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Galama gebruikt schans Burgum
voor revanche op Fries kampioen

In dat geval zou Galama Fries kampi-
oen zijn geworden. Maandagavond
hield de ljepper uit It Heidenskip in
de revanchewedstrijd wel Bart
Helmholt van de hoofdprijs af.

Op diens thuisschans in Burgum
kwam de nu zesvoudige Friese kam-
pioen Helmholt niet verder dan de
vierde plaats, met twee sprongen in
de 19 meter.

Galama hield stand met een
sprong van 20,17 meter. Nard

BURGUM – Fierljepper Ysbrand Ga-
lama had liever van dagprijs gewis-
seld. Die van maandagavond in
Burgum inruilen voor die van za-
terdag in Winsum.

voor revanche
Brandsma (It Heidenskip) en Tho-
mas Helmholt werden respectieve-
lijk tweede (19,58) en derde (19,32).

Voor zo’n achthonderd toeschou-
wers, onder wie veel nieuwsgierige
toeristen, sprong Hilianne van der
Wal bij de dames het verst. De troef
uit Noardburgum reikte in de finale
tot15,35. Klaske Nauta (IJlst) was tot15
meter gekomen, Grytsje Abma
(Heeg) tot 14,53.

Bij de junioren heerste net als za-
terdag op het FK Hans Ulco de Boer.
De kampioen uit Jutrijp had zich
voor de finale geplaatst met een
jump van 18,09, in de finale nam hij
nog meer afstand van zijn concur-
renten: 18,46. Tweede werd Age Hul-

anche op Fries
der (Burgum), Sytze Bokma uit Hin-
deloopen werd derde met 17,04 me-
ter.

Bij de jongens was wel sprake van
een revanche. Bobby Zwaagman uit
IJlst had zaterdag gedacht de Friese
titel te pakken maar werd afgetroefd
door stadgenoot Tom Hoekstra.

Van Hoekstra had Zwaagman in
Burgum maandagavond geen last.
De tiener won met een sprong van
17,43. Jan Teade Nauta (IJlst) werd
tweede (16,34), Wiebe Auke Postma
(Noardburgum) derde (16,08).

De fierljeppers hebben het druk
deze week. Woensdag doen ze It Hei-
denskip aan, donderdag IJlst en za-
terdag Grijpskerk.

s kampioen


