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Ljeppers roemen wijzigingen in nationale competitie
EDWIN FISCHER
JAARSVELD Oane Galama won zaterdag de eerste wedstrijd in de nationale fierljepcompetitie. De ljepper uit Wiuwert was naast zijn zege
ook te spreken over de opzet.

Vorig seizoen werd de lang gekoesterde wens, de nationale competitie,
gerealiseerd. In de winter werd geevalueerd door het vier man sterke
comité dat de organisatie in handen
heeft. Pieter Verwey, Bert Jan van
Vliet en de Frysk Ljeppersboun-vertegenwoordigers Thewis Hobma en
Hans Helmholt wijzigden de opzet
en kregen in Jaarsveld alle lof.
,,It is allegear in stik better as foarich jier’’, zei Oane Galama. Hij vond
vooral het feit dat per categorie (se-

nioren, junioren en vrouwen) de
beste acht ljeppers mee mogen
doen, in plaats van veertien vorig
jaar, een prima verandering. ,,Benammen omdatst no echt in sterke
wedstriid krijst. Foarich jier wienen
der, mei alle respekt, tefolle minder
goeie ljeppers.’’
Werd vorig seizoen nog op basis
van de stand in de bondscompetitie
geselecteerd; het comité besloot dat
de nationale ranking over de afgelopen twee seizoenen nu leidraad is
voor deelname aan de landelijke
competitie. Een uitstekende zet,
vond Galama. ,,In stik earliker.’’
Door die regel stond er zaterdag
bij de vrouwen wel opeens een
‘vreemd’ gezicht op de schans: Hiske
Galama ,,Ik krige in mailtsje dat ik op
basis fan de nasjonale ranking mei-
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dwaan mocht oan. Dat wie ûnferwacht, mar ik fyn it wol hiel leuk.’’
De vanwege studie teruggetreden
topljepster bereidde zich voor via
het springen van twee wedstrijden
in de tweede klasse. ,,Wolst ek meidwaan kinne.’’ Ze werd met 13.66
meter vijfde en de beste Friezin.
Dymphie van Rooijen won met
14.39. Dat viel tegen, al moet gezegd
dat de wind vooral in het eerste deel
van de wedstrijd (vijf voorrondesprongen en een finalesprong voor
de beste drie) spelbreker was.
Des te knapper was het dat Oane
Galama won met een afstand die hij
in zijn eerste poging realiseerde:
20.56 meter. Daar kwam geen van de
andere zeven man bij in de buurt.
,,Wylst it net iens in topsprong wie.
Ik klom de pols net hielendal út en

ek de útsprong wie net optimaal.’’
De rivalen beten zich stuk op de
‘gelukssprong’ van Galama. ,,De wyn
wie sa min, koest de stok der net op
sette, besykest mar wat. Dêrom wie it
in gelok dat ik sa fier kaam.’’
Hij kwam met Nard Brandsma
(19.09) en Thewis Hobma (19.03) in
de finale. ,,Ferrassend.’’Galama doelde op het ontbreken van Bart Helmholt en Jaco de Groot. ,,Dat binne
dochs de topfavoriten, mar se ha tefolle problemen mei de wyn hân.’’
Er volgen nog drie ontmoetingen,
waarna tijdens de NFM op 26 juli de
afsluiting volgt. ,,Een noviteit’’, aldus Hans Helmholt. ,,We wilden een
wedstrijd kunnen schrappen, maar
dan wel vijf wedstrijden. Vandaar de
koppeling met de NFM. Daar komen
alle topljeppers toch al op af.’’

