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Helmholt zet pols op recordniveau
Politieman uit Burgum scheurt naar Grijpskerk en wint

Helmholt zet pols op recordniveau
EDWIN FISCHER

GRIJPSKERK – Met de winnende
afstand van 20.13 was Bart Helm-
holt tevreden. Dat hij de stok al
op recordniveau zette, gaf hem
hoop.

Eigenlijk wilde Helmholt de wed-
strijd in Grijpskerk afzeggen. De
politieman uit Burgum had een
training in IJmuiden. Het prachti-
ge fierljepweer en de wetenschap
dat hij én lekker in zijn vel zat én
Grijpskerk sinds de fraaie renova-
tie een ‘recordschans’ is, deden
hem iets sneller dan toegestaan
naar het Groningse land scheuren.

Dat was achteraf maar goed ook.
Allereerst omdat Helmholt de eni-
ge ljepper was die heel behoorlijk
presteerde. Althans, van de top-
klassers. Niels Koetsier nestelde
zich in het selecte groepje finalis-
ten, maar de senioren A-klasser
was met zijn winnende 17.18 meter
niet eens tevreden. ,,Och, ik word
liever vier keer vierde met een ne-
gentien-metersprong dan een keer
eerste met zeventien.’’

Bart Helmholt heeft andere doe-
len. Hij heeft de recordjacht ge-
opend en onderbouwde dat in
Grijpskerk met de afstanden waar-
op hij de polsstok in het water zet-
te. Bij de openingssprong plaatste

hij de stok al op 11.30 meter (nor-
maal is onder de 11 meter, red.).
,,Mar ik gong sa hurd nei de oare
kant, dat ik him foar de twadde
sprong fuort op 11.50 setten ha.”

Maar weer kwam hij veel te snel
aan de andere kant van het water
terecht. ,,Doe ha ik de stok op 11.75
setten. Eins is in ôfstân fan 20.13
hielendal net sa fier, want myn Ne-
derlâns rekord ha ik sprongen mei
de pols op 11.70. Ik wie te roech. Ik
woe fierstente graach in rekord.
Meei de ynsprong gie it al mis.’’
Het bleef daardoor bij de 20.13,
maar dat betekende wel weer een
fraaie afstand voor zijn klasse-
ment. Of, in Bart Helmholt-taal:

,,Wer in twa-nultsje der by.’’
Opvallend was dat Nard Brands-

ma wel in de finale sprong, terwijl
hij zich daarvoor niet geplaatst
had. De Heidenskipster miste met

een zesde plek net het toetje, maar
zag Thewis Hobma afvallen met
nog altijd pijnlijke teen. Brandsma
vroeg de wedstrijdleiders daarop
of hij mocht meespringen en kreeg
toestemming. ,,Yn De Jouwer is dat
ek al ris bard’’, vertelde wedstrijd-
leider Ronald van den Berg. ,,Dêr-
om ha wy no ek sein dat Nard mei-
dwaan mocht. Net foar de prizen
trouwens. Allinnich eventuele re-
kords soenen telle.’’

De afspraak geldt voor de rest
van dit seizoen. Als een finalist
zich afmeldt mag de eerste ljepper
die net buiten de boot is gevallen
de opengevallen plek buiten me-
dedinging innemen. Opvallend

was dat de wedstrijdleiders het
achterste punt van de implosie
aanwezen als meetpunt, dus niet,
zoals meestal, de plek waarop de
voeten in het zandbed komen. ,,It
wie in droech sânbêd", verdedigde
Bam den Berg de keus. ,,Dan kinst
hiel min bepale wêr’t de ljepper
echt delkomme.’’

Het scheelde wel behoorlijk wat
centimeters voor veel ljeppers. Bij-
voorbeeld voor Bobby Zwaagman.
Hij won bij de jongens met 17.56
meter, maar zijn voeten kwamen
zeker 20 centimeter verder in het
zandbed. ,,Dat is wel balen en ei-
genlijk niet eerlijk’’, vond de win-
naar bij de jongens.

‘Eins is in
ôfstân fan
20.13 hielendal
net sa fier’

Bart Helmholt klimt in de pols, om na ruim 20 meter weer te landen in het
zandbed. FOTO HENK-JAN DIJKS


