
Bart Helmholt voor zesde maal voorbij 19 meter
Door Edwin Fischer

BUITENPOST - Negen 17-meter-
sprongen, vier 18-meterspron-
gen en een poging verder dan
19-meter. Voor aanvang van dit
seizoen zou elke fierljepliefheb-
ber hebben geroepen dat het
een topwedstrijd betrof. De zes-
tiende eerste klassewedstrijd
van gisteravond in Buitenpost
telde dit aantal aan verste
sprongen, maar een topwed-
strijd was het niet. In de breed-
te was zelfs sprake van een
vlakke wedstrijd. Vooral omdat
winnaars Bart Helmholt
(19,13/18,03/17,27) en Hannes
Scherjon (18,32/18,10/18,02)
verantwoordelijk waren voor
de meeste van de verre afstan-
den.

Onder het toeziend oog van een
contingent Hollandse polsstok-

verspringers, vandaag in It Hei-
denskip concurrerend met de
Friese ljeppers tijdens de NFM,
maakten dus met name Helm-
holt en Scherjon indruk. De eer-
ste herstelde zich in Buitenpost
van een in zijn ogen mislukte
midweekse wedstrijd in Bur-
gum. Dat bleek uit de wijze
waarop hij in zijn derde voor-
rondesprong weer eens over de

19 meter, in totaal alweer zijn
zesde van het seizoen, ljepte.
Ondanks twee misslagen land-
de de inwoner van Hurdegaryp
op 19,13. ,,Wat yn Burgum net
slagge, in goeie oanloop en yn-
sprong, die ik no al goed. En ik
ha it al sa faak sein, mar as ik
dat goed doch by de karbon-
pols, dan meitsje ik hiel maklik
fiere sprongen. Dat wie no ek it

gefal, want fierders wie it net in
perfekte sprong.’’

Ondervond Helmholt bij de se-
nioren eigenlijk amper tegen-
stand -Anne Galama werd op
bijna anderhalve meter (17,70)
achterstand tweede- bij de juni-
oren kwam ook Hannes Scher-
jon zonder veel moeite tot zijn
elfde dagtitel. Heel blij was de
Noardburgumer daar niet mee,
want hoewel hij met drie 18-me-
tersprongen een aardige serie
neerzette, was zijn optreden
technisch gezien niet optimaal. 
,,It gong net sa lekker mei de
oanrin. Ik hie wat problemen
mei de lingte fan de barte. Dan
giest yn in wedstriid de lingte
fan de loop wat oanpasse en dat
is net echt noflik.’’
Dat het niet helemaal liep vond
de sportstudent aan de andere

kant ook weer niet zo erg. ,,As
alles hiel lekker giet, dan komst
moarn (vandaag, red.) in stik
minder skerp op de NFM. No
moat ik oan alles tinke om in
goeie sprong te meitsjen. En dat
sil echt needsaaklik wêze as ik
fan de junioarenrekordhâlder
Jaco de Groot winne wol.’’

Bij de jongens, waar vanwege
vier afwezigen geen finale werd
gesprongen, was Alwin Fonk
weer de beste. Zijn afstand van
16,54 was goed voor een nieuw
schansrecord. Ook de winnen-
de sprong bij de dames was
meer dan behoorlijk. Met 14,25
won Janneke Noordmans niet
alleen de wedstrijd, het bete-
kende naast een persoonlijk re-
cord ook een beste seizoen-
prestatie wat betreft de Friese
dames.


