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Fierljepper Bart Helmholt pakt eerste echte seizoensprijs
EDWIN FISCHER

De sceptische volgers van het fier-
ljepcircus kregen zaterdag keihard
ongelijk. Zij merkten vaak op dat na-
tionale competitie zou niet leven. De
ljeppers zouden er weinig bij voelen.

Misschien was dat in enkele van
de eerdere vier wedstrijden van de
nationale competitie het geval. Za-
terdag in IJlst was het echter vooral
bij de senioren een heuse titanen-
strijd. Eeuwige rivalen Bart Helm-
holt en Jaco de Groot waren de grote
meneren, Nard Brandsma en Thewis
Hobma, twee dappere strijders.

Helmholt was verantwoordelijk

IJLST Bart Helmholt liep de eerste
twee grote prijzen (Keningsljeppen
en NFM) van het seizoen mis, maar
pakte wel de titel in de nationale
competitie, zaterdag in IJlst.

voor de eerste van in totaal liefst
acht sprongen die verder waren dan
20 meter. Het zei alles over het hoge
niveau en de prachtige strijd die ge-
streden werd. Brandsma noteerde
20.66, een afstand waar hij wederom
mee aangaf veel in zijn mars te heb-
ben. Zijn enige zwakke punt is de uit-
sprong. De remedie: ,,Traine, traine
en nochris traine”, zei hij.

Hobma mengde zich meteen erna
op zijn thuisschans ook in het ge-
vecht om de winst (20.30). De Groot,
die vooraf in punten gelijk stond
met Helmholt, startte daarna met
een fierljepshow die zijn weerga niet
kent. Hij opende met 19,85 meter

Het vervolg was magistraal. Eerst
sprong de Woerdenaar 21.14, daarna
evenaarde hij met 21.25 (een schans-
record) zijn persoonlijk record. Na
een natsprong volgden nog 20.85 en
20.64. ,,Het was de beste wedstrijd

die ik ooit gesprongen heb”, zei hij.
,,Maar wat heb ik er aan. Ik sta wel
met lege handen.’’

Helmholt had wel even de hulp
van een lid van de technische com-
missie nodig. ,,It baltsje (van de ver-
ste afstand, red.) lei net presys yn it
midden fan de skâns. Ik ha frege oft
se dy goed dellizze woenen. Dat wie
myn gelok, want ik bin in echte balt-
sjeljepper. No koe ik my krekt ge-
noch útdrukke om der oerhinne te
gean”, legde de Burgumer uit. Het le-
verde hem een afstand van 21.34 op.

Hij pakte daarmee de dagwinst,
heroverde het schansrecord en
greep de eindzege in de nationale
competitie. ,,Sa ha ik yn ien wykein it
seizoen in moaie draai jûn”, zei
Helmholt. Freed pakte ik it skânsre-
kord yn Bûtenpost werom en no
doch ik itselde hjir yn Drylts. No ha
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