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Ljepper Galama deelt nationaal eerste tikje uitLjepper G
HARM POSTMA

Onder de fierljeppers leeft de natio-
nale competitie behoorlijk. Tijdens
het evenement dat voor het derde
jaar op de fierljepkalender staat,
vechten de Friezen en de Hollanders
in een competitie over vier wedstrij-
den uit wie de beste ljepper van Ne-
derland is. Het is een prestigieuze
prijs. Eentje die telt, voor de ljeppers
tenminste.

Voor de supporters minder. Die

WINSUM Oane Galama won zater-
dagavond onder belabberde om-
standigheden met overmacht de
eerste wedstrijd van de nationale
competitie.

lieten zaterdag in Winsum massaal
verstek gaan. Als er veertig man pu-
bliek zat, dan was het veel. Al waren
de omstandigheden daar ook flink
debet aan. Het leek wel herfst op
fierljepaccommodatie Sint Japik. De
gure, harde wind kwam van de zij-
kant en bepaalde het beeld van de
wedstrijd.

Grootmeester Bart Helmholt
(Burgum), die de nationale competi-
tie twee keer won, kreeg de polsstok
maar niet onder controle. De Burgu-
mer ging drie keer te water en haalde
de finale niet eens. ,,Bart die mar
wat. Hy is sykjende”, zei Oane Gala-
ma uit Wiuwert .

Galama heeft de vorm wel te pak-
ken. Hij won dit seizoen al drie keer.

Galama deeelt nationaal
Van een tweestrijd
tussen Helmholt
en De Groot is
geen sprake meer

,,Ik rin ien op twa. Dat helje ik by it
biljerten net iens”, zei hij lachend.
Hij biljart namelijk nooit. In Win-
sum zette Galama de wedstrijd met
18.93 meteen op scherp. Broer Ys-
brand uit It Heidenskip (19.01) en
Harlinger Thewis Hobma (18.96)
sprongen later verder, maar Oane
Galama bleek uiteindelijk onge-
naakbaar.

Hij won met een sprong van 19.82
meter en deelde daarmee een tikje
uit aan alle concurrenten. Zo liet Ga-
lama Jaco de Groot uit Woerden ver
achter zich. De Groot, al ruim tien
jaar heersend in de Hollandse com-
petitie en voorheen de grote rivaal
van Helmholt, haalde met 18.84 de
finale ook niet. ,,De vorm moet nog
komen. Komt goed”, aldus De Groot.

Galama: ,,Ik ha de boel foarich jier
al flink op skerp set. Fan in twastriid
tusken Jaco en Bart is gjin sprake
mear. Dat is dúdlik.” De klasse-
mentsleider van Friesland is content
met de nieuwe competitie, zei hij.
Voor de eindwinnaars zit er ook nog
een lucratief tintje aan. Zij mogen
volgend jaar deelnemen aan de We-

tionaal eerste
reldspelen in Jakarta. ,,Dêr hoech ik
net hinne”, zei Galama. ,,As in oare
ljepper my in pear sinten jout, kin hy
in myn plak”, zij hij met een lach.

Jan Teade Nauta (IJlst) won verras-
send bij de junioren in een dik per-
soonlijk record van 18.64m (was
18.30). Hij pakte de winst in zijn aller-
laatste sprong, en bleef daarmee Ri-
cardo Faaij (Haastrecht) een centi-
meter voor. ,,Einliks stie de stok
rjocht en ferbetterje ik myn p.r.. Dat
stie al jierren. Ik bin tefreden. Lit Ja-
karta mar komme!”

Alleen de vrouwenklasse kende
een Hollandse winnaar. Dymphie
van Rooijen uit Harmelen won met
15.85 meter voor Marrit van der Wal
uit It Heidenskip.
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