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ontlading in de vorm van een uit pure
blijdschap genomen duik in het water was geen enkele sprake
Integendeel De Burgumer naar eigen zeggen de meest
ke
bezeten fierljepper van allemaal baalde als een stekker Niet
maar junior Marcel Nijboer uit Kootstertille ging naar
hij
als beloning voor het
huis met de felbegeerde zilveren pols
springen van de verste afstand En dat vond Wolters zo
oneerlijk dat de Burgumer wil proberen zijn gelijk te halen
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fierljeppenbeloond met de
my springt dat is earliker mar
schap
oan ’e oare kant wa’t it fierst
Gewoonlijk wint
zilveren pols

een

senior

het

kleinood

iedereen tevreden
dan eens een jaar

Maar

en

is

als

er

tussen

zit

waarin een junior alles en iedereen
een de baas is dan zijn de poppen
In
de jaren
aan het dansen
Hoekstra
zeventig won Cathrinus
stra al eens als junior Sindsdien

springt fertsjinnet dat ding sa
ienfaldich is it
aldus de twintigjarige
jarige hovenier
Pieter

Helmholt

’tijdelijk’voorzitter

van het Frysk Ljeppers
Bn
(FLB
kon zich de kritiek
van Wolters eveneens indenken
Ik
plaats van drie
heb alle begrip voor Wolters
zijn er vier in
Maar we hebben in het verleden
bekers zodat de winnaar bij de
nu een keer afgesproken dat de
senioren niet nog eens met lege
handen staat bij de prijsuitreiking verste sprong beloond wordt met
de zilveren pols en er is toen kennelijk
king
nelijk geen rekening mee gehouden
den dat een junior dat kan Het
Niet dat Bjinse Wolters Marcel
zilveren pols niet
regelement zal dus eerst gewijzigd
de
Nijboer
zigd moeten worden of Wolters
gunt zo haastte hij zich te zeggen
had
gewoon
verder
moeten
gen het is het principe waar het
springen
aldus Helmholt
hem om gaat Het woord competitievervalsing
titievervalsing rolde nog net niet
Volgens de gepikeerde Burgumer
fyn it hiel
over zijn lippen Ik
was het reglement enkele dagen
knap dat dy jonge fjirder as s
voor het Fries kampioenschap
springe kin mar hy docht dat op
minder nog snel even gewijzigd maar
in oare skins as s en hat
dan juist ten nadele van de senioren
konkurrinsje As Nijboer yn de
ren
Die suggestie werd door
sechtjin
meter
foarronde
springt
Helmholt resoluut van de hand
kin hy dŒrnei frijt springe Wy
gewezen We hebben
er
wel
hawwe folie mear druk dat koest
sinds afgelopen woensdag (bij de
hjoed ek wer sjen oan Rimmer
Abma (de klassementsleider ging wedstrijd in IJlst red met Bjinse
over gediscussieerd omdat hij
tweemaal te water red
Lit Nijboer
boer dan by s springe dat is earliker toen al nattigheid voelde maar
we hebben niets gewijzigd in het
liker
reglement omdat er eenvoudig
Wolters had het gelijk wat dat
niets viel te wijzigen wat in het
betreft aan zijn zijde De junioren
nadeel van de senioren zou kunnen
oren springen op een schans die
nen zijn
een meter verder in
het water
Een nadeel voor alle fierljeppers
staat en dus is van een
gelijke
vormden wel de vele harde windstoten
Toch
competitie geen sprake
stoten waardoor de wedstrijd
Nijboer met een
vond Marcel
grotendeels in een loterij veranderde
meter Bjinse
sprong van 17
anderde
Bovendien werd de
Wolters dertien centimeter de
wedstrijd een aantal keren stilgelegd
baas niet dat hij de zilveren pols
gelegd vanwege een regenbui
ten onrechte in zijn bezit kreeg al
zitter

