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Oane Galama emotioneel na recordOane Galama emotioneel na re
Fierljeptoppers presteren in generale voor FK onder hun kunnen

EDWIN FISCHER

BURGUM – In de generale voor
het FK gaven de topljeppers niet
thuis. Oane Galama profiteerde
en won woensdagavond in Bur-
gum.

Het naderende Fries kampioen-
schap, dat zaterdagmiddag in Win-
sum gesprongen wordt, wierp
weer eens zijn schaduw vooruit.
Bart Helmholt, regerend Fries
kampioen Thewis Hobma en Ys-
brand Galama presteerden onder-
maats. De eerste twee haalden de
finale nog wel, maar met verste af-
standen van respectievelijk 18.53
en 18.79 bleven ze ver verwijderd
van hun normale niveau.

Ysbrand Galama, die de laatste
twee wedstrijden won, wist zich
niet eens bij de beste vijf senioren
van de wedstrijd te springen. Toch
maakte de Heidenskipster zich
voor zaterdag geen enkele zorgen.
,,Dit is in misse dei, mar dy sitte
der sa no en dan tusken. En kinst
him mar better no hawwe dan
datst dy misse dei sneon hast, of
net dan?’’, zei Ysbrand Galama
luchtig.

Hij was sowieso zeer goed ge-
mutst. Zijn tweelingbroer Oane
was met een prachtig persoonlijk
record van 20.04 meter immers
winnaar geworden van de FK-ge-
nerale. Dat Oane daar behoorlijk
emotioneel op reageerde, begreep
Ysbrand als geen ander. ,,Foarich
jier tocht Oane noch ‘ik spring
noait wer’. En dan no foar it earst
yn syn libben oer de 20 meter, ja,
dat makket my ek hiel bliid.’’

Oane bevestigde het verhaal van
zijn tweelingbroer. ,,Ast der troch
in rêchblessuere in jier út bist, dan
tinkst echt wol datst noait wer op
de skâns stean silst. It is echt
prachtich datst dit wer dwaan
meist en dan no in rekord en oer
de 20 meter. It stelt op himsels net
safolle foar, mar stiest no dochs
krekt yn in wat oar rychje.’’

Galama sprong zijn pr in zijn
laatste finalesprong. Hij pakte
daarmee de dagtitel, die naar Han-
nes Scherjon leek te gaan. De voor-
malig winnaar van de sulveren
pols leidde op dat moment met
19.12. ,,Ik tocht: ik kin wol foar de

winst gean’’, zei Oane Galama,
,,mar ik hie sels 19.50 of sa yn de
holle. Dan is it super om oer de 20
meter te gean.’’

Galama zei wel te weten dat hij
ook met die afstand geen kans
maakt op het winnen van de Friese
titel. Dat die automatisch bij Bart
Helmholt terechtkomt, was wel
een statement die hij wenste te be-
strijden. ,,Ysbrand en Thewis sprin-
ge ek heech yn de 20 meter. As se
dat yn Winsum dogge, dan wint
Bart net samar de titel. Ik sjoch sels
Hannes noch as in kânshawwer,

want hy springt yn Winsum altyd
goed.’’ Ook Bart Helmholt zei dat
het FK geen uitgemaakte zaak is.
,,It is seker spannender as oare jier-
ren’’, zei de Burgumer, die de laat-
ste drie wedstrijden niet meer wist
te winnen. ,,Dat ik no in ferskrikli-
ke wedstriid spring, dat bin ik ek
wol wend. It is al fjouwer jier itsel-
de foar it FK. Dêrom meitsje ik my
ek net drok. Ik spring technysk
noch al goed, it leit him oan de fok-
us. En dy is der sneon wol hear, al
betsjut dat net dat ik ek wol efkes
winne sil.’’

Bij de junioren liet Hans Ulco de
Boer er met een pr van 19.23 geen
twijfel over bestaan dat hij de grote
favoriet is voor de Friese titel. ,,Ast
nei myn konkurrinten sjochst, dan
soest sizze dat ik it wol efkes win.
Mar it is in FK, dat is altyd oars. Fa-
voryt bin ik wol, dat is sa.’’

Klaske Nauta is dat bij de vrou-
wen. Dat bewees ze door in Bur-
gum met 15.25 de dagtitel te pak-
ken. Bobby Zwaagman won bij de
jongens. Hij troefde met 17.66 zijn
grote concurrent Tom Hoekstra
met 16 centimeter af.

‘Ik tocht: ik kin
wol foar de
winst gean’

Oane Galama is blij met zijn persoonlijke record van 20,04 meter. FOTO NIELS DE VRIES


