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Beste ljepprestatie ooit niet genoeg voor winst
Door Radboud Droog

LEEUWARDEN - De beste wedstrijd
ooit. Zo mag de prestatie die
fierljepper Oane Galama gister-
avond leverde best genoemd
worden. De Heidenskipster was
in Winsum uitmuntend op dreef
en sprong drie 19- en twee 18-
meters. Opmerkelijk was dat de
prestatie niet voldoende was
voor de winst. De dag zege ging,
alweer, naar klassementsaan-
voerder Bart Helmholt uit Bur-
gum.

Helmholt ljepte maar liefst
19,87 meter ver, iets verder dan

de beste afstand van Oane Gala-
ma: 19,42. Opmerkelijk was dat
Galama dit seizoen nog niet één
keer voorbij de 19 meter was ge-
raakt. In Winsum, doorgaans
een accommodatie waar de
ljeppers graag springen, was de
tweelingbroer van Ysbrand on-
genaakbaar. Bijna ongenaak-
baar, dient gezegd.

Opgeteld leverde de prestatie
van Oane Galama 94,99 meters
op; aanzienlijk meer dan het ou-
de record van Jaco de Groot die
twee jaar geleden in Polsbroe-
kerdam tot 92,44 meters kwam.
Feitelijk werd Galama gister-

avond nog een 19-metersprong
ontnomen. De scheidsrechters
faalden door het meetpaaltje te
snel uit het zandbed te halen,
zodat Galama’s afstand niet ge-
meten kon worden.

De technische commissie be-
sloot hem een (geschatte) af-
stand van 19,20 meter toe te wij-
zen, maar Galama weigerde en
sprong opnieuw. Dit keer kwam
hij tot ‘slechts’ 18,31 meter. En
dus stond hij er na afloop een
beetje beteuterd bij. ,,It wie dus
net goed genôch.” De misser
van de zandmeters was hem
slecht bevallen: ,,Wat sille wy no

belibje, tocht ik. Ik wie dwaande
mei in prachtige searje en dan
bart dit! Ik baalde freeslik, fan-
sels.”

De wedstrijd bij de topklas-
sers was van een zeer hoog ni-
veau. Vijftien keer werd voorbij
de 18 meter geljept, vijf keer
ging het verder dan 19 meter.
Helmholt, die zijn achtste dagti-
tel vergaarde, bleef de concur-
rentie dankzij 19,35 meter voor.
,,Dat hie myn earste tweintich
meter wêze moatten. Mar dy
ferrekte stok wurke wer net
mei.”

Helmholt heeft geen goed

woord over voor de reserve
fierljeppols, die al sinds het be-
gin van dit seizoen in gebruik is.
De originele pols ging tijdens
een wedstrijd in It Heidenskip
stuk; de vervangende stok be-
valt echter niet en had volgens
Bart Helmholt allang weer ver-
vangen moeten worden. ,,In
protte topklassers kleie oer diz-
ze pols. Ik belibje myn sport
profesjoneel. It is skande dat
guon by de bond dat net dogge.
As wy rekords ljeppe wolle,
moatte wy in bettere pols haw-
we. Dizze liket wol in slappe
dweil.”


