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Nieuwe pols goed voor topwedstrijd
Door Edwin Fischer

BURGUM - De vraag na zaterdagavond is niet óf de nieuwe carbon
polsstok op de polsenkar van het FLB (Frysk Ljepperboun)
moet komen te liggen, maar wanneer. Want alle topklassers wa-
ren het er in Burgum na afloop van het Keningsljeppen over
eens, hoe eerder de door afdeling Burgum ontwikkelde en aan-
geschafte pols in alle wedstrijden ingezet kan worden, hoe be-
ter.

Dat Bart Helmholt uiteindelijk als
‘kening’ het wedstrijdterrein verliet,
was in veel opzichten logisch. Aller-
eerst omdat de Hurdegarypster op
dit moment weer de sterkste ljepper
in het peloton is. Daarnaast omdat
hij in de voorronde met een prachti-
ge 20,23 meter al de verste sprong in
de Friese competitie van dit mo-
ment neerzette en vervolgens in de
blanco begonnen finale van drie po-
gingen ook het verst sprong: 19,95.

In het voordeel was Helmholt ze-
ker. Hij had vrijdagavond al enkele

sprongen met de nieuwe, dikkere
polsstok mogen maken. En dus wist
hij al hoe de veel stuggere pols rea-
geerde. ,,Hy bliuwt sa ticht by dy, dat
is efkes wennen’’, zei hij vrijdag na
de training.

Zijn concurrenten merkten dat
pas bij hun eerste wedstrijdsprong,
maar uiteindelijk bleek de aanpas-
sing geen enkele invloed te hebben
op de prestaties. Sterker nog, de
ljepperij in Burgum werd met zeven
19- en één 20-metersprong in de
breedte de beste van het seizoen tot

nog toe. Dankzij de nieuwe pols.
,,Dizze nije pols moat absolút op de
karre komme’’, vond Ysbrand Gala-
ma. ,,It bûn moat dizze pols mar oan-
skaffe. En as se it jild der net foar ha,
dan ferkeapje se mar in pear fan de
âlden oan de Hollanners’’, grapte
Thewis Hobma.

Bart Helmholt wilde niet te hard

roepen. ,,Mar ik ha alle topklassers
frege en se wolle allegear dat de nije
pols yn alle wedstriden brûkt wurde
kin. Dat sil dizze pols net wurde, dy
bliuwt yn Burgum omdat ferskate
minsken fan de klup der jild yn stut-
sen ha. Dus dan is der mar ien ding
mooglik en dêr sil it FLB foar soargje
moatte.’’

Door de discussie over de nieuwe
polsstok sneeuwde de puike presta-
tie van Helmholt een beetje onder.
,,Mar ik bin bliid dat ik no it Kenings-
ljeppen ris wûn ha. 

,,En dan kinst yn de foarronde wol
oer de 20 meter gean, ast dan de fina-
le net winst hast dochs in dûbel ge-
foel.’’

Bart Helmholt springt naar de overwinning in Burgum. Foto Niels de Vries


