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Slotsprong bezorgt
Galama de winst

Van onze sportredactie

Grijpskerk | Oane Galama heeft za-
terdagavond nogmaals zijn status be-
vestigd als titelkandidaat voor de
Friese kampioenschappen in Win-
sum. De fierljepper uitWiuwert deed
dat door in Grijpskerk in zijn laatste
sprong de derde ljepperij te winnen
in de nationale competitie. Met 20,83
meter liet hij de verste afstand van de
avond noteren.

De wedstrijd in de Groningse
plaats gold ook als een laatste con-
frontatie met de Hollanders voor het
NK van eind deze maand en een van
de laatste onderlinge confrontaties
tussen de Friese topljeppers. Die ont-
moeten elkaar vanavond in Burgum
tijdens een inhaalwedstrijd vanaf
half zeven opnieuw.

Wie weet dat Bart Helmholt dan
revanche kan nemen op Galama,
want de Burgumer werd het slachtof-
fer van Galama’s dadendrang in
Grijpskerk. Helmholt was lange tijd
de leider in dewedstrijd: 20,55meter.
Die afstand zette hij al in zijn tweede
sprongneer,maarhet bleekuiteinde-
lijk niet genoeg.

Galama liet met 20,83 als winnen-

de afstand nog maar eens zien waar-
om hij, net als overigens Helmholt,
aanstaande zaterdag tijdens de Friese
kampioenschappen in Winsum een
favoriet is voor de titel.

Die strijd zal ongemeen spannend
worden, met ook mannen als Nard
Brandsma, Age Hulder, Thewis Hob-
ma of Ysbrand Galama op het vinke-
touw. Die laatste was overigens afwe-
zig zaterdag, zoals de nationale com-
petitie dit seizoen wel vaker wordt
ontsierd door vele afmeldingen van
grote namen.

Brandsma, Hulder en Hobma
moesten in de strijd om de derde
plaats in Grijpskerk overigens hun
meerdere erkennen in Jaco de Groot
en Erwin Timmerarends. De toppers
van de Polstokbond Holland eindig-
den als derde en vierde.

Bij de dames was er ook Hollands
succes, want Dymphie van Rooijen
klopte Klaske Nauta in de strijd om
de winst (15,24 om 14,75). De Friezin
leidtnogwel inde tussenstandvande
nationale competitie, zoals Galama
dat bij de senioren doet. Bij de junio-
ren geldt dat ook voor FrearkKramer.
Hij won ook in Grijpskerk (17,55).

De slotwedstrijd in de nationale
competitie is op 29 augustus in Pols-
broekerdam, een week na het NK.


