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Galama wint op een verloren
avond

Ysbrand Galama boekt zijn derde seizoenszege in Buitenpost.
foto dijks fotografie

BUITENPOST De ljepperij van gisteravond in Buitenpost kon niet
echt bekoren. De wind speelde daarbij een voorname rol.
Wietse Nauta behoudt moeiteloos zijn ongeslagen status
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Vooropgesteld: niemand viel iets te verwijten. Geen enkele ljepper kwam naar
Buitenpost met het idee er een potje van te maken. Elke sporter die op de barte
verscheen, wilde presteren. Maar soms zijn de omstandigheden vreselijk lastig.
Zoals op deze verloren woensdagavond. Al gold dat niet voor iedereen. De wind
vertolkte een hoofdrol, maar viel af en toe ook wel eens weg. Met enkele
opvallende prestaties tot gevolg.
De eerste was van Wietse Steensma. De jonge springer uit Joure opende bij de
jongens het bal met een prachtig persoonlijk record van 16,44 meter. Hoewel de
euforie van korte duur was doordat hij bij die sprong een blessure opliep, kon
Steensma wel meteen zijn eerste dagtitel in de eerste klasse vieren.
Het tweede hoogtepunt kwam van een springer wiens seizoen tot nu toe een en al
hoogtepunt is. Wietse Nauta won de eerste acht fierljepwedstrijden van dit seizoen.
Ook in nummer negen excelleerde de junior uit IJlst.
Vorig jaar pakte hij op 11 augustus uiterst verrassend in Winsum de Friese titel. Hij
deed dat met een persoonlijk record van 19,02 meter. Dat record werd in de
negende ljepperij van dit seizoen uit de boeken gesprongen. Nauta kwam tot 19,19
en behield moeiteloos zijn ongeslagen status.
Een andere verrassende Fries kampioen won gisteravond bij de senioren. Ysbrand
Galama mocht zijn derde dagtitel bijschrijven, maar kon nauwelijks genieten van
die winst. De afstand van 18,87 meter was door de omstandigheden ver beneden
zijn gebruikelijke niveau en dat stoorde de Workumer zichtbaar.
Aan de andere kant kreeg de strijd wel een mooie apotheose. Galama ging aan
kop met 18,38 meter, maar Freark Kramer nam in de finale de leidende positie
over door 18,83 te springen. Kramer leek daarmee zijn eerste seniorenzege te
gaan boeken, maar Galama kwam daar in de allerlaatste sprong dus nog nipt
overheen.
Hij zag dat ook in de andere klassen de winnende afstanden niet lang in het
geheugen van de fierljepvolgers blijven hangen. Marrit van der Wal was voor de
tweede keer op rij de beste in de vrouwentopklasse. De 14,82 van de ljepster uit It
Heiden-skip was genoeg voor de zege.
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Bij de meisjes pakte Femke Rispens de zesde dagwinst. Het talent uit Niehove
kwam tot 13,43 en liet daarmee Tirza Boschma uit IJlst, die 13,10 sprong, ver
achter zich. Voor zowel ljeppers als publiek is het te hopen dat de
weersomstandigheden zaterdag in IJlst beter zullen zijn.
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