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Ambitieuze Galama wil meer dan meedoen
EDWIN FISCHER

BUITENPOST Een tussenstand: Nard
Brandsma-De Rest 0-2. Ysbrand Ga-
lama won in Buitenpost, na de zege
van vorige week van Thewis Hob-
ma, de tweede fierljepwedstrijd
van het seizoen.

Ysbrand Galama gaf het na de ljeppe-
rij op de schansen van Buitenpost
grif toe. ,,It is noch hiel wikselfallich.
Ik hie eins mar ien goeie sprong, mar
dat wie wol genôch foar de oerwin-
ning’’, constateerde de Heidenskip-
per met een vergenoegende glim-
lach.

Net als in de eerste wedstrijd was
Nard Brandsma de papieren verlie-
zer. Waar iedereen dit seizoen een
beetje op hegemonie van de Worku-
mer gerekend had, werd hij in de
eerste twee wedstrijden afgetroefd
door de oude garde. Al kwam hij za-
terdag met 19,60 nog dicht bij de
winnende 19,69 van Galama

Dit keer was dus Ysbrand Galama
dwarsligger. Vorig seizoen had hij
voornamelijk voor de lol, als opvul-
ling van de topklasse, meegedaan.
Dit jaar wil hij meer dan opvulling
zijn. Eerzucht is een van de wapens
van de immer fanatieke en emotie-
rijke ljepper.

Die serieuze aanpak wierp al in
wedstrijd twee van dit seizoen zijn
vruchten af. Op 18 augustus 2015
won hij zijn laatste dagtitel. Dat was
in Burgum, en dat was toen de enige
prijs die hij dat seizoen pakte.

Tegenwoordig snakt Galama naar
meer. ,,It ha wer it gefoel dat ik mei-
doch om te winnen, om prizen te
pakken, it pompeblêdenshirt mis-
kien wol feroverje kin. Dat is safolle
moaier as allinich mar wat mei-
springe.’’

Er lijkt dus toch gewoon een mooi
en spannend seizoen in de maak
waar het de topklassers aangaat.

Dat geldt zeker ook voor de junio-

ren. Natuurlijk is Freark Kramer elke
wedstrijd de favoriet, maar met
mannen als Jetse Bokma en Feike
Stellingwerf moet ook Kramer volle
bak geven.

De springer uit It Heidenskip zette
in de finale even orde op zaken. Fei-
ke Stellingwerf had verrassend de
verste afstand (17,87) tot dan toe ge-
realiseerd. Kramer sprong daar in de
strijd om de dagtitel bijna een meter
bij: 18,77.

Het fierlepcircus verplaatst zich
komende zaterdagavond naar de be-
roemde schansen van Winsum, later
dit seizoen traditioneel het decor
voor het Fries kampioenschap.


