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Bart Helmholt baalt ondanks zege in It Heidenskip

Op halve kracht was Thewis Hobma
tot de een na laatste sprong van de
avond de beste in It Heidenskip. De
Harlinger wilde ondanks een lies-
blessure toch springen en verkortte
zijn aanloop met de helft. Het lever-
de hem in zijn tweede voorrondepo-
ging een onverwacht verre afstand
van 20,14 meter op.

Daarmee was de topklasser, die
zich meteen na die sprong voor het
verdere vervolg terugtrok, in een
vlakke wedstrijd lang de beste. ,,As ik
no win, dan stopje ik fuortendaliks
mei ljeppen’’, zei Hobma voor de fi-

IT HEIDENSKIP – Thewis Hobma
dacht even zijn eerste dagtitel te
pakken. Geheel in de lijn van dit
seizoen werd hij achter Bart Helm-
holt echter weer tweede.

naleronde, waarin hij dus toekeek.
Hij wist blijkbaar dat hij nog wel

zou worden verslagen. Bart Helm-
holt deed wat Hobma verwachtte. De
Burgumer sprong 20,28. ,,Hjir op
heale krêft winne soe ek frustrear-
jend west ha’’, reageerde Hobma. ,,Ik
wol gewoan winne as ik sels goed bin
en de oaren ek. Dit past yn it seizoen,
ik bin noch noait fierder kaam as it
twadde plak.’’

Goed was Bart Helmholt op zijn
beurt ook niet, dus de Burgumer
baalde. ,,Sa meitsje ik it mysels hiel
dreech om noch in klassement mei
allegear 20-metersprongen fol te
meitsjen.’’ Daarvoor heeft Helmholt
alleen vanavond in IJlst en zaterdag
in Grijpskerk nog de kans.

Bij de junioren was enkel de aller-
laatste sprong het aanzien waard.

Sytse Bokma had de dagzege al op
zak, maar gaf deze extra cachet met
een persoonlijk record van 19,37. Bij
de vrouwen zegevierde Lisanne Hul-
der met een prima afstand van 15,75.
De Burgumse verdrong clubgenote
Hilianne van der Wal in haar slot-
sprong van de eerste plek.

Jelmar Wijnstra verpulverde in de
jongenscategorie zijn persoonlijk re-
cord, dat tot woensdag op 16,62
stond, twee keer. In de voorronde
kwam de Winsumer met 17,66 al
ruim een meter verder. In de finale
stelde hij zijn eerste dagtitel defini-
tief veilig door 18,16 te springen.
Daarmee sloeg Wijnstra een dubbel-
slag. ,,Myn doel wie om dit jier oer de
18 meter te ljeppen. En ast dan ek
noch foar it earst in deititel pakst,
dan is dat super.’’Een geconcentreerde Bart Helmholt in actie. FOTO NIELS DE VRIES


