMA

IJLST – Al is de chaos nog zo
groot, echte klasse komt door-
gaans wel bovendrijven. Dus
won grootmeester Bart Helm-
holt in IJlst met 19,71 m.

Helmholt had maar één klasse
sprong nodig voor de winst,
want drie maal ging hij te water
en een keer belandde hij buiten
de sector. Wel een dagtitel, maar
verder een teleurstellende wed-
strijd, denk je dan. Niets was
minder waar. De Burgumer
glunderde er na afloop zelfs van.
,,Fier oer de njoggentjin meter
mei dit waar is prima.”

Sterker nog, hij was in grootse
vorm, beweerde Helmholt. ,,De
oanrin en de ynsprong wienen
goed yn de lêste trije sprongen
en ik gie eltse kear rjocht oer.
Mar de stok stie krekt wat te fier
fuort. Oars hie ik samar in re-
kord springe kind.”

Al leek het er even op dat hij al
na twee voorrondesprongen
naar huis mocht. De wedstrijd in

IJlst, die al een kwartier te laat
van start ging, moest vanwege
korte regenbuitjes vier keer stil-
gelegd worden. De wedstrijdlei-
ding voegde nog een derde
sprong aan het programma toe
maar vond het toen wel welle-
tjes.

Daar dachten de ljeppers ech-
ter anders over. Het was immers
droog en pas een dag na de lang-
ste dag van het jaar, dus nog lang
niet donker.

,,Net ôfblaze, ha wy sein”, ver-
telde Ysbrand Galama uit It Hei-
denskip. ,,Wa’t nei hûs wol, dy

giet mar. Mar wy gean troch.”
,,Wy ha moai tusken de buien

troch sprongen en efterôf wie it
in wedstryd om nea te ferjitten”,
zei Galama gekscherend. ,,Sûn-
der gekheid, no wie it wol in ech-
te wedstryd. En in swiere, want
do moatst mei al dy ûnderbrek-
kings de kop der wol goed byhâl-
de.” Galama eindigde met
18,77m als tweede achter Helm-
holt.

Bij de vrouwen verraste Klas-
ke Nauta uit IJlst met een win-
nende sprong van 14,89. Haar
eerste dagtitel dit seizoen. ,,Eins
hie ik hjoed mei dit rotwaar hie-
lendal gjin sin om te ljeppen.
Mar no bin ik fansels mar wat
bliid dat ik meidien ha.” De
winst in eigen huis gaf haar titel
extra cachet. ,,Dat is ekstra moai
want ik spring, krekt as de meas-
te ljeppers, eins noait fier op
myn eigen akkommodaasje.”

Age Hulder (Burgum) was gis-
teravond de beste ljepper bij de
junioren. Hij kwam meteen in
zijn eerste sprong al tot een af-

stand van 17,66. Alleen dorpsge-
noot Alwin Fonk kwam in de fi-
nale met 17,50 nog dichtbij. Hul-
der nam door zijn overwinning
de leiderstrui over van Hans Ul-
co de Boer uit Jutrijp, die voor
het eerst dit seizoen niet eens de
finale haalde.

Bij jongens stond er weer geen
maat op Sytze Bokma. Het jonge
talent uit Hindeloopen kwam
tot een afstand van 16,72, en pak-
te daarmee zijn zesde titel op rij.

Regen tot vier
keer toe
spelbreker bij
ljepperij IJlst

Age Hulder pakte bij de junioren de dagtitel. FOTO HENK-JAN DIJKS


