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Fierljepper IJsbrand Galama neemt revanche
IJLST – Zaterdag verspeelde IJs-
brand Galama de NFM titel.
Woensdagavond nam de fierljep-
per revanche op zichzelf en won
met 20.17 meter.

HARM POSTMA

In zijn eigen dorp It Heidenskip
verspeelde IJsbrand Galama zater-
dagavond de NFM titel doordat hij
de pols op het moment suprême
niet geheel uitklom. Althans dat
vond hij zelf. Woensdagavond, in
een verder vrij matte wedstrijd,
maakte hij die laatste klimslag wel
en versloeg en passant de kersver-

se NFM-winnaar Bart Helmholt
met een keurige 20.17 meter.

Het voelde voor Galama een
beetje als revanche. Maar de ge-
noegdoening gold vooral voor
zichzelf, haastte hij zich te zeggen.
En niet op Helmholt, want hij is
niet in competitie met de Burgu-
mer grootmeester, zei Galama. ,,Ik
bin net mei Bart dwaande, dat
docht hy sels al genôch.”

Maar Helmholt zal waarschijn-
lijk op de twee belangrijkste wed-
strijden in augustus – het FK en het
NK - wel de te kloppen man zijn,
moest Galama erkennen. ,,Ja, en
dêrom wie ik ek brând om hjir

goed te prestearjen.” Want het Ne-
derlands kampioenschap vindt op
zaterdag 25 augustus plaats in IJlst,
bedoelde Galama. ,,Dan is dit in
goeie opstekker. Mar om op it NK
te winnen sil it noch folle better
moatte.”

Dat gold ook voor Helmholt, die
nog vrij gemakkelijk tweede werd
in IJlst met 18.93 meter, maar toch
de smoor in had. ,,Ik wie te rûch.”
Als Helmholt wil winnen, dan wint
hij, zo liet hij zich zaterdag in It
Heidenskip ontvallen. ,,Yn myn
lêste sprong moast it noch efkes
gebeure. En dat wie dus te let.”

Voor Hannes Scherjon (Gronin-

gen) en Oane Galama (It Heiden-
skip) was meedoen woensdag-
avond belangrijker dan winnen.
Beide mannen promoveerden na-
melijk afgelopen zondag van de se-
nioren A-klasse naar de topklasse.
Beiden haalden de finale in IJlst
met respectievelijk 17.33 meter en
18.55 meter, maar konden verder
geen potten breken.

Een hernia noopte Oana Galama
drie jaar geleden tot stoppen. De
klachten zijn nagenoeg weg en na
een kort verblijf in de lagere klasse
was hij blij dat hij in IJlst weer bij de
toppers behoorde. ,,Ik bin noch
lang net konstant genôch. Op myn

basis helje ik wol achtjin en in hea-
le meter, mar fierder springe falt
noch net ta. Mar ik bin bliid dat ik
der wer by bin.’’

Zo verging het Hannes Scherjon
ook tot nu toe. Blij dat-ie weer bij
de toppers behoort, met verder
weinig verwachtingen. Nadat zijn
vader afgelopen voorjaar overleed
zette hij het fierljeppen op een laag
pitje.

,,Ik ha it te drok hân mei myn
stúdzje en de klompmakkerij fan
ús heit, dy’t myn broer en ik oer-
naam ha. Dus ik ha te min treend
oant no ta. Myn seizoen begjint no
pas.”


