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Galama en Hobma verliezers in Friese finale
Ernst Slagter

P

ardoes ging Oane Galama
kopje onder. De fierljepper
uit Wiuwert had zaterdag in
Grijpskerk op zijn laatste NK nog
één kans om een gooi te doen naar
de titel, maar juist op dat moment
greep Galama mis, ging hij met een
halve salto te water en stierf zijn
ultieme finalepoging in schoonheid.
Het duurde even voordat de
geschrokken toeschouwers in
Grijpskerk zijn hoofd weer boven
water zagen komen. ,,Ik moest me
in het water even oriënteren, want
ik wist niet eens wat boven en
onder was. Op een gegeven moment voelde ik de bodem. Toen
wist ik in elk geval dat ik de andere
kant op moest.”
Toen Galama zijn gezicht weer
liet zien, vroeg speaker Johannes
Haanstra of hij richting het zandbed wilde zwemmen. De bedoelingen waren goed, want Haanstra
wilde de afzwaaiende Galama nog
even in het zonnetje zetten voor

zijn fierljepfans. Maar de hoofdrolspeler zelf had wel even andere
dingen aan zijn hoofd. Zijn vingers
waren door de klap van de stok
behoorlijk gehavend.
,,Man, ik verging van de pijn. Hij
(Haanstra, ES) begon aan een heel
verhaal, maar ik dacht alleen maar:
houd toch je mond, joh. Of ik in het
zandbed wilde komen, vroeg -ie.
Sodemieter toch op! Die vingers
deden hartstikke zeer.” Uiteindelijk

Op een gegeven
moment voelde ik
de bodem. Toen
wist ik in elk geval
dat ik de andere
kant op moest
zwemmen

baalde Galama natuurlijk ook van
zijn (laatste) gemiste kans op zijn
tweede Nederlandse titel als fierljepper . Volgend jaarzit hij rond
deze tijd tenslotte in Nieuw-Zeeland, het land dat hij en zijn vriendin al spoedig zullen opzoeken.
Vertrouwen
,,Ik had er echt vertrouwen in dat
ik nog zou toeslaan”, zei Galama.
,,In Winsum won ik de Friese kampioenschappen dankzij mijn eerste
sprong, dus was het mooi voor het
plaatje geweest als ik het nu op het
laatste moment zou doen. Maar het
is nog steeds een mysterie voor mij
wat er nu gebeurde. Maar ja, wat
doe je er nog aan? Het is zoals het
is.”
Galama plaatste zich op het
nippertje en als laatste voor de
finale door in zijn laatste sprong
19,39 te noteren en tweevoudig
kampioen Jaco de Groot te passeren. Daardoor werd de seniorenfinale een Fries onderonsje met Nard
Brandsma, Thewis Hobma, Bart
Helmholt en Sytse Bokma.
Vooral voor Bokma was het
überhaupt al mooi om opnieuw

Bart is een
hartstikke beste
jongen, hoor. Maar
ik kwam hier om te
winnen. Niet om
Bart een mooi
afscheid te geven
onderdeel te zijn van een finale op
een groot kampioenschap. De
ljepper uit Hindeloopen heeft in
zijn debuutjaar bij de senioren
grote stappen gemaakt en hoewel
hij met zijn 19,44 meter niet in
beeld kwam voor de overwinning,
zal zijn tijd nog komen.
Hobma daarentegen baalde als
een stekker dat hij derde werd met
20,25 meter. Met die afstand in zijn
tweede sprong deed de Harlinger
een gooi naar zijn tweede Nederlandse titel, nadat het in 2013 al

eens raak was in Polsbroekerdam.
Zowel Brandsma als Helmholt ging
echter nog voorbij aan de 20,25 van
Hobma, zij het met een verschil
van slechts zestien centimeter
(20,41).
,,Zo is het al zo vaak gegaan”,
verzuchtte Hobma na de titelstrijd.
,,Het is vooral het verhaal van Bart
en mij. Hoe vaak hij mij wel niet in
de finale voorbij is gegaan, is ongelofelijk.”
Mazzel
Hobma zat naar eigen zeggen ‘verschrikkelijk goed’ in de wedstrijd.
,,In mijn hoofd zat het goed, de
fysiek zat goed, het springen ging
goed en de opbouw was goed. Dan
is het enorm klote dat je met net
vijftien centimeter verschil verliest. Dat kleine beetje mazzel dat
nodig is voor een hele verre sprong
ontbrak.”
Hobma gunde Helmholt best
een afscheid in stijl, maar niet ten
koste van zichzelf .,,Bart is een
hartstikke beste jongen, hoor.
Maar ik kom hier om te winnen.
Niet om Bart een mooi afscheid te
geven.”

De aan zijn vingers gehavende Oane Galama baalt, maar neemt het applaus in Grijpskerk in ontvangst. De
fierljepper uit Wiuwert sprong zaterdag zijn laatste NK. Foto: Marcel van Kammen

