23 juli 2018, pag. 40

Plezier bezorgt Galama zege
EDWIN FISCHER

WINSUM Jarenlang was Ysbrand Ga-

lama geobsedeerd door presteren
en records. Na vorig seizoen kwam
een omslag. Plezier werd de drijfveer van de ljepper uit Workum.
Natuurlijk blijft Ysbrand Galama fanatiek. Van een korte, hevige uitbarsting van frustratie na een mislukte
sprong valt nog regelmatig te ‘genieten’. Dat hoort bij de Workumer. Zijn
blijdschap na een fraaie sprong is
minstens zo aanstekelijk.
Zaterdagavond kon van dat laatste weer eens worden genoten. Ysbrand Galama zat heerlijk in zijn vel
en maakte al van zijn tweede sprong
de winnende tijdens de zestiende
wedstrijd van de FLB-competitie.
,,As de oanrin en ynsprong goed binne, dan bist oan it ljeppen. Giet dat
net goed, dan bist oan it prutsen. Ik
wie hjoed oan it ljeppen’’, zei de tevreden Galama.
De aanloop was soepel en krachtig
tegelijk, de insprong richting de ver
in het waterbassin weggezette 13,25
meter lange polsstok explosief. Ondanks zijn nog altijd gevoelige rechterhand, waaraan hij zes weken geleden een vervelende blessure opliep,
was het klimmen katachtig. Met een
goede uitsprong landde Galama na
20,42 meter in het Winsumer zand.
Daar kwam niemand meer bij in
de buurt. Ook Nard Brandsma niet.
Hij had naar eigen zeggen even een
offday. ,,Ik hie gjin power yn de
skonken. Dan kinst it eins wol ferjitte’’, vertelde de klassementsleider
die drie keer in het water belandde.
Ook Thewis Hobma, de man die
dit seizoen al negen keer won, kwakkelde en miste de finale. ,,Dy mannen binne oer harren hichtepunt
hinne’’, zei Ysbrand Galama met het

Ysbrand Galama had zaterdag in Winsum weer eens reden tot juichen.

hem kenmerkende gevoel voor humor. Zijn piek moet nog komen. Op
11 augustus bijvoorbeeld, tijdens het
FK. ,,Dy 21 meter wie myn doel en ik
wit seker dat ik dat helje sil dit seizoen. Omdat ik der foar keazen ha
om mei wille te ljeppen.’’
Galama jaagt niet meer ‘blind’ een
record na. Het plezier is er weer, eigenlijk voor de tweede keer dit seizoen. Want de duimblessure gooide
even roet in het eten en hield hem
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Favorieten Hobma
en Brandsma
hebben in Winsum
het nakijken
na een goede start enkele weken
langs de kant. ,,Mar no bin ik der wer
en win ik gewoan.’’

Plezier in de sport kan ook Sigrid
Bokma niet ontzegd worden. De
ljepster uit Hindeloopen was zaterdag bij de vrouwen de sterkste. Haar
sprong van 14,97 meter bracht de bij
de senioren debuterende Bokma
niet alleen de dagwinst, maar ze
nam ook de leiderstrui over van de
nog altijd vakantievierende Akke
Dijkstra.
Zij zag clubgenoot Freark Kramer
op een haartje zijn eerste 20-meter-

sprong maken. Dat had de junior uit
It Heidenskip eigenlijk wel moeten
doen. Na een knappe insprong was
hij op weg naar de top van zijn polsstok, maar kwam met de klimslagen
net niet uit. ,,Ik ha yn it begjin krekt
wat te lytse slaggen makke’’, verklaarde Kramer. Hij kreeg zijn hand
niet op de top van de stok en haalde
daardoor de ‘magische’ grens niet:
19,83 meter. ,,Mar it sit der oan te
kommen, dêr bin ik net bang foar.’’

