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EDWIN FISCHER

De winnende afstand zorgde zater-
dag niettemin bijna voor een teleur-
gesteld gevoel. Terecht was dat niet.
In de tweede wedstrijd van een sei-
zoen al over de 20 meter springen, is
gewoon een uitstekende prestatie.

Door de prestaties in Buitenpost,
waar Oane Galama de toon zette met
een schitterende sprong van 20,95
meter, verwachtte het fierljeppu-
bliek in It Heidenskip spektakel. ,,De
ferwachtings binne heech, dat
merkst al”, zei Galama vooraf. ,,Mar
wedstrydritme kinst net traine.”

Hij gaf daarmee meteen antwoord
op de vraag of een nieuwe topsprong
tot de mogelijkheden behoorde. Niet
dus. Want als er één sport is waarin
ritme nodig is om maximale presta-
ties te kunnen leveren, dan is dat wel
in het fierljeppen.

In dat licht bezien was het treffen
in ‘het fierljepdoarp’ bij uitstek van
hoog niveau. Voor het bereiken van
de finale, waarin de beste vijf sprin-
gers van de voorronde nog twee
sprongen mogen maken, moesten
de ljeppers verder dan 18,50. Thewis
Hobma plaatste zich met 18,53 als
laatste voor de eindstrijd.

Oane Galama uit Wiuwert begon
als leider aan het toetje. Hij sprong al
in zijn eerste voorrondepoging 19,88
en wees het publiek fijntjes op zijn
pompeblêdenshirt. De trui van de
klassementsleider zat hem als gego-
ten en Galama wilde iedereen laten
weten dat de definitieve verovering
van het shirt, al jarenlang toebeho-
rend aan veelvraat Bart Helmholt,
een van zijn grootste doelen is.

Dat hij daar hard voor zal moeten
werken, bleek wel. Met 19,49 plaatste
Helmholt zich achter thuisspringer
Nard Brandsma (19,53) als derde voor
de finale. Zijn derde voorronde-
sprong bewees dat de Burgumer een
prima winter heeft gedraaid.

Het was dat de polsstok net scheef
ging, maar de snelheid waarmee
Helmholt klom en zich uiteindelijk

IT HEIDENSKIP Na de prachtige ou-
verture van vorige week in Buiten-
post waren de verwachting voor
het tweede fierljeptreffen in It Hei-
denskip hoog. Bart Helmholt won
met 20,28 meter.

pas in het water liet plonsen nadat
hij de hand op de top van de pols had
geplaatst, was superdreigend. ,,Dat
joech in hiel goed gefoel”, zei Helm-
holt. ,,It wie de befêstiging dat it mei
de power en de foarm goed sit.”

Hij pakte uiteindelijk de dagtitel
door in de finale een afstand van
20,28 meter te springen. ,,Dêr bin ik

hiel tefreden oer”, zei de politieman.
,,Benammen om’t ik ynkoarten in

testwike foar it wurk ha. Dat betsjut
dat ik trije dagen fysike testen ûn-
dergean moat. Dat freget in protte
fan it liif en ik moat twa wedstriden
misse. It sil net geunstich wêze foar
de ljepfoarm. Dêrom is it noflik dat
ik no al wat sjen litten ha.”

Dat het vuurwerk dit seizoen
vooral van de topklassers en minder
van de vrouwen moet komen, is dui-
delijk. In de vrouwencategorie is er
vooral spanning omdat velen een
wedstrijd kunnen winnen. De top-
klasse belooft dit seizoen prachtige
uitschieters op te leveren.

,,Der binne sa fiif man dy’t maklik

oer de 20 meter springe, dus it wurdt
echt in moai jier”, zei Oane Galama.

Dat zal niet voor de jongens en ju-
nioren gelden. Met Jan Teade Nauta
en Age Hulder zijn in die categorieën
de verwachte alleenheersers ge-
noemd. Alleen bij een offday van het
tweetal zal er een andere dagwin-
naar tevoorschijn komen.
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Dagwinnaar Bart Helmholt springt in de pols. FOTO NIELS DE VRIES


