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Hiske Galama verrast met
keninginnetitel in Burgum
BURGUM – Anna Jet Leijenaar was dit
seizoen oppermachtig bij de vrou-
wen. Slechts tweemaal wist ze een
wedstrijd niet te winnen. Zaterdag
leed de Sneekse haar derde nederlaag
en die was pijnlijk. Hiske Galama
bleek met 14,32 meter de sterkste te
zijn in de drie met schone lei begon-
nen finalesprongen bij het Kenings-
ljeppen in Burgum. En dus ging de eer-
ste echte prijs van het seizoen mee
naar Haule.

Op 24 juni veroverde Hiske Galama
voor het eerst in haar nog prille fierlje-
pleven een dagtitel. Uitgerekend op
haar thuisschans in Burgum was ze de
concurrentie de baas. Dat kunststukje
herhaalde ze zaterdag wederom op de
accommodatie waar ze al haar trai-
ningssprongen maakt.

Pas in de allerlaatste sprong bij de
voorronde van de vrouwen verzeker-
de Hiske Galama zich van een plekje in
de finale. Met Anouk Greveling en An-

na Jet Leijenaar als medefinalisten
mocht ze het spits afbijten. Gedrieën
verprutsten ze de eerste van de drie
sprongen, waarna Galama met 14,32
de eerste serieuze afstand neerzette.

,,Doe begûn it spannend te wur-
den’’, zei de ljepster uit Haule. ,,Anouk
en Anna Jet kinne ommers alle twa sa-
mar oer dy ôfstân hinne fleane.’’ Zo-
ver kwam het niet en dus mocht Hiske
Galama de krans en titel ‘keningin’ in
ontvangst nemen. ,,Ik hie net ferwach-
te dat ik de earste priis fan it seizoen
winne soe, mar it jout no al it gefoel
dat ik eltse wedstryd kâns ha om te
winnen.’’

Datzelfde gevoel overheerste ook
bij Hans Ulco de Boer. Hij moet het he-
le seizoen al toezien hoe Albert-Jan
Venema de dagtitels verovert, maar
sloeg na de winst woensdag in Grijps-
kerk wederom toe. ,,Nei in fakânsje
bin ik blykber hiel goed, want it foa-
rich seizoen bin ik ek pas nei de fakân-

sje winnen gien en no wer’’, zei de Ju-
trijper.

Hij pakte in Burgum de titel van
‘prins’ op magistrale wijze. Venema
was in de voorronde nog de verste ge-
weest (17,43 meter), maar de spron-
gen van De Boer waren al uiterst drei-
gend.

Dat kwam er in de finale uit. Met een
nog niet eens perfecte sprong landde
hij na 17,61 meter, een forse verbete-
ring van zijn persoonlijk record
(17,12).

Venema naderde nog wel met een
ook niet misselijke sprong van 17,54,
maar zag de titel aan zijn neus voorbij
gaan. ,,Ik ha it sels ferknald, want hie
by twa sprongen noch in dikke slach
meitsje kind. Mar dat gefoel ha ik noch
net, dat ik dy tiid oer ha. Dochs bin ik
gewoan bliid. Foar Hans Ulco dat hy
fertsjinne wûn hat, mar ek foar my-
sels. Ik woe graach konkurrinsje en
dat ha ik no.’’


