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Bijzonder FK draait voor Arend Hofstee uit op teleurstelling
EDWIN FISCHER

WINSUM – Arend Hofstee beleefde een teleurstellend FK fierljeppen. Al kon hij relativeren, want
de trainer van Bart Helmholt
weet dat sport bijzaak is.

Arend Hofstee (voorgrond) kon zich zonder moeite richten op het coachen van zijn
pupillen. FOTO NIELS DE VRIES

Het FK is sinds vorig jaar speciaal
voor Arend Hofstee. Niet alleen
omdat zijn pupil Bart Helmholt
voor de derde keer op rij de Friese
titel veroverde, maar vooral omdat
zijn moeder op die dag overleed.
,,Het was een hele aparte week.
Mijn moeder was al enkele maanden ziek, maar kreeg op de vrijdag

voor het FK eerst te horen dat ze
vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis zou gaan om aan haar
herstel te werken.’’
Het leek dus positief, maar enkele uren later was alles anders.
,,Het was opeens einde verhaal. Er
werd besloten dat ze ’s avonds medicatie zou krijgen om in te slapen.
Vervolgens kreeg ik de zaterdagochtend een telefoontje dat ze
overleden was’’, vertelt de Grijpskerker.
Uiteraard kwam hij niet naar
Winsum die dag, maar volgde het
kampioenschap toch net zo gedreven als altijd. En kreeg met de titel

van Helmholt een prachtig eerbetoon aan zijn moeder. Hofstee:
,,Bart was van alles op de hoogte, ik
had hem de avond voor het FK al
op de hoogte gebracht en hem ’s
ochtends gebeld dat ‘Moeke’ overleden was. Dat wilde hij, want enkele jaren geleden op de dag van
het NK in Burgum raakte pa met
een hartaanval in het ziekenhuis
en had ik niks gezegd. Toen was
Bart enorm boos, omdat fierljeppen maar een spelletje is en familie voor alles gaat, zei hij.’’
Dat Bart Helmholt hem na de
onheilstijding meteen een sms
stuurde dat hij en zijn teamgeno-

ten van Reset er een onvergetelijk
FK van zouden maken, deed hem
veel. ,,En ik heb gehoord hoe de
emoties waren na Bart’s winst. Dat
doet je heel veel.’’
Die zwarte dag van vorig jaar
heeft Hofstee wel leren relativeren. Vooral als hij een jaar na dato
door allerlei mensen uit de ljepperswereld een blijk van medeleven krijgt. ,,Zelf had ik er nog niet
eens zoveel aan gedacht, omdat ik
gewoon veel te fanatiek ben als
coach. Ik was bij het opstaan meteen met dit FK bezig en niet zozeer
met vorig jaar. Wel apart, want ik
denk elke dag nog veel aan moeke,

maar vandaag pas toen ik voor het
eerst er op gewezen werd.’’
Toch bleef het ljeppen en het
coachen van zijn vijf pupillen, Bart
Helmholt, Rein van der Wal, Thomas Helmholt, Nard Brandsma en
Piet Scherjon, de boventoon voeren. ,,Ik ga er voor dat alle vijf finale gaan springen. Niet reëel? Wellicht, maar de wedstrijd moet beginnen en het kán wel.’’
Maar het kon niet. Brandsma en
Scherjon hadden met respectievelijk twee weken skûtsjesilen en vakantie een beroerde voorbereiding. Thomas Helmholt en Rein
van der Wal waren dreigend, maar

piekten niet. En dus bleef Bart
Helmholt als enige ‘Resetter’ over.
En ook hij wist er geen topdag van
te maken.
,,Zwaar teleurgesteld’’, reageerde Hofstee zonder dat er nog maar
een vraag gesteld was. ,,Maar wel
een bijzonder kampioenschap.
Bart presteert uitstekend, maar
Thewis was gewoon net iets beter
en is de terechte winnaar. En persoonlijk, het was een memorabel
FK. Alle medeleven die ik een jaar
na dato krijg waren toch onverwacht. Dan blijkt dat het fierljepwereldje klein is, maar dat we wel
een soort familie zijn.’’

