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Oane Galama vergeet FK met ljepzege
Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP - ,,Kinst de kop nei in ferlern FK wol hingje
litte, mar it bêste is om dat ferlies mei in oerwinning yn de
revânspartij te ferjitten’’, vond Oane Galama. Het waren
wijze woorden van van de winnaar in It Heidenskip. Hij liet
gisteravond kersvers Fries kampioen Bart Helmholt nipt
achter zich (19,25 meter om 19,23), maar was er niet minder
tevreden om.

Oana Galama kwam in een
winderig It Heidenskip voor
drie doelen. ,,Ik woe de beker
winne, Bart (Helmholt, red.) in
skop neijaan foar it winnen fan it
FK en in 19 metersprong meitsje
foar myn klassement. Alle trije
doelen ha ik helle, dus ik bin su-
per tefreden.’’

Dat hij juist deze wisselbeker
wilde winnen, was begrijpelijk.
Afdeling It Heidenskip had voor
het eerst sinds jaren een vierde
klassementswedstrijd en dus
moest er voor elke categorie
een nieuwe wisselbeker komen.
,,Ús heit hie de beker foar de de
senioaren beskikber steld en
dus waard der sprongen om de
‘Galama-cup’. Dy woe ik wer mei
nei hûs ha, dat kinst begripe.’’

Hij slaagde daar maar nipt in.
Bart Helmholt had in zijn twee-
de sprong een zeer knappe
19,23 gesprongen, maar in de
derde en laatste voorronde-
sprong wist Oane Galama toch

net over het fictieve balletje van
Helmholt te ljeppen; 19,25. Om-
dat in de finale niemand er meer
in slaagde om die afstand te
overbruggen, kon Oane Galama
zijn vijfde dagtitel van het sei-
zoen begroeten. 

Bart Helmholt had vrede met
de zege van Galama. ,,Ast ûnder
dizze muoilike omstannichhe-
den dochs krekt fierder springe
kinst, dan hast fertsjinne wûn.’’
Hij had het winnen van de Frie-
se titel als een bevrijding erva-
ren. ,,Der is no in protte druk fan
my ôffallen. 

Al moat ik dochs sizze dat ik
mysels al wer druk oplein ha. Ik
ha in better seizoen as foarich
jier en dêr heart in klassements-
rekord by. No ha ik noch mar ien
wedstriid om dat rekord te brek-
ken.’’

Alwin Fonk nam bij de junio-
ren vooral revanche op zichzelf.
De Burgumer slaagde er als een
van de favorieten immers niet

eens in om op het FK de finale te
halen. Gisteravond was hij ech-
ter oppermachtig. Met spron-
gen van 17,69, 17,85 en 17,88
bleef hij de concurrentie, inclu-
sief de drie keer natspringende
Fries kampioen Jacob Scherjon,

ruim voor. Hans Ulco de Boer
deed hetzelfde bij de jongens.
Hij was op het FK ook niet van
de partij in de eindstrijd, maar
liet in It Heidenskip zijn klasse
weer zien; 16,64. Nummer twee
Jacob Dorhout noteerde

‘slechts’ 15,21. 
Bij de vrouwen moest Fries

kampioene Anna Jet Leijenaar
dit keer haar meerdere erken-
nen in Anouk Greveling. Leije-
naar ljepte 13,34, haar opponen-
te won met 13,46. 

Oane Galama versloeg Bart Helmholt gisteren met twee centimeter verschil. Foto Roelof Stroetinga


