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Oane Galama blijft net
onder magische grens

Oane Galama kwam woensdag-
avond in Grijpskerk 3 centimeter
tekort om geschiedenis te schrij-
ven. De atleet uit Wiuwert noteer-
de 20,97 meter. Wel een dik
schansrecord, maar nét onder de
‘magische’ grens van 21 meter, die
alleen door Bart Helmholt is
doorbroken.

Maar de regerend Nederlands
kampioen - Galama won de titel
in 2012 in IJlst met een persoon-
lijk record van 20,63 – zat er niet
mee. ,,It makket my net safolle út.
Natuerlik is it moai ast de 21meter
hellest, mar eins is myn iennich-
ste doel om dit seizoen in nij Ne-
derlânsk rekord te ljeppen.’’

Dat record staat met 21,51 op
naam van Bart Helmholt. ,,Dy ti-
tels binne leuk om op te tellen as
it seizoen dien is, mar it giet

GRIJPSKERK – Had Oane Galama
nu maar schoenmaat 42 gehad.
Dan was hij de tweede Friese
fierljepper geweest die de 21 me-
ter had bedwongen.

dochs altyd om ’e ôfstannen. Dus
dat rekord ferbetterje, is wat ik
wol’’, zei Galama.

De nationaal recordhouder
werd in Grijpskerk op ruime af-
stand tweede tijdens de zevende
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen. Hij zette met 20,20 wel zijn
tweede 20-metersprong voor het
klassement in de boeken. Zijn
jongere broer Thomas over-
schreed wel een grens. Hij scherp-
te zijn persoonlijk record aan met
een fraaie sprong van 20,11.

Daarmee was Thomas Helm-
holt zeer in zijn nopjes, maar er
had meer ingezeten. Hij klom in
de voor hem karakteristieke stijl
razendsnel de polsstok in, maar
had daardoor te veel tijd voor de
uitsprong.

,,It gong al better as yn Drylts,
in pear wike ferlyn’’, zei Helm-
holt. ,,Doe siet ik ek snel boppe-
yn, mar gong ik der fierstente be-
tiid út. No bleau ik langer wach-
tsjen, mar wie ’k noch te betiid
mei myn útsprong.’’

Oane Galama bleef op 3 centimeter van de 21-metergrens steken.
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