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Tweekamp leeft als nooit tevoren
Friese fierljeppers troeven Hollanders met nipt verschil af

Tweekam
HARM POSTMA

De tijd dat de Tweekamp, de traditio-
nele strijd tussen de fierljeppers van
Friesland en Holland, als evenement
wegzakte, is voorbij, zei Oane Gala-
ma. Hij ljepte zaterdagmiddag met
20.58 meter het verste. ,,Hjoed stie
der in team. Dat hat wol is oars west.”

Een stelling die de Burgumer Bart
Helmholt zaterdagmiddag volmon-
dig beaamde. Terwijl juist de groot-
meester bij voorgaande edities wel
eens riep dat hij toch vooral met
zichzelf bezig was. Maar vorig jaar
verloor Friesland de Tweekamp.
,,Ferlieze is net myn sterkste punt”,
zei Helmholt. ,,Dêrby is de twakamp
de lêste jierren wer in spannende
striid. Dat motivearret noch mear.”

De Tweekamp was zaterdag, na
een wat vlakke start, spannend tot
en met de laatste sprong. Na de
sprongen van de jongensgroep en de
mindere goden van de junioren en
senioren ontbrandde de strijd pas
echt. Telkens als een van de Friese se-
nioren de Hollanders met een verre
sprong op achterstand zette, kwa-
men de gasten via de dames en de
uitblinkende junioren sterk terug.

Eerst bepaalde Dymphie van
Rooijen (IJsselstein) het verschil bij
de dames met een prachtig schans-
record van 16.50 meter. Vervolgens
zette junior Erwin Timmerarends
(Montfoort) in zijn laatste poging
met 18.86 meter de zaak op scherp.

Want door verre sprongen van
Helmholt (20.52), Thewis Hobma
(19.79) en Galama ging Friesland wel-
iswaar in de totaalstand aan de lei-
ding, de Hollandse grootmeester Ja-
co de Groot kon de overwinning in
de laatste sprong van de dag nog
voor Holland over de streep trekken.

De Groot faalde echter in zijn laat-
ste poging. Hij moest 20.53 meter
springen, maar kwam niet verder
dan 18.13 meter. Friesland won de
Tweekamp uiteindelijk met een nipt
verschil (2.33 meter) in een nieuw
kampioenschaprecord van 404.86
meter. De Groot: ,,De Tweekamp was
nog nooit zo leuk en ik mocht het af-
maken. Bij de aanloop voelde ik me
twee keer zo groot worden. Jammer
genoeg kwam het er niet uit.”

De Tweekamp leeft weer als nooit

IT HEIDENSKIP – Met dank aan de
senioren ljeppers, die zaterdag soe-
verein waren, won Friesland de
Tweekamp met nipt verschil (2.33
meter) van Holland.

tevoren, vond De Groot. ,,Ook bij de
Friezen. Wij maken meer rumoer,
maar dat zit nu eenmaal in ons ka-
rakter. Dit was een geweldige strijd
tussen twee fanatieke teams.”

Zo beleefde Galama het ook. ,,Na-
tuerlik binne wy as Friezen ek riva-
len. En Bart, myn broer Ysbrand en ik
roppe wol ris wat oer mekoar yn de
krante. Mar wy bliuwe sportyf en
foarmje in team as it moat. Dat ha wy
hjoed sjen litten.”

ekamp leeft
In 2010 leek de fierljepcarrière van

Galama voorbij. Een hernia hield
hem bijna twee seizoenen aan de
kant. De geboren Heidenskipster
had er vrede mee. ,,Doe’t hjir de Na-
sjonale Fierljep Manifestaasje wie,
fytste ik mei maten yn Frankryk. Dat
wie ek moai.”

Vorig seizoen maakte hij onver-
wacht zijn comeback en won en pas-
sant de Nederlandse titel. En de rek is
er nog niet uit. ,,Ik wol dit jier oer de

eft als nooinooit tevo

‘Dit was een
geweldige strijd
tussen twee
fanatieke teams’

21.50 springe. Hopelik slagget dat
foardat Bart safier is”, zei Galama
glimlachend.

Waarna hij zijn fierljepmateriaal
opraapte, rap naar huis reed voor
een warme hap, om even later deel te
nemen aan het open Fries kampi-
oenschap mastklimmen in Akkrum.
,,Twa kear as rapste omheech ram-
me. Dan winne je.” Galama won het
mastklimmen voor de derde keer op
rij. In een nieuw Fries record.

tevoren

Oane Galama in actie tijdens de tweekamp. Hij ljepte met 20.58 meter de verste afstand. FOTO NIELS DE VRIES


