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Helmholt voegt weer trofee toe
Nationale competitie krijgt verdiende winnaars

EDWIN FISCHER

Het prima initiatief om dit seizoen
een nationale competitie te houden
kreeg de winnaars die het verdiende.
Bart Helmholt was de beste senior,
Wendy Helmes won bij de vrouwen
de ouverture en Erwin Timmera-
rends toonde zich over vier wedstrij-
den de beste juniorspringer. Daar-
mee kreeg de pilot, zoals de eerste af-
levering van de nationale competitie
door mede-organisator Pieter Ver-
weij werd genoemd, allure.

Maar ook sportief was de afslui-
tende wedstrijd in Linschoten een
bevestiging van de noodzaak om de
vaderlandse toppers per seizoen
meer tegen elkaar aan te laten tre-
den. Vooral bij de senioren was het
spannend en kwalitatief van hoog
niveau.

Met wie anders dan Bart Helmholt
als uitblinker. ,,It is in earste kear dat
soks hâlden wurdt en dan wol ik dat
winne. Benammen omdat it nasjo-
naal is, alle goeie ljeppers dogge hjir
oan mei’’, zei hij.

Helmholt opende zijn wedstrijd
direct met een 20 metersprong:
20,04. Het goede gevoel was er op de
recordschans van Linschoten -
Helmholt sprong daar twee seizoe-
nen geleden zijn Nederlands record
van 21,51 meter - en Helmholt was
klaar voor de recordjacht.

De polshouder op de grote schans,
in de termen van de Hollandse
springers ‘de mikker’ genoemd,
gooide echter bij de tweede sprong
van de Burgumer klassementsleider
roet in het eten. ,,Hy luts de latte te
betiid werom’’, verklaarde Helmholt
het feit dat hij bij de insprong volle-
dig misgreep en langs de polsstok
omlaag gleed.

Het leverde Helmholt een forse
brandblaar aan zijn ringvinger van
de linkerhand op. Die blaar knapte
op pijnlijke wijze open bij de herkan-
sing die hij kreeg.

Het deerde hem op dat moment
niet om nog verder te springen dan
zijn leidende 20,04. De politieman
landde na 20,76 meter, maar zag zijn
drie daaropvolgende pogingen wel
mislukken. ,,Bist der wat fan ôf. De
fokus is troch de pine en de yntapete
finger minder. Pas yn de lêste sprong
wie it wer werom.’’

LINSCHOTEN – Zelfs Jaco de Groot
gaf het toe. ,,Bart is op dit moment
de betere springer.’’ Bart Helmholt
won dan ook terecht de eerste nati-
onale competitie.

Hij sprong nogmaals in de 20 me-
ter, maar eigenlijk deed het er niet
meer toe. Helmholt had op dat mo-
ment de zege al in de tas, omdat con-
current Jaco de Groot 20,46 als beste
afstand had genoteerd. ,,Bart was
niet alleen vandaag de beste, maar is
dit seizoen gewoon beter. Hij wint
zeer verdiend deze competitie’’, zei
De Groot.

Zoals Helmholt een terechte win-
naar bij de senioren was, zo mocht
Erwin Timmerarends bij de junioren
terecht de door competitiesponsor
De Pollepleats beschikbaar gestelde

Brandblaar maakt
einde aan
recordjacht van
Bart Helmholt

trofee ophalen. De Montfoorder won
de eerste drie wedstrijden, maar
moest zaterdag ondanks een verste
sprong van 18,13 meter wel zijn meer-
dere erkennen in Bobby Zwaagman.

De ljepper uit IJlst was met 18,96
een klasse apart. Die afstand bete-
kende een forse verbetering van zijn
persoonlijk record, dat met 18,46
precies een halve meter minder was.
,,Het is niet balen dat het niet vier
centimeter verder is. Die 19 meter
komt nog wel. Ik ben hier al heel blij
mee, het seizoen wordt mooier en
mooier op deze manier.’’

Wisten de senioren en junioren te
boeien, bij de vrouwen viel het ni-
veau wat tegen. Omdat klassements-
leidster Dymphie van Rooijen ge-
blesseerd toekeek, vochten IJssel-
steinse Wendy Helmes en Hilianne
van der Wal om de eerste prijs. Hel-
mes bleek met 15,46 de beste en won
de trofee. Van der Wal werd tweede,
maar was tevreden.

,,Der wie wol druk, mar net sa as
by in FK. Oft it dêrom wie dat it sa
muoisem gong wit ik net, mar ik bin
bliid mei it twadde plakje. Mear siet
der net yn.’’
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