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Helmholt één sprong verwijderd van uniek record
Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP -  Bart Helmholt is nog een 19-
metersprong verwijderd van een uniek re-
cord. Na zijn 19,96 van zaterdag in It Hei-
denskip, goed voor de dagtitel, kan de Hur-
degaryper woensdag zijn klassement vol-
maken met alleen maar 19-metersprongen. 
,,Dat is it ienichste dat my no noch yn de
holle sit.’’

Vorig jaar, in het eerste seizoen met de car-
bon polsstok, zette Bart Helmholt al een
fantastisch klassementsrecord neer. In zijn
beste zeven sprongen kwam hij tot een to-
taal van 134,08 meter. Hij verpulverde daar-
mee het uit 1999 stammende record van

Marcel Nijboer, die toen 127,25 meter
sprong.

Na zaterdag staat Helmholt al op 137,03 me-
ter. Slechts zijn zevende afstand is met
18,86 nog geen 19-metersprong. In Grijps-
kerk zal er ongetwijfeld druk op de politie-
man staan. ,,Ik sil woansdei wol wat ‘ge-
spannen’ wêze, mar ik sit der eins net oer
yn dat ik gjin 19 meter spring. Sjochst it
hjoed ek, wêr’t ik yn it begjin fan it seizoen
iepene mei 18,30, spring ik no maklik oer de
19 meter.’’

Dat bewees hij op de drukbezochte schan-
sen in It Heidenskip. Zijn eerste poging le-
verde direct 19,31 op. Oane Galama was
vervolgens de tweede die ook die grens

slechtte en tevens de leiding nam; 19,38.
Ook Rients van der Wal leek eindelijk die
sterk gekoesterde wens te vervullen. De
Heidenskipster, voor de wedstrijd door
FLB-voorzitter Jelle Roorda onderscheiden
met het ‘sulveren polske’, bleef echter ste-
ken op 18,60. Het zei alles over het niveau
van de wedstrijd dat die afstand tevens de
drempel was om in de finale te komen.

Daarin begon Bart Helmholt toch als beste.
In zijn derde en laatste voorrondesprong
benaderde de klassementsleider immers
de 20 meter; 19,96. Daarna kon hij wat expe-
rimenteren. Hij zette de pols verder weg
dan ooit, maar het leverde hem niet meer
die superafstand op. Helmholt ging twee

maal scheef over. Thewis Hobma benader-
de in de finale nog wel de winnende af-
stand. Met 19,60 verbeterde de ljepper uit
Oosthem zijn pr met 1 centimeter. ,,Moai
dat pr, mar ik ha in sterke searje delsetten
en dêr bin ik it meast tefreden oer.’’
Een sterke serie was voor Jelle Douwe de
Vries niet voldoende om de dagtitel bij de
junioren te pakken. Een pr van 17,97 ge-
volgd door een sprong van 17,95 en nog een
van 17,44 waren niet voldoende voor de
winst. Die ging naar de verrassende Nard
Brandsma. De Heidenskipster won met een
persoonlijk beste afstand van 18,16. Alwin
Fonk pakte in de 23ste competitiewedstrijd
zijn achttiende dagtitel. De Burgumer was
met 17,51 weer oppermachtig.


