
Fierljeppers verdienen fluitconcert in Winsum 
Door Edwin Fischer 

WINSUM - Voor de vierde wedstrijd 

strijd op rij 
slaagden de eerste 

klasse fierljeppers er in om het 

hondstrouwe publiek een zeer 

matige wedstrijd voor te schotelen 

telen Waren er in achtereenvolgens 

volgens Zwaagwesteinde Polsbroekerdam 

broekerdam en Joure nog 
enkele 

le positieve uitschieters gisteravond 

avond in Winsum was het een 

slaapverwekkende vertoning 
Het publiek haalde dan ook opgelucht 

gelucht adem toen de wedstrijdleiding 

strijdleiding besloot om de finales 

les vanwege een naderende regenbui 

genbui niet meer te laten verspringen 

springen �Wy binne noch noait 

ütfluite miskien moat dat ris 
gebeure’ 

opperde Klaas Haanstra 

stra 

Een fluitconcert was gisteravond 

avond tijdens de twaalfde wedstrijd 

strijd van het seizoen zeker op 
zijn plaats geweest In het begin 

van de wedstrijd kon een behoorlijke 

hoorlijke zijwind nog als excuus 

cuus voor de zeer matige 

sprongen aangevoerd worden 

maar na een uur wedstrijd was 

deze zo afgezwakt dat het nog 
immer falende gros van de 

sporters op zoek moest naar 

een andere oorzaak van de beroerde 

roerde prestaties 

Klaas Haanstra had een op het 

oog redelijke verklaring �Dat 

der de leste wedstriden sa min 
sprongen wurdt leit him be- 

benammen 

nammen oan de skØinsen Yn de 

Westerein de Jouwer en hjir yn 

Winsum hawwe wy te meitsjen 

mei flakke skansen De measte 
ljeppers binne wend oan oprinnende 

nende skansen Dus komt it op 
de ynsprong oan en as dy net 

goed is dan giest bryk 

En scheef gingen bijna alle 

sprongen Diegene die dus tot 

bovenin de pols klommen en 

wel droog overkwamen verspeelden 

speelden dermate veel op de 

’ideale 
lijn’ 

dat slechts een matige 

ge afstand op het bord verscheen 

scheen Zo was Marcel Nijboer 

bij de senioren na de drie klassementssprongen 

sementssprongen de 
’beste’ 

met 16 Bij de junioren ’excelleerde’ 

celleerde’ 
Niek Roorda met 

16 terwijl bij de jongens Piet 

Scherjon 
’opviel’ 

met 14 Alleen 

leen de dames Antke van der 

Wal en vooral Jildou Postma 
mochten dankzij hun 

respectievelijk 

velijk sprongen van 13 en 

13 met opgeheven hoofd het 

terrein van Sint Japik verlaten 

Natuurlijk waren dat allemaal 

nog redelijke afstanden maar 
omdat het seizoen toch al behoorlijk 

hoorlijk gevorderd is en het 

fierljepgevoel er zeker moet 
zijn mogen ook deze prestaties 

als matig afgeschilderd worden 

den De eerlijkheid gebiedt wel 

te zeggen dat fierljeppers als 

eerste klaar staan om hun eigen 
ondermaatse prestaties toe te 

�De prestaasjes binne de leste 

wedstriden hielendal net goed 

Mar ik bliuw der by dat it 
mo- 

moarntejfin 

arntejfin yn It Heidenskip in stik 
better is Dat is dochs ien fan de 
skansen dŒr goed sprongen 
wurde kin En ek woansdei yn 

Drylst litte wy sjen dat wy wol 

in bytsje Ijeppe kinne dŒr bin ik 

fan oertsjüge aldus Klaas 

Haanstra 

Toch was de Fries recordhouder 

der over zijn eigen optreden 

nog wel tevreden �Ik ha wol 

goed sprongen De öfstan wie 

mei 16 net sa fier mar mei it 

each op it Frysk kampioenskip 
dat hjir halden wurdt is it in 

goeie training west It gefoel wie 

der ek ik bin der ek wis fan dat 

wy yn de finale goeie santjin 

metersprongen helle hienen 

Net als Klaas Haanstra was ook 

junior Niek Roorda die de ongenaakbare 

genaakbare Bart Helmholt 
(16 voor de tweede keer dit 
seizoen achter zich hield op 
zich best blij met zijn afstand 

�Ik krij de foarm in bytsje te 

pakken Ik bin it seizoen mei lege 

ge fyftjins begun en spring no al 

in meter fierder As ik sa troch 

gean dan moat ik oer in pear 

wedstriden de santjin helje kinne 

ne Dan wurdt it ek by de 
junioaren 

ren wer spannend 

Marcel Nijboer sprong niet ver maar won wel in Winsum 
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