
Bart Helmholt nu man van daden
Door Edwin Fischer

WINSUM - Zo lang Bart Helmholt bij de
senioren ljept, rept hij over de 19 me-
ter. Waar bij velen altijd direct het
woord ‘grootspraak’ te binnen
schoot als de in Hurdegaryp wonen-
de atleet over zijn grote drijfveer
sprak, waren de kenners het er over
eens: Helmholt is een van de weini-
gen die het kunststukje dat Aart de
With ooit uithaalde zou kunnen eve-
naren. Omdat zijn eerste drie jaren
als senior niet datgene brachten wat
hij wilde, trainde hij zich deze winter
suf. Met het gewenste resultaat. Za-
terdag in Winsum overschreed Helm-
holt een magische grens: 19,22 me-
ter!

Dat Helmholt zaterdag niet eens zo uitbun-
dig was toen hij zag dat hij de grens van 19
meter had gepasseerd, was logisch. ,,Yn
myn freonekring en tsjin myn trainers ha ik
al sein dat ik yn de earste acht wedstriden
oer de 19 meter gean soe.’’ Dat hij dat nog
niet aan de grote klok gehangen had, was
de les uit het verleden. Helmholt was im-
mers al drie jaar lang de man van woorden
geweest, maar de daden waren er bij ach-
tergebleven.

Die woorden waren er nu dus ook weer, zij
het in beperkte kring, maar de daden kwa-
men er nu wel. Een kwestie van relativeren,
zei Helmholt. ,,It wie gewoan in optelsom
fan hoe ik my tared ha op dit seizoen en
hoe’t it de earste twa wedstriden gong.’’ De
winnende sprongen van 18,48 (vorige week
in It Heidenskip) en 18,62 (donderdag in
Buitenpost) waren zeker een indicatie. De
voorbereiding op dit seizoen was dat ook.
,,Foarich jier ha ik in protte te rinnen west.
Ik ha doe hiel faak ‘duurtraining’ dien, om-
dat ik de kondysje goed hâlde woe. Mei
myn trainers Arend Hofstee en Geert Hom-
mes ha ik dat analyseard en wy binne ta de
konklúzje kommen dat in ljepper dat krekt
net dwaan moat. Dêrom ha ik dit jier allin-
nich mar traind op eksplosiviteit. Ik ha in
protte tsjin de treppen fan de Burgumer
brêge oprûn. Mar ek it klimmen ha ik folle
earder oppakt en ek folle faker dien’’, ver-
klaart Helmholt een groot deel van zijn suc-
ces.
Daarnaast is de intrede van de carbonpols
goed geweest. ,,Dit is de idéale kombinaas-
je, tink ik. Myn hurde trainings mei de fer-
oare tariding en de karbonstok. Want de
‘match’ tusken Bart en de karbonpols is
perfekt. De ynsprong, wêr’t ik it altyd fan ha
moast, tegearre mei in perfekte earste klim-

slach soargje mei dizze karbon foar in hiele
fiere sprong. Sa lang as dy twa eleminten
goed binne, sil ik fier springe.’’

Dat Helmholt met de 19,22 nog lang niet op
zijn maximum zit, bewezen de feiten van za-
terdag. De sprong was fraai, maar zeker nog
niet perfect. Hij landde immers 2 meter uit
koers en bereikte bovendien nog niet de
top van de inmiddels 12,65 meter lange
pols (de kale pols meet 11,45, het opzetstuk
dat de Hurdegarypster gebruikte was 1,20
lang). Zijn afsprong werd ingezet met nog
zeker 20 centimeter ‘ongebruikte’ pols.

,,Mei dizze pols kin ik wol it Nederlâns re-
kord fan Aart de With (19,40 meter, red.)
ferbrekke, mar ik sil de 20 meter hjir net mei

helje. Mar it Frysk rekord ha ik no wol en
dêr bin ik hiel bliid mei’’, zei Helmholt. Hij
pakte dat record van Henk Schievink, die
op 1 augustus 2003 in Buitenpost naar 18,89
sprong. De Burgumer zelf reageerde op de
hem bekende wijze. ,,Bart kin wol sizze dat
hy myn Frysk rekord oernommen hat, mar
sa sjoch ik it net. Foar myn gefoel bin ik it
Frysk rekord net kwyt, want ik ha dat mei
aluminium sprong.’’
,,Ik sjoch it ek in bytsje as falsk spyljen. It is
krekt as yn de racesport. Keapest in snel-
lere auto en dan winst de wedstriid. Mar ik
bin der wis fan dat as Aart de With yn syn
bêste dagen mei dizze karbonpols sprong
hie, dan wie hy oer de 20 meter gong. En dy
barriêre sil dit jier ek wol trochbrutsen

wurde. Want it giet wol hiel maklik mei de
karbonpols’’, reageerde Schievink, die vol-
houdt dit seizoen met aluminium te zullen
springen maar eerst twee weken op vakan-
tie gaat.
Helmholt bleef er laconiek onder. ,,Ach, dit
is gewoan it nije Frysk rekord. Wy prate
dochs ek net mear oer it rekord dat oait mei
de houten pols sprongen is. Moatst mei dyn
tiid meigean en dit is de tiid fan karbon. Dêr
komt by dat ik ek mei aluminium hiel fier
kommen wie. Dêr train ik noch altiid mei en
dy ha ik fergeleken mei it ein fan foarich jier
ek al 30 sintimeter fierder te stean. Ik wol
net sizze dat ik deselde ôfstân helle hie,
mar in Frysk rekord hie hiel bêst kind. Dat
ha ik op it trainen al sjen litten.’’

Bart Helmholt reageert blij, doch iets ingetogen. Het overschrijden van de 19-metergrens lag in zijn lijn der verwachtingen.
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