
Bart Helmholt wint ljepperij in Burgum
Door Edwin Fischer

BURGUM - Het verhaal begint eentonig te worden, maar Bart
Helmholt heeft zaterdag in Burgum weer eens een eerste-
klassewedstrijd op zijn naam geschreven. Met een mooie
sprong noteerde de ljepper op zijn thuisschans een winnen-
de afstand van 18,55 meter. Met zijn laatste finalesprong, die
18,09 opleverde, zette de Hurdegaryper alweer de 24ste
sprong van 18 meter of meer van het slechts negen wedstrij-
den oude seizoen in de boeken.

Gelukkig voor Helmholt komt
Henk Schievink aan het eind van
de maand de topklasse weer ver-
sterken en naar alle waarschijn-
lijkheid van meer spanning voor-
zien. Want als de kersvers natio-
naal recordhouder (hij sprong vo-
rige week 19,48 meter) even de
kop er bij heeft, kan nog steeds
niemand van de overige senioren
hem de baas. Anne Galama kwam
op de drukbevolkte wedstrijd van
zaterdag nog het dichtst bij met
een afstand van 17,97.

Hannes Scherjon is wat betreft af-
standen wel een concurrent van
Helmholt. De Noardburgumer
springt evenwel bij de junioren en
ljept daarin slechts tegen zichzelf.
Dat leverde dit keer een verste af-
stand van 18,30 op en bijna een
Nederlands record. In een ultieme
poging miste hij in zijn allerlaatste

sprong de laatste klimslag en viel
uit de pols. ,,Oars hie ik hiel fier
west’’, klonk het zuur uit de mond
van Scherjon.

Bij de jongens was de negende
klassementswedstrijd een om van
te smullen. Met name Alwin Fonk
en Hilbert Steenbeek maakten er
een titanenstrijd van. De laatste
bleek met een nieuw persoonlijk
record van maar liefst 16,56 de
sterkste. Fonk werd met 16,48 op
bescheiden afstand tweede.

Bij de dames leek het aanstor-
mend talent Nynke Veltman haar
allereerste dagtitel te veroveren.
Met een machtig ‘pr’ van 12,86
ging ze als beste de finale in, maar
klassementsleidster Jildou Post-
ma verstoorde daarin met 13,04
het feestje van de jonge ljepster
uit Dronrijp.

Hannes Scherjon kwam met de van hem bekende uitsprong tot een afstand van 18,30 meter.
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