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Helmholt fluitend naar 20.19 meter
Door Edwin Fischer

– Even leek het er op of Bart Helmholt afgetroefd zou worden door Hannes Scherjon en Thewis Hobma. De Burgumer
ging in IJlst als derde de finale in, maar stelde met speels gemak
orde op zaken. Hij noteerde de eerste Friese twintig metersprong van het seizoen (20.19 meter) en won daarmee de zesde
klassementswedstrijd.

IJLST

Bart Helmholt gaf het na de wedstrijd
op de overigens schitterende, gerenoveerde, schansen van IJlst grif toe.
,,Dit jier meitsje ik my net mear drok
om wat de oaren springe. As ik in njoggentjin en in heal stean sjoch, dan
wurd ik dêr net bang fan. Dat sit tusken de earen.’’
En dus was het voor de politieman
de gewoonste zaak van de wereld dat
hij Hannes Scherjon, die met 19.48 als
beste de finale in ging, en Thewis Hobma (19.43) op eenvoudige wijze voorbijsprong. De afstand was voor hem-

zelf geruststellend; 20.19 meter ,,Mar
eins wie it technysk net iens in goeie
sprong. Dan wie myn twadde fan’e dei
folle better. Mar ik ha dan safolle ‘power’ dat ik de stok sels efterút luts.’’
Wel baalde Helmholt dat hij die
twintig meter pas in de finale sprong.
,,No ha ik in sprong fan 18 meter foar it
klassemint sprongen. Foar mysels kin
en mei ik dêr hielendal net tefreden
oer wêze. Ik moat mysels dochs motifeare en dan is sa’n sprong fiersten te
min, want ik wol in fol klassemint mei
20 metersprongen.’’

Hannes Scherjon baalde wel van de
makkelijke uithaal van Helmholt. ,,Ik
ha net iens it gefoel dat Bart makliker
springt, of better is. Sels spring ik ek
hiel maklik, mar hy set de ôfstannen
del en ik gean noch net sa fier.’’
Een makkelijke zege viel er ook
voor Hans Ulco de Boer te noteren.
Met een mooie sprong van 17.48 was
hij in de finale de verder falende groep
junioren de baas. De dit seizoen in die
klasse debuterende Jutryper veroverde daarmee zijn eerste dagtitel.
,,It giet hiel soepel allegear’’, glunderde De Boer. ,,Moast it earst mar ôfwachtsje ast by de jonges fuort komst
en went bist om in protte te winnen.
Mar ik ha hast yn alle finales sitten en
ek al prizen wûn. En dan no fuort ek al
in deititel.’’
Hij loste daarmee de vakantievierende
klassementsleider
Nard
Brandsma, die in de eerste vijf wed-

Bart Helmholt, hier na een natsprong, won met speels gemak de ljepperij in IJlst.

strijden oppermachtig was, af als dagwinnaar. ,,Nard presteart wat konstanter, mar hy hie mei dizze 17.48 ek
muoite hân om dêr oerhinne te gean.
Dus ik sjoch mysels wol als in goeie
winner hjoed.’’
Dat mocht Gregor Boelens zich ook
noemen. Hij stelde in de finale bij de
jongens orde op zaken. Bartele Nicolai leek met een prachtig persoonlijk
record van 16.07 de dagzege te behalen, maar Boelens ging daar in zijn
tweede en laatste finalesprong dik
overheen; 16.77.
Bij de vrouwen behaalde Hiske Galama haar vijfde dagtitel van het seizoen. De Haulse ging met 14.15 meter
al als beste de finale in - pakte met die
afstand de klassementstrui weer af
van Hilianne van der Wal – en noteerde in haar laatste poging 14.80. Die afstand was meteen ook de verste van
het seizoen.
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