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Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP – Even was Bart Helmholt bang dat het uitstellen
van de finale van de NFM hem op zou breken. De regen was
zaterdagavond spelbreker en deed de organisatie besluiten
naar gistermiddag uit te wijken. Er brak hem helemaal niets op,
want de Burgumer was met 20.53 oppermachtig en won voor
het eerst sinds 2003 weer een gouden NFM-hangertje.

,,Freedtejûn hie ik my yn Bútenpost
noch drok makke oft ik in dei letter dy
NFM-drompelôfstân fan santjin meter
wol helje soe’’, bekende Bart Helm-
holt. In zijn eerste poging tijdens de
kwalificatie, tussen al die opschortin-
gen vanwege de stuifregen door, no-
teerde hij met speels gemak een
nieuw schansrecord van 20.72 meter.
,,Wylst it eins in stok op safe wie en it
technysk net in goeie sprong wie.’’

Helmholt trok de polsstok bij elke
klimslag een stukje terug. ,,Sa koe ik
yn de top komme.’’

Het goede gevoel van die prachtige
afstand bleef hangen, maar toch was
er twijfel of de vorm er een dag later
nog net zo was. ,,Fannemoarn (gister-
morgen, red.) ha’k noch mar wat
traind yn Burgum. Ik ha fiif sprongen
makke en de earste trije wienen neat.
Doe ha ik tsjin myn broer (Thomas

Helmholt, red.) sein dat ik de minne
sprongen mar fêst hân hie.’’

Zo was het precies. In de warming-
up voelde Helmholt zich al ijzersterk -
,,ik hie in pear sprintsjes dien en ik rûn
as in bist’’ – en dat bleek in zijn eerste
sprong. Met 19.36 zette hij de concur-
rentie aan het werk. Hannes Scherjon
deed dat in de tweede ronde het best,
getuige zijn 19.50 meter, maar Helm-
holt denderde daar met 20.34 gelijk
overheen. Om in zijn derde sprong,
nadat zijn Hollandse rivaal Jaco de
Groot de tweede stek met 20.10 had
overgenomen van Scherjon, naar
20.53 te springen.

De vierde en laatste sprong had hij
nog verder gekund. ,,Ik rûn sa hurd nei
de pols ta. Dy hie ik hiel fier setten,
mar dan moat ik net ek noch hurder
rinnen gean. Want dan giest fiersten te
hurd nei de oare kante en dat barde no
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ek.’’ Op zulke momenten vergeet
Helmholt de techniek. ,,Dêr moat ik
noch oan wurkje’’, aldus de perfectie
nastrevende fierljepper.

Hij wist wel zeker dat hij met het
oog op het Nederlands kampioen-
schap, eind deze maand in Buiten-
post, een tikje had uitgedeeld aan zijn
grote concurrent Jaco de Groot. De
man uit Kamerik bevestigde dat. ,,Je
kijkt op zo’n NFM toch al naar het NK.
Als je dan tweede wordt, is dat een
mentaal tikje. Maar meer ook niet,
want ik weet dat ik qua niveau dit jaar
beter ben dan vorig seizoen. Gechar-
geerd gezegd spring ik nu een slechte
sprong en haal toch 20.10. Dan geeft
dat toch een goed gevoel. En ach, het
zilveren NFM-hangertje past beter
aan mijn ketting’’, lachte De Groot,
verwijzend naar zijn zilveren halssie-
raad.
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