
Helmholt sluit competitie af met nieuw record
Door Edwin Fischer

GRIJPSKERK -  Wie de com-
petitie van het fierljepsei-
zoen 2007 afsluit met het
springen van een Neder-
lands record, mag zich met
recht de beste fierljepper
van het jaar noemen. En
dus is Bart Helmholt ook
Frieslands beste ljepper.
De Hurdegarypster sprong
gisteravond in Grijpskerk
20,70 meter, wat bij name-
ting zelfs een ongekend na-
tionaal record van 20,76
opleverde.

Bart Helmholt reed gisteravond
met slechts een doel naar
Grijpskerk; meer dan 19 meter
springen. Hij wilde in de laatste
klassementswedstrijd immers
zijn zevende 19-metersprong
realiseren en daarmee een
uniek record vestigen.

,,Mar dan rydst hjir hinne en
reint it sa bot, dan hast der net
al te folle nocht oan’’, bekende
Helmholt. Drie kwartier te laat
werd evenwel toch nog aange-
vangen met de 24ste en laatste
eerste-klassewedstrijd. En
Helmholt opende veelbelo-
vend, maar 19 meter leverde
het net niet op; 18,87.

,,It sei al genôch dat ik by it op-
mjitten fan dy sprong stean
bleau. Dat doch ik oars noait,
mar ik woe sa graach oer dy 19
meter’’, bekende Helmholt. Dat
hij bij zijn tweede poging ook
bleef staan was logischer. Vol
ongeloof staarde hij naar de
drie noodzakelijke meetlatten,
want die gaven een hele dikke
20-metersprong aan.

Uiteindelijk kwam er 20,70 op
het bord en dus kon het name-
ten beginnen. ,,Doe’t it dúdlik
wie dat ik in nei nasjonaal re-
kord hie, krige ik al mingde
emoasjes. Want ik hie net tocht
dat ik dat no noch springe soe.’’

,,Ik bin eins al wat ‘fierljepmoe’
en stie krekt foar dy sprong ef-
ter op de barte noch mei wat
oaren te ‘ouwehoeren’. Mar ik
koe de pols no wat korrisjearje
en dat wie eins foar it earst.
Want de karbon nei dyn hân
sette is hiel lêstich’’, zei Helm-
holt.

Het verbeteren van zijn eigen

nationaal record, hij sprong op
6 augustus in Burgum 20,60 me-
ter, was een bonus. Want met
de 20,70 voor de wedstrijd vol-
tooide hij het grootste doel
voor dit seizoen; een klasse-
ment volspringen met enkel
sprongen over de 19 meter. Het
totaal van zijn klassement werd
nu op 138,87 bepaald, wat het
ongekende gemiddelde van
19,83 meter per sprong ople-
verde. ,,Ik sykje altyd nei nije
doelen en dus sil it foar it fol-

gjend jier wol op nei de 140 me-
ter wurde’’, zei de recordsprin-
ger.

Naar het seizoen 2008 wilde
Helmholt verder nog niet al te
veel kijken. Het Nederlands
kampioenschap staat zaterdag
als afsluiting van dit seizoen im-
mers nog op het programma. 
,,Ast sa’n seizoen draaist, dan
moast mei in nasjonale titel
werom komme. Dat is it kroan-
tsje op dit seizoen.’’

Bart Helmholt wacht gespannen op de uitkomst van de nameting. Met 20,76 sprong de Burgumer gisteren in Grijpskerk een nieuw Nederlands record. Foto Roelof Stroetinga


