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Oane Galama strijdt
ook voor ‘eigen beker’
IT HEIDENSKIP Het was woensdag
It Heidenskip-dag. Op de schan-
sen van It Fierljepdoarp wist in
alle vijf categorieën een ljepper
van de eigen vereniging te win-
nen.

Oane Galama deed dat bij de se-
nioren. De zaterdag in Winsum
Fries kampioen geworden Wi-
uwerter plaatste zich met de hak-
ken over de sloot voor de finale,
maar daarin stelde hij met een af-
stand van 20,25 orde op zaken.
Sytse Bokma werd tweede (20,08)
voor Age Hulder, die met 19,69 de
verste sprong van de voorrondes
had gemaakt.

Galama had wel moeite gehad
om de knop na zijn euforische za-
terdag weer om te zetten. ,,Dêr
hie ik moandei wol in lekkere
training foar nedich’’, bekende de
Fries kampioen. Vooral een
prachtige zondagse huldiging in
zijn woonplaats Wiuwert had in-
druk gemaakt. ,,It foarich jier hie-

ne se net op in Fryske titel rekke-
ne, mar no ha se dat al dien. En it
wie perfekt, sa’n huldiging docht
dy beseffen datst wat spesjaals
prestearst hast.’’

Galama had ook deze wedstrijd
op zijn thuisschans omcirkeld.
Het was immers de ljepperij waar
de Galama-wisselbeker vergeven
werd. Het door vader Galama be-
schikbaar gestelde kleinood was
de afgelopen twee jaar ook al een
prooi voor Oane Galama. Een der-
de zege op rij zou immers een de-
finitief bezit worden. En daar wil-
de hij voor strijden. Met succes.

Galama zag in de andere cate-
gorieën allemaal clubgenoten ex-
celleren. Hessel Haanstra (met
een pr van 17,41), Marrit van der
Wal (vrouwen met 15,58), meisjes-
kampioen Sigrid Bokma (14,58) en
de ook al met een pr van 19,29
verrassende junior Rutger Piers-
ma pakten de dagtitels. Zaterdag
wordt de FLB-competitie in
Grijpskerk afgesloten.

Oane Galama pakte na een perfecte huldiging voor het behalen van de Frie-
se titel ook zijn derde zege op rij in It Heidenskip. FOTO SIMON BLEEKER


