
Helmholt declasseert concurrentie
Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP -  Voor het eerst dit
seizoen heeft Bart Helmholt het
gevoel gekregen het Neder-
lands fierljeprecord te kunnen
pakken. Gisteravond won de at-
leet uit Hurdegaryp in It Hei-
denskip met een prachtig
schansrecord van 19,96 meter. 
,,As ik net fjouwer meter út it
lead gien wie, dan hie ik it wol-
ris sjen wollen. Dan wie it ticht
by it Nederlânsk rekord wêst’’, 
oordeelde Helmholt. Met zijn
prachtige afsluitende finale-
sprong declasseerde hij de an-
dere topklassers.

Het leek zelfs alsof de politie-
agent zijn opponenten allemaal
tot figuranten degradeerde,
maar niets was minder waar. De
elfde wedstrijd van het seizoen
werd namelijk de beste en spec-

taculairste tot nog toe. Maar
liefst zes van de acht topklas-
sers slaagden er in om een 18-
plussprong te maken. Daardoor
viel Rients van der Wal met een
uitstekende sprong van 18,44
buiten de finale, waarin Helm-
holt als vierde met 18,71 bin-
nenstapte.
Zijn serie (16,87/18,65/18,71)
was echter al uitstekend en
veelbelovend. Het werd uitein-
delijk een winnende sprong van
19,96, nadat hij in zijn eerste fi-
nale nog ‘even’ 18,63 had ge-
sprongen. ,,Ik siet al te geniet-
sjen fan de wedstriid. Wurdtst
der sels ek in stik skerper fan as
der troch eltsenien sa goed
sprongen wurdt. Dan is it mak-
liker om dy te konsentrearjen.
En sels siet ik ek hearlik yn de
wedstriid. Dus dat ik sa fier
kaam hat my net ferbaasd’’, al-

dus Helmholt, die zegt dat er nu
meer verre sprongen te ver-
wachten zijn. ,,It hek is no fan’e
daam.’’

Dat gevoel heeft Henk Schie-
vink ook. De Burgumer was na
zijn dramatische optreden tij-
dens de Tweekamp van zater-
dag uiterst getergd. ,,De frus-
traasje fan saterdei kaam hjir ta
úting. Ik woe sjen litte dat ik
ljeppe kin.’’ 
Hij deed dat door pardoes zijn
persoonlijk record, stammend
uit het aluminiumtijdperk
(18,90, gesprongen in 2003 in
Buitenpost) aan te scherpen;
18,92. ,,Ik hie it springen fan
myn pr as doel, mar no wit ik ek
dat ik ynkoarten oer dy 19 me-
ter gean sil. Dêr kinst no op
wachtsje’’, voorspelde Schie-
vink.

Bij de jongens excelleerde Henk
Rijpma. De ljepper uit IJlst, de
revelatie van het seizoen, ver-
pulverde zijn persoonlijk re-
cord. Hij begon het seizoen met
een pr van 14,80, stond inmid-
dels op 15,91, maar zette gister-
avond met een sublieme
sprong 17,41 op het scorebord.
Hij pakte daarmee het schans-
record, maar was nog blijer met
het veroveren van het leiders-
shirt op concurrent Alwin Fonk.

Zowel bij de junioren als de da-
mes pakten de winnaars voor
het eerst een dagtitel. Jelle Dou-
we de Vries was met 17,08 de
beste junior, Anna Jet Leijenaar
hield Alant Vlieger met een
sprong van 13,22 van haar der-
de dagzege op rij af. Vlieger
kwam met 13,17 nog wel heel
dichtbij.


