
Friesch Dagblad, 18 augustus 2016, pagina 26.

Galama ljept ook
in ‘thuiswedstrijd’
naar overwinning

• Piersma en Haanstra winnen
met persoonlijke records

It Heidenskip | Fierljepper Oane Ga-
lama heeft zijn Friese titel gisteren
een passend vervolg gegeven. De Wi-
uwerter won op de hem vertrouwde
schansen van It Heidenskip met
20,25 meter. Omdat hij zijn winnen-
de sprong pas in de finale maakte,
blijft Nard Brandsma voorlopig klas-
sementsleider.

Brandsma wist zich net als team-
genoot Bart Helmholt niet eens te
plaatsen voor de eindstrijd. Helmholt
kwam met twee natsprongen en
12,53 niet in de buurt, terwijl Brands-
ma met 19,15 meter drie centimeter
tekort kwam om de latere winnaar
Galama als nummer vijf uit de finale
te houden.

Age Hulder ging vanuit de senio-
ren A-klasse op knappe wijze als
nummer één de finale in met een af-
stand van 19,69. Hulder werd toen
nog gevolgd door Ysbrand Galama
(19,34) en Sytse Bokma (19,30). Alleen
Bokma wist in de eindstrijd echter
nog verder te reiken. De ljepper uit
Hindeloopen passeerde de twintig
meter-grens (20,08) en eindigde in It
Heidenskip als tweede voor nummer
drie Hulder.

Rutger Piersma luisterde zijn dag-
zege in de juniorenklasse opmet een
schitterend persoonlijk record. De
Molkwerumer sprong met 19,29 bij-
na een halve meter bij zijn oude pr
(18,84) op. Saillant detail: Piersma

sprong zijn oude topafstand bijna
drie maanden geleden eveneens in It
Heidenskip. BobbyZwaagman (18,63)
en thuisspringer Freark Kramer
(18,41)moesten hunmeerdere erken-
nen in Piersma.

Ook in de jongenscategorie werd
er gewonnenmet een persoonlijk re-
cord. Fries kampioen Hessel Haan-
stra noteerde 17,41 en scherpte zijn
anderhalve maand oude pr in Pols-
broekerdam (17,21) daardoor met
twintig centmeter aan. Sander Elsin-
ga (16,07) en Jarich Wijnstra (15,84)
kwamen niet in de buurt van de win-
nende Workumer.

Marrit van der Wal won op haar
thuisschans de vrouwenstrijd. De
Fries kampioene deed dat met 15,58,
gisteren een brug te ver voor Klaske
Nauta (14,39) en Anneke Broersma
(13,85). In demeisjescategoriewon in
de persoon van Sigrid Bokma even-
eens een Fries kampioene. De ljep-
ster uit Hindeloopen kwam tot 14,58
en dat was teveel van het goede voor
Fardau van Akker (13,74) en Femke
Rispens (13,35, pr).

Uitslagen. Senioren: 1. Oane Galama (Wi-
uwert) 20,25, 2. Sytse Bokma (Hindeloopen)
20,08, 3. Age Hulder (Burgum) 19,69, 4. Ys-
brandGalama (ItHeidenskip)19,34, 5. Thewis
Hobma (Harlingen). Junioren: 1. Rutger
Piersma (Molkwerum)19,29, 2. Bobby Zwaag-
man (IJlst)18,68, 3. FrearkKramer (ItHeidens-
kip) 18,41. Jongens: 1. Hessel Haanstra (Wor-
kum) 17,41, 2. Sander Elsinga (Sintjohannes-
ga) 16,07, 3. Jarich Wijnstra (Tzum) 15,84.
Vrouwen: 1. Marrit van der Wal (It Heidens-
kip) 15,58, 2. Klaske Nauta (IJlst) 14,39, 3. An-
neke Broersma (Feanwâlden) 13,85.Meisjes:
1. Sigrid Bokma (Hindeloopen) 14,58, 2. Far-
dau van Akker (Suwâld) 13,74, 3. Femke Ris-
pens (Niehove) 13,35.


