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Galama sterk op Jouster schans
Fierljeppers vol lof over opgeknapte accommodatie van De Lege Wâlden

Galama
HARM POSTMA

Vol lof waren de ljeppers over de op-
geknapte schansen van Joure. En dus
kon Pieter Ebbing, voorzitter van de
Jouster fierljepvereniging De Lege
Wâlden, na afloop een glimlach niet
onderdrukken. ,,We hebben hard ge-
werkt aan de schansen en niet voor
niets gelukkig. Want er werd van-
daag ver gesprongen”, zei Ebbing.

Eind juli 2012 staakte de technisch
commissie van het Frysk Ljeppers
Boun de wedstrijd in Joure omdat
het zandbed te hard, en dus te ge-
vaarlijk voor de ljeppers was. De
fierljepvereniging kreeg er destijds,
bij monde van de Burgumer ljepper
Bart Helmholt, flink van langs. Het
zand was te hard en de aanloopbaan
lag er beroerd bij. ,,In soadsje. It moat
ferbetterje, oars springe wy hjir fol-
gjend jier net wer’’, zei Helmholt
toen.

Ebbing en consorten trok zich de
kritiek aan, en renoveerde de accom-
modatie succesvol. Zo bleek zater-
dag toen Ysbrand Galama (It Heiden-
skip) in Joure won en vooral zichzelf
verraste met een afstand van 19.76
meter (schansrecord was 19.71m, Bart
Helmholt). ,,Se binne hjir goed be-
sich west. De skânsen leinen der pri-
ma by hjoed.”

Galama begint het seizoen nooit
goed, vertelde hij. ,,Yn it begjin is de
fokus der by my noch net. Mar dizze
ôfstân jout echt perspektyf. Want de
sprong wie noch lang net perfekt. Ik
gie skeef en hie noch in slach yn de
stok meitsje kind.” Hij richt zich
vooral op de maand augustus als het
FK en het NK op het programma
staan. ,,It doel is om dan alles te win-
nen.”

Dat geldt niet voor Thewis Hobma
uit Harlingen, die voor Oane Galama
(Wiuwert) tweede werd met 19.40
meter. Hobma wil dit seizoen vroeg
pieken. Hij nam tijdens de afgelopen
winter het voortouw voor de opzet
van de Nationale Competitie, een
nieuw evenement dat verdeeld is
over vier wedstrijden. De beste
twaalf ljeppers (senioren en junio-
ren) van Holland en Friesland mo-
gen deelnemen. ,,Ik ha dit plan mei
úttocht en útwurke, dan wol jo fan-
sels ek meidwaan.’’

En dus was hij content met zijn af-
stand, omdat hij zich daarmee zo
goed als zeker plaatste voor het nieu-

JOURE – Met een schansrecord van
19.76 meter won fierljepper Ys-
brand Galama zaterdagmiddag op
de succesvol gerenoveerde schans
van Joure.

we fierljepevenement, dat vrijdag 7
juni in Burgum van start gaat. ,,Nor-
maal begjinne in protte ljeppers it
seizoen rêstich, en wurde dan heal
juny wekker. No moatte jo gelyk oan
de bak om jo te pleatsen foar de na-
sjonale kompetysje.”

Dat dat gegeven blijkbaar nog niet
echt leeft bij ljeppers zoals Galama,

die immers later wil vlammen, is
verklaarbaar volgens Hobma. ,,Ik ha
persys foar eagen hoe’t it wurdt. Oa-
ren moatte it noch ûnderfine.”

De Nationale Competitie zal meer
venijn in de ljepperij brengen, stelt
Hobma. ,,As it yn bytsje tsjin sit bist
yn ús eigen kompetysje soms al nei
trije sprongen klear. By it nije evene-

mint springt eltsenien minstens
fjouwer kear. En de beste trije ljep-
pers seis kear. Dan is de rekkensom
simpel. Do krijst mear absolute top-
sprongen.’’

Lisanne Hulder (Burgum) hield
zich helemaal nog niet bezig met fo-
cussen op de grote wedstrijden. De
veertienjarige nieuwkomer, zusje

van junior Age Hulder, won de da-
meswedstrijd met een puik persoon-
lijk record van 15.55 meter.

Ze verpulverde met die afstand te-
vens het oude schansrecord (15.22)
van Hiska Galama. ,,It sit er wol yn,
seinen oaren faak. Mar ik hie it noch
net ferwachte’’, constateerde Lisan-
ne Hulder.
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