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Ysbrand Galama wint
ondermaatse FK-generale
Door Edwin Fischer

IJLST – Terwijl de duisternis al
bijna was ingevallen, mocht Ys-
brand Galama zich laten beju-
belen als winnaar van de gene-
rale voor het Fries kampioen-
schap. Met 19.22 sprong de Hei-
denskipper net zo ver als
Thomas Helmholt uit Burgum,
maar Galama’s tweede afstand
(18.86 tegen 17.46) was verder
en dus ging de dagtitel naar
hem.

Als een slechte generale bete-
kent dat de uitvoering van het
hoogste niveau is, dan kunnen
de fierljepliefhebbers zaterdag
maar beter naar Winsum afrei-
zen.

De wedstrijd van gisteravond
in IJlst was namelijk over de he-
le linie, in alle categorieën, ma-
tig tot zelfs ondermaats.

Sterker, een echt hoogtepunt
was er niet te vinden, laat staan
een topsprong. En dus was ie-
dereen het er snel over eens,
het FK beheerste de koppies
van de atleten. Al had Ysbrand
Galama daar maling aan. ,,It soe
kinne dat oaren al mei de holle
by it FK sieten, mar dizze deiti-
tel jildt gewoan hear.’’

Hij had gelijk, het was een ze-
ge en ook nog eens een terech-
te. Thomas Helmholt nam bij af-
wezigheid van broer Bart – de
nationale kampioen – de fami-
liehonneurs prima waar. Hij
knalde als eerste dik over de 19
meter; 19.22. Galama herhaalde
dat kunststukje in de finale en
won op basis van een betere
tweede afstand.

Toch was Helmholt tevreden.
,,Mar fiif sintimeter fan myn pr.
Flak foar in FK is it wol hiel lek-

ker om myn op ien nei bêste
wedstriid fan it seizoen te sprin-
gen. Net dat ik no ynienen favo-
ryt bin foar de Fryske titel, mar
wol in outsider. Want as der net
20 meter as mear sprongen
wurdt, dan kin ik ek winne’’,
vond Thomas Helmholt.

Hetzelfde geldt ook voor
Henk Schievink. De Burgumer
hoopt nog veel meer dan alle an-
dere outsiders dat topfavoriet
Bart Helmholt een offday heeft
en dat hij er van kan profiteren.
Schievink kan immers, net als
Helmholt, de felbegeerde sulfe-
ren pols definitief veroveren.

Waar Helmholt zaterdag voor
de derde keer op rij de verste af-
stand van het kampioenschap
kan springen en daarmee het
kleinood in zijn bezit kan krij-
gen, heeft Schievink dat in to-
taal vier keer gepresteerd en
mag hij bij een vijfde maal de
schoorsteenmantel ontruimen.
,,Ik bats der gewoan yn, ha neat
te ferliezen. Der wurdt niks fan
my ferwachte en sa ha ik alris
earder wûn. Dus wêrom no
net?’’

Nard Brandsma zal in Win-
sum met iets meer beleid de
wedstrijd bij de junioren gaan
springen. Hij zorgde in IJlst voor
het enige echt sportieve hoog-
tepunt. Zijn winnende sprong
van 18.08 meter was namelijk
genoeg voor het vestigen van
een klassementsrecord. In 2006
sprong Hannes Scherjon met
zijn beste zeven klassements-
sprongen 129.87 bij elkaar.
Brandsma zette dat record nu
op 129.96. ,,It siet der oan te
kommen, mar it is wol lekker
datst dat krekt foar it FK
dochst.’’


