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Fierljepcompetitie
spannend tot eindespannend
EDWIN FISCHER

De wedstrijd stond bij de topklassers
niet in de eerste plaats in het teken
van de revanche op het FK, maar
ging om de leiding in het klasse-
ment. Het was voorheen zo dat de re-
guliere competitie al lang beslist was
voordat de laatste wedstrijd ge-
sprongen werd. Dit seizoen is het an-
ders. Het komt aan op de laatste wed-
strijd, zaterdag in Grijpskerk.

Galama begint daar als leider van
het ROC/Friese Poort-klassement.
Hij heeft in totaal 143,15 meter ge-
sprongen - het totaal van de beste ze-
ven voorrondesprongen van dit sei-
zoen - en heeft daarmee 25 centime-
ter voorsprong op Bart Helmholt.

Cruciaal is echter de minste van
zeven sprongen. Galama heeft als ze-
vende afstand 20,22 staan, zijn bela-

IT HEIDENSKIP Nadat hij al weken
niet had gewonnen, pakte Oane Ga-
lama gisteren weer eens een dagti-
tel. In It Heidenskip zegevierde de
Wiuwerter met 20,45 meter.

spannend tot
ger 19,80. ,,As ik saterdei yn de buert
fan Oane bliuw, dan pak ik it klasse-
ment op de lêste dei”, aldus Helm-
holt. ,,Want ik wit seker dat Oane dik
oer de 20 meter giet.” Doet Helmholt
dat ook, dan is hij de winnaar.

Helmholt liet in It Heidenskip al
een grote kans liggen. ,,De skerpte
wie der net, mar eins ha ik dat noch
noait hân yn de wedstriid nei it FK”,
vertelde hij. De Burgumer werd za-
terdag in Winsum Fries kampioen
en ondervond hinder van die top-
wedstrijd. ,,Mentaal bin ik gewoan
wurch. In FK kostet in soad enerzjy.”

Galama had eigenlijk moeten pro-
fiteren van de offday van Helmholt,
die geen finale haalde. Dat deed hij
niet. Hij plaatste zich wel voor de
strijd om de dagtitel en ging daar
ook mee naar huis, maar zijn win-
nende 20,45 telt dus niet mee voor
het klassement.

,,Ik hie de genadeklap útdiele
kind, mar ja, dat hie ik eins al folle
earder dwaan moatten”, zei Galama.
Zijn huidige puntentotaal bereikte
hij al na elf wedstrijden. ,,Wy sitte no

t einde
op 19, dus as ik it beslisse wold hie,
dan hie ik dat al folle earder dwaan
moatten.’’

In de wedstrijd van zaterdag wordt
dus meer dan alleen een dagtitel ver-
geven. ,,It is al yn bytsje ‘des Barts’
om op it lêst in priis foar de oaren
wei te kapen”, zei Helmholt. ,,Dat
jout my ek wol fertrouwen.”

Oane Galama ziet die bui ook al
hangen. ,,Ik moat der dochs earn-
stich rekken mei hâlde dat ik it hiele
seizoen yn de leiderstrui ljep en dy
op de lêste dei kwytreitsje. Mar ach,
ik ha it hjoed wûn. Ek moai.’’

Sytse Bokma uit Hindeloopen
won bij de junioren zijn eerste dagti-
tel. Met 19,17 was hij met afstand de
beste. Fries kampioen Age Hulder uit
Burgum strandde in de voorronde.

Bij de vrouwen was Fries kampioe-
ne Marrit van der Wal wel van de par-
tij in de finale. De Heidenskipse zag
Klaske van der Wal (15.54) echter dag-
kampioen worden. De winst was bij
de jongens voor thuisspringer Fre-
ark Kramer. Hij won met een fraai pr
van 18,06.

Oane Galama springt naar de dagzege in It Heidenskip. FOTO HENK JAN DIJKS


