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Het werd een af-
scheid in stijl.
Groots, meesle-
pend, zenuwslo-
pend, emotioneel.
Bart Helmholt
pakte in Grijps-
kerk, op zijn laat-
ste NK, de natio-
nale titel.

EDWIN FISCHER

De minuten na zijn laatste
sprong ooit op een NK wa-
ren de langste en ook
meest emotionele uit de

lange fierljepcarrière van Bart Helm-
holt. Hij had zijn laatste sprong ver-
prutst en was afhankelijk van wat de
concurrentie ging doen.

Helmholt had zijn wedstrijd uit-
stekend opgebouwd. Via 19,03, 19,65
en 19,80 meter kwam hij als derde de
finale binnen. Achter Nard Brands-
ma en Thewis Hobma, die de voor-
ronde besloten met respectievelijk
20,41 en 20,25.

In de finale bouwde de 34-jarige
Helmholt verder. Hij zette exact de-
zelfde afstand neer als Brandsma:
20,41. Nadat zowel de Workumer als
Harlinger Hobma niet verder kwam,
mocht Helmholt zijn allerlaatste
sprong maken.

Nadat die sprong de mist in was
gegaan, volgden minuten waarin
Helmholt het niet meer had. Hij leid-
de de dans, omdat zijn tweede af-
stand van 19,80 verder was dan
Brandsma’s 19,58, maar had het niet
meer in eigen hand. De Burgumer
leed zichtbaar. Toen Brandsma vijf
minuten later ook zijn laatste po-
ging verprutste, viel Helmholt over-

mand door emoties zijn coach
Arend Hofstee in de armen.

,,It wie sa spannend’’, bekende

Helmholt. ,,Nard hie oan 19,81 ge-
nôch foar de titel en dat kin hy op sa-
fe gewoan springe. Ast dan dochs

winst, is der safolle emoasje. Winst
yn styl dyn lêste NK, winst fan dyn
maat mei wa’st de hiele winter kei-

hurd traind hast, en dan ek noch de
wize wêrop.’’

Nard Brandsma verloor dus de

strijd, terwijl hij dezelfde afstand
sprong als de winnaar. ,,Ik wit net oft
ik ferlern ha. Om my hiene wy noch

in sechsde sprong makke. Man tsjin
man, sjen wa’t echt de beste is’’, rea-
geerde Nard Brandsma.

‘Om my hiene
wy noch in
sechsde sprong
makke. Man tsjin
man, sjen wa’t
echt de beste is’

Hij had een punt, vond ook Bart
Helmholt. ,,It hie om my mocht.
Want dan giet it net allinnich om it
fysyk, mar ek om wa’t mentaal de
sterkste is.’’ Helmholt vond het ui-
teraard verder wel prima. Hij keek
ook nog even terug naar 2003.

,,Der is yn al dy jierren net safolle
feroare.’’ Helmholt doelde op zijn
eerste senioren-NK. In Linschoten
wist de debuterende Helmholt Klaas
Haanstra met een centimeter ver-
schil te verslaan. Na nog vijf nationa-
le titels volgde nu een apotheose die
nog bizarder was.

Bizar was ook de laatste sprong
van Oane Galama. Hij zat met Sytse
Bokma als laatste in de geheel uit
Friezen bestaande groep finalisten.
Galama zat prima in de wedstrijd,
maar greep bij de insprong geheel
mis.

Met een pijnlijke pink nam hij een
staande ovatie in ontvangst. Galama
gaat immers voor drie jaar naar
Nieuw-Zeeland en nam derhalve
ook afscheid. Dacht men. Galama:
,,Ik ha noait sein dat ik noait wer ljep.
As it oan my leit, bin ik der op it NK
fan 2020 yn Winsum gewoan wer
by.’’

Het naderende afscheid van
Helmholt en Galama biedt kansen
voor anderen. Mannen als Ysbrand
Galama, Sytse Bokma, Age Hulder en
ook Hannes Scherjon lieten in de
wandelgangen al weten een serieuze
winter te willen draaien.

Jaco de Groot denkt nog lang niet
aan stoppen, maar vindt het wegval-
len van de twee Friese toppers een
gemis voor de sport. Voor hemzelf
biedt het vooral op een NK weer per-
spectief. De Groot miste als titelver-
dediger zelfs de finale van dit NK en
was zichtbaar boos. ,,Op mezelf. Ik
heb het echt volledig zelf af laten we-
ten. En dat doet pijn. Voor Bart is het
super dat hij zo afscheid neemt,
maar ik had het hem graag zelf ook
nog even moeilijk gemaakt.’’

Bart Helmholt valt zijn coach Arend Hofstee in de armen na het winnen van zijn laatste NK. FOTO MARCEL VAN KAMMEN


