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Schansrecord vervult Galama met trots
Heidenskipster fierljepper eindelijk baas in eigen huis

EDWIN FISCHER

IT HEIDENSKIP – Ysbrand Galama
is eindelijk baas in eigen huis. De
Heidenskipster pakte zaterdag op
zijn thuisaccommodatie het
schansrecord.

,,Dit skânsrekord wie al twa jier
myn doel’’, klonk Ysbrand Galama
opeens opvallend strijdbaar.

Hij was bezig met een ’gewoon’
enthousiast en euforisch relaas
over zijn sportief gezien prachtige
fier-ljepavond. Maar de vraag wat
nou het meest met hem deed - de
dagtitel, het persoonlijk record of
het afpakken van het schansrecord
dat met 20.72 alweer sinds 31 juli
2010 op naam van Bart Helmholt
stond – zorgde voor een omslag in
zijn gemoedstoestand.

Wie de laatste seizoenen het
fierljeppen heeft gevolgd, weet dat
er tussen Ysbrand Galama en Bart
Helmholt een gezonde animosi-
teit heerst. Galama is vaak de iet-
wat gefrustreerde sporter, Helm-
holt de hoegenaamd onoverwin-
nelijke. Dat laatste steekt de Bur-
gumer niet onder stoelen of
banken en meestal leidt dat tot
frustratie bij Galama, die er vaak
niet in slaagt om positieve energie
uit de tweestrijd te halen.

Dat lijkt nu echter verleden tijd.
Helmholt repte na de winst op de
NFM, vorige week in It Heidenskip,
dat hij wint als hij dat wil. Zo’n op-
merking was voor Galama altijd al
genoeg om zijn concurrent op zijn
plek te willen zetten, maar vaak
had dat een averechts gevolg. Za-
terdag veroverde Galama op zijn
thuisschans echter voor het eerst
in zijn ljepcarrière een tweede dag-
titel op rij.

Woensdag was de 27-jarige Hei-
denskipster al de sterkste in IJlst, al
was Helmholt naar eigen zeggen
toen vanwege een dagje PC-bezoek
niet fit genoeg. Zaterdag kwam de
politieman evenwel topfit in It
Heidenskip aan, maar toch moest
zijn meerdere erkennen in Gala-
ma. Die bouwde zijn wedstrijd per-
fect op. Via 17.32 en 19.01 kwam hij
in zijn derde voorrondesprong tot
een prachtige prestatie. Met 20.77
verbeterde hij het schansrecord.

De uitbarsting van vreugde en
emotie, meteen na de sprong en
vervolgens nog eens extra nadat
het scorebord verraadde dat het
een schansrecord betrof, was een
genot om te zien.

,,Ja, ik wit alles noch fan dat mo-

mint’’, zei Galama grijnzend na af-
loop. De schreeuw, de emotionele
knuffel met zijn moeder, de gebal-
de vuisten, de onwennige gang
langs het luid juichende publiek,
de omhelzing van zijn vader, broer
Oane en al die anderen die het Ga-
lama zo gunden.

En er was de hand van Helm-
holt. ,,Hy stie sa fier fan my ôf, hy
koe allinnich mar in koel hantsje
jaan’’, zei Galama.

Helmholt zag het anders. ,,It
motivearret dat hy elkenien sa yn-

tensyf omearmet.’’ De regerend
Nederlands recordhouder (21.51)
had een verklaring voor het uitste-
kende optreden van zijn oppo-
nent. ,,Ysbrand begjint einlings syn
sprongen ôf te meitsjen. Hy mak-
ket no ek dy lêste klimslach. En hy
is yn foarm.’’

Die visie werd door de winnaar
gedeeld. ,,Ik ha sa faak sprongen
ferkloat troch net mear te klim-
men. No doch ik dat al. Ik tink net
al nei twa klimslaggen oan de út-
sprong. Dy komt wol, tink ik no.

Dat barde hjoed dus ek, it wie echt
in dreamsprong’’, zei Galama.

Vervolgens dacht hij aan het
spandoek op de schans, waarop
nog de naam van Bart Helmholt
prijkte onder het woord ’schansre-
cord’ ,,Skuor dy namme der fuort
mar ôf", mompelde hij tegen trai-
ner Pieter Haanstra. Met vreselijk
veel trots zal Galama de komende
dagen, in aanloop naar het FK in
het weekeinde, constateren dat
zijn naam die van Helmholt van
het doek heeft verdrongen.

‘Hy koe
allinnich in
hantsje jaan’
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Ysbrand Galama zit in de top van de polsstok en springt in It Heidenskip naar een nieuw schansrecord. FOTO LC/JAN DE VRIES


