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Verrassend goede opening ljepjaar
Fierljeplegende Bart Helmholt is in Buitenpost meteen de baas

EDWIN FISCHER

Met een gespannen blik in de ogen
wandelde Bart Helmholt al om
kwart over zes het fierljepterrein
in Buitenpost op. ,,Elts jier bin ik
senuweftich op ’e dei fan de earste
wedstriid’’, bekende de Burgumer.
,,Om healwei seizen siet ik al klear
mei it taske. It is de ûnwissichheid
fan ‘stel dy ris foar dat der yniens
ien is dy’t hiel fier springen giet’.
Mar nei de wedstriid is dat altyd
wer oer, hear.’’

Het waren de onzekere woorden
van de al jaren in Friesland heer-
sende fierljeplegende. Zijn com-
mentaar na afloop van de ouvertu-
re was nog veelzeggender. ,,Yn jier-
ren ha ik net it gefoel hân dat it
wolris in hiel moai en spannend

BUITENPOST – Wie anders dan
Bart Helmholt won zaterdag-
avond in Buitenpost de openings-
wedstrijd van het Friese fierljep-
seizoen.

seizoen wurde kin, mar dat ha ik
no wol. By de measte topklassers
sjocht it der hiel goed út. Technysk,
fit. It belooft in protte’’, voorspelde
Helmholt.

Hij zei het uiteraard met een
brede glimlach, die hij met recht
mocht laten zien. Want ondanks
een wat mislukte voorronde, waar-
in de Burgumer zich ternauwer-
nood plaatste voor de finale, wist
hij de openingswedstrijd met een
prachtige afstand te winnen. In de
eerste finalesprong ljepte Helm-
holt naar 20.16 meter. Hij liet daar-
mee zien dat hij ook dit seizoen
weer de te kloppen man zal zijn.

Maar in de schaduw daarachter
flonkerden toch de sterretjes die
Ysbrand Galama, Thewis Hobma,
Thomas Helmholt en in mindere
mate Nard Brandsma en Rein van
der Wal heten. Zij lieten allen zien

dat ze in technisch opzicht al op
een heel behoorlijk niveau zitten.

,,Over de hele linie is er voor een
eerste wedstrijd in het seizoen
heel goed gesprongen’’, oordeelde
Arend Hofstee. De trainer van
team Reset, waarvan onder ande-
ren de broers Helmholt en Nard
Brandsma deel uitmaken, roemde
vooral de technische vaardighe-
den. ,,Technisch zag het er bij veel
ljeppers erg goed uit. Dat is toch
het verschil met enkele jaren gele-
den. Je kunt zien dat men de hele

winter traint en ook al vroeg be-
gint met echt springen.’’

De meeste topklassers vertelden
inderdaad al behoorlijk wat oefen-
sprongen gemaakt te hebben. ,,It
waar wie eins fiersten te min, mar
dochs bin ik al hiel wat kearen oer
it wetter gien’’, zei Thewis Hobma.
De Leeuwarder won vorig jaar de
eerste wedstrijd, maar kwam nu
met een afstand van19.16 meter tot
de derde plek. Toch was er tevre-
denheid en niet alleen over zijn ei-
gen springen. ,,As wy dit trochset-

te, dan wurdt it in moai seizoen. Sa
is it hiele leuke sport’’, zei hij met
een knipoog verwijzend naar het
vorig seizoen. Dat leverde door het
slechte weer veel teleurstellende
wedstrijden op.

De junioren leken nog wel last te
hebben van gebrek aan ritme,
want die categorie bleef ver achter
bij de andere drie categorieën. De
zeer matige winnende afstand van
15.82 van Hans Ulco de Boer was al-
leszeggend. Helemaal afgezet te-
gen de winnende sprong bij de jon-

gens. Bobby Zwaagman werd met
een schansrecord van 18.30 meter
de glorieuze winnaar. De IJlster be-
gon het seizoen met een persoon-
lijk record van 16.87, ljepte eerst
16.97 om daarna in de laatste fina-
lesprong het schansrecord van Fe-
anwâlder Albert Jan Venema
(17.80) uit de boeken te springen.

Zijn clubgenote Grystje Abma
pakte de eerste dagtitel bij de vrou-
wen. Zij noteerde een keurige af-
stand van 14.17 meter.

(Zie ook pagina 12 en 13.)

Schansrecord
bij de jongens
voor Bobby
Zwaagman
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