
Galama ljept Joure ‘dood’ met record
Door Edwin Fischer

JOURE - Bart Helmholt is binnen een week tijd twee
schansrecords kwijtgeraakt. Gisteravond won Oane Ga-
lama op de schansen van Joure de zevende fierljepwed-
strijd van het seizoen met een prachtige sprong van
19,11 meter. Hij ljepte daarmee het record van Helmholt,
die vorig seizoen 18,78 sprong, uit de boeken. Vorige
week woensdag pakte Thewis Hobma in IJlst (19,24) ook
al een schansrecord van de Hurdegarypster, die gister-
avond met 18,86 aantoonde op de weg terug te zijn.

Dat Oane Galama op dit mo-
ment de meest constante en
dus beste ljepper bij de senio-
ren is, bewees hij op de prima
geprepareerde schansen van
fierljepvereniging Joure. In zijn
allereerste sprong vloog de Hei-
denskipper al naar 19,11 en
sprong daarmee feitelijk de
wedstrijd direct dood. ,,Dat wie
hy al, want de A-klassers dy’t
foar ús sprongen hiene der al
neat fan makke’’, verwees hij
naar de falende groep senioren
voor hem.
Al moet bij het matig presteren
van de A-klassers wel aangete-
kend worden dat deze groep
veel hinder van zon en een ster-
ke zijwind hadden. ,,Ik hie yndie
gelok dat de sinne krekt efter in
beam siet doe’t ik myn earste
sprong hie. En ik hie de pols
wat mear op links setten om de
wyn te kompensearen. Mar fier-
der hie ik de pols moai op skerp
setten en wie it in hiele goeie

sprong’’, analyseerde Oane Ga-
lama zijn winnende sprong, die
hem alweer de derde dagtitel
van dit seizoen opleverde.

Slechts Bart Helmholt kon ook
goed met de omstandigheden
omgaan. De politieman uit Hur-
degaryp kwam met twee hoge
18-metersprongen goed uit de
verf. Uiteindelijk bleek zijn
18,86 niet alleen goed voor de
tweede plaats, maar ook voor
het klassement. Oane Galama: 
,,Nei myn 19,11 hie ik efkes de
hoop sneon yn It Heidenskip de
liederstrui oan ha te kinnen,
mar Bart ljepte fuort in goeie ôf-
stân (18,63 red.) foar it klasse-
mint. Mar ik kom sa stadichoan
tichterby.’’
Waar de mannen er een mooi
seizoen van maken, is het bij de
dames in de eerste klasse hui-
len met de pet op. Gisteravond
wist slechts Jildou Postma een
13-metersprong (13,52) te ma-

ken. Het zegt genoeg dat de
ljeptster uit Sneek niet traint
vanwege een rugblessure, pas
haar vierde wedstrijd sprong
en toch de beste dame was. 
,,Wy ha in teloarstellend sei-
zoen, dat kloppet. It is ek skan-
de dat der net ien mear nei de
dames sjocht. Mar dat ha wy
der sels nei makke’’, vond Post-
ma.

Toch is er hoop, weet Postma,
die vanwege te weinig wedstrij-
den na zaterdag naar de tweede
klasse zal degraderen. ,,Yn dy
twadde klasse sitte in pear fam-
kes dy’t in oanwinst binne.’’ Ze
doelde daarmee vooral op haar
plaatsgenoot Anne Jet Leye-
naar. Die staat in het totaalklas-
sement zelfs bovenaan en
springt als tweedeklasser dus
in het leidersshirt.
Voormalig topljepster Antke
van der Wal ziet het ook hele-
maal zitten met Leyenaar. ,,Dat
famke hat echt talint. Ik ha twa
wedstriden fan ’e twadde klas-
se sjoen en sy springt sa maklik.
Mei de famkes Vlieger derby
(zowel Alant als Dilys Vlieger
promoveren naar de eerste
klasse, red.) krije wy nei de pro-
moasje/degradaasje fan sneon
in hiel aardige earste klasse.
Net dat wy dit jier noch oer de
fyftjin meter gean sille, mar der
komt al in protte mear span-
ning yn. En dat ha wy earst wer
nedich.’’

Jildou Postma won de ljepperij in Joure. Ondanks de winst zal ze
na zaterdag degraderen, omdat ze door een blessure pas vier
wedstrijden sprong. Foto Martin de Jong


