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Voor ’t eerst famkes
bij FK fierljeppen,
maar nu al een hit
Gerard Bos

Winsum | Het zal vandaag even wennen zijn bij de Friese kampioenschappen fierljeppen in Winsum.
Want niet in de tot dit jaar gebruikelijke vier, maar in vijf categorieën
wordt een titel vergeven. Een extra
krans dus, een extra plek ook op het
ereschavot in het zandbed. Dat is te
danken aan de invoering van de zogeheten famkescategorie. Met het debuutseizoen al bijna achter de rug,
rijst de vraag of de nieuwe categorie
een succes is. Van toegevoegde waarde? Of gevalletje leuk idee, maar uitvoering minder? Twee kenners aan
het woord.
Een jongensklasse, die was en is er
al jaren. En gold en geldt als de ideale
opstap naar het fierljeppen in de senioren, met daartussen zelfs nog een
juniorencategorie. Maar terwijl fierljeppen een sport is voor beide geslachten, kwamen de vrouwen er de
laatste decennia maar bekaaid vanaf.
Door een flinke aanwas van meisjes
als jeugdlid van fierljepverenigingen, moest er iets veranderen. Exit senioren B, exit overgangsklasse bij de
mannen. Enter: famkes.
,,Scepsis”, zegt voorzitter Jouke
Jansma van het Frysk Ljeppersboun,
,,was er wel toen het voorstel kwam
een speciale famkescategorie toe te
voegen aan de wedstrijden. ,,Hoewel
je heus niet iedereen tevreden kan
houden, denk ik dat 95 procent van
de mensen in de fierljepwereld nu
wel inziet dat het een goede zet is ge-

weest om jonge meiden een eigen categorie te geven binnen de wedstrijden in de eerste klasse. Ze ontlopen
elkaar weinig, het is een aantrekkelijke competitie en zelfs 15-metersprongen zijn geen uitzonderingen.”
Een van de sceptici vooraf was
Thewis Hobma, topfierljepper van de
afdeling IJlst. De Harlinger is bekend
met in ieder geval vier van de huidige
acht ljepsters in de famkesklasse; hij
leidde ze namelijk als jeugdtrainer
van IJlst zelf op. ,,Sceptisch is een
groot woord”, werpt Hobma, vandaag bij de senioren zelf een kanshebber op de Friese titel, tegen.
,,Maar ik heb me in eerste instantie
wel afgevraagd hoe dit vorm zou krijgen. Dat was natuurlijk belangrijk.”
Fout
Inmiddels is Hobma vol lof. ,,Het is
zeer zeker van toegevoegde waarde.
Het vrouwenfierljeppen groeit, het
zou fout zijn als je deze stap niet zou
hebben gezet. Bovendien is het een
mooie strijd om te zien. En het is een
goed vervolg op het jeugdljeppen. Bij
de famkes springen bijvoorbeeld nu
Bente Vlas en Sigrid Bokma, twee
ljepsters die beide al eens het FK voor
jeugd wonnen. Dat zegt veel.”
Zij zijn vandaag ook twee kandidaten voor de eerste Friese famkestitel.
,,Maar het zit dicht bij elkaar”, meent
Jansma. ,,Er zijn zomaar vier, vijf ljepsters die Fries famkeskampioen kunnen worden. Het wordt een spannende strijd, misschien wel de mooiste
van het hele FK dit jaar. Maar we hebben er als sport hoe dan ook een hele
leuke categorie bij gekregen dit jaar.”

