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Galama imponeert in
revanchewedstrijd
EDWIN FISCHER

Zijn fiets staat nog altijd in Winsum.
Uiteraard bleef Oane Galama zater-
dag lang hangen om zijn eerste Frie-
se titel naar behoren te vieren. ,,Myn
frou wie mei de auto, sy hat my mar
thúsbrocht.’’

Het was niet omdat Oane Galama
te veel gedronken had. ,,Gjin drip,
want eins drink ik gjin alkohol.’’ Pas
thuis in Wiuwert maakte hij een uit-
zondering. De buren hadden het
huis en de straat versierd. Galama
waardeerde dat enorm en wilde
daarom met hen proosten. ,,In pear
wodka’s’’, zei hij knipogend.

Gisteravond zal de sterke drank
niet op tafel zijn gekomen, maar de
zege van Galama imponeerde nog
meer dan zaterdag op het FK. Hij
sprong al in de voorronde naar zijn
tweede beste afstand van het sei-
zoen; 20,88 meter.

Hij deed daarmee goede zaken
voor zijn klassement. Met alleen nog
de ljepperij van zaterdag in Grijps-
kerk voor de boeg zit het verbeteren
van zijn eigen Fries klassementsre-
cord er nog steeds in.

IT HEIDENSKIP Oane Galama, net ge-
kroond tot Fries fierljepkampioen,
eiste gisteravond ook de revanche-
wedstrijd voor zich op.

Fries kampioen
stevent af op
verbetering van
eigen record

Galama zette dat vorig jaar (de
beste zeven klassementssprongen
opgeteld) op 144,09 meter. Met de
sprong van gisteravond staat hij nu
op 143,60. Hij heeft in Grijpskerk aan
een sprong van 20,49 meter genoeg
om het record te breken.

,,Eins bin ik dêr net mei dwaande’’,
zei Galama. ,,Ik wol gewoan goeie
dingen dwaan as ik spring. As ik dat
doch, dan betsjut dat dat ik ek in
goeie ôfstân delset. Dan komt dat re-
kord fansels.’’

Dat was ook de filosofie van Sytse
Bokma. De veelvraat en kersvers
Fries juniorenkampioen wist dat hij
bij een voor zijn doen redelijke
sprong het Fries klassementsrecord
van Age Hulder kon verbeteren.

De dit seizoen anoniem bij de se-
nioren debuterende Burgumer zette
dat record vorig seizoen op 134,87
meter. Bokma stond voor de wed-
strijd van gisteravond op 134,73 en

had al uitgerekend dat hij aan een
sprong van 18,93 (zijn slechtste
sprong in het klassement was 18,78)
genoeg had om het record over te
nemen.

Hij slaagde met vlag en wimpel.
Bokma ljepte naar 19,25 meter. ,,Al
myn doelen ha ik no helle. Nee, da’s
net wier. Eins wol ik noch oer de 20
meter springe. Mar ik ha de NFM en
it FK wûn, dit rekord pakt en my fer-
sekere fan in plakje yn de topklasse
foar it oare ljepjier. It NK? Dat winne
soe echt in bonus wêze’’, aldus Bok-
ma.

Die bonus had Hiske Galama za-
terdag al geïncasseerd. Toen won ze
totaal onverwacht de Friese titel bij
de vrouwen. Dat het geen toevals-
treffer was, bewees ze in It Heiden-
skip. Ze won ook nu, met een prach-
tig persoonlijk record. In 2010 had ze
dat op 16,33 meter gezet, vijf jaar la-
ter noteerde ze 16,47.

Dat deed ze in een sprong waarin
ze vergat om nog een extra klimslag
te maken. En dus bleef er iets om te
verbeteren over, concludeerde de in-
woonster van Groningen lachend.
,,Fansels is it bale dat ik dy slach net
makke ha’’, vond Galama. ,,Oan de
oare kant wit ik no dat ik ek oer dy 17
meter kin. En dat is no it doel noch
foar de pear wedstriden dy’t noch
komme.’’
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