
30  juni  2011 , pag.  11

Galama nadert
record op
schans Joure
EDWIN FISCHER

JOURE - Met een afstand van
19.58 meter won Ysbrand Gala-
ma woensdagavond in Joure de
achtste fierljepwedstrijd van
het seizoen.

Met die sprong benaderde de
ljepper uit It Heidenskip het
schansrecord, dat met 19.71 op
naam staat van Bart Helmholt.
Er mocht dus gesproken worden
van een topsprong.

,,Is it sa ticht by in skânsre-
kord?’’, zei Galama. ,,Dat wist ik
net. Dan wie it yndie wol in top-
sprong. Sa fielde it ek wol, it
klopte allegear wol. Besikest, as
it gefoel goed is, om eltse kear it-
selde te dwaan en dat slagge yn
dizze sprong hiel goed.’’

Galama zette de winnende af-
stand pas in de finale op het sco-
rebord. Hij gaf toe dat hij tijdens
‘het toetje’ met de beste vijf
springers extra geprikkeld was
vanwege het ontbreken van top-
favoriet Bart Helmholt.

De Burgumer sprong twee
keer nat en kwam een keer bui-
ten de sector terecht. Galama:

,,As Bart der net by is, dan hast
wat fan: no moat it gebeure. Dan
wolst de kâns pakke.’’

Galama sloeg in zijn aatste toe
en overtrof Thewis Hobma
(19.14) en Hannes Scherjon (19.01)
ruim.

Scherjon had desondanks een
goed gevoel. ,,De foarm komt. Ik
ha in drokke perioade op skoalle
ôfsluten en kin my no op it ljep-
pen konsintrearje. It is in kwest-
je fan tiid dat ik nei de tweintich
meter gean.’’

Dat is ook de gedachte van
Age Hulder uit Burgum. Hij
sprong bij de junioren een
schansrecord: 19.06. Het record
stond sinds vorig jaar met 18.43
op naam van Nard Brandsma.

Met na dit seizoen nóg drie
seizoenen te gaan, kan het talent
als junior álle schansrecords be-
machtigen. ,,Eins ha ik dêr noch
net oer neitocht, mar it soe bêst
wol in doel wurde kinne.’’

Anna Jet Leyenaar won bij de
vrouwen haar tweede dagtitel.
De atlete uit Sneek noteerde een
keurige afstand van 14.90 en
bleef Grytsje Abma uit Heeg nipt
(14.81) voor. 16.41.


