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Helmholt wint weer door slotsprong
Klimmen in vaarboom helpt Thewis Hobma aan puike prestatie

Helmholt wint weer door slotspr
EDWIN FISCHER

BUITENPOST – Wéér Bart Helm-
holt, verzuchtten de topklassers
vrijdag. Helmholt was met een
schansrecord van 20.58 meter
ook in Buitenpost de sterkste.

Vorige week zaterdag was Helm-
holt in zijn allerlaatste sprong tij-
dens de ljepperij in Burgum Ys-
brand Galama de baas. De Hei-
denskipster wilde toen niets weten
van ‘een bepaalde kwaliteit’ bij
Helmholt. Vrijdagavond herhaalde
de Burgumer het huzarenstukje,
dat inmiddels eerder een handels-
merk genoemd kan worden. Hij

zag Thewis Hobma in diens aller-
eerste sprong een prachtige af-
stand van 20.41, op dat moment
een schansrecord, neerzetten.
Helmholt bleef echter rustig en re-
kende op zijn eigen kwaliteiten.

In zijn tweede en laatste finale-
sprong kwam de politieman op ka-
rakteristieke wijze naar de over-
kant en plofte in het zandbed.

Voor de spanning draaide hij
nog wat met zijn handen, alsof hij
nog twijfelde aan het feit dat hij de
afstand van Hobma had verbeterd.
De vele toeschouwers klapten de
handen stuk toen 20.58 op het sco-
rebord verscheen.

Hobma reageerde berustend en

vond het nu wél een kwaliteit van
zijn opponent. ,,De kâns dat der
wat fout giet yn dy iene sprong, is
sa grut. Mar Bart bliuwt rêstich. Hy
kin as gjin oar dan dochs gewoan
fertrouwe op syn kwaliteiten. Hy
wit dat dy 20.41 foar him te dwaan
is as hy alles goed docht.’’

Hobma baalde uiteraard van het
missen van de dagtitel, maar met
het springen van zijn één na beste
afstand ooit was hij over zijn eigen
presteren meer dan tevreden. Na
een ‘kloate opbou’ begint de in
Leeuwarden wonende ljepper zijn
draai te vinden. Met dank aan wat
trainen in een vaarboom. ,,Ik hie
dizze wike fakânsje en ha te skût-

sjesilen west”, zei Hobma. ,,Doe ha
ik in farbeam omheech setten en
dêr ha ik wat klimtrainings yn
dien. Ik moat sizze dat de minsken
yn de haven fan Flylân wol wat nu-
ver nei my seagen…’’

Was Hobma aardig voor Helm-
holt, omgekeerd was dat net zo.

,,Thewis begûn perfekt oan de de
wedstriid’’, zei Helmholt. ,,Mar hy
kitele my dêr wol mei. En dan wit ik
dat ik oer sa’n ôfstân hinne kin. Ik
sei ek tsjin Arend (coach Hofstee,
red.): hy leit it baltsje moai del. Ik
wist dat ik knallen gie.’’

Dat gebeurde dus pas in de slot-
sprong. Al had het wat Helmholt
betreft al in zijn derde sprong van
de dag moeten gebeuren. ,,Dêr ha
ik in seker Nederlânsk rekord de
nekke omdraaid’’, wist de Burgu-
mer. ,,Ik sis altyd tsjin oaren datst
yn Bûtenpost de pols net korrisjea-
re moatst. En no die ik it sels. Sa
dom! Ik siet sa goed yn de pols, it
wie echt in rekord wurden.’’

Waar de vrouwen en junioren
met de respectievelijke winnaars
Hiske Galama (14.60) en Hans Ulco
de Boer (17.74) in afstand een mati-
ge wedstrijd sprongen, was in de
jongenscategorie de winnende af-
stand van Tom Hoekstra wel uit-
stekend. De jongeling uit IJlst ljepte
naar een persoonlijk record van
17.84.

,,Einlings wer in hiele goeie ôf-
stân’’, zei Hoekstra, die Bobby
Zwaagman uit de leiderstrui
sprong en de dagtitel voor zich op-
eiste. Het was volgens Hoekstra
daarnaast een mooie generale
voor de vandaag in It Heidenskip
te verspringen NFM.

Toeschouwers klappen
voor schansrecord

Tom Hoekstra noteert
bij de jongens een p.r.

Bart Hemlholt sprong op typerende wijze naar de zege in Buitenpost.
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