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Helmholt wint kwaliteitsarme ljepperij
Door Edwin Fischer

BURGUM – Het nakende Fries kampioenschap, het erg hoog
staande water of de tweede wedstrijddag achter elkaar. Het
waren zomaar wat redenen die fierljeppers zaterdag in Bur-
gum na afloop van een, vooral bij de senioren, junioren en jon-
gens, belachelijk zwakke wedstrijd aanvoerden. Daarin was
Bart Helmholt met 19,49 meter nog wel de beste.

In een theater zou het publiek met
veel gemor zijn terug gegaan om het
entreegeld op te eisen. In een voetbal-
stadion was minimaal een hels fluit-
concert te horen geweest en bij een
popconcert had een band een regen
aan al dan niet gevulde drinkbekers

moeten verwerken.
En wat deed het massaal opgeko-

men fierljeppubliek zaterdag na een
wedstrijd waarin de goede sprongen
op een hand te tellen waren? Gewoon
met een heel beleefd applaus de mata-
dors bedanken. De sporters aan-

vaardden het open doekje gelukkig
met gepaste schaamte.

,,It wie hielendal neat, in hiel swak-
ke fertoaning’’, constateerde Thewis
Hobma. Vrijdag was hij nog bewie-
rookt vanwege de winst in de ljepperij
van Buitenpost, een dag later sprong
de Oosthemmer geen deuk in een pak-
je boter en miste hij de finale.

,,Ik fyn it te swier, twa wedstriden
efter mekoar. Net fysyk, want ik kin el-
tse dei wol in 19 metersprong meitsje.
Mar wol om dy te konsintrearen, mei
de wedstriidspanning om te gean.’’

Bart Helmholt deelde Hobma’s me-
ning niet. De Burgumer klassements-
leider was met Ysbrand Galama

(19,06) de enige die over de 19 meter
sprong. Hij landde in zijn eerste po-
ging na 19,49 meter en bleek daarmee
direct al winnaar. 

,,Mar by de lâning gie ik wer troch it
ankel. It mei net in ekskuus wêze, mar
dêrnei wie de oanrin en ynsprong
neat mear wurdich. En dan is fier
springen gelok hawwen.’’

Helmholt zag overigens in het aan-
komende FK van zaterdag wél een re-
den van het falen van de topklasse.
,,Bist dêr al mei dwaande, de span-
ning wurdt al grutter. Dat kinst merke.
Sjochst mear nei oaren, hoe’t se der
foar stean en sa. En Burgum stiet be-
kend as rekôrdskâns. Ik tink ek dat te-

folle mei hiele hege ferwachtings
komme. Dan giet it gau mis.’’

Lichtpuntje in een duistere fierljep-
avond was Anna Jet Leijenaar. De
Sneekse sprong het van 15 augustus
2002 stammende schansrecord van
de inmiddels al lang gestopte Jantina
de Vreeze-Van der Wal uit de boeken. 

Destijds was 14,86 een topafstand,
de 15,02 waarop Leijenaar het schans-
record nu zette is bijna modaal te noe-
men. ,,It is net sa fier, mar gelokkich
hat Burgum no ek in rekôrd boppe de
15 meter. Dat fertsjinnet dizze akko-
modaasje ek. En ik bin der bliid mei, al
is it net top.’’

Symptomatisch beeld van de bedroevende ljepperij in Burgum. Henk Schievink gaat, zoals zo velen, voor een volle arena te water. Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf


