
Oane Galama zet pols ‘op safe’ en wint
GRIJPSKERK - Fierljepper Oane Galama won zaterdag in Grijps-
kerk zijn tweede dagtitel van het seizoen. In een door de re-
gen tot twee voorrondesprongen gereduceerde wedstrijd
sprong de sporter uit It Heidenskip 18,50 meter. Die afstand
bleef in de finale overeind. Opvallend genoeg werden de be-
kers bij de junioren en jongens gewonnen door thuissprin-
gers. Erwin van der Heide won met 17,33 bij de junioren, club-
genoot Bas Tolboom was met 14,73 de beste jongen.

De meeste stof tot discussie lever-
de de beslissing van de wedstrijd-
leiders Anne Hooisma en Jan Coe-
hoorn op om niet de gebruikelijke
drie sprongen in de voorronde te
plannen, maar twee. De reden was
prima. Een regenbui had voor drie
kwartier vertraging gezorgd. An-

dere opties waren mogelijk ge-
weest. ,,Moatst ek nei de wedstri-
den fan de Polsstokbond Holland
sjen. Dy ha ek in wedstriid spron-
gen en trije foarrondesprongen
hân. Dat hiene wy ek ha kind’’, zei
Rients van der Wal.
Daarmee had de nestor een punt.

Met het oog op het klassement
had ook eerst geheel de voorron-
de afgewerkt kunnen worden en
had daarna bekeken kunnen wor-
den of er nog een finale had inge-
zeten. ,,Mar ast it posityf besjen
wolst, moatst de mannen fan‘e tc
(technische commissie) ek in
kompliment jaan dat se de beslis-
sing al foar it begjin fan‘e wed-
striid nommen ha’’, aldus Van der
Wal.

De omstandigheden waren voor
alle ljeppers gelijk, maar snel
werd duidelijk dat de omschake-
ling van drie naar twee voorron-
desprongen lastig was. ,,Moatst
fuort de pols mar op skerp sette.
Oars kinst nochris wat sykje nei it
beste plak foar de pols. Ik hie ‘m te

skerp en gong dus wiet’’, zei Oane
Galama over zijn eerste poging.
Om daarna de pols meer ‘op safe’
te zetten en een fraaie 18,50 te no-
teren.

,,Hy stie op safe, mar ik spring op
dit stuit sa maklik. Fiif slaggen en
ik gong rjocht oer. En dan al acht-
tjin en in heale meter. In hiele mo-
aie foar it klassemint’’, constateer-
de man uit It Heidenskip, die tot
zijn genoegen zag dat de andere
vier finalisten die afstand niet
meer benaderden.

Bij de junioren won Erwin van der
Heide voor de tweede keer op rij.
Won de Grijpskerker woensdag
nog enigszins verrassend in IJlst;
met een serie van 16,80, 16,81 en

17,33 was hij op zijn eigen schans
wederom een maatje te groot. Hij
zag clubgenoot Bas Tolboom bij
de jongens winnen. Hoewel de
nummers een en twee van het
klassement, Alwin Fonk en Henk
Rijpma, er niet waren, was zijn ze-
ge terecht. Met een prachtig per-
soonlijk record van 14,73 (was
14,42) pakte de ljepper uit Nieho-
ve zijn eerste dagtitel.

Bij de dames won Jildou Postma
voor de eerste keer in dit seizoen.

De ljepster uit Sneek, die vanwege
een rugblessure nog niet getraind
heeft, won met een sprong van
12,96. Daarmee bleef ze Gerbrig
van der Velde, die 12,25 noteerde,
ruim voor.
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Oane Galama bezig met zijn tweede en winnende sprong in Grijpskerk. Foto Roelof Stroetinga


