talrijke bezoekers van

De

kampioenschap fierljeppen

in

het

Fries

Winsum

werden

zaterdag nogal in de war gebracht
door hetpekendmaken en aanfeven
feven van verschillendeafstanden Het
egon allemaal toen Jelly Hofstra in de
finale bij de dames eerst op het scorebord
bord 12
meter kreeg aangegeven Bij
het
nameten bleek het echter maar
bracht

12

toren

meter

te

zijn

Winsum

omdat

de

organisatoren

leggen van de
afstandlij nen niet horizontaal hadden
gemeten maar van de kop van de steiger
ger tot het zandbed Bij de heren werd
direct daarop een afstand van
17
meter aangegeven voor Klaas Leistra
Helemaal geen motief om te gaan nameten
meten omdat niet een nieuw record in
het geding was
maar door de spanning
gingen Tieerd de Jong en zijn medewerkers
werkers nier wel toe over waardoor
even
later
17
meter op het bord
kwam Het was het begin van de ellende
de
en
de
emoties bij springers en
springsters maar de titels zijn gelukkig
wel terechtgekomen bij de mensen die
de grootste afstanden nebben afgelegd
en daar gaat het in wezen om
in

bij

het

Overigens is het zaak van de organisatoren
satoren van wedstrijden fierljeppen om
aan alle organiserende clubs of comitØ’s
goed duidelijk te maken dat er de uiterste
terste nauwkeurigheid
moet worden
betracht bij het meten en het leggen
van de lijnen van waaruit moet worden
den gemeten Het is een langzamerhand
toch volwaardig wordende bond als het
Frysk Lieppers Boun onwaardig dat er
misverstanden als zaterdag
ontstaan het werkt emoties in de hand
en het geeft een slechte indruk naar
buiten
Het is in wezen helemaal niet
belangrijk wie de fouten heeft gemaakt
maakt maar het moet wel tot elke prijs
worden vermeden
dergelijke

De heer Sjoerd Span opende het geheel
heel zaterdag weer op de bekende wat
emotionele wijze de kampioenswedstrijden
strijden die al weer voor de 21ste keer

werden gehouden Hij hekelde het feit
dat verslaggevers van buiten de provincie
cie nog te vaak bij echt Friese takken
van sport de zaak overtrekken naar de
verkeerde kant Commentator Van den
Akker zorgde voor veel informatie en
de zaak verliep
op de metingen na
uitstekend Zaterdagavond waren bij
een nachtelijke vaartocht vanuit Terhorne
horne vrijwel allen aanwezig ook Roei
Bokke Span en Rienk van Gorkum
die toch wel enige wrevel hadden getoond
-

toond

bij

het

niet

-

opstellen

voor

de

wedstrijden - en was het meeste leed al
weer geleden al zal men uiterst nauwkeurig
keurig moeten blijven Topsporters zijn
nu eenmaal gevoelige mensen en moeilijkheden
lijkheden moeten tot elke prijs worden
vermeden Al blijft een foutloos geheel
vrijwel bij alles onmogelijk
Germ Beintema

