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Oane Galama beleeft goede generale voor NKOane Galama
EDWIN FISCHER

Age Hulder was verguld met zijn
prestatie. Drie dagen voor het Neder-
lands kampioenschap krikte de Bur-
gumer junior zijn zelfvertrouwen op
door de verste afstand van de dag te
springen. Hij ljepte op de schansen
in IJlst 19,88.

Daarmee vestigde Hulder tevens
een schansrecord, al weer het acht-
tiende record van dit seizoen. Hij
ljepte het drie jaar oude record van
Albert Jan Venema (19,82) uit de boe-
ken. ,,In moaie bykomstichheid’’,
vond Hulder. ,,It wie net iens in hiel
goede sprong, want ik ha yn de pols

IJLST – Voor het eerst dit seizoen
was een junior beter dan alle senio-
ren. Oane Galama won de Fryslân
Cup met 19,50 meter, maar Age Hul-
der kwam met 19,88 verder.

wol trije kear oan it korrizjearjen
west. Mar ik bin klear foar it NK.’’

Dat is Oane Galama ook. De ljep-
per uit Wiuwert wil zaterdag in Pols-
broekerdam zijn nationale titel pro-
longeren. ,,Ik bin sa fit as it mar kin,
as wy der no fuort efteroan noch in
seizoen springe moasten, dan soe
dat prima wêze.’’

Galama pakte de Fryslân Cup en
was er content mee. ,,Wer in titel dy’t
ik noch nea wûn hie. En ik pak ek
noch de winst yn de Gouden Rige.
Dat is dochs in bonus.’’

Galama bleek de beste in het klas-
sement over de zeven belangrijkste
Friese wedstrijden van dit seizoen,
maar had wel het geluk dat Bart
Helmholt de wedstrijd in IJlst aan
zich voorbij liet gaan.

,,Hy hie wat lêst, hie er sein. Al fyn
ik it wol wat raar dat Bart earder dit
seizoen noch rôp dat hy it net wur-

Galama beleeft
dearje kin as oaren in nasjonale
kompetysjewedstriid ôfsizze, om’t
se net hielendal fit binne.’’

De Wiuwerter zag Thewis Hobma
tweede worden. De ljepper uit Har-
lingen toonde met 19,37 aan dat de
vorm net op tijd terug is. ,,Ik bin wer
fit’’, zei de van een liesblessure her-
stelde Hobma. ,,Mar ik bin in outsi-
der foar de titel, hear.’’

Tot nu toe won de topklasser dit
jaar nog geen enkele wedstrijd en
mag hij dus spreken van een mislukt
seizoen. ,,Mar it stadium fan de frus-
traasje bin ik al foarby. Der is no be-
rêsting.’’

Bij de vrouwen misten Hilianne
van der Wal en Lisanne Hulder de fi-
nale. Klaske Nauta won daardoor op
haar thuisschans eenvoudig met
15,27.

Plaatsgenoot Bobby Zwaagman
was met 17,36 de beste bij de jongens.
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