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Helmholt wil ‘zijn’ shirt terug
Door Edwin Fischer

JOURE – De bravoure is weer terug
bij Bart Helmholt. Met dank
aan zijn eerste seizoenszege.
Zaterdag pakte de Hurdega-
rypster in Joure met de eerste
negentienmetersprong (19,05)
van het seizoen zijn eerste dag-
titel. ,,Ik bin der wer. No kin ik yn-
koarten myn leidersshirt werom
krije. Dat wite stiet sa frjemd’’, aldus
een dollende Helmholt, doelend op
het pompeblêdeshirt van de klasse-
mentsleider.

Vorige week in It Heidenskip kondigde Bart Helmholt al
aan dat, na de eerste drie wedstrijden geen zege te hebben
behaald, de ommekeer aanstaande was. ,,It komt wol
goed’’, zei Helmholt omdat hij voelde dat de aanloop en in-
sprong beter gingen. Een week lang hard en gericht trainen
deed vervolgens de rest. ,,Dat is it moaie fan it begjin fan it seizoen.
Hast mar ien wedstriid yn’e wike en kinst dus hurd trainen.’’

Helmholt bouwde, bij afwezigheid van klassementsleider Henk Schie-
vink, zijn wedstrijd prima op. Via 18,24, 18,30 en 18,70 ging hij als beste naar
de finale. Daarin verbeterde de politieagent zich in zijn eerste sprong nog
eenmaal. Na de digitale meting kwam er 19,05 meter op het scorebord. ,,Dizze
searje is in befestiging fan it gefoel dat ik al op ’e training hie. En dat ik dan
njoggentjin meter spring, ach, ik wol dochs graach oeral de earste yn wêze.’’

Pakte Bart Helmholt na twee derde en een vijfde plaats voor het eerste een
dagtitel, Jacob Scherjon was bij de junioren voor het eerst dit seizoen niet de
beste. Alwin Fonk was hem in Joure de baas. Verbazing wekte dat na de
eerste drie wedstrijden overigens niet meer. Fonk, debutant bij de ju-
nioren na vorig jaar ongenaakbaar te zijn geweest in zijn laatste jon-
gens-jaar, kwam met twee tweede en een vierde plaats thuis.

,,It gie dy earste wedstriden wol boppe ferwachting’’, bekende
de Burgumer. ,,Oare jierren moat ik echt yn it seizoen groeie, mar
eins stean ik der no al fanôf de earste wedstriid. Wylst ik net mear
as oare winters dien ha en sels minder faaks oer it wetter west bin.
Mar it gefoel wie der fuort.’’

Ook hij maakte er tijdens de middagwedstrijd in Joure - ,,in boppeslach
dat se de wedstriden hjir no op ’e middei hâlde’’, zei Bart Helmholt – een
fraaie serie. Na de openingssprong van 17,46 meter ljepte hij via 17,69 en 16,73
naar 17,83 in zijn eerste finalesprong. De koek was daarmee nog niet op, want
in de slotsprong kwam er 17,94 op het bord. Daarmee ljepte Fonk het al uit
2001 stammende schansrecord van Bart Helmholt (17,90) uit de boeken.

Veel deed dat de altijd bedachtzaam pratende Fonk niet. ,,It is leuk, mar ik
fyn it folle moaier dat ik Jacob (Scherjon, red.) no einliks ris ferslein ha. Dêr
bin ik by de jonges noch noait yn slagge en dat ik dêr no yn de fjirde wedstriid
fan it seizoen al yn slagge bin is super. En ja, dit smakket nei folle mear.’’

Alwin Fonk,
debutant bij de
junioren, ver-
overde zijn eer-
ste dagzege.
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