
Rimmer Abma klasse 

apart 
bij 

junioren 
WINSUM � De meest constante fierljepper was zaterdag io Winsum ongetwijfeld 

twijfeld nimmer Abma uit IJlst B» 
’ 
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wera voor de derde acMereenvol 
nog belangrijker was hij deed dat met de nodige allure De 19-jarige leerling 
aan de academie voor lichamelijke opvoeding in Groningen imponeerde tijverrassend 

verrassend dicht in de buurt van de kampioensafstand van Ca 
stra 

�e sprongen van Rimmer Abma kenmerkten 

merkten zien door een grote evenwichtigheid 

tigheid De eerste de beste poging was 

meteen al goed voor 16 meter en 

daarmee had hij in zijn klasse de beslissende 

sende klap al uitgedeeld In Akmarijp 
tijdens de generale werd Rimmer Abma 
nog enigszins verrassend afgetroefd 

door Rein Douwe Feenstra en Jan Yntema 
ma maar dit duo moest het nu overduidelijk 

delijk afleggen Steeds weer slaagde de 
Ulster er in om het topje van de pols te 

vinden terwijl zijn uitsprong erg goed m 

en dan ook weer de nodige winst oplevert 

vert Nu al ts het zeker dat wanneer 
Rimroer Abma zijn debuut in de topklasse 

se mag maken er een smaakmaker bijkomt 

komt wat voor het fierljeppen alleen 

maar gunstig kan zijn 

Voor zijn laatste sprong gebruikte 
Rimmer Abma een pols van tien en een 

halve meter waarop nog eens een hulpstuk 

stuk van zeventig centimeter werd 
gemonteerd 

monteerd En dat hulpstuk bleek zeker 

geen overbodige luxe te zijn �Ik koe 

moai nei dat topke klimme ik hie in 

moaie ütsprong en ik foei no moai foarut 

ut by de oare sprongen foei ik wat nei 

etteren ta Ik bin bliid dat ik sa’n öfstin 

helle ha de foarm wie der de leste tiden 
wol mar it moat der dochs mar wer efkes 

kes ütkomme Oan dy 17 fan Cathrinus 

nus Hoekstra haw ik nea tocht ik fün it 

al fierstente moai dat ik oer de sawntjin 

meter kaam aldus de juniorenkampioen 

pioen 

Een grote stimulans bij het fierljeppen 
van Rimmer is ongetwijfeld ook net enthousiasme 

thousiasme en de geestdrift die vader 
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der zo zoon Watte Abma was in Winsum 

sum ØØn van de wedstrijdleiders bekeek 
uiteraard met argusogen de verrichtingen 

gen van de zoon maar Rimmer bepaalt 

zelf wel hoe ver hij de pols in het water 

wil hebben Dan duldt hij vader liever 
niet in zijn omgeving 

�Ik wol dy man net op ’e barte hawwe 
ik wol se Is myn pols sette is zijn resolute 

te relaas �Ik moat op ’e barte sizze kinne 
fan sa moat it en net oars Hy is sa foarmentaliteit 

mentaliteit Mar ik moat wol sizze dat hy 
enoarm foar dizze sport libbet 

Twee B-junioren plaatsten zich ook 
voor het kampioensspringen Maar zij 
waren uiteraard niet opgewassen tegen 
het geweld van de ontketende Abnuu 
Toch waren de sprongen van Rinse Jelles 

les Nauta uit HM (1100 en Cor Buma 
uit Het Heidenschap (1457 goed Tijdens 

dens de voorronden kwam dit tweetal 
tot deze prestaties daarna slaagden ze er 
niet meer in om die afstanden nog eens 
te verbeteren 


