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Thomas Helmholt kent plek; blij met titel
EDWIN FISCHER

JOURE – Twee jaar geleden won
Thomas Helmholt voor het laatst
een dagtitel. Daarom was de
winst zaterdag in Joure een hoogtepunt.
Natuurlijk had ook Thomas Helmholt zich de hele zaterdag afgevraagd of springen in Joure met de
stevige zuidwestenwind wel leuk
zou zijn. Of het een goede wedstrijd op zou leveren. Ook na afloop was er nog steeds grote twijfel. Maar de zege telde, althans
voor Thomas Helmholt zelf.
,,Foar my is it in deititel. En ik
kin myn plak. It sil wer ien fan de
pear oerwinnings fan dit ljepjier

wurde.’’ Zelfkennis is hem niet
vreemd en dat siert de Burgumer.
Toch mocht hij inderdaad tevreden zijn met de winst. Natuurlijk
was er dat beetje geluk, maar hij
liet zien ook als beste met de om-

Enorm aantal
sprongen door
stevige wind
mislukt

standigheden om te kunnen gaan.
Helmholt ging als tweede de finale
in. Rein van der Wal had in de voorronde 17.81 gesprongen, tegen de
17.36 van Helmholt.
Het broertje van de weer een finale missende Bart Helmholt - net
als woensdag in It Heidenskip misten zowel Bart Helmholt als klassementsleider Thewis Hobma de
eindstrijd - sprong in de finale echter over de verste afstand en won
met 17.95. Het was twee jaar geleden voor het laatst, op 20 mei 2010,
dat een winnaar bij de senioren
geen achttien meter haalde. Destijds won Hannes Scherjon in Buitenpost met 17.91 meter. Mede
daarom was de eindconclusie van
Thomas Helmholt ook begrijpe-

lijk. ,,It is moai dat ik wûn ha, mar
it wie gjin leuke wedstriid om te
springen.’’
Dat gold voor alle klassen. Het
aantal natsprongen of mislukte
sprongen was gigantisch. De winnende afstanden waren gezien de
omstandigheden nog wel van redelijk niveau. Bij de junioren ging
Hans Ulco de Boer er met de beker
vandoor. De klassementsleider uit
Jutryp won met 17.80 meter.
Klaske Nauta won voor de tweede keer op rij bij de vrouwen. Zij
noteerde 13.96. Bij de jongens was
Bobby Zwaagman zijn grote concurrent Tom Hoekstra weer eens
de baas. De Ijlster ljepper pakte de
dagtitel met een afstand van 16.15
meter.

