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Bart Helmholt springt ‘Burgum’ dood
Door Edwin Fischer

BURGUM – Voor de tweede maal op rij heeft het publiek amper
kunnen genieten van een mooie fierljepwedstrijd. Slaagden de
topklassers er donderdag zelden in om de schansen van IJlst te
bedwingen, zaterdag was Bart Helmholt de boosdoener. In de
allereerste, technisch overigens dramatische, sprong van de
wedstrijd wist de topper uit Hurdegaryp 19.51 meter te ljep-
pen. Al zijn concurrenten beten zich vervolgens volledig stuk
op die afstand.

,,It wie net de bedoeling’’, veront-
schuldigde Helmholt zich na afloop
lachend. ,,Mar sels ha ik der net safol-
le problemen mei as ik in wedstriid
dea spring, hear!’’ Technisch was de
sprong zeer matig. De aanloop en in-
sprong waren, zoals de laatste wed-
strijden gebruikelijk, belabberd. Maar
zoals hij vorige week in Winsum ook
de baas bleek over de carbonpols-

stok, zo was hij dat zaterdag in die eer-
ste sprong ook. Al klimmend maakte
Helmholt een rondje om de polsstok
heen en trok het gevaarte op die wijze
toch over het dode punt. Om bijna bo-
venin te eindigen en zo een prachtige
afstand van 19.51te halen. Uiteindelijk
kwam Hannes Scherjon met 18,69 nog
een beetje in de buurt. Henk Schie-
vink bleef precies een meter achter de

klassementsleider en werd derde.
De winst was voor Bart Helmholt

plezierig, zo liet hij weten, maar het
meest verheugende van de dag was
evenwel het feit dat zijn jongere broer
Thomas zich vanuit de tweede klasse
in een keer in de topklasse heeft ge-
nesteld. ‘Burgum’ was immers de
achtste wedstrijd van het seizoen en
dus het eerste promotie/degradatie-
moment. ,,It is geweldich dat Thomas
him út de twadde klasse yn ien kear yn
de topklasse sprongen hat. Foarich
jier hie hy de motifaasje net, dit kin
him krekt it setsje yn de goeie rjoch-
ting jaan’’, hoopte broer Bart.

De jongste Helmholt vond het zelf
ook een leuke bijkomstigheid om nu
met broerlief in de topklasse te kun-
nen springen. ,,Mar it leukste, dêr giet
it net om. Ik wol dit jier it NK springe,
omdat dy op de skânsen yn Burgum
holden wurden. Dát is myn grutste
motifaasje.’’ Hij neemt de plaats in

van Egon van Kammen, die met 16.99
zaterdag wél zijn beste seizoensaf-
stand noteerde. Dat de inwoner van
Noardburgum uit de topklasse degra-
deert, wekt geen verbazing. Hij was de
enige van de topklassers die geen spe-
cifieke voorbereiding op het seizoen

had gedraaid. ,,Dêrtroch moat ik it fan
it wedstriidritme ha. Mar ik fyn it net
sa slim om nei de A-klasse werom te
moatten. Dan kin ik yn alle rêst oan de
foarm wurkje en aanst wer yn de top-
klasse werom komme’’, aldus Van
Kammen.
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