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Hiske Galama haalt na halve wwerkdag verrassend Friese fierljeptitel op
CHRIS BIL

Niets wees aan het begin van de fier-
ljepdag in Winsum op een stunt bij
de vrouwen. Het begin van Hiske Ga-
lama was matig. De eerste twee voor-
rondesprongen eindigden in het wa-
ter. In haar derde poging haalde ze
weliswaar de overkant, maar sprong
ze buiten de sector. Normaal gespro-
ken betekent dat einde oefening.

Galama had echter het geluk dat
ze de tweede voorrondesprong over
mocht doen, omdat tijdens het inlo-
pen de polsstokhouder de stok te

WINSUM Waar twee ljepsters voch-
ten om een been, ging Hiske Gala-
ma er – tot ieders verrassing – mee
heen. Zij werd voor de derde keer
Fries kampioen.

snel los liet, waardoor die als het wa-
re op Galama afkwam. ,,Ik hie amper
troch wat der barde, mar fielde fuort
dat it mis gie’’, zei de in Groningen
woonachtige Galama. In haar te-
recht gegeven extra sprong ljepte
Galama naar 13,70, genoeg voor een
finaleplaats.

Daarin begon ze als absolute out-
sider. Onder de brandende zon lette
het publiek vooral op Marrit van der
Wal en Klaske Nauta. Dat een van die
twee in Winsum Fries kampioen bij
de vrouwen zou worden, daar was
vriend en vijand het wel over eens.
Maar de twee ljepsters raakten maar
niet op dreef, waardoor Hiske Gala-
ma met een imposante laatste
sprong van 15,44 meter voor de der-
de keer de titel voor zich opeiste. Eer-
der deed ze dat in 2010 en 2011. Klas-

ke Nauta werd tweede met 15,26. De
doorgaans ongenaakbare Van der
Wal ljepte met 15,10 naar brons.

,,Ik seach mysels hjir benammen
as opfolling’’, stamelde Galama nog
beduusd na de huldiging in het
zandbed. ,,Fansels wolst winne ast
meidochst, mar Klaske en Marrit
binne dit jier sa goed. As alles klop-
pet, kin it. Mar ast nei it seizoen
sjochst, past dit der net yn. Ik ha fan-
nemoarn noch gewoan oan it wurk
west op de prikpoli yn it UMCG. Druk
fielde ik hielendal net en ik wie hiel
ûntspannen. Dat ik op dit stuit sa-
mar pyk is fantastysk, hielendal om-
dat fierljeppen dit seizoen bysaak
foar my is. Moarnier moat ik om ker-
tier foar sânen gewoan wer oan ‘t
wurk.’’

De 24-jarige ljepster van ljeppers-

Friese kampioene
gaat misschien
toch nog door met
fierljeppen

klup Burgum gebruikte haar sport
dit seizoen vooral als uitlaatklep.
Een lastige privésituatie en drukte
met studie en werk noopten haar het
fierljeppen vooral als ontspanning
te zien. Natuurlijk voelde Galama
wel dat ze goed in haar vel zat en de
laatste training in de aanloop naar
zaterdag gaf vertrouwen. Maar win-
nen, daar dacht ze geen seconde aan.

Galama: ,,Ik wol fansels prestearje
yn wedstriden, mar ik hie myn hope

absolút net op dizze wedstriid fêsti-
ge. De Fryske kampioenskippen bin-
ne krekt efkes oars as oare wedstri-
den. It like my net dat ik hjir, nei in
seizoen wêryn de fokus op alles be-
halve it ljeppen lei, yn oanmerking
komme soe foar sukses. Ik ha hjir net
sa as oaren it hiele jier nei tawurke. It
is prachtich dat it wol slagget.’’

De zilveren Klaske Nauta liep snik-
kend en hevig gefrustreerd rond. Ze
schrok tijdens haar laatste sprong
van Oane Galama, die na zijn win-
nende afstand bij de mannen zijn
blijdschap vierde in het zandbed
waar Nauta moest landen. ,,Ik skrok
en rekke út koers’’, zei Nauta. ,,Mis-
kien wie ik oars wol oer de ôfstân fan
Hiske hinne gien. Ik sis net dat it
bard wie, mar it fielt sa net klear foar
my. De frustraasje is grut. Ik ha net

alles derút helje kind.’’
Marrit van der Wal was al even ver-

ongelijkt. ,,It klassemint fyn ik net sa
wichtich. Ik soe myn liedersshirt
fuort ynruilje foar winst op it FK. Ik
ha by de Nationale Fierljep Manifes-
tatie gjin haadpriis pakt en hjoed
wer net. Dan kinst wol sizze dat it sei-
zoen net slagge is’’, zei ze met be-
traande ogen.

Voor Hiske Galama komt de titel
op een bijzonder moment. Ze had
voor zichzelf min of meer besloten
het fierljeppen vaarwel te zeggen na
het huidige seizoen. Galama wil zich
volledig richten op haar maatschap-
pelijke carrière. ,,Mar dit motivearret
seker om noch in jier troch te gean.
Ik kin no nei dizze dei einliks noch
net ophâlde, hè?’’, besloot de stralen-
de Galama.

Hiske Galama kan nauwelijks bevatten dat ze weer Fries kampioen is. FOTO HENK
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