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Helmholt viert rentree met zege
Door Edwin Fischer

JOURE - Vorige week, toen op de
schansen van Joure ook al een
wedstrijd in de reguliere com-
petitie werd gesprongen, kon-
digde Bart Helmholt zijn ren-
tree aan. ,,Dan wol en sil ik da-
liks in skânsrekord delsette.’’
Zover kwam het gisteravond op
diezelfde schansen niet, maar
de Burgumer deed datgene
waar hij drie weken geleden
noodgedwongen mee gestopt
was; winnen.

De afstand waarmee Bart
Helmholt gisteravond, na het
missen van zeven wedstrijden,
zijn zesde dagtitel van het sei-
zoen pakte was amper noe-
menswaardig. De 18,62 ver-
dwijnt immers anoniem in de
boeken, daar waar de van een
gebroken pink herstelde politie-
man zelf een winnende afstand
van in elk geval 19,38 in gedach-
ten had. ,,It skânsrekord fan
19,37 (van Helmholt zelf, red.)

wie it doel, mar dat koest mei
dizze wyn en de sinne wol ferjit-
te.’’

Toch was hij tevreden. Het
andere doel was immers het
heroveren van de leidertrui. Hij
had namelijk nog maar zes klas-
sementsafstanden op papier
en die van gisteravond zou de
zevende worden. Om de afwe-
zige leider Oane Galama - de
Heidenskipper heeft waar-
schijnlijk al sinds deze winter
een hernia en zal nog mondjes-
maat een wedstrijd meepikken
dit seizoen - uit het pompeblê-
denshirt te krijgen moest
Helmholt 18,11 meter noteren.
Hij deed dat in de eerste
sprong. Op safe werd 18,35 ge-
haald en kon er uitgebouwd
worden.

Dat slaagde dus vanwege de
weersinvloeden amper. ,,Ik hie
ek graach yn Burgum myn ren-
tree meitsje wollen. Yn in wed-
striid mei in protte druk. En op
in skâns dêrst in wedstriid op-
bouwe kinst. Ik bin fysyk better
as oait, want ik ha wol in protte

traine kind de ôfrûne wiken. En
ferlin wike ha ik wer foar it
earst oer it wetter west. Dat ha
ik dizze wike útboud en it ritme
ha ik alwer.’’

Dat bewees Helmholt dins-
dag op de training. ,,Ik ha it sels
neimjitten, mar doe ha ik 20,60
sprongen. Dat is hiel fier en jout
in protte fertrouwen foar de
kommende wiken. Ik tink ek dat
myn doel fan dit seizoen, oer de
21 meter, noch altyd der yn sit.
Mar ik hoopje earst gewoan de
tried wer op te pakken en de
goede foarm fan oan it begjin
fan it seizoen wer te krijen. Dan
komme de ôfstannen ek wol.’’

Net als bij de senioren hiel-
den de winnende afstanden in
de andere categorieën ook niet
over. Nard Brandsma had bij de
junioren aan 17,41 genoeg voor
de dagtitel. Albert-Jan Venema
pakte met 15,61 zijn twaalfde
zege van het seizoen. Alleen de
winnende afstand van Anna Jet
Leijenaar mocht er zijn. Voor
Jouster begrippen was de 14,84
van de Sneekse prima. 


