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prachtige

generale

Door Edwin Fischer

Hier

IJLST
Als het verloop van de
tiende FLB-wedstrijd gisteravond in IJlst
een voorbode is van het zaterdag te houden
den Fries kampioenschap
fierljeppen
dan wordt het in Winsum een van de
mooiste titelstrijden die er de laatste
jaren geweest zijn In alle vier klassen viel
van prachtige fierljepsport te genieten
met ondermeer drie winnaars die pas in
de finale de verste sprong produceerden

negentiende

-

gisteravond op dat Douwe
tien seizoenen
fierljepper
zijn allereerste dagtitel zou gaan halen
De A-senior won eerst in zijn eigen klasse
met een fraaie 17
meter en plaatste
zich daarmee ook voor de finale Op zich
geen bijzonderheid
want de 32-jarige
ljepper stond al vijf keer eerder in een
eindstrijd De meeste keren liet hij die
wegens een onwillige lies schieten Nu
voelde de pas naar Arnhem verhuisde
Boersma zich sterk en besloot voor de
Het

leek

Boersma

voor FK

er

al

Helemaal omdat topklasser
te gaan
klasser Marcel Nijboer een vrije avond
had genomen
dagtitel

baal

ik

in

Winsum
reageerde

behoorlijk van

Douwe Boersma Maar eerlijk is eerlijk
Rimmer toch nageven dat als hij
je moet
voluit

springt

hij

nog

altijd

kan

ver

richt mij nu maar op de achtste
plaats in het klassement (hij staat nu nog

komen

Ik

tiende red
zodat ik mijn fierljepcarriŁre met een NK
af kan sluiten
Eerst staat echter het

Fries

kampioenschap

schap op het programma Marcel Nijboer
is de
grote kanshebber bij de senioren
maar in de overige drie klassen lijkt de
winnaar moeilijker te voorspellen Henk
Schievink gisteravond weer zegevierend
met 17
meter is bij de junioren grote
favoriet maar heeft zoals bekend vaak
last van de extra druk

Toch

lijkt hij in

zijn

laatste juniorenjaar klaar voor zijn eerste

grote buit
Bij de

dames

ligt

de

strijd geheel

open

Antke van der Wal favoriet
maar de Heidenskipse had gisteren alle
moeite om de aanstormende jeugd achter
zich te houden Met name Johanna Tinga
’koningin’
Antke van de
is kandidaat om
troon te stoten Zaterdag won de Burgumse al op haar eigen schansen gisteren
meter aan de tweede
rook ze met 13
dagtitel Antke van der Wal stelde in de
Natuurlijk

is

De teamleider schade bij een grote verzekeraar
zekeraar liet in zijn eerste finalesprong
direct een prachtige afstand noteren Met
meter orde op
finale echter met 13
meter verdrong hij Rients van der
17
zaken
van de eerste plaats
meter
Wal (17
Het zou prachtig zijn als ik in mijn allerlaatste
laatste seizoen mijn allereerste dagtitel
voorspelde
wurdt sneon hiel spannend
It
glunderde de voormalige
zou halen
hawwe
spelde de 23-jarige ljepster Der
Groninger direct na zijn knappe sprong
in jierren net safolle kanshawwers west as
Johanna Tinga ziet zichzelf nog
dit jier
Maar helaas voor Douwe Boersma vond
niet als favoriet Ik ben nog maar zestien
Rimmer Abma het gisteravond tijd om
zijn rentree na bijna een maand afwezigheid jaar Wat heb ik te verliezen Ik ben al
heid wegens een knieblessure op zijn
lang blij dat ik mee mag doen Dan zie ik
deed dat met
thuisschans te vieren
zaterdag wel hoe de wedstrijd loopt
Hij

Burgumse

verve want in zijn allerlaatste sprong
perste de 36-jarige Hegemer er een prima

aldus de

17

Ook bij de jongens lijkt de strijd op voorhand
hand nog niet beslist Hoewel Pieter Coehoorn
hoorn dit seizoen veruit de sterkste is
moest hij in Ulst zijn tweede nederlaag
van het seizoen slikken Ale Hoekstra uit
Burgum was de Buitenposter met 15
meter te slim af Gezien de klasse van
Coehoorn moet het evenwel raar lopen
wil hij zaterdag niet met de ’sulveren
pols’
Burgumse
naar huis gaan

metersprong
wie hjoed

It
Ik

in

uit

test foar

it

FK

kin alles wer mei de knibbel

him

foar

de

sekerheid

leste sprong ha ik folt
ik net tocht oer dy 17

yntape

fan sneon

mar
litte

ik

ha

De

sprongen hoepel

hinne te gean
slagge krekt Wol jammer foar
Douwe mar hiel goed foar myn selsfertrouwen
trouwen Ik gean sneon folt de striid
oan
aldus Rimmer Abma

Mar

dat

