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Galama ‘waait’ in Joure naar fierljepzege
Door Edwin Fischer

JOURE - Een harde wind of niet, Oane Galama kon er zaterdag
niet mee zitten. De fierljepper uit It Heidenskip pakte op de
schansen van Joure zijn vierde dagtitel van het seizoen. De
afstand, 17,72 meter, deed er voor hem niet toe. ,,In oerwin-
ning is in oerwinning. Dat is it ienige dat telt.’’

en was daarmee 2 centimeter ver-
der dan haar verste afstand ooit.
Ze won daarmee alweer haar der-
de dagtitel. ,,Ik tink dat wy op de
lytse barte wat minder lêst fan de
wyn hienen. Koest frij ienfâldich
rjocht oergean.’’

Dat bleek ook bij de jongens. Al-
win Fonk won met 15,97, eveneens

Eigenlijk zou Oane Galama hele-
maal niet ljeppen. De Heiden-
skipster stond zaterdagochtend
‘striemin’ op. Ook na het midda-
geten voelde de grieperige Gala-
ma zich nog niet veel beter. Twee-
lingbroer Ysbrand ging derhalve
alleen richting Joure.

,,Mar ik fielde my stadichoan bet-
ter en tsjin twa oere fielde ik my sa
goed dat ik dochs wat klean yn de
tas goait hat en nei De Jouwer

fleach. En net foar neat’’, zei hij na
afloop lachend.
Hij kon het beste met de zeer
moeilijke omstandigheden om-
gaan. Al gaf hij ook toe dat de ge-
luksfactor ook een rol gespeeld
had. ,,Moatst wat gelok ha mei it
fuortfallen fan’e wyn, al kin it dan
ek sa wêze datst de pols dan net
goed stean hast.’’
Dat het uiteindelijk een wedstrijd
werd waarin bijna de helft van de
sprongen in het water of buiten de

sector eindigden, was een logisch
gevolg van de straffe zijwind. En
als een sprong toch een afstand
opleverde, dan stelde die in ver-
houding tot de andere elf wed-
strijden van dit seizoen weinig
voor. Er werden tot nog toe im-
mers al 59 sprongen gemaakt die
verder waren dan 18 meter.

Daarbij staken de drie 17-meter-
sprongen van zaterdag uiterst
schril af. Bart Helmholt kwam tot
17,12, Rein van der Wal tot 17,29,
maar moesten hun meerdere dus
erkennen in Oane Galama; 17,72. 
,,It wie genôch foar de winst. En el-
tsenien hat lêst fan dizze wyn, dus
it is fierders wol in earlike wed-
striid west’’, aldus Oane Galama.
Ondanks de beroerde omstandig-
heden viel er toch nog een per-
soonlijk record te noteren. Alant
Vlieger sprong bij de dames 13,33

een behoorlijke afstand. Het lever-
de hem naast de zevende dagtitel
ook weer de leiding in het klasse-
ment op. Concurrent Henk Rijpma
verspeelde de leiderstrui door tot
15,74 te komen. Jelle Douwe de
Vries was voor de tweede maal op
rij de beste bij de junioren. Hij
won met ook een al door de wind
zeer matige afstand van 16,26.

Oane Galama lacht tijdens het zetten van de polsstok voor zijn allerlaatste sprong. De Heidenskipster weet zich verzekerd van de dagtitel in Joure.
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