
Rimmer Abma klaar met fierljeppen 
Door Edwin 

Fischer’ 

WINSUM - Rimmer 
Abma’s fierljepcarriŁre is 

compleet De zaterdag in 

Winsum veroverde Friese titel 

tel betekende zijn vijfde bij 

de senioren en dus mocht de 
Hegemer de zo begeerde 

’sulveren 
pols’ 

definitief op 
de schoorsteenmantel zetten 

ten �Dit wie de belangrikste 

ste driuwfear om dit jier 

noch troch te gean No ha ik 

alles wün wat ik winne woe 

No kin ik myn karriŁre öfslute 

slute aldus de nieuwbakken 

ken Fries kampioen 
De kans dat Rimmer Abma aan 

het einde van dit seizoen inderdaad 

daad met fierljeppen stopt is na 

zaterdag dus ongeveer op 99 procent 

cent komen te liggen �Ik ha 

noch fjirtjin dagen om der oer 

nei te tinken Mar ik moat tajaan 
ik ha nei dizze fiifde Fryske titel 

en dus dy sulveren pols eins gjin 

oare doelen mear yn it fierljeppen 

pen 

Rimmer Abma toonde zaterdag 
weer eens aan wat al die fierljepjaren 

jaren zijn sterkste punt is geweest 

weest springen voor de winst 

Want dat was volgens de 37-jarige 

rige leraar de reden dat hij in 
totaal 

taal 102 dagtitels heeft gewonnen 

nen maar geen records heeft gesprongen 

sprongen 

�Ik spring mysels yn in wedstriid 

Kin my fŒstbite Dat ha ik hjoed 

ek dien Ik moast yn de tredde 

foarrondesprong üthelje om yn 

de finale te kommen Dat is 

slagge wŒrnei de oarren harren 

op myn öfstan fan 17 stikken 

ljept ha was de analyse van 

Rimmer Abma 

Bij die vier andere finalisten zaten 

ten twee verrassende namen Allereerst 

lereerst Klaas Spriensma De 

Ijepper uit Gerkesklooster had 

bij dØ senioren A een knappe 
afstand 

stand van 16 meter geljept en 

sprong zich daarmee als vijfde in 

de eindstrijd 

Ook de aanwezigheid van 

Douwe Boersma in de finale was 

opvallend hoewel hij vorig jaar 

op het FK nog als tweede achter 

Rimmer Abma eindigde �Sjoen 

dit seizoen hearde ik net by de 

favoriten De earste sprong fan 

17 wie al raak DŒrnei ha ik 

fjouwer finalesprongen makke 
mar dizze skans is sa selektyf Ast 

de pols hjir stil klimst giest seker 

skeef Mar ik bin hiel tefreden ik 

ha sjen litten dat ik gjin ’eendagsvlieg’ 
vlieg’ 

bin 

Marcel Nijboer en voor velen 

toch verrassend Henk Schievink 
waren de twee andere finalisten 

Dat betekende dat de twee ljeppers 

pers met de verste afstanden van 

dit seizoen Klaas Haanstra 

(18 en Rients van der Wal 

(18 gefaald hadden 

Vooral Henk Schievink was tevreden 

vreden met die finaleplaats 

�Boppe ferwachting 
Meastentiids 

ids ha ik yn grutte wedstriden lest 

fan spanning mar no net It 
moaiste 

aiste wie dat ik Klaas ut de finale 

sprongen ha Want hy hat dit jier 

al twa kear in deititel yn syn leste 

sprong fan my öfpakt 

Marcel Nijboer was optisch gezien 

zien misschien nog wel diegene 

die het dichtst bij het overtreffen 

van Rimmer Abma’s 17 zat 

Zijn sprongen waren uiterst dreigend 

gend maar de Ijepper uit Twijzelerheide 

lerheide slaagde er niet in om 
recht over te gaan 

�Se hawwe hjir in protte oan de 

skansen dien it is ek moai wurden 

den mar se ha neffens my te min 

minsken mei ferstan fan it fier 

ljeppen by de renovaasje belutsen 

sen Want der binne noch in 

protte dingen dy’t se feraore moatte 

atte In foarbyld is mear wetter 
yn de sleat No koest - ast de pols 

op skerp niest - net rjocht oergean 

gean vond Marcel Nijboer 

Rimmer Abma had uiteraard 

geen boodschap aan de klachten 
van ondermeer zijn grootste concurrent 

current �Winsum hat my altiid al 

lein De ofstannen binne meastal 

net fier 

Met de winst is dus eigenlijk de 

carriŁre van Rimmer Abma af 

�It ienichste is noch in rekord 

mar dŒr ha ik noait foar sprongen 

gen Ik ha altiid foar de winst yn 

in wedstriid sprongen Sjoch in 

rekord is faak in tafallichheid 

Dat hast op ien momint Ik ha no 

fiif kear de Fryske titel pakt en 

dy sulveren pols wün Dat seit 

my folie mear Rimmer Abma veroverde voor de vijfde keer de Friese titel bij de senioren Foto Hoge Noorden 


