
02 juli 2012, pag. 20

Bart Helmholt kan weer opbouwen
Alle zeven schansrecords nu in handen van Burgumer veelvraat

EDWIN FISCHER

Op zes van de zeven schansen
waarop de FLB-wedstrijden ge-
sprongen worden was Bart Helm-
holt al recordhouder. Sinds zater-
dag is ook ‘Buitenpost’ in handen
van Frieslands beste fierljepper. ,,It
rychje is no kompleet’’, reageerde
Helmholt na afloop. Al besefte hij
het tijdens de wedstrijd – hij
sprong de 20.30 meter in de eerste
finalepoging - totaal niet dat hij
het schansrecord en dus het unie-
ke rijtje van zeven records in han-
den kreeg.

Het was ook niet Helmholts
doel om de drie jaar geleden ge-
sprongen 20.24 van Thewis Hob-
ma te overtreffen. ,,Ik bin noch
fiersten te folle mei mysels en myn
technyk dwaande. Mar doe’t ik
hearde dat ik it skânsrekord ferbet-

BUITENPOST – Met het verbete-
ren van het schansrecord (20.30
meter) won Bart Helmholt zater-
dagavond de achtste fierljepwed-
strijd van het seizoen.

tere hie, wie ik fansels wol bliid’’,
zei Helmholt. Nog blijer werd hij
van de veroverde leiderstrui. Hob-
ma was al na de tweede wedstrijd
de beste in het klassement en dat
stoorde Helmholt.

Omdat de politieman aan het
worstelen was met zichzelf en rit-
me miste, bleef Hobma maar bo-
ven hem staan in het klassement.
Woensdag in Winsum kwam voor
Helmholt echter de ommekeer.
,,Doe wie it gefoel der wer, hie ik
mysels wer ûnder kontrôle. Dat ha
ik hjoed befêstige krigen. Ik koe

sels de wedstriid opbouwe, ha eins
by eltse sprong deselde oanrin en
ynsprong meitsje kind. Dêr bin ik
noch it meast tefreden oer.’’

Het leverde Helmholt voor het
klassement een afstand van 19.85
op. Dat was ruim voldoende om de
wegens een teenblessure afwezige
Hobma in het klassement voorbij
te gaan. Woensdag mag Helmholt
dus weer in het pompeblêdenshirt
springen. ,,It sil wol arrogant klin-
ke, mar sa heart it ek. Dy trui is fan
my.’’

De dagtitel winnen had niet be-

slist gehoeven. Die had hij zijn
broer Thomas gegund en het had
gekund ook. De jongste Helmholt
zat in zijn laatste sprong al ver
voor de afsprong in de top van de
13.25 meter lange stok. Zijn uit-
sprong kwam echter te vroeg en
dat scheelde zeker een halve me-
ter. ,,It is sa muoilik om te bepalen
wannear datst dan útspringe
moatst. Bart hat it al sa faak mei-
makke dat hy al sa betiid boppe-yn
de pols sit. Ik noch net. Dy erfaring
mis ik noch.’’

Helmholt landde na 19.70 meter

en was daar toch blij mee. Het be-
tekende immers een behoorlijke
verbetering van zijn persoonlijk
record dat sinds 2010 op 19.27
stond. ,,Dit jout in ‘boost’. Ek al siet
der mear yn. Mar it waard tiid dat
ik myn pr ferbetterje soe. Dat jout
in hearlik gefoel foar de rest fan it
seizoen.’’

Ook de prestatie van Jacob
Scherjon was opvallend. De Burgu-
mer was vanwege een falende milt
twee jaar afwezig in het fierljep-
veld, maar keerde dit seizoen zon-
der milt terug op de schansen. ,,Ik

bin wer hielendal fit, kin alles wer
dwaan.’’ Na een prima rentree in
de tweede klasse promoveerde hij
vorige week. Hij miste door zijn
werk de wedstrijd van woensdag,
maar liet in Buitenpost zien een
aanwinst te zijn op het hoogste ni-
veau. Met 17.42 haalde hij zelfs de
finale. ,,Hearlik om werom te wê-
zen. Promovearje wie myn earste
doel. No ha ik noch as doelen om
de finale op it FK te heljen en mis-
kien wol myn pr fan 19.12 te ferbet-
terjen. Mar it wichtichste is dat ik
wer sporte kin.’’

Zonder milt
springt
Jacob Scherjon
weer richting
oude niveau
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