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Bart Helmholt geeft inhaalrace
cachet met prachtige sprong

Hij gaf de inhaalrace woensdag in
Winsum een knap vervolg. In Grijps-
kerk noteerde Helmholt vrijdag in
de voorronde al zijn eerste klasse-
mentssprong die over de 20 meter
was. In diezelfde wedstrijd ljepte
Oane Galama dat klassement - be-
staande uit de zeven best gespron-
gen afstanden in de voorrondes van
de reguliere competitiewedstrijden -
vol met alleen maar 20-meterspron-
gen.

cachet met
WINSUM Hoewel Oane Galama een
straatlengte voorsprong heeft in
het algemeen klassement, is Bart
Helmholt nog altijd niet kansloos.

Toch was het de eerste zet van een
inhaalrace die Helmholt, sinds 2007
elk jaar winnaar van het klassement,
wilde inzetten. Deel één slaagde gis-
teren in Winsum. Al in zijn eerste
sprong van de avond kwam Helm-
holt bovenin de polsstok. Hij kwam
met een goede uitsprong uit op
21.04. Helmholt pakte daarmee ge-
weldig veel winst in het klassement,
maar sprong de wedstrijd dood.

De zon was heerlijk voor het pu-
bliek, maar niet voor de ljeppers.
,,Eins hie ik yn de earste sprong noch
it minste lêst fan de sinne’’, zei een
mopperende Oane Galama. De klas-
sementsleider uit Wiuwert kwam

prachtige spr
nog tot 19.43 en werd tweede, maar
kon voor zichzelf niet spreken van
een geslaagde wedstrijd. ,,Ik sit al in
skoft te wachtsjen op in útsjitter. Dy
siet der hjoed mei dy sinne net yn.
Op de clubkampioenskippen yn It
Heidenskip sprong ik 21.38, mar dy
telt net mei foar it klassemint."

Helmholt keek alweer vooruit
naar zaterdag, als op zijn thuis-
schans het Keningsljeppen gehou-
den wordt. ,,As it dan giet sa as yn de
lêste wedstriden, dan komt it wol
goed.” Ook Galama toonde zich
strijdbaar. ,,It is net hielendal myn
skâns. Oan de oare kant: ik waard
foarich jier ek Kening.”

sprong


