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Galama pakt eerste ‘klassieker’
Bart Helmholt wil te graag presteren en faalt op thuisschans

Galama pakt eerste ‘klassieker’
EDWIN FISCHER

Oane Galama mag zich een jaar lang
Kening noemen. Nadat de ljepper uit
Wiuwert zich als vierde voor de fina-
le van het Keningsljeppen geplaatst
had, waarin de vijf beste senioren
drie pogingen kregen en met een
schone lei moesten beginnen, kwam
de regerend nationaal kampioen het
verst. Hij noteerde een afstand van
19,67 meter en bleef de verrassende
Jacob Scherjon (18,99) ruim voor.

Galama was blij met de titel. ,,It
Keningsljeppen begjint dochs in
klassiker te wurden, dus is it moai
om dizze titel ek ris te winnen. It is
dochs nei it NK, FK en de NFM in oan-
sprekkende titel.’’

De winnende afstand viel, in ver-
houding tot de prestaties van de af-
gelopen wedstrijden, wel tegen.
Maar dat was logisch, vond de nieu-
we Kening. ,,Begjinst nei de foarrûn-
de allegear wer op nul. Dus wêrst
oars yn in finale útbouwe kinst,
moatst no earst wer in ôfstân op pa-
pier krije. Ik hie it gelok dat ik fuort
dy 19,67 sprong.’’

Die afstand was redelijk scherp en
de andere finalisten (Nard Brand-
sma, Thewis Hobma, Jacob Scherjon
en Ysbrand Galama) kwamen welis-
waar dreigend de polsstok in, maar
slaagden er geen van allen in om nog
in de buurt van Galama’s afstand te
komen.

De enige die er in slaagde om de 19
meter op het scorebord te krijgen,
was A-senior Jacob Scherjon. De 23-
jarige inwoner van Gytsjerk sprong
in de voorronde 19,27, wat een per-
soonlijk record betekende.

Scherjon was uiteraard tevreden
en is met die afstand hard op weg
naar de topklasse. ,,Dat wie it doel
foar dit seizoen en as ik dêr yn slagje,
dan wol ik dizze winter wer echt foar
it ljeppen traine en dan takom jier
wer serieus meidwaan.’’

Scherjon moest de Burgumer eer
hoog houden. Hij was de enige seni-
or-ljepper van de organiserende ver-
eniging die de finale haalde. Grote
afwezige daarin was uiteraard Bart
Helmholt. Hij verviel in een oude

BURGUM – De eerste aansprekende
titel van het fierljepseizoen werd
zaterdagavond een prooi voor
Oane Galama. Favoriet Bart Helm-
holt gaf niet thuis.

fout; te graag willen op zijn thuis-
schans. De strijd om de Keningstitel,
die Helmholt vorig jaar wel won, was
een kopie van die van twee jaar te-
rug. ,,Doe helle ik ek de finale net en
no bart my krekt itselde wer en om
deselde reden. Ik woe wer fiersten te
graach. Hjir moast it hjoed barre. En
ik wit it wol, mar it is dan sa muoilik
om rêst en konsintraasje te finen.’’

Gelukkig voor de organiserende

Burgumer ljeppersklup ging de titel
van Keninginne wel naar een ‘eigen’
deelneemster. Hilianne van der Wal
prolongeerde haar titel met exact
dezelfde afstand waarmee ze ook vo-
rig jaar won; 15,30 meter.

,,It is dit seizoen wat wikseljend,
mar dat jildt eins foar alle froulju’’,
zei de Noardburgumse. ,,Wêr’t it oan
leit wit ik net, mar ik ha wol it gefoel
dat ik der hast bin. It doel om 16 me-

Van der Wal houdt
‘Keninginnetitel’
wel in eigen huis

ter te ljeppen moat helber wêze.’’
Bij de jongens ging de titel van

Prins naar Bobby Zwaagman. Waar
hij in de voorronde nog als derde
eindigde met een voor zijn doen ma-
tige 16,17, produceerde de IJlster jon-
geling in de finale uitstekend. Met
drie sprongen in de 17 meter (17,21/
17,73/17,56) was hij een klasse apart.
Hij liet Wiebe Auke Postma en Tom
Hoekstra ver achter zich.
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