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Outsiders tonen in
Burgum ook hun
vorm voor het FK

Gerard Bos

Burgum | Het grote aftellen is nu
echt begonnen voor de fierljeppers:
het is namelijk de week die eindigt
met de Friese titelstrijd in Winsum.
De week van de waarheid dus, voor
favorieten én outsiders. Want die
toonden gisteren in Burgum in de op
een na laatste ljepperij voor het FK -
morgen is er nog een in IJlst - alvast
ook hun vorm.

Klassementsleiders als Oane Gala-
ma bij de senioren, Sytse Bokma bij
de junioren of Marrit van der Wal bij
de dames; favorieten genoeg voor het
FK. Maar er zit in elke klasse een aan-
tal concurrenten op het vinkentouw.
Dat bleek gisteren eens te meer.

Van der Wal ontbrak in Burgum
wegens scheenbeenproblemen. Klas-
ke Nauta was er wel. De ljepster uit
IJlst is de laatste weken goed bezig en
liet ook in Burgum opnieuw zien
waarom zij zaterdag in Winsum een
titelkandidaat is. Nauta, winnares
met 15,75, plaatste zich echter vak-
kundig in de rol van underdog. ,,Mar-
rit is de grote favoriete, ik niet. Dat
vind ik ook niet erg, ik kan zonder
druk springen”, keek ze vooruit naar
zaterdag. ,,Vorig jaar droeg ik de lei-
derstrui en werd ik geen kampioen.
Nu heb ik dat niet, dat is een stuk fij-
ner.”

Dat geldt ook voor een andere out-
sider,maar dan bij de junioren.Want
hoewel Bokma gisteren de wedstrijd
wonmet18,93 liet Freark Kramer op-
nieuw zien dat met hem rekening
moet worden gehouden. Kramer on-

derstreepte dat met een pr van18,23.
,,Of ik het FK kan winnen? Ik heb er
meer vertrouwen in dan eerder dit
seizoen”, zei de fierljepper uit It Hei-
denskip. ,,Maar danmoet ik zaterdag
éérder dan Sytse een goede afstand
neerzetten. Hij moet bovendien een
mindere dag hebben en ik een goede,
dan lukt het misschien.”

Spannend wordt het bij de senio-
ren sowieso. Hoewel hij in Burgum
niet de finale haalde, moet niemand
bijvoorbeeld al meervoudig Fries
kampioen Bart Helmholt uitvlakken.
Zelfs deopniveau teruggekeerde rou-
tinier Hannes Scherjon meldde zich
gisterenmet18,45 bij de topvijf en de
spoeling is dan ook allesbehalve dun.

Winnaarwerd deNoardburgumer
niet; Ysbrand Galama wel (19,80 me-
ter). En daarmee schuilt de grootste
concurrent van Oane Galama (twee-
de, 19,48) misschien wel in zijn eigen
familie. Zo niet, dan zijn er altijd nog
mannen als Age Hulder (derde,
19,16), Thewis Hobma (vierde, 18,81)
of Nard Brandsma en de beide Helm-
holt-broers.

Bij de jongens stelde Jarich Wijn-
stra uit Tzum alvast zijn kandidatuur
voor een Friese titel. Hij wonmet een
schitterendeafstandvan17,66 inBur-
gum.Datwas bijna anderhalve (!)me-
ter verder dan zijn eerdere persoon-
lijke record.Wie de allereerste Friese
kampioene wordt bij de dit jaar inge-
voerde famkesklasse, is ook een inte-
ressante vraag. Sigrid Bokma lijkt de
favoriete, maar zij kende gisteren
een off-day door niet eens de finale te
halen. Dat lukteMaureen Poiesz (eer-
ste,14,14), LisanneHaitsma (14,08) en
nummer drie Bente Vlas (13,37) wel.


