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Bij afscheid weinig te genieten voor icoon Bart Helmholt
Ondanks alle mooie woorden, de leu-
ke cadeaus en alle aandacht was het
zaterdag een baaldag voor Bart Helm-
holt. Hij nam afscheid, maar kon niet
genieten.

‘D
EDWIN FISCHER

‘Dit wie net hiel grap-
pich.’ Het cynisme
droop uit dat zinnetje.
Bart Helmholt sprong

als topsporter zaterdag op de schan-
sen in Burgum, waar hij het fierljep-
pen leerde en zich ontwikkelde tot
de beste Friese fierljepper ooit, zijn
laatste wedstrijd.

Hij verloor, op alle fronten. Maar
vooral weer eens van zijn onver-
woestbare drang om het beste uit
zichzelf te halen. Die topsprong zat
er tijdens de finale van de nationale
competitie niet in. Geen dagtitel en
zelfs de eindzege in die nationale
krachtmeting ontglipte Bart Helm-
holt.

,,It ôfskie nimmen hjir wie moai.
De minsken ha goed om my tocht.
Mar it makket it allegear sa dûbel.
Wolst genietsje. Mar eins kin ik dat
mar op ien wize: presteare! En dat ha
ik hjoed net dien’’, constateerde de
Burgumer met een zuur gezicht.

Helmholt kwam niet verder dan
19,28. Terwijl hij echt de laatste gang
als topljepper naar de schansen ge-
zet had met het idee om nog een
keer te vlammen. Nog een keer een
ultieme sprong te maken en zijn na-
tionaal record van 21,64 meter te
overtroeven. ,,Dêr woe ik ôfskie mei
nimme.’’

Het afscheid eindigde echter let-
terlijk in het water. Onder begelei-
ding van slow handclapping, door
een geëmotioneerde en ook af-
scheid nemende trainer Arend Hof-
stee ingezet, bleek dat ook Bart
Helmholt een mens is. Een afscheid
valt te regisseren, maar een toppres-
tatie niet.

Dat liet ook Jaco de Groot zien. Hij
kwam als grote winnaar uit de strijd.
In het hol van de leeuw verstierde hij
het feestje van zijn grote rivaal door
met 21,27 meter de dagzege te pak-
ken, maar ook het klassement. De

‘Wolst genietsje.
Mar eins kin ik
dat mar op ien
wize: presteare’

Groot: ,,Na drie jaar op rij tweede
worden nu het klassement winnen.
Een heerlijke opsteker voor mezelf.’’

Hij zei het met nadruk: voor me-
zelf. Want de Woerdenaar wist maar
al te goed dat hij het afscheid van
Helmholt glans ontnam. Het deed
niets af aan de prestatie van De
Groot, die een week geleden ook al
tot 21,57 was gekomen.

Helmholt had mede daarom zo
graag zijn Nederlands record nog
scherper gezet. Want dat zal, mits Ja-
co de Groot een goede wintertrai-
ning afwerkt, volgend jaar al door de
Hollander worden verbeterd.

De Groot ziet dat ook als zijn
grootste uitdaging en nam met wee-
moed afscheid van de Friese fierljep-
icoon. ,,Bart heeft de sport echt ver-
anderd. Heeft heel vaak zijn nek uit-
gestoken, onder meer met het op-
starten van een eigen team, team Re-
set. We hebben tien jaar een
titanenstrijd geleverd. Daar is van-
daag een einde aan gekomen en per-
soonlijk vind ik dat heel jammer.’’

Die constatering maakte Nard
Brandsma ook. Met het stoppen van
Helmholt en de voorlopige (mini-
maal drie jaar) emigratie van Oane
Galama naar Nieuw-Zeeland is hij de
nieuwe Friese hoop in de strijd met
Jaco de Groot.

,,It sil in gemis wurde dat Oane
mar seker Bart der net mear by bin-
ne’’, zei Brandsma. Hij mist tevens
een trainingsmaatje, al blijft Helm-
holt ook deze winter nog minimaal
een keer per week met hem trainen,
vertelde Brandsma. ,,Mar it sil wol
oars wurde foar my. Al is dat ek wer

de nije motivaasje om hurd te trai-
nen. Ik sil de karre no lûke moatte.’’

Waar Brandsma geen moeite
heeft om in de winter een goede ba-
sis voor het ljepseizoen te leggen,
daar heeft Bobby Zwaagman dat wel.
De IJlster hield de Friese eer in de na-

tionale competities hoog door eind-
winnaar te worden bij de junioren.

In de overige drie categorieën
ging de eindzege naar Hollandse
deelnemers. Zo won Reinier Over-
beek bij de jongens, was zus Fabien-
ne bij de meisjes de beste en ging

Wendy Helmes er met de overwin-
ningsplaquette bij de vrouwen van-
door.

Zwaagman redde het Friese ljep-
pen overigens ternauwernood. In
zijn laatste poging knalde hij naar
18,85 meter. Daarmee bleef hij de ge-

doodverfde winnaar Ricardo Faaij in
het eindklassement 10 centimeter
voor.

,,Wol lekker, om sa dizze kompe-
tysje te beslissen’’, zei Zwaagman
met een brede grijns op het gelaat.
,,Al hie ik der sels ek net mear op rek-

kene.’’ Het seizoen was voor hem
met deze klassementszege en eerder
al het winnen van de NFM meer dan
geslaagd.

Om volgend seizoen – zijn laatste
bij de junioren – ook goed te zijn, zal
Zwaagman de komende acht maan-

den hard moeten trainen. ,,Dat is it
probleem by my. Ik kin mysels net sa
goed motiveare om te trainen. Mar
wol ik in goeie oerstap nei de seni-
oaren meitsje, dan moat ik al. Ik sil
der ris goed oer neitinke wat ik dizze
winter dwaan sil.’’
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