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Applaus kampioen Galama voor grootheid Helmholt
Met zijn eerste 21-
metersprong van
het seizoen pakte
Oane Galama za-
terdag voor het
tweede jaar op rij
de Friese fierljep-
titel. Hij versloeg
Bart Helmholt, die
verraste met de
aankondiging van
zijn afscheid.

EDWIN FISCHER

‘It hie oars west as ik de kom-
mende jieren ek noch fierl-
jept hie”, zei Oane Galama.
,,Dan hie ik tocht: bin ik ein-

lings fan dat ferfelende mantsje ôf.
No wie it foar my net mear as in fer-
rassing dat Bart (Helmholt, red.) syn
ôfskie oankundige hat.’’ Het was
met afstand de mooiste quote van
de dag, die na afloop van het Fries
kampioenschap fierljeppen op te te-
kenen viel uit de mond van de kers-
verse kampioen Oane Galama.

Het waren woorden van respect.
Respect voor de grootsheid van Bart
Helmholt als fierljepper. Daarom
ook kon Oane Galama applaudisse-
ren voor zijn grootste concurrent en
de hem zo vaak dwarszittende top-
per, toen die in de op een na laatste
sprong bij de senioren niet over zijn
winnende 21,08 sprong.

Waar Galama eigenlijk had moe-
ten worden bejubeld, voor de titel-
prolongatie en het winnen van de
meest prestigieuze prijs in fierljep-
pend Friesland, ging de aandacht uit
naar Helmholt. Hij had bij het voor-
stellen van de finalisten commenta-
tor Johannes Haanstra bekend laten
maken dat zijn laatste twee spron-
gen op een Fries kampioenschap
aanstaande waren. Dat nieuws sloeg

gisteren in als een bom.
Helmholt zelf was blijkbaar ook

aangedaan. Hij slaagde er niet in om
de 21,08 van Galama, al neergezet in
de allereerste sprong, te overtroe-
ven. De Burgumer nam derhalve

met de zo door hem verfoeide twee-
de plaats (20,03) afscheid van het to-
neel waarop hij maar liefst negen
maal (twee keer als junior en zeven
keer als Fries kampioen) schitterde.

De meer dan verdiende staande

ovatie deed Frieslands beste fierljep-
per ooit heel veel, al was dat niet
zichtbaar. De reden was simpel.,,It
beslút ha ik oan it begjin fan dit sei-
zoen al nommen. Thús wisten se it,
myn trainer Arend (Hofstee, red.) en

myn ploechgenoaten wisten it ek.
Mar fierder net ien. Ik woe net in
soarte fan ôfskiedstoernee foar my-
sels kreëarje.’’

En zo nam het trouwe fierljeppu-
bliek zaterdag dus afscheid van twee

absolute toppers en smaakmakers.
Oane Galama is vanwege een emi-
gratie naar Nieuw-Zeeland immers
ook aan zijn laatste jaar als topklas-
ser bezig.

Galama nam dus afscheid in de

stijl die Bart Helmholt voor ogen
had, met een openingssprong van 21
meter plus. ,,Ik hie it woansdei al
sein’’, zei hij meteen na zijn knappe
21,08. ,,It wie kwa resultaat woansdei
yn Drylts net goed, mar it gefoel wie

‘Ik woe net in
soarte fan
ôfskiedstoernee
foar mysels
kreëarje’

der wol. Dat ha ik hjir fuort sjen lit-
ten.’’

Die topsprong, zijn eerste 21-me-
tersprong van dit seizoen, uitgere-
kend op de dag der dagen, zorgde er-
voor dat er met Helmholt en Nard
Brandsma nog maar ‘anderhalve’
concurrent overbleef.

Bart Helmholt kan in principe al-
tijd 21 meter overbruggen en Nard
Brandsma heeft de capaciteiten ook
zeker. Hij schurkt met een persoon-
lijk record van 20,98 meter nog altijd
tegen die magische grens aan. ,,Mar
ik wit dat ik it kin en ik fielde my se-
ker net fuort kansleas’’, zei Brands-
ma, die genoegen moest nemen
(20,02) met brons.

De inwoner van Workum reageer-
de met gemengde gevoelens op de
leegte die volgend seizoen ontstaat
nu zowel Galama als Helmholt stopt.
,,It is benammen jammer foar de
sport. Mar der sille dochs wol wer oa-
re toppers komme?’’

Zijn trainingsmaatje raakt hij in
de persoon van Bart Helmholt kwijt.
Die zal zich recreatief richten op an-
dere sporten. ,,Wynsurfen fin ik hiel
moai en doch ik no eins om it ljep-
pen net yn ’e simmer’’, vertelt Helm-
holt. ,,Dat kin ik oppakke. Survival-
runs ek en ach, der binne safolle oare
dingen.’’

Oane Galama zal ongetwijfeld aan
de andere kant van de wereld ook
andere sporten gaan uitoefenen.
Met fierljeppen is hij over enkele we-
ken klaar, ook al won hij zaterdag
voor de tweede keer op rij de Friese
titel en kreeg hij ook voor de tweede
maal achter elkaar de sulveren pols
mee voor de verste afstand van het
FK.

,,Trije kear op rige winne, dan
meist him hâlde. Mar tink mar net
dat ik dêrom folgjend jier ynienen
wer werom kom. Ik woe Frysk kam-
pioen wurde. Dat bin ik foarich jier al
wurden. En no wer. Moaier kin net.
Ik bin superbliid’’, aldus Oane Gala-
ma.

Oane Galama (links) en Bart Helmholt geven elkaar een stevige handdruk. FOTO’S NIELS DE VRIES


