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Helmholt verbetert schansrecord
Topljepper komt in Buitenpost met enig geluk in de finale en slaat meteen toe

Helmholt verbetert schansrecord
EDWIN FISCHER

De Burgumer verbeterde daarmee
zijn vorig jaar gevestigde record met
28 centimeter. Hij noteerde het re-
cord in de eerste finalesprong. Dat
was een gelukje. Met drie min of
meer mislukte sprongen wist Helm-
holt in de voorronde slechts één af-
stand (17,78) neer te zetten.

,,Ik sei fuort tsjin myn coach
Arend Hofstee dat as ik safolle gelok
hie om yn de finale te kommen, ik
dan ek fuort mar gokke moast op in
fiere ôfstân’’, zei Helmholt. Hij zette
de pols ‘op scherp’ en landde na
20,86 in het zandbed. ,,Dat wie pri-
ma, want it sânbêd yn Bûtenpost leit
wat heech, dus is it muoilik om oer
de 21 meter te springen. Eins wie it
fierder as ik tocht.’’

Het was alweer het derde schans-
record van dit seizoen. Naast Helm-
holt waren de broers Oane en Ys-
brand Galama succesvol. Oane Gala-
ma zette anderhalve week geleden
het schansrecord in Grijpskerk op
zijn naam (20,97). Ysbrand had eer-
der in Joure met 19,76 de verste se-
niorenafstand ooit gesprongen.

Daarmee is het nog prille seizoen
opvallend goed begonnen. Vorig sei-
zoen vielen slechts twee schansre-
cords te noteren. In Buitenpost en It
Heidenskip werden de afstanden
aangescherpt en dat pas in de laatste
maand van het seizoen.

,,It seit wat oer it nivo fan de top-
klassers dit jier’’, vond Bart Helm-
holt. ,,Wy binne allegearre better
wurden. Sjoch nei Oane, dy hat in
boost krigen fan syn nasjonale titel.
Foar my springt it no ek oars, ik sjoch
wat mear nei de oare toppers.’’

Oane Galama was het opgevallen
dat er, ondanks dat door het slechte
weer moeilijk wedstrijdritme ver-
kregen wordt, in de topklasse al goe-
de sprongen genoteerd worden. ,,Ast
it relatifearest, is it al bysûnder dat
der al trije skânsrekords op trije fer-

BUITENPOST - Bart Helmholt won
zaterdagavond in Buitenpost met
een schansrecord van 20,86 meter
de negende fierljepwedstrijd van
het seizoen.

der al trije skânsrekords op trije fer-

Broers Galama
gaan mee in goede
niveau van
de topklasse

skate skânsen sprongen binne en ek
noch troch trije ljeppers. Dat Bart ien
ferbettert is logysk, mar Ysbrand en
ik binne tink ik better wurden.’’

De Nederlands kampioen, die za-
terdag met 19,62 tweede werd, keek
alweer uit naar de wedstrijd van

woensdag in It Heidenskip. ,,Dêr wol
ik wer presteare en Ysbrand ek. It
Heidenskip, home of the Galama
bro’s! Dat moat sa bliuwe.’’

Gaven de topklassers de kleumen-
de toeschouwers waar voor hun
geld, in de drie andere categorieën

kon niet geïmponeerd worden. Bur-
gumer Age Hulder was met een ma-
tige score van 17,50 de beste junior.
Sytse Bokma uit Hindeloopen bleef
in het spoor van de klassementslei-
der: 17,38.

De in Noardburgum wonende Hi-

lianne van der Wal won bij de vrou-
wen met 14,85. Lisanne Hulder,
woensdag winnares in Joure, had te
veel last van haar rug en sprong niet.
Bobby Zwaagman uit IJlst pakte met
een tegenvallende afstand de dagti-
tel bij de jongens: 16,38.

Ontlading bij Bart Helmholt als hij het schansrecord in Buitenpost scherper heeft gesteld. FOTO HENK JAN DIJKS


