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Door Edwin Fischer 

ULST - Geheel volgens verwachting heeft Rimmer Abma 
de openingswedstrijd van het fierljepseizoen bij de senioren 

oren gewonnen De ’oude 
meester’ 

won met een prima 

sprong van 17 meter Uitstekende tweede was Klaas 
Haanstra De Fries recordhouder die in de eerste wed- wedstrijden 

strijden van het seizoen immer moeizaam op gang komt 
pakte nu uit met een afstand van 17 meter �Klaas wie 
goed mar de rest foei tsjin becommentarieerde Rimmer 
mer Abma het teleurstellende optreden van de andere 
topklassers 

Niet de senioren niet de junioren 

ren niet de dames maar de jongens 

gens waren de smaakmakers tijdens 
dens de ouverture van het fierljepseizoen 

jepseizoen Met drie persoonlijke 

lijke records in de voorronde - 

Cor Brouwer (14 Hannes 
Scherjon (14 en Ysbrand 
Galama (14 - slaagde de 

jongste groep ljeppers er in om 
het publiek te boeien 

De laatste ljepper won daarmee 
tevens de wedstrijd �Eins kin it 

my net safolle skele as it in 

earste wedstriid min giet mar 
doe’t Cor en Hannes al yn’e 

earste sprong in persoanlik 

rekord delsetten rekke ik sels 

ek motifeard Mar dat ik sa fier 

springe soe Dat hie ik ek net 

daarop volgden wekten ook de 

verbazing van de Workumer 
zelf 

�Ik hie net tocht dat ik fiif kear 

oer de sechtjin meter komme 
soe En sels in moaie santjin 

foar it klassemint 

De Fries recordhouder was net 

als vele andere ljeppers niet 

echt blij met het feit dat het seizoen 

zoen bijna twee weken eerder is 

begonnen dan andere jaren �Ik 

tink dat it gjin goeie promoasje 

tocht aldus Ysbrand Galama 

Bij de topklassers konden maar 
twee ljeppers echt boeien Rimmer 

mer Abma liet met drie zeventien 

tien metersprongen in de voorronde 

ronde - 17 17 en 17 

meter - zien dat hij fysiek in 

prima conditie verkeert �Ik fiel 

my ek better as ferline jier 

aldus de Hegemer 

Klaas Haanstra was de andere 
ljepper die een behoorlijk 

niveau haalde Hij bouwde zijn 
wedstrijd gestaag op Met een 

eerste afstand van 16 meter 
toonde hij al zijn vroege vorm 
maar de 16 en 17 (vorig 
seizoen haalde hij pas in de 

vierde wedstrijd een afstand 

over de zeventien meter die 

foar de sport is want de prestaasjes 

aasjes blnne net echt goed 

Voorbeelden van springers die 

er weinig tot niets van bakten 

waren Marcel Nijboer en Henk 
Schievink De eerste had nog 
helemaal niet getraind en 

haalde drie keer een nat pak 

Henk Schievink had wel een 

paar keer getraind maar kwam 
slechts eØn keer behoorlijk 

over het water 

Bij de dames en de junioren 

wonnen de twee verwachte 
ljeppers Antke van der Wal 

pakte met 12 simpel de dagprijs 

prijs en kan dankzij het wegvallen 

len van Johanna Tinga (zij brak 

vorige week op de training kuiten 

en scheenbeen op een saai 
seizoen 

zoen rekenen Bart Helmholt 
zal tets meer tegenstand krijgen 
dan Antke van der Wal maar 
won zaterdag toch vrij simpel 

met 16 meter 

Egon van Kammen (voorgrond en Bart Helmholt vormden een fraaie ’pas de 
deux’ 

in Mist 
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