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Galama heeft de smaak al te pakkenGalama heeft de
Voor fierljepper Oane Galama telt in de
nieuwe jaargang alleen de verovering van
het Nederlands record. De winnende
Wiuwerter liet in de seizoensouverture in
Burgum zaterdag blijken dat hij de smaak
al te pakken heeft. Nog een meter te gaan.

Ernst Slagter

Burgum |De vraag was een hypothe-
tische, maar Galama deinsde er niet
voor terug omzijn punt nog eens dui-
delijk te maken. Wat als de ljepper
aan het eind van dit seizoen voor het
eerst in zijn leven Fries kampioen bij
de senioren is geworden, maar het
Nederlands recordvanBartHelmholt
(21,55meter) heeftmoeten latenvoor
wat het is?

,,Dan heb ikmijn doelstelling niet
gehaald”, klonk het beslist. ,,Het Ne-
derlands record is voor mij het enige
doel. Dat is waar ik me de laatste
maanden voor in het zweet heb ge-
werkt. De rest is bijzaak. Een titel zou
in dat geval iets goed kunnenmaken,
maar dat neemt niet weg dat ik in dat
geval niet heb gedaan wat ik wilde
doen.”

Goed, dat moge duidelijk zijn. De
klassementswinnaar van vorig sei-
zoen - hij doorbrak de tienjarige he-
gemonie van Helmholt - weet precies
wat hij wil. En niet onbelangrijk: Ga-
lamagaf bij de tot EelkeScherjon-me-
morial omgedoopte openingswed-
strijd alvast eenvoorproefje vanwaar
hij dit jaar toe in staat hoopt te zijn.

De Wiuwerter moest de eerste
twintigmeter-notering in de serie bij
de topklasse van de senioren nog aan
zijn rivaal Helmholt laten (20,08),
maar ging in zijn tweede finalepo-
gingmet 20,55 bijna een halvemeter
verder dan de Burgumer. In de serie

hadGalamaal afstanden van18,23 en
19,59 op het bord langs het zandbed
neergezet.

Daarmee waren de eerste onwen-
nigheden alvast naar de achtergrond
verdreven. ,,Zo’n eerste wedstrijd is
weer heel bijzonder,maar ik ben ook
heel blij als-ie er weer op zit”, zei Ga-
lama. ,,Je moet even over die eerste
drempel heen. Het is namelijk heel
lastig in te schatten hoe je ervoor
staat aan het begin van een seizoen.
Op trainingen ga je niet zomaar over
de twintigmeter en laat je een sprong
na een paar klimslagen vaak lopen.
Dan is dit ineens andere koek.”

Maar nadien overheerste logi-
scherwijs tevredenheid bij Galama.
De klassementsoverwinning was
voorHelmholt, de dagzege voorhem.
,,Bart springt niet vaak over de twin-
tigmeter in een eerste wedstrijd, dus
hij deed het ook prima. Maar ik voel
me goed. Het enige wat ik dit seizoen
heb veranderd, is dat ikme nogmeer
heb gefocust op de insprong. Ikmoet
de snelheid van mijn loop omzetten
in een goede afzet. Op die manier
moet ik verder komen dan ik ooit ge-
sprongen heb. En ja, dan denk ik dus
aan het Nederlands record.”

Galama hield bij de senioren de
Burgumers Helmholt en Alwin Fonk
achter zich. Helmholt ging in de fina-
le twee keer te water en bleef dus op
zijn eerdere 20,08 steken, terwijl
Fonk met 19,39 op de derde plaats
eindigde.

Bij de junioren won Sytse Bokma
de eerste krachtmeting van het sei-

zoen. De ljepper uit Hindeloopen no-
teerde 18,68 in de serie en ging in de
finale nog eens twintig centimeter
verder (18,88). Freark van der Werff
werd tweede met zijn eerste sprong
van 17,52 die tevens goed was voor
een persoonlijk record voor de ljep-
per uit ItHeidenskip. IJlster JanTeade
Nautamocht als derdehetpodiumop
met een afstand van 17,52.

Stadsgenoot Jos Bethlehem won
zijn eerste wedstrijd in de jongensca-
tegorie met 14,77. Daarmee liet hij
mede-IJlster Wietse Nauta (14,62) en

Het Nederlands
record is voor mij
het enige doel. Dat
is waar ik voor train.
De rest is bijzaak

Gerard Hooisma (14,53) uit Oudehas-
ke achter zich.

Hiske Galama won de strijd bij de
vrouwen. De ljepster uit Haule
sprong naar 15,23 meter. Marrit van
der Wal uit It Heidenskip kon daar
met 15,09 niet aan tippen, net als
Klaske Nauta (14,56) uit IJlst.

Indevoordit seizoendebuterende
meisjescategorie was Bente Vlas uit
Heegmet13,50 de sterkste. Zij reken-
de af met Sigrid Bokma (13,35) uit
Hindeloopen enMareDijkstra (12,82)
uit Molkwerum.

de smaak al te pakken

OaneGalamadoet eenvreugdedansje inhet zandbed.De topljepperuitWiuwertwonde seizoensouverture in
Burgum met een afstand van 20,55 meter. Foto: Martin de Jong


