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Galama begint nu eerder met winnen
Hilianne van der Wal slaat op schans van Winsum toe bij de vrouwen

EDWIN FISCHER

WINSUM – De derde wedstrijd
van het fierljepseizoen is een
prooi geworden voor Ysbrand Ga-
lama. Hij won zaterdag in Win-
sum met 19.67 meter.

Vorig jaar duurde het tot de vijf-
tiende wedstrijd voordat Ysbrand
Galama met de hoogste eer ging
strijken. ,,Al wie ik der dêrfoar faak
al ticht by, mar dan gong my eltse
kear wer ien yn de lêste sprong
foarby’’, herinnerde de topklasser
uit It Heidenskip zich maar al te
goed.

Ook zaterdag zag hij die bui han-
gen. Galama had zijn wedstrijd
keurig opgebouwd. Met een ope-
ningssprong van 16.11 had hij eerst
het nare gevoel van afgelopen
woensdag in Joure weggehaald.

,,Trije kear wiet op ’e Jouwer. Dan
moatst earst wol wer wat sykje, it
goeie gefoel wer krije. Dus hiel
konsintreard alle ûnderdielen
goed besykje te dwaan. Dat slagge
wol aardich.’’

Hij bouwde door en ljepte in de
tweede poging 18.52. Daarmee leid-
de Galama, maar hij zag Bart
Helmholt met een keurige 19.30
het vaandel overnemen. De derde
voorrondesprong van Galama was
echter helemaal in orde. Met 19.67
zette hij de concurrentie op
scherp. ,,Al hie ik der doe wol fer-
trouwen yn dat ik wolris winne
koe.’’

Dat gevoel was er helemaal na
de eerste finaleronde. Geen van de
concurrenten, waaronder senio-
rendebutant Nard Brandsma die
met een knappe afstand van 19.11
derde werd, slaagde er in om Gala-

ma’s afstand te verbeteren. ,,Doe
gong ik der al fanút dat ik winne
soe. Omdat it gewoan te kâld wie
en dêr hienen de oaren ek lêst fan.’’

De zege werd op z’n Galama’s
gevierd; ingetogen en onverschil-
lig van buiten, maar euforisch van
binnen. ,,It jout wol in lekker ge-
foel dat ik no al in wedstriid wûn

ha. It is in befêstiging datst yn ’e
winter dochs goed traind hast.
Hearst der gewoan by en dat wolst
sa snel mooglik witte. Mei dizze
oerwinning wit ik dat seker’’, lach-
te de Heidenskipper.

Hans Ulco de Boer had ook re-
den tot lachen. Eindelijk weer
eens, zou je haast zeggen. De juni-
or uit Jutrijp had zware weken ach-
ter de rug. ,,Myn heit hat sa’n seis
wiken werom in harsenbloeding
hân. It wie allegear kantsje board
en hy hat it krekt oerlibbe. Lokkich
giet it wer de goeie kante út, mar
begrypst dat it fierljeppen en de
lêste tarieding op it seizoen der by
ynsjitten is.’’

Dat hij zaterdag op de winderige
schansen in Winsum de dagtitel
pakte - De Boer ljepte 17.87 en hield
Burgumer Age Hulder exact een
centimetertje achter zich – gaf een

goed gevoel. ,,Ik tink dat heit ek
wol bliid is no. Hy wie der faak by
en fynt it ljeppen ek moai. Foar
him sil dizze oerwinning ek in op-
stekker wêze, tink ik.’’

Bij de vrouwen kon Hilianne
van der Wal haar eerste dagtitel
ook als een opsteker beschouwen.
Vorig jaar was de ljepster uit
Noardburgum de revelatie in haar
categorie, maar een enkelblessure
gooide roet in het eten. Zaterdag
kraaide ze victorie door met 14.20
het verst te springen.

Sytse Bokma deed dat bij de jon-
gens. De springer uit Hindeloopen
is ongenaakbaar in de jongste
groep en pakte de derde dagtitel.
Hij deed dat met weer een per-
soonlijk record. Woensdag was hij
in Joure met 16.79 al verder dan
ooit, zaterdag bracht hij zijn pr op
16.88.

Ljepper uit
It Heidenskip
bouwt zijn
wedstrijd
keurig op

De winnende
sprong van Hilian-
ne van der Wal in
Winsum.
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