
Bart Helmholt ljept met carbonpols openingsrecord
Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP - De eerste slag is
gewonnen, maar de oorlog nog
niet. Zo kan de opening van het
fierljepseizoen, waarin de strijd
tussen de oude vertrouwde alu-
minium polsstok en de nieuwe
carbon polsstok centraal
stond, getypeerd worden. Car-
bon won in de persoon van Bart
Helmholt, die met maar liefst
drie 18-metersprongen de ou-
verture in It Heidenskip glans
gaf.

Zijn verste en winnende afstand
was 18,48 meter, een absoluut
record voor een openingswed-
strijd. Aluminiumspringer Anne
Galama deed niets voor Helm-
holt onder. Hij was met een dik
pr van 18,01 (was 17,69) een
ijzersterke debutant bij de seni-
oren.

Helmholt wist het voordat de
eerste wedstrijd met de car-
bonpolsen gesprongen was al
zeker. Het veel lichtere sprin-
gattribuut zou vanaf dag één
bewijzen dat het echt de stok
van de toekomst is en dat er
(veel) verder mee gesprongen
zou gaan worden dan met de
vanaf 1974 gebruikte alumini-
umpols. Eerlijk is eerlijk, de
Hurdegaryper bewees zijn ge-
lijk zaterdag in It Heidenskip.
Met drie sprongen over de 18
meter maakte hij er de beste
openingswedstrijd ooit van.

Daar zag het overigens wat hem
betreft niet direct naar uit. ,,It
wie de hiele wedstriid wol wrot-
ten. Eins ha ik noait echt lekker
yn de pols sitten. Mar dat ik dan
dochs trije kear oer de 18 meter
gong, seit in protte oer de po-
tinsje fan de karbonpols.’’

Dat Helmholt met slechts af-
standen van 17,11 en 17,15 be-
gon, lag overigens niet aan de
ljepper of de carbonpols zelf,
maar aan het opzetstuk. Het
carbonstukje was passend ge-
maakt met een aluminiumko-
kertje aan de onderkant. ,,Dat
wie te swier, wêrtroch de pols
fierstentefolle swiepe gong. Dat

hat my ek de earste twa spron-
gen koste’’, zei Klaas Haanstra.
Hij stapte vervolgens in zijn
derde sprong weer over op de
aluminium. ,,Mar dat wie omdat
der te min tiid wie om in oar
topke op de karbon te setten.
Bart hat dêr syn tredde sprong
wol mei makke en sprong fuort
18 meter. It wie ek foar ien kear

hear, ik gean tongersdei ge-
woan wer mei karbon springe’’,
aldus de klassementswinnaar
van vorig jaar.

De Workumer mopperde te-
recht wel even door over het
materiaal. ,,Dy opsetstikjes foar
de karbon binne noch yn be-
stelling. Mar eins moat it ma-

teriaal foar it begjin fan it sei-
zoen yn oarder wêze. No ha ik
myn wedstriid fergriemd en
koenen de oaren wol krekt op
tiid mei in better opsetstik
springe.’’

Dat het opzetstuk niet nodig is
om ver te springen, had Hannes
Scherjon echter al op de junio-

renschans bewezen. In zijn al-
lereerste poging brak de Noard-
burgumer de wedstrijd al open
door met een ‘kale’ elf naar
17,90 meter te springen. ,,Eins
ha ik oant tiisdei twifele. Ik woe
graach it Frysk junioarenrekord
fan Bart (Helmholt, 18,70, red.)
mei aluminium ferbetterje. Mar
nei in jûn traine mei karbon ha
ik dat út de holle set. Ik wol
springe mei it materiaal wêrst it
fierst mei komme kinst. Dat is
dochs karbon.’’
Henk Schievink blijft juist om
die reden bij het aluminium. 
,,Want ik wol noch mei it âlde
materiaal oer de 19 meter. Dat
kin dit jier noch en dus spring ik
eins mar myn eigen wedstri-
den. Want ik wit ek wol dat kar-
bon fierder springt. Mar ik
bliuw by aluminium oant it ta-
stean is, of at ik myn Frysk re-
kord (nu 18,89, red.) boppe de
19 bracht ha.’’

Dat aluminium nog met carbon
kan concurreren, vooral omdat
de meesten nog amper met car-
bon hebben kunnen trainen,
liet Galama zien. De debutant in
de topklasse nam brutaal met
17,27 de leiding en deed iede-
reen en ook zichzelf versteld
staan toen hij na Helmholt als
tweede over de 18 meter ging;
18,01.
,,Ik skrok sels ek doe’t ik sa ticht
by it baltjse kaam dat al oer de
18 meter lei. It wie ek net in per-
fekte sprong, want ik hie hast
noch in meter fan de 12,20 me-
ter lange stok oer. Dus it kin
noch folle fierder. Se ha dizze
wike ek sein dat ik mysels foar
skut sette soe as ik mei alumi-
nium springe soe. No, ik ha be-
wizen datst mei aluminium ek
hiel goed meidwaan kinst.’’

Bart Helmholt landt in het zandbed van It Heidenskip. De Hurdegaryper won de openingswedstrijd van het seizoen met een fraaie
sprong van 18.48 meter. Foto LC/Catrinus van der Veen 


