
Zon verpest avondje fierljeppromotie in Joure 

Door Edwin Fischer 

JOURE - Eigenlijk is alles al een 

keer over de fierljepschansen 

van Joure geschreven De ligging 

ging van de overigens in prima 

staat verkerende Jouster accommodatie 

commodatie is funest voor een 

mooie wedstrijd Zo ook gisteravond 

avond weer De zon zorgde er 

voor dat pas in de finales enkele 

behoorlijke sprongen in de diverse 

verse klassen gehaald werden 

Rein van der Wal liet in zijn laatste 

ste poging 17 noteren en 

pakte de titel bij de senioren 

Junior Bart Helmholt ljepte met 

17 ook al in de finale het 

verst van de avond 

Samen met de winnende sprongen 

gen van Jantina de Vreeze-Van 

der Wal (13 en Piet Scherjon 

jon (14 bij 
respectievelijk 

de dames en jongens waren de 

sprongen van Rein van der Wal 

en Bart Helmholt de enige fatsoenlijke 

soenlijke afstanden die op het 

bord verschenen 

Waar anders de ljeppers zelf 

nog wel eens gewoon een beroerde 

roerde dag hebben en het publiek 

bliek een slechte wedstrijd 

voorschotelen was nu toch 

echt de zon (voor de zoveelste 

keer spelbreker op de Jouster 

schansen En dat uitgerekend 

op een avond waar volop 
reklame 

me voor de fierljepsport ge- 

gemaakt 

maakt had moeten worden Met 

immers zo’n duizend toeschouwers 

wers waarvaan de meesten 

voor het eerst naar een ljepperij 

rij 
keken hadden de springers 

in staat geweest moeten zijn 

om promotie te maken 

Het is alleen daarom al een 

must dat de Jouster club met 

steun van het FLB (Frysk Ljeppers 

pers Boun een oplossing voor 

het 
’zonneprobleem’ 

gaat zoeken 

ken Want zelfs gisteravond 

hadden de meeste bezoekers in 

de gaten dat ze getuige waren 

van een wedstrijd van belabberd 

berd niveau 

De cijfers logen weer eens niet 

Na de eerste voorronde gesprongen 

sprongen door de jongens de 

senioren B en de senioren A 

was het uitgerekend de allerjongste 

jongste deelnemer die de verste 

ste afstand tot dan toe neer had 

gezet Piet Scherjon (14 jaar 

sprong bij de jongens 14 en 

was daarmee verder dan de 

veertigjarige John Burghout 

die als senior A 14 ljepte 

Gelukkig lieten de topklassers - 

net als de senioren A met maar 

vier in plaats van acht man vertegenwoordigd- 

tegenwoordigdnog 
nog wel iets 

meer zien dan hun doorgaans 

behoorlijk springen A-collega’s 

Maar ook de 16 van Klaas 

Haanstra de 16 van Marcel 

Nijboer en de 16 10 van Rein 

van der Wal kon bij de toe- 

toeschouwende 

schouwende leek amper een 

applaus ontlokken 

Pas in de finale toen de koperen 

ren ploert achter het struikgewas 

was was gezonken kreeg het 

nog overgebleven publiek 
enkele 

le knappe fierljepstaaltjes te 

zien met als hoogtepunt de 

17 van Bart Helmholt �Ik 

koe yn de finale einlings wat 

sjen It hie myn earste sprong 
oer de achttjin wŒze moatte 

mar ik foei mei myn earmtakke 

nei achteren Dus foar myn gefoel 

foel wie it al achttjin meter 

Hij sprong daarmee in deze 

achttiende wedstrijd van het 

seizoen alweer voor de vijfde 

keer verder dan alle andere 

ljeppers want de zege bij de 
senioren 

nioren ging dus naar Rein van 

der Wal De 17 van de Workumer 

kumer was behoorlijk maar 

stemde de 21-jarige ljepper nog 
niet helemaal tevreden 

�It is wer net in deititel mei in 

moaie öfstan Myn earste zege 

ek hjir yn De Jouer wie mei in 

hiel protte wyn en in sprong fan 

mar 17 No dus 17 nei in 

strieminne foarronde Want de 

minsken hawwe net sjoen wat 

wy normalsprutsen kinne Pas 

yn de finale liket it ergens op Ik 

hoopje no noch wol dat ik dit 

jier ek noch ris winne sil mei in 

goeie öfstan aldus Rein van 

der Wal 


