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Galama slechtmagische
grens en is spekkoper

Dit is een regelrecht
droomscenario. Ik
heb lang helemaal
niets gepresteerd en
dan gebeurt dit

n Ernst Slagter

Grijpskerk | Vaak stond het gezicht
van Oane Galama de laatste tijd op
onweer. Het wilde niet meer vlotten
bij de Wiuwerter klassementslei-
der van het Frysk Ljeppers Boun en
zijn grote plaaggeest Bart Helmholt
snoepte met de wedstrijd meer en
meer punten van zijn voorsprong af.
Maar in het laatste reguliere competi-
tieduel van het seizoen in Grijpskerk
klopte Galama de al jarenlang soeve-
reine Burgumer, uitgerekend door op
het uur U als tweede Fries ooit de 21
meter-grens te slechten.

Vooraf waren er veel theorieën en
berekeningen losgelaten op de span-
nende ontknoping in het algemeen
klassement bij de senioren. Moraal
van het verhaal? Galama had in zijn
verzameling topafstanden over het
hele seizoen nog wel iets van speling
op Helmholt, maar wist dat hij een
stuk kansrijker was als hij zélf een
dreun uitdeelde. Die kwam er op het
moment dat het moest, in zijn derde
poging van de voorronde, omdat de fi-
nales slechts betrekkinghebbenopde
dagzege. Galama zat hoog in de stok,
maakte nog een misslag, maar reikte
na een hem kenmerkende ijzersterke
uitsprong tot 21,16 meter.

Dat was verder dan welke Fries
- Helmholt uitgezonderd - ooit ge-
sprongen had. De Wiuwerter had
anderhalve maand geleden op de
clubkampioenschappen van It Hei-
denskip weliswaar al eens 21,38
genoteerd, maar die afstand mocht
niet officieel geregistreerd worden.
,,Daardoor wist ik alleen wel dat het

mogelijk was”, zei Galama. ,,Dan
is dit een regelrecht droomscena-
rio. Ik heb negen wedstrijden op rij
helemaal niets gepresteerd en nu
gebeurt het op het allerlaatste mo-
ment. Die 21 meter was toch een
barrière. Nu weet ik zeker dat de
ban is gebroken.”

Helmholt was na die 21,16 van Ga-
lama overigens ook nog een keer
in de beurt, maar hoewel de laatste
seriesprong van de Burgumer veel-
belovend oogde, kreeg hij de stok
uiteindelijk niet over het dode punt
en ging hij te water. ,,Ik heb het zelf
nagelaten en dan vraag je erom dat
iemand anders zijn kans pakt. Oa-
ne maakte het fantastisch af”, was
Helmholt lovend.

De finale smaakte vervolgens als
mosterd na de maaltijd, ook omdat
Helmholt niet meer slaagde in zijn
jacht op een Nederlands record.
,,Zonde, maar deze dag is wel een ex-
tra motivatie om mezelf op te laden
voor het NK. Oane was in de periode
voor het FK vrij onzichtbaar, maar
nu hebben we er weer een echte
kandidaat bij.”

Klaske Nauta besliste de nog niet
helemaal gestreden strijd met Mar-
rit van der Wal om de rangschik-
king bij de dames in haar voordeel.
De ljepster uit IJlst won de wedstrijd
met 14,79 meter. Bij de junioren had
Age Hulder zijn klassementszege al
lang en breed veiliggesteld. De Bur-
gumer trok ook in Grijpskerk met
18,81 meter aan het langste eind.
Jan Teade Nauta wist zich eveneens
reeds verzekerd van de eindwinst bij
de jongens en de IJlster greep ook de
laatste dagzege (17,69).

Oane Galama schreeuwt het uit van vreugde als hij een persoonlijk- en schansrecord van 21,16 meter in
Grijpskerk heeft gesprongen. Foto: Martin de Jong


