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Bart Helmholt benadert de perfectie
Door Edwin Fischer

BURGUM – ,,Hij bestaat niet, de perfecte sprong. Maar deze
kwam er wel heel dicht bij.’’ Arend Hofstee stond trots
achter op de schans. Zijn pupil Bart Helmholt had het
weer eens geflikt. In een wedstrijd waarin de aandacht uit
leek te gaan naar Ysbrand Galama, was het Helmholt toch
weer die de schijnwerpers op zich richtte: 21.26 meter,
een Nederlands record.

Helmholt ontnam Ysbrand Ga-
lema in de finale zijn moment
van glorie ,,By dizze sprong wie
de kop wer skjin’’, zei Helmholt
later. ,,By de earste slach fielst
dan: ‘ja, ik bin de baas oer de
stok’. En doe wie it klear. Al
tocht ik pas doe’t ik nei it
sânbêd tafleach oan in hiele fie-
re sprong. Want ik tocht dat ik te
betiid útsprong.’’ En daar zat
het enige puntje van kritiek op
een dus nagenoeg perfecte
sprong. Maar die komt vast de

komende weken nog wel. ,,It mei
wol op it FK’’, lachte Helmholt
zijn gulste lach. Het Fries kampi-
oenschap is volgende week za-
terdag.

Helmholt maakte voor de
tweede keer in een officiële
wedstrijd een sprong van in de
21 meter. Dat zat er aan te ko-
men, al moest hij wel even door
zijn coach tot de orde geroepen
worden. ,,Na Ysbrand zijn
sprong zag je al weer dat Bart
zich druk ging maken, zijn kop

er niet bij had. Dat kostte hem
twee natsprongen en toen heb
ik hem even tot de orde geroe-
pen’’, zei Arend Hofstee.

Alles leek te kloppen voor Ga-
lama. Hij zat de laatste wedstrij-
den al erg goed in zijn vel en
wachtte op die echte top-
sprong, die uitschieter waar-
mee hij alle toppers de baas zou
zijn. ,,Foarige wike hie ik it der
noch oer mei Oane (Ysbrand’s
tweelingbroer, red.). Ik sprong
dy 19 meter sa maklik, wêrom
net in sprong fan 20 meter?’’

Gisteravond deed Ysbrand
Galama dat. Zijn oude persoon-
lijk record van19.74 meter, twee
jaar geleden op het NK in Bur-
gum, werd verpulverd. De af-
stand van 20.48 was machtig,
vooral dankzij de schitterende
uitsprong, en was nog niet eens
maximaal.

,,Ik siet noch tritich sintime-

ter ûnder de top, mar foar dizze
sprong mei de erfaring dy ik ha,
wie it maksimaal’’, vond Gala-
ma. Hij doelde met de ervaring
vooral op het gebrek aan het ge-
voel om de langste polsstok van
13.25 meter stil te klimmen en al
ver voor de landing bijna bo-
venin te zijn. ,,Ik woe it net fer-
grieme om noch dy lêste lytse
klimslach te meitsjen en konsin-
treare my fol op de útsprong.’’

Die keus was de juiste en
bracht een enorme ontlading te-
weeg. Eerst bij hemzelf, maar
vlak daarna samen met zijn
tweelingbroer. De langdurige
omhelzing, met de nodige emo-
tie gepaard, sprak boekdelen.
,,It wie sa’n befrijding. Wy ha
mei syn twaen hast ús hiele lib-
ben der oan wurke om in top-
sprong te meitsjen. Dan dielst
dat momint mei dien broer, dat
wie sa moai. Dat momint is my

ek folle mear wurdich dan in
deititel hjir yn Burgum’’, vond
de geëmotioneerde Ysbrand
Galama.

Ook de prachtige prestatie
van Sjouke Koen viel enigszins
in de schaduw bij het magistra-
le record van Helmholt. De bere-
sterke ljepper uit Joure wiste
zijn pr van 18.57 volledig uit en
sprong 19.24. ,,Ik ben eens een
keer niet voor een wedstrijd de
kroeg in geweest en heb ook een
prima nachtrust gehad’’, zei
Koen met een knipoog. ,,Dat
helpt blijkbaar.’’

Bart Helmholt keek niet op
van Koen’s record. ,,Dy jonge is
sa sterk, ast sjochst hoe’t hy yn
de stok korrisjeart, dat is puur
op krêft. Hy kin safolle mear,
mar is technysk sa min. Ik tink
as ik him training jaan soe, dat
hy hiel ticht by my yn ’e buert
komme kin.’’

Bart Helmholt deelt zijn vreugde na zijn magistrale sprong met het publiek. Foto Martin de Jong


