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Vermoeidheid breekt ljeppers op
Bart Helmholt hekelt afzeggen van toppers voor nationale competitie

Vermoeidheid breekt ljeppers opVermo
EDWIN FISCHER

Het zou een TROS-programma kun-
nen zijn: ‘zonder glans van de
schans’. Het was de typering die het
beste paste bij de derde wedstrijd in
de nationale competitie. Een ljepperij
zonder glans, omdat er maar weinig
publiek op de bult van Sint Japik zat
én omdat de senioren niet slaagden
er een mooie wedstrijd van te maken.

Thewis Hobma, die met 19,76 een
prima tweede plek opeiste, legde uit
waarom er van Friese kant geen
vlammende wedstrijd gesprongen
werd. ,,Wy wienen noch sa wurch as
wat fan de wedstriid fan freed.’’ Het
was meteen een punt dat in de uitge-
breide evaluatie van de nationale
competitie besproken gaat worden.
Die staat dit seizoen voor het eerst op
de kalender.

,,Wy moatte rekken hâlde mei it
plannen. No ha wy woansdei en freed
in wedstriid hân. Dan kinst op sneon
net mear folút springe’’, zei Hobma.
,,Normaal is in wedstriidsprong in
‘automatisme’. No ha ik hieltiid tsjin
mysels sizze moatten: ‘klimme The-
wis, klimme’. En dat kin net ast fan
dizze kompetysje in sukses meitsje
wolst.’’

Er was nog een punt van (opbou-
wende) kritiek. ,,Mei tolve springers
per skâns springe, is tefolle’’, zei Oane
Galama. Hij schaarde zich, mede uit
vermoeidheid, niet bij de beste vijf.
,,It duorret te lang foardatst wer oan
’e beurt bist. Moatst eins eltse kear
wer in lytse ‘warming up’ dwaan,
stiest te lang oan de kant.’’

Hobma, een van de bedenkers en
organisatoren van de nationale com-
petitie, onderkende dat. ,,Dêr sille wy
seker nei sjen, want Oane hat gelyk.’’
Hobma zag ook dat er weinig bele-
ving was. ,,Der moat mear sfear kom-
me. En der moat troch de ljeppers ek
net sa maklik ôfsein wurde. As der
sein wurdt dat in nasjonale kompe-
tysje belangryk is en dat it slagje
moat, dan moatst der ek wêze’’, zei
hij, verwijzend naar de vele afwezi-
gen.

Feit blijft ook dat de nationale ont-
moetingen plompverloren tussen de
reguliere competitiewedstrijden van
de Friese en Hollandse bond zijn in-
gepland. Om het grote publiek te

WINSUM – Bart Helmholt zette za-
terdagavond een grote stap op weg
naar de eindzege in de nationale
fierljepcompetitie. De Burgumer
won in Winsum: 20,76 meter.

trekken, zal ook daar naar gekeken
moeten worden.

Vooral in Friesland leeft de natio-
nale competitie nog niet, ook al ko-
men uit beide kampen de beste
springers aan bod en staat er veel
prestige op het spel. ,,It is in kompe-
tysje dy’t ik perfoarst winne wol’’, zei
Bart Helmholt. ,,Sa as ik eltse wed-
striid winne wol en hielendal as myn
grutte konkurrint Jaco de Groot ek
meidocht. Dus bin ik hiel bliid dat ik
no wûn ha.’’

Omdat Thewis Hobma Jaco de
Groot van een tweede plaats afhield,

lijkt de eindzege voor Helmholt bin-
nen handbereik. Hij leidt immers de
competitie met 42 punten, 4 meer
dan De Groot. Een tweede plaats in de
laatste wedstrijd, op zaterdag 3 au-
gustus in Linschoten, is voor Helm-
holt voldoende.

,,It soe hiel moai wêze as ik dizze
earste edysje win’’, vertelde de Reset-
springer. ,,It is wol dé titel fan Neder-
lân. It hat noch net dy alluere, mar dat
is al wêr’t it nei ta moat. Dêrom snap
ik it ôfsizzen ek net. Bist dochs sport-
man, dan wolst hjir springe. Nee,
moatst hjir springe.’’
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Met de ondergaande zon als decor klimt Thewis Hobma in de pols. FOTO NIELS DE VRIES


