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Na twee jaar pakt
Galama eindelijk
weer een dagtitel

• Van der Wal wint na eerste ook
tweede wedstrijd bij vrouwen

Lars Goerres

Buitenpost | Nadat Thewis Hobma
op de openingsdag van het fierljep-
seizoen in It Heidenskip verrassend
de zege had gegrepen, kroonde Ys-
brand Galama zich zaterdag in Bui-
tenpost tot winnaar. Met 19.69meter
als verste afstand hield de ljepper uit
It Heidenskip Nard Brandsma (19.60)
en Sytse Bokma (19.41) achter zich.

Twee jaar waren volgens Galama
verstreken sinds hij voor het laatst
een dagtitel op zijn naam schreef. En
duswas de vreugdena afloop groot bij
de ljepper uit It Heidenskip, die
Brandsma met zijn tweede finale-
sprong nog gevaarlijk dichtbij zag ko-
men. ,,Dit was pas de tweede wed-
strijd van het seizoen, maar het is fijn
om te winnen. In het verleden was ik
iets constanter en sprong ik vaak de
tweede afstand van de avond. Nu
spring ik één keer de eerste en ga je
toch met een beter gevoel naar huis.”

Een gevoel dat Galama naar zijn ei-
gen smaak vorig seizoen veel te wei-
nig had. ,,Toen liep ik vanaf de eerste
wedstrijd al achter de feiten aan en
raakte ik pas in vorm toen de anderen
uit het zicht waren. Dat wilde ik niet
nog een keermeemaken. Ik ben er de-
ze winter serieuzer mee bezig ge-
weest, wat dingen anders gaan doen.
Ik denk dat deze zege een logisch ge-
volg is. Als je ouwehoert, win je niet.”

Nee, Galama is weer iemand om reke-
ning mee te houden in fierljepland.
Zeker nu zijn tweelingbroer Oane Ga-
lama en rivaal Bart Helmholt er niet
meer bij zijn. ,,Of de andere ljeppers
onder de indruk zijn? Dat kan ik nog
niet zeggen. Maar ik geloof wel dat ze
denken ‘shit, die heeft ook getraind’.”

DoelenheeftGalama -diebij de sei-
zoensouverture in It Heidenskip met
19.65al tweedewerd - genoeg. ,,Netals
iedereen. Je wilt een keer voorbij de
21meter springen, goed presteren op
het FK of één van de andere grote
wedstrijden.Maarmijn voornaamste
doel is plezier hebben in het ljeppen
en iemand zijn met wie je rekening
mee moet houden.”

Met Nard Brandsma houdt ieder-
een rekening, maar de inwoner van
Workum moet het na twee wedstrij-
den doen met een derde (It Heidens-
kip) en tweede (Buitenpost) plaats.
,,Het is te hopen dat ik het trappetje
volgende week met een eerste plaats
kan voltooien”, lachte hij. ,,Het ge-
voel is in ieder geval alweer beter dan
vorige week. Het zijn kleine dingen
die nog betermoeten om tewinnen.”

Van der WalVan der Wal
Bij de vrouwen pakte Marrit van der
Wal haar tweede overwinning op rij.
De Heidenskipse sprong met 14.84
verder dan Marije Reitsma (13.65).
Freark Kramer was met 18.77 de bes-
te junior, Wietse Nauta won met
overmacht (17.50) bij de jongens. Si-
grid Bokma schreefmet14.28 net als
een week eerder ook in Buitenpost
de meisjeswedstrijd op haar naam.


