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Ljepseizoen gaat de boeken in als recordjaar
EDWIN FISCHER

Het opvallendst is het aantal schans-
records dat dit seizoen verbeterd is.
In totaal werd er in de vier categorie-
en zestien keer door een Friese ljep-
per een schansrecord gesprongen.
Ter vergelijking, in het seizoen 2012
gebeurde dit slechts vier keer.

Het begon dit ljepjaar al in de der-
de wedstrijd. In Joure verbeterden Li-
sanne Hulder (15,55) en Ysbrand Gala-
ma (19,76) de bestaande afstanden

LEEUWARDEN – Het fierljepseizoen
2013 duurt nog twee wedstrijden,
maar gaat nu al de boeken in als ui-
terst succesvol. Op alle fronten wer-
den records verbroken.

bij respectievelijk de vrouwen en se-
nioren. Daarna volgden nog drie
schansrecords in Joure, dat daarmee
de koploper van dit seizoen is. Weer
Lisanne Hulder (15,92), Bart Helm-
holt (20,36) en Bobby Zwaagman (bij
de jongens, 17,88) waren spekkoper.

Het record van Zwaagman was het
enige record in de jongenscategorie.
Ook opvallend was dat er in Burgum,
als enige van de zeven bij het FLB
aangesloten schansen, geen enkel
record werd verbroken.

Burgum raakte zelfs het record
van beste schans overall kwijt. De
vier schansrecords (senioren, junio-
ren, vrouwen en jongen) opgeteld le-
vert Burgum een totaal van 76,27
meter op. Mede omdat de Hollandse

springster Dymphie van Rooijen het
schansrecord in It Heidenskip op
16,50 meter bracht en Bart Helmholt
(21,21) en Age Hulder (20,05) ook
nieuwe topafstanden sprongen,
leidt It Heidenskip dat ‘klassement’
nu met precies 77 meter.

Age Hulder verbeterde met die
sprong het Friese record. Ook Hilian-
ne van der Wal wist de beste afstand
ooit door een Fries gesprongen te
verbeteren. Zij ljepte op 20 juni in
Winsum met 16,47 meter de oude
topafstand van Hiske Galama (16,33)
uit de boeken.

Dat er dit seizoen significant ver-
der gesprongen is, bewijst ook het
cijfer van het aantal door Friese ljep-
pers gemaakte 18 metersprongen.

Bart Helmholt op
elke Friese schans
de beste ljepper

Vorig seizoen waren dat er 223, dit
seizoen staat de teller al op 321spron-
gen.

Sjoerd Huitema, de statisticus van
het Ljeppersboun, heeft wel een ver-
klaring. ,,Wy ha dit seizoen ek de na-
sjonale kompetysje. Dat binne fjou-

wer wedstriden mear, dus dat is in 15
persint mear wedstriden. Mar it fer-
skil is folle grutter, dus der wurdt se-
ker better prestearre. Myn ynskat-
ting is dat der yn alle kategoryen
dochs mear konkurrinsje is. De ljep-
pers jutte mekoar op.’’

Uiteraard verdient de best preste-
rende ljepper extra aandacht. Bart
Helmholt pakte met veertien zeges
de meeste dagtitels. Belangrijker was
zijn verbetering van het nationaal
klassementsrecord. Dat pakte hij
met een totaal van 143,65 meter af
van grote concurrent Jaco de Groot.
Daarnaast zijn alle FLB-schansre-
cords bij de senioren weer in zijn be-
zit. Tot slot staat hij inmiddels op
405 18 meter-plussprongen.


