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Emigrerende Galama sslaat nog één keer toe
De aanstaande emigratie naar
Nieuw-Zeeland stond fierljepper Oane
Galama zaterdag niet in de weg om in
Winsum zijn tweede Friese titel op rij te
pakken. De Wiuwerter deed dat met een
ware kampioenssprong: 21,08 meter.

Ernst Slagter

Winsum | Het antwoord op de vraag
was even eerlijk als ontnuchterend.
Want wat dacht Oane Galama vol-
gend jaar op de tweede zaterdag van
augustus nu eigenlijk te doen? ,,Sla-
pen”, reageerde de bijna-emigrant
adrem, uiteraard doelend op het
tijdsverschil tussen Nieuw-Zeeland
en Nederland.

Vorig seizoen konGalama al bijna
niet geloven dat hij zijn eerste Friese
titel had gepakt. Een jaar later voel-
den alle felicitaties nog steeds on-
wennig. ,,Puur omdat ik hier zo vaak
heb gesprongen zonder ooit iets te
winnen. En nu gebeurt het ineens
twee keer op rij. Dat blijftmoeilijk te
bevatten.”

Het was een droomafscheid van
het FK in optima forma. Bovendien
versloeg Galama zijn grote rivaal
Bart Helmholt op dewijze waarop de
Burgumer zelf nota bene zo vaak een
groot kampioenschapnaar zijn hand
had gezet. Galama was niet alleen de
eerste topklasser die aan de bak
mocht inWinsum; hij zette ookm,et
21,08meteen een afstandneer die bij
de concurrentie het zweet deed uit-
breken. Ter vergelijking: Galama’s
pr is slechts een paar centimeter ver-
der (21,16) en van alle Friese fierljep-
pers had alleen Helmholt in zijn zijn
leven (meermaals) verder gespron-
gen.

Kassa, dacht Galama. ,,Ysbrand
zei voor de sprong nog tegen mij dat
we de druk er meteen flink op moes-
ten zetten. Maar dit was eerder een
mokerslag. Niet dat ik er al van over-
tuigd was dat ik het met 21,08 zou

redden. Maar ik wist wel dat Bart in
principe de enige was die daar nog
aan voorbij zou kunnen gaan”, aldus
Galama, die bijna een meter verder
sprong dan zijn winnende afstand
van vorig jaar (20,22).

Met ThewisHobmaontbrak al een
oud-kampioen (2011) in de finale,
maar ook Galama’s broer Ysbrand
(19,42) en Sytse Bokma (19,95) kwa-
men niet eens in de buurt van de top-
afstand van de Wiuwerter.

Verder dan ooit
Ook klassementsleider Nard Brands-Ook klassementsleider Nard Brands-
ma wist dat hij voor zijn eerste grote
seniorentitel ineens verder moest
springen dan ooit. De ljepper uit It
Heidenskip bleef echter steken op de
20,02 uit zijn tweede sprong in de
voorronde.

,,Ik wist na die eerste sprong van
Oane dat ik vol aan de bakmoest. Als
je verder wil springen dan je ooit ge-
daanhebt,moet alleenwel alles goed
gaan. En dat gebeurt helaas niet elke
dag.” Een illusie armer was Brands-
ma niet meteen. ,,Zo’n geweldige
sprongmotiveert eerder. Ik ging nog
steeds voor de overwinning. Maar je
moet ook eerlijk zijn: Bart springt
wel gemakkelijker over de 21 meter
dan ik.”

Maar Helmholt kwam slechts een
centimeter verder dan Brandsma
(20,03) enmoest dus ook buigen voor
Galama. Die kreeg vervolgens - net
als de eveneens afscheidnemende
Helmholt na zijn laatste sprong - een
staande ovatie van het publiek in
Winsum.

Of Galama toen niet het gevoel
had dat hij misschien nu, op het
hoogste fierljeppodium, met ver-
vroegd pensioen had moeten gaan?

,,Ben je gek? Ik kom pas net in vorm.
Voor mijn gevoel ben ik nu net be-
gonnen”, grijnsde de Friese kampi-
oen.

De grootste ontlading was toen al
achter de rug. Vorig jaar besliste Ga-
lamahet FK tenslotte pas in de slotfa-
se. Nu was het alleen maar wachten
op d afvallers. ,,Gelukkig werd het
nog eenmooie wedstrijd, maar 21,08

is natuurlijk wel een knaller. Ieder-
een heeft zich erop stukgebeten. Dat
ik die sprong juist nu, opmijn laatste
FK neerzet, is heel bijzonder.”

Met zijn naderende emigratie
naarNieuw-Zeeland is dekans echter
wel verkeken dat Galama volgend
jaar zijn eerste Sulveren Pols zou be-
machtigen. Die krijgt een fierljepper
tenslotte na drie Friese titels op rij.

Een mooie legende:
de fierljepper die
twee keer won en
vervolgens naar
Nieuw-Zeeland ging

Maar Galama schreef liever zijn ei-
gen succesverhaal.

,,Misschien is dit juist wel een
mooie legende. De fierljepper die
twee keer won en vervolgens naar
Nieuw-Zeeland ging. Het zoumeniet
verbazen als daar tot in lengte van ja-
ren over doorgepraat wordt door de
kenners. Dat heeft wel iets myste-
rieus, vind je niet?”

Twee afscheidnemende iconen schudden
afscheid, want hij emigreert dit najaar n

n elkaar de hand: Oane Galama (l) krijgt de felicitaties van Bart Helmholt (r) . Voor Galama betekent het een mooi
naar Nieuw-Zeeland. Ook voor Helmholt was het zijn laatste FK: hij maakte bekend te stoppen. Foto: Niels de Vries


