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Kenners: ljeprecord(s) nog jaren in handen van Helmholt
EDWIN FISCHER

BUITENPOST Na de fabuleuze verbe-
tering van het Nederlands record
(21,64) won Bart Helmholt zaterdag
ook de tiende FLB-ljepperij. In Bui-
tenpost volstond een magere 20,15.

Op de schansen van Joure wordt dit
seizoen geen FLB-wedstrijd meer ge-
sprongen. Die club is op sterven na
dood en dus werden de drie ljeppe-
rijen die daar dit jaar gehouden zou-
den worden, verdeeld over enkele
andere schansen.

Zaterdag had Buitenpost het ex-
traatje. De ljeppers trokken zich
niets van de verandering van de lo-
catie aan. De meesten sprongen Jou-
re-waardige (lees: magere) afstan-
den. Slechts een enkeling haalde zijn
of haar reguliere niveau en er viel zo-

waar een verdwaald persoonlijk re-
cord te noteren. Geheel in Joure-stijl.

Aan de andere kant, het was ook
‘the game after’. Het was de wed-
strijd na woensdag in It Heidenksip.
Waar Bart Helmholt weer eens histo-
rie schreef. Waar de Burgumer zich-
zelf en de hele fierljepwereld ver-
steld deed staan met een prachtige
verbetering van het Nederlands
(lees: mondiaal) record.

Hij bracht de topafstand op 21,64.
Drie dagen na dato is een blik op de
toekomst relevant. Wie slaagt er,
buiten de recordljepper zelf, ooit in
om verder dan Helmholt te komen?
Hoe lang zal het record blijven staan
dat Helmholt uiteindlijk neerzet?

Helmholt zelf zegt serieus dat ook
dat zijn enige doel is. ,,As it no dizze
21,64 is of in noch fierdere sprong, ik
wol it sa skerp sette dat myn rekord

minstens sa lang stiet as it rekord
fan Aart de With.’’ Op 24 augustus
1991 sprong die legendarische pols-
stokverspringer uit Benschop op het
NK in Linschoten een nationaal re-
cord van 19,40 meter. Pas in 2006,
vijftien jaar na dato en met een car-
bon polsstok in plaats van de alumi-
nium waarmee De With spong, wist
Bart Helmholt in uitgerekend weer
Linschoten die 19,40 uit de boeken
te springen: 19,48.

Carbon en aluminium zijn niet
vergelijkbaar, De With en Helmholt
wel. Beiden zijn helden in hun sport.
Meesters van de techniek, fantasti-
sche (wedstrijd)mentaliteit en bo-
venal bovenmatig getalenteerd voor
de complexe fierljepsport.

De drijfveer van Helmholt om een
Nederlands record achter te laten
dat minstens zo lang gaat staan als

dat van De With, wordt daarmee ver-
klaard. Sjoerd Huitema, sinds 1987 al
aan het FLB-wedstrijdsecretariaat
verbonden, kon een lachje niet on-
derdrukken. ,,Bart is noch net oan
syn maks.’’

De 22-metergrens gaat geslecht
worden, voorspelt Huitema. ,,It kin
absolút fierder as de 21,64 en ik tink
dat Bart wol oer de 22 meter springe
kin. Sjoch nei de sprong fan woans-
dei en wat Bart der sels oer seit. En ik
tink net dat der yn jierren ien wêze
sil dy’t fierder komme kin’’, aldus
Huitema.

Misschien kan Nard Brandsma, de
dit seizoen zo sterk springende
teamgenoot van Helmholt, ooit ver-
der komen. Huitema: ,,Alle toppers
ha harren pr sprongen yn de jierren
dat se tritich jier of âlder wienen.
Dus Nard syn toptiid komt ek noch.’’

Een andere reden waarom Helm-
holt ooit voorbij gesprongen zou
kunnen worden, kan een verande-
ring en dus verbetering van het ma-
teriaal zijn. Theun Scherjon denkt
dat er pas over een jaar of tien weer
vernieuwd materiaal zal komen.

De ‘uitvinder’ van de carbonpols-
stok is stiekem alweer aan het prak-
kiseren. ,,Der is wol materiaal dêr’t ik
mei eksperimentearje wol. Mar it is
of te djoer of noch net foar hannen.
Mar mei dizze polsstok en dizze ri-
gels fan in maksimale polslengte fan
13,25 meter, sil it rekord fan Bart, diz-
ze of in noch fierdere, troch net ien
ferbettere wurde’’, denkt Scherjon.

Helmholt hoort het met graagte
aan. Hij weet dat hij zijn eigen con-
current is en is erop gebrand zichzelf
te verslaan. ,,22 meter bliuwt wol in
motifator.’’


