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Oane Galama: net geen dubbelslagOane Galama: net geen dubbelslag
Helmholt in laatste finalesprong nipt voorbij afstand Heidenskipster

EDWIN FISCHER

IJLST – Oane Galama sloeg zater-
dagavond bijna een dubbelslag.
Bij de ljepperij in IJlst werd hij
nipt tweede. Wel won hij het FK
mastklimmen in Akkrum.

Het was even haastwerk voor Oane
Galama. Om zeven uur begon za-
terdagavond op de uitstekend ge-
prepareerde fierljepschansen van
IJlst een glorieuze sportavond
voor de 27-jarige inwoner van It
Heidenskip. Met drie prachtige
sprongen van achtereenvolgens
18.89, 18.92 en een fraaie uitschie-
ter van 19.76 leek hij lange tijd de
dagtitel op te eisen. De apotheose,
die door topklasser Bart Helmholt
in zijn allerlaatste poging met de
winnende afstand van 19.86 werd
bepaald, maakte Galama niet mee.

De A-klasser was na zijn voor-
ronde spoorslags afgereisd naar

Akkrum, om aan het Fries kampi-
oenschap mastklimmen deel te
nemen. ,,Omdat ik it foarich jier ek
de titel wûn hie, fûn ik dat ik ek dit
jier wer meidwaan moast. Bist
dochs de titelferdigener en dan
fyn ik datst dêr wêze moast. Oars
hie ik de ljepperij ôfmakke’’, zei
Galama.

Hij zal nu ook volgend jaar weer
een fierljepwedstrijd voortijdig
moeten afbreken of overslaan. De
mastklimtitel was zaterdagavond
namelijk wederom een prooi voor
de allroundsportman. ,,Ik fûn it
wol skande dat ik in sms krige mei
de boadskip dat Bart dochs noch
krekt oer myn ôfstân hinne gien
wie. It hie oars in hiel moaie dûbel
west. Mar ik bin Frysk kampioen
mêstklimmen en ha in hiele goeie
ljepperij hân, dus ik bin dik tefre-
den.’’

Dat was Bart Helmholt ook, al
ging het winnen van zijn zevende

dagtitel van het seizen niet zo
makkelijk als hij gewild had.
,,Dochs bin ik tefreden, oer de op-
bou fan de wedstriid en de wize
wêrop ik sprongen ha’’, zei de rege-
rend Nederlands kampioen, die
voor woensdag een hele verre
sprong aankondigde. ,,Dan is it yn

Burgum, dêr moat it hiel fier gean.
It is gjin garânsje, mar ik ha op de
trainings al oer de 21 meter spron-
gen. En it is de earste wedstriid dit
jier op myn thússkâns, dêr ha ik
sin oan.’’

Met datzelfde gevoel keek ook
Hilianne van der Wal vooruit. Zij
pakte haar tweede dagtitel van het
seizoen. Na de winst op 26 mei in
Joure raakte de ljepster uit Noard-
burgum weer geblesseerd aan
haar ‘zwakke’ enkel. ,,Doe ha ik twa
wedstriden mist. Myn ankel
bleaun ek swak, mar ik tape him
no eltse kear yn. Dat skeelt fysiek,
mar ek yn it kopke. Ik kin no wer
frij springe en dat sjochst yn de re-
sultaten’’, zei ze. Met 14.92 bleef ze
thuisspringster Klaske Nauta
(14.65) ruim voor.

Het derde lid van afdeling Bur-
gum dat met de dagtitel uit IJlst
huiswaarts keerde, was Daan de
Vries. Hij was bij de junioren een

klasse apart. De dit jaar weer be-
gonnen ljepper uit Feanwâlden
kwam tot 17.92, al wist hij dat zelf
niet eens na afloop. ,,Wat? Ha ik sa
fier sprongen? Dat is hast myn pr
fan 17.98’’, reageerde De Vries op-
recht verbaasd. ,,Dat hie ik net yn
de gaten. Ik wit tidens in wedstriid
eins nea hoe fier ik sels spring en
ek fan oaren wit ik it net. Mar ik
wie al oan it skrassen. ‘Yes, wer in
konkurrint dy’t it net oprêd’, tocht
ik eltse kear. Myn earste deititel, in
hearlik gefoel.’’

Tom Hoekstra was al voor de
vijfde maal dit seizoen de beste bij
de jongens. De IJlster kwam daar-
mee in de tiende wedstrijd van het
seizoen naast zijn vriend en dorps-
genoot Bobby Zwaagman, die de
andere vijf wedstrijden op zijn
naam schreef. ,,Mar wy binne freo-
nen en gunne it inoar. Der is ek
gjin striid, wy soargje der júst foar
dat wy better en better wurde.’’

Drie dagtitels
gaan naar
de afdeling
Burgum

Oane Galama, hier in actie in IJlst, kende een glorieuze sportavond. FOTO NIELS DE VRIES


