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Pech onderweg, maar toch topavond Galama
Gerard Bos

Winsum | Daar stond hij dan, in het
zich van de spreekwoordelijke haven
die Winsum heette. Oane Galama
had het nog zo goed bedacht: lekker
op de fiets naar het fierljeppen, goed
warmgedraaid en dan springen. Dat
leek heel anders te lopen toen Gala-
ma vlakbij het dorp constateerde dat
hij een lekkebandhad.Met gezwinde
spoed haastte de topklasser zich naar
het fierljepterrein om van de ljeppe-
rij dan maar het beste van te maken.
Dat lukte op wonderbaarlijke wijze
met 20,87 meter en een dagtitel.

Zo werd het, ondanks het slechte
begin, tochnog een topavond inWin-
sum. ,,De overwinning vieren? Nee,
eerst die band maar eens plakken.
Dat kan ik ook wel aardig, dat
scheelt”, grijsnde Galama na afloop.

Het verhaal achter de overwin-
ning van Galama - een pechavond die
een geluksdag werd - was niet de eni-
ge feel good story, zoals de Engelsen
zouden zeggen. Want er was genoeg
moois te beleven in Winsum, waar
zich een spannende ljepperij ont-
vouwde met mooie afstanden én een
topklasse die voor het eerst sinds een
paar wedstrijden weer eens de eerste
drie letters van zijn benaming eer
aandeed.

Top, dat was het zaterdagavond
namelijk. Het was stuivertje wisselen

in de strijd om de overwinning in
Winsum, waardoor ook tijdens de
wedstrijd enkele malen de virtuele
stand aan kop van het klassement
veranderde. ,,Het werd ook wel tijd”,
oordeelde Galama met betrekking

tot het goede niveau dat de topsprin-
gers zaterdag toonden.

Ze werden in de afgelopen wed-
strijden afgetroefd door Sytse Bok-
ma, een junior. Dat zei wat over zijn
talent,maarookoverhetnogniet top

zijn van de grote namen in de top-
klasse. Dat is op zichzelf niet vreemd;
de vormpiekmoet in augustus liggen
wanneer de grote wedstrijden zijn.

Toch was het goed om te zien dat
bijvoorbeeld Age Hulder het bal

opende met 19,52, waarna Galama
19,82 liet noteren en Thewis Hobma
19,75 en later 19,97. Ook Alwin Fonk
zette die laatste afstand neer. Goed
voor een persoonlijk record, al miste
hij dus jammerlijk de 20-metergrens.

Terwijl klassementsleider Nard
Brandsmahet liet afweten, stond ook
nationaal recordhouder Bart Helm-
holt op toen het moest. Middels een
prima 20,13 schaarde hij zich in zijn
laatste voorrondesprong onder de
vijf finalisten. Conclusie: in de breed-
te een goede wedstrijd met spanning
en hoge amusementswaarde bij de
top van het fierljeppen.

Niemand had echter antwoord op
Galama’s 20,87, dewinnende afstand
waarmee hij ook de leiderstrui ver-
overde. Bij het neerkomen in het
zandbed was de ontlading groot:
,,Wat sille we no beleve!?” waren de
letterlijke woorden die de ljepper uit
Wiuwert euforisch én getergd uit-
schreeuwde na de landing.

Het bleek een aan zichzelf gerich-
te hartekreet. ,,Ik had me voorgeno-
men er vandaag ouderwets vol in te
klappen.Hopelijk zijnwenuecht los,
het was een mooie ljepperij.”

Een wedstrijd ook waarin de se-
nioren ditmaal wèl junior Bokma
voorbleven (18,42). Bij de jongens
ging de zege naar Jos Bethlehem
(IJslt,15,88), bij demeisjes naar Sigrid
Bokma (Hindeloopen,14,64) en bij de
dames naar Marrit van der Wal (It
Heidenskip, 15,33)Met een schitterende verbeten blik springt Oane Galama naar de winst: 20,87 meter. Foto: Martin de Jong


