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Ysbrand Galama zet bokkenpruik weer op
Door Edwin Fischer

IJLST – Mocht er een prijs voor de ver-
liezer van het seizoen komen bij het
fierljeppen, dan zou dat best een sym-
bolische bokkenpruik kunnen zijn. En
die zou dit seizoen uitstekend passen
bij Ysbrand Galama, die al negen maal
tweede werd. De Heidenskipper leek
zaterdag in IJlst de dertiende editie
om de Fryslân Cup te gaan winnen,
maar in de allerlaatste sprong was het
weer Bart Helmholt die het feestje
verstierde.

Alle clichés konden zaterdagavond
rond half negen opgenoemd worden.
Een gezicht als een oorwurm, lachen
als een boer die kiespijn heeft of de
bokkenpruik op hebben. Ze waren
van toepassing op Ysbrand Galama. 

In een zeer matige wedstrijd had hij
een afstand van 18,79 neergezet. Dat
leek uiteindelijk voldoende. In de vier-
de en laatste poging – in de wedstrijd
om de Fryslân Cup hebben de ljep-
pers zoals gebruikelijk vier pogingen
en wordt geen finale gesprongen –
wist Fries kampioen Bart Helmholt
evenwel net iets verder te komen;
18,86.

,,It is no tink ik de alfste kear dit sei-
zoen dat ik twadde wurd’’, sprak Ys-
brand Galama, die zich daarmee twee
verrekende. ,,Natuerlik baal ik wer as
in stekker. Moatst yn de sport ek leare
om te ferliezen. No, ik leau dat ik dat
dit jier wol leard ha. Mar it is eltse kear

wer muoilik om te akseptearen hear.’’
In tegenstelling tot anderhalve

week geleden, toen in IJlst de beste
wedstrijd ooit gesprongen werd, was
het nu een zeer matige vertoning. Dat
kon volgens Helmholt op het conto
van de straffe wind worden geschre-
ven. ,,De earste twa sprongen wie it
hiel lêstich setten mei dy wyn, mar
doe gie dy wyn lizzen. Dus wie it wer
lêstich om ynienen de pols op it goeie
plak te krijen. En yn de lêste sprong ha
ik de pols op skerp sette moatten en
kaam dochs mar oant 18,86. Mar it wie
genôch.’’

Net als bij de senioren werd de
strijd bij de junioren ook pas in de al-
lerlaatste sprong beslist. Folkert Hei-
da lag verrassenderwijs in de laatste
sprongserie aan de leiding met zijn
persoonlijk record van 17,35. Jacob
Scherjon wist evenwel met een af-
stand van 18,21 alsnog de winst naar
zich toe te trekken. 

Ging de overwinning bij de vrou-
wen met een keurige afstand van 15,21
naar thuisfavoriet Anna Jet Leijenaar,
Hans Ulco de Boer verraste enigszins
bij de jongens. Met 16,95 veroverde de
Jutrijper de Cup en liet daarbij kers-
vers Fries kampioen Albert-Jan Vene-
ma ruim (16,60) achter zich.

Ysbrand Galama druipt teleurge-
steld af. Hij moest voor de negende
keer dit seizoen genoegen nemen
met een tweede plaats. Foto Niels de Vries


