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Galama wint met ‘stive poaten’
GRIJPSKERK - In de openingswedstrijd van het fierljepseizoen
haalde Oane Galama niet eens de finale, zaterdagavond in
Grijpskerk won hij zomaar met een sprong van 18,77 meter. ,,Al
hie ik wat stive poaten fan de Alvestêdetocht dy’t ik fytst ha, ik
wie der hjoed echt op brând om te winnen.”

Door Harm Postma

De strijd bij de topklasse mannen ging
zaterdagavond vooral voor de finale
gelijk op. Galama verwacht dat het ge-
hele seizoen spannender wordt dan
vorig jaar. ,,Wy komme elk jier tichter
by Bart.”

Dat soort onderlinge strijd op een
wedstrijddag lijkt hij nodig te hebben,
het maakt hem scherper. ,,It klasse-
mint dêr praat eins net in harsens
oer.” Dagtitels daar draait het om,

vindt Galama. En dan is Fries kampi-
oen worden wel het summum. Een ti-
tel die Bart Helmholt zo graag nog
eens winnen wil, want die won hij nog
nooit. ,,Dan sil ik der foar soargje dat
hy dy nea wint”, zei Galama droog.

Galama wil trouwens nog liever het
allerverste ooit springen, en de te
kloppen man daarvoor is de Neder-
lands recordhouder Bart Helmholt.
Nu was Helmholt in Grijpskerk geen

partij voor Galama. Hij opende nog
wel sterk met 18,00 meter maar
sprong daarna drie keer achter elkaar
in het water.

En om daarvan te herstellen was
het zaterdagavond te koud, en tijdens
de finale voor de meeste ljeppers te
schemerig. De wedstrijd was drie
kwartier later begonnen vanwege
aanhoudende motregen.

Dat was voor Henk Schievink nog
niet onoverkomelijk, want hij stond
na zijn tweede poging al knap eerste
met 18,64 meter. De kou deed hem
echter de das om. Bij zijn derde po-
ging nam hij te veel risico en belandde
in het water, waarna hij uiteindelijk
tweede werd. ,,Ik wie bonke kâld, dêr
koe ik net mear fan herstelle.”

Zo verbeterde niemand zich meer

in de finale, behalve Anna-Jet Ley-
enaar. Toen het gros van de toeschou-
wers al op weg naar huis was sprong
zij nog een knap schansrecord; 15,05.
Vorig seizoen verbeterde zij haar pr al
tot 15,16, het Nederlands record van
Sjoukje Tjalma (15,55) komt in zicht
voor de nog maar vijftienjarige ljep-
ster uit Sneek. Eigenlijk weet ze zelf
niet waarom ze al zo ver springt. ,,Ik
soe gewoan fierder opbouwe. Dizze
15.05 hie ik no noch net ferwachte.”

Bij de jongens verraste Albert-Jan
Venema vooral zichzelf. ,,Ik spring hjir
eins altyd yn it wetter.” Hij kwam vier
keer droog over en won met een per-
soonlijk record van 15,77 meter. Jacob
Scherjon was met zijn eerste sprong
boven de 18 meter (18,19) de sterkste
bij de junioren.

Winnaar Oane Galama voorspelt een spannend seizoen bij het fierljeppen. 


