
Door Simon Visser 

;  WINSUM - Het was wel even wennen zaterdagmiddag in Winsum 
tijdens de Friese kampioenschappen fierljeppen Na vier kampioenschappen 

schappen op rij bij de heren-seniores (van 1983 tot en met 1986 ontbrak 
Gerhard Vlieger uit Veenwoudsterwal nu 

op 
het huldigingspodium 

voor de kampioenen Zelfs een tweede poging in de finale was voor de 

viervoudige titelhouder niet weggelegd Rimmer Abma de beste man 
tot nu toe van het lopende fierljepseizoen was er als de kippen bij om 

het zo fel begeerde kampioenschap in Winsum over te nemen Rimmer 
Abma had aan 17 meter juist voldoende om de verrassend sterke 
Bjinse Wolters achter zich te kunnen houden In zijn eerste sprong 
de finale liet Bjinse Wolters een afstand opmeten van 17 meter dus 

slechts drie centimeter minder dan de winnende 17 meter van Rimmer 

mer Abma die al in de eerste sprong van de normale wedstrijd op 
scorebord belandde 

Is er nu definitief een einde eekomen 

men aan de jarenlange bestaande 
hegemonie 

gemonie van Gerhard Vlieeer �DŒr 

moatte jo mar net op rekkenje De wil 

wie der wol mar it siet der dizze kear 

net yn Ik ha ek gjin lest mear fan 

blessures DŒr kin it ek net oan lizze 

Ik tink dat it mear in mentale kwestie 

tie is Ik koe my ek hielendal net konsintrearje 

sintrearje Sadwaande taaste ik ek in 

kear folslein mis 

Uitgerekend door een volslagen outsider 

der werd Gerhard Vlieger uit net kampioenstoernooi 

pioenstoernooi geknikkerd Rein Douwe 

Feenstra van de afdeling 
Vrouwenparochie 

chie was daar verantwoordelijk voor In 

de aanloop naar de finale had de Bildtker 

ker in het geheel niet geïmponeerd met 

een afstand van 15 meter en een duik 

in het koude water zijn positie bij 

de eerste vijf in het klassement was Rein 

Douwe Feenstra toch startgerechtigd in 

de finale 

De overige finalisten waren Rimmer 

Abma Bjinse Wolters Gerhard Vlieger 

en Cathrinus Hoekstra Rimmer Abma 

ging 
overweldigend uit de startblokken 

In zijn allereerste sprong van de middag 
kwam hij 

ondanks de gladheid en de regen 

gen tot de fraaie afstand van 17 Pieter 

ter Bult de coach van Rimmer Abma 
over die 17 meter �Doe wist ik it al 

Rimmer Abma hat no it Frysk kampioenskip 

pioenskip yn it knipke 

Wat de naaste concurrenten ook probeerden 

beerden ze zouden zich stuk bijten op de 

krachtsexplosie in het begin van de 

wedstrijd van Rimmer Abma Rein Douwe 

we Feenstra sprong als eerste in de finale 

le Hij verraste enorm met een afstand 

van 17 meter Nadat Cathrinus Hoekstra 

stra al was uitgerangeerd door een nat 

sprong volgde zijn fierljepmakker Gerhard 

hard Vlieger In de normale wedstrijd 

had Gerhard Vlieger met 17 meter de 

derde afstand laten opmeten Behalve in 

Rimmer Abma moest Gerhard Vlieger 

toen ook zijn meerdere erkennen in 

Bjinse Wolters die na een natsprong 

17 meter Het noteren 

In zijn eerste poging in het beslissende 

toernooi greep Gerhard Vlieger een 

keer finaal mis Dat leidde er vooral toe 

dat hij niet verder reikte dan 
16 meter 

en toen kon hij het schudden Zodoende 

moesten Rein Douwe Feenstra Bjinse 

Wolters en Rimmer Abma het uitmaken 

ken wie de opvolger van Gerhard Vlieger 

ger zou worden Rein Douwe Feenstra 

reikte in zijn tweede poging niet verder 

dan de zeer schamele afstand van 12 

meter Bjinse Wolters deed een alles of 

niets poging alsnog Rimmer Abma de 

loef ai te steken Op drie centimeter na 

moest Bjinse Wolters de titel laten aan 

Rimmer Abma die gezien het wedstrijdverloop 

verloop tot nu toe er ook het meeste 

recht op kon doen gelden Rimmer Abma 

ma kwam in de finale overigens niet 

verder dan twee vijftien meter-sprongen 

gen 

Rimmer Abma de 24-jarige leraar lichamelijke 

chamelijke opvoeding zonder werk was 

feweldig ingenomen met zijn eerste 

’riese titel T de seniores �Ik 

dwaande mei myn beste seizoen oant 

ta ha dit jier al acht kear wün Ik 

mentaal in stik sterker wurden 
ferline twivelde ik noch wolris oan 

oanrin mar no net mear Myn oanrin 

no tige sterk en dat jout in protte selsbetrouwen 

trouwen 

Pieter Bult de man achter de successen 

sen van Rimmer Abma is van neming 
dat de nieuwe Friese kampioen de enige 

in het FLB is die binnen niet te lange 

tijd in staat moet worden geacht negentien 

tien meter-sprongen te realiseren 

Rimmer de omstannichheden mei 

dan moat dat kinne Rimmer Abma 
süplesse hat krØft is taktysk sterk 

handich Opvallend is dat de Nederlandse 

landse recordhouder Aart de With 

traint op schema’s van Pieter Bult 

Rimmer Abma de nieuwe Friese fierljepkampwen bij de heren-semores hier in 

actie tijdens zijn winnende sprong van 17 meter in Winsum (Foto ANP 


