
Galama doorbreekt fierljephegemonie Helmholt
Door Edwin Fischer

GRIJPSKERK - Bart Helmholt is zoals
hij zelf zegt weer terug op aarde.
De fierljepper uit Hurdegaryp
zweefde een week lang op een
wolk, nadat hij vorige week met
een prachtige sprong van 19,22
meter de eerste Fries ooit was ge-
worden die de 19 metergrens
doorbrak. Zaterdag in Grijpskerk
kwam hij niet helemaal uit de verf.

Ysbrand Galama profiteerde opti-
maal, door met een knap persoon-
lijk record van 18,28 meter de dag-
titel bij de senioren op te eisen.
Het was zaterdag niet alleen een
mooie en goeie dag voor Ysbrand
Galama, maar ook voor het Friese
ljeppen. Bart Helmholt was in de
eerste drie wedstrijden van het
seizoen immers een klasse apart,
stak met winnende sprongen van
18,48, 18,62 en 19,22 ver boven de

rest uit. Het leek er dus op dat de
politieagent met straffe hand het
seizoen zou gaan beheersen.

De overmoedigheid werd hem
evenwel in Grijpskerk toch fataal
zo gaf hij toe. ,,Ast de earste trije
wedstriden sa maklik winst giest
dochs wat frijer nei de oare wed-
striid ta. Mar it wie hjoed tefolle
sykjen. It siet der gewoan net yn.’’
Helmholt had vooral moeite met
het ‘stilklimmen’ van de pols. Dat
had alles te maken met het ultra-
lange opzetstuk dat hij vanaf de
eerste sprong al op de carbonpols
bevestigd had. De 11,45 meter lan-
ge pols werd verlengd met een ex-
tra deel van 1,70 meter, maar
zwiepte daardoor behoorlijk.
,,Mar net mear as de aluminium-
pols fan 12,50 meter docht. Mar ik
koe it krekt net fine. Dat hat ek mei
de skânsen yn Gryptsjerk te krijen
hear. Ast de pols hjir fuort goed
stean hast, dan giet it hjir hiel lek-
ker. Mar ast by de earste sprong
bryk giest, is it faak de hiele wed-
striid sykjen.’’
Hij koos er bewust voor om met
de superlange pols van 13,15 me-
ter te gaan springen. ,,Ik wol hjir-
mei de perfekte sprong meitsje.
En as dat slagget dan sil dat in hiel
ein yn de rjochting fan de 20 meter
gean.’’ Ondanks dat het er zater-
dag niet uit kwam, wist Helmholt
toch nog een prima afstand van
17,97 neer te zetten.
Voldoende voor de zege was dat
niet. Die werd opgeëist door Ys-

brand Galama. De dit seizoen bij
de senioren debuterende Hei-
denskipster ljepte in zijn derde
sprong naar een prachtig nieuw
persoonlijk record. Met de car-
bonpols, zijn tweelingbroer Anne
zweert voorlopig nog bij alumini-
um en kwam tot 17,58, noteerde
hij 18,28 meter.

Met deze afstand pakte hij uitein-
delijk de dagtitel die extra glans
kreeg met een in de finale ge-
sprongen 18,05. ,,Wylst ik hielen-
dal net super begûn. Mar ynienen
hie ik de pols goed stean. Ik hie
wol ferwachte dat ik dit seizoen
oer de 18 meter gean soe, mar no
noch net. Ik hie dit jier noch net
iens in santjinmetersprong delset-

ten en dan no fuort oer de acht-
tjin.’’

Dat het al vroeg in het seizoen ge-
sprongen persoonlijk record puur
aan de carbonpols ligt, bestrijdt
Galama. ,,It hat mear te krijen mei
de folle trainings dy’t wy dien ha.
Ik ha de karbonpols mei 10 meter
ek krekt sa fier op’e hân te stean
as de aluminium. Ja, de karbon-
pols giet wat stadiger as hy oer it
deade punt is. Mar ik hie dit ek wol
mei aluminium springe kind, tink
ik. Al wie dit technysk hielendal
net in perfekte sprong. Want eins
tink ik net yn ôfstannen. Ik wol
earst technysk goed springe en
dan sjoch ik wol wat foar ôfstân
dat opsmyt.’’


