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Thomas blijkt
bange broer
van winnaar
Door Edwin Fischer

GRIJPSKERK – Voor het eerst sinds de spectaculaire pols-
breuk op het FK fierljeppen van vorig jaar zat Thomas
Helmholt gisteravond weer helemaal bovenin een pols-
stok. Maar daar sloeg de angst toe. ,,It wie krekt as yn Win-
sum en foar it earst wie ik wer bang yn de pols. Ik hearde
dat lûd en tocht dat hy wer knappe soe.’’ Die vrees kostte
hem de dagzege in Grijpskerk, ondanks een pr van 18,99
meter.

Het was wederom zijn dominan-
te broer Bart die met 19,41 de
laatste dagtitel van dit seizoen
pakte. ,,As ik net bang west hie,
dan hie ik gewoan trochklom-
men en in goeie útsprong mak-
ke. No wie it neat en dat hat my
seker in heale meter kostte.’’ En
dus bleef Thomas Helmholt, die
eindelijk van zijn titel ‘nat-
springkoning’ af lijkt te komen,
steken op 18,99. ,,Balen, want
wolst sa graach dy barriêre fan
19 meter trochbrekke. Dat soe
foar my itselde wêze as dat Bart
troch dy 21 metergrins giet.’’

Dat voor dit seizoen gestelde
doel van Thomas’ grote broer
kan alleen zaterdag op het NK in
Jaarsveld nog bereikt worden.
Of dat nog gebeurt, liet de win-
naar in het midden. Maar dat de
Nederlandse titel mee terug
gaat naar Burgum, daar is de
heerser van het klassement van
dit seizoen, nu houder van een
record van 140,57 meter in de
zeven beste klassementsspron-
gen, heilig van overtuigd. ,,As ik
sa spring as hjoed, dan sit ik dêr
net oer yn.’’

Werd de zege bij de senioren
geheel volgens verwachting
maar niet met een spectaculaire
afstand gewonnen, in de andere
drie klassen wisten alle drie
winnaars met een schansrecord

de laatste van de 25 dagtitels
van dit seizoen te veroveren. Bij
de junioren deed Alwin Fonk
dat. Hij noteerde 18,59 meter en
loste daarmee Jacob Scherjon
af. De Burgumer had een
schansrecord van 18,52. Hij
werd overigens wel gehuldigd
als klassementswinnaar. Met
zijn 129,61 wist hij net niet het
alltime-record van Hannes
Scherjon (129,87 in 2006) te ver-
beteren.

Anna Jet Leijenaar, die de
dagzege met een schansrecord
van 15,24 meter naar Hiske Gala-
ma zag gaan, wist wel een beste
Fries klassement ooit bij elkaar
te springen. De Sneekse eindig-
de op 106,63 meter, iets meer
dan vier meter verder dan haar
eigen record van vorig seizoen.

Albert-Jan Venema werd klas-
sementswinnaar bij de jongens.
Ook hij vestigde met 122,74 een
dik nieuw record. Toch werden
de haarscheurtjes in zijn over-
heersing van dit seizoen meer
en meer zichtbaar. Hans Ulco de
Boer was gisteravond immers
weer de beste. De Jutrijper won
met een schans- en persoonlijk
record van 18,42. ,,De fjirde oer-
winning yn fiif wedstriden nei it
FK. It giet dus hiel best, al wol ik
leaver net de grutte favoryt foar
it NK wêze.’’


