
Ljeppers herstellen zich in Grijpskerk 
Door Edwin Fischer 

GRIJPSKERK - De topklassefierljeppers hebben in hun 
vroege jeugdjaren vast en zeker enorm veel plezier aan 
hun jojo’s beleefd Anders vallen de zeer wisselende 
wedstrijden die dit seizoen gesprongen worden niet te 

verklaren Gisteravond was er in Grijpskerk weer eens 
sprake van een topwedstrijd Met maar liefst negen 17- 

metersprongen werd de beste wedstrijd van het seizoen 
afgeleverd Olaf van Kammen was met 17 uiteindelijk 
een zeer verdiende winnaar en won daarmee zijn eerste 
dagtitel bij de topklassers 

Het seizoen 2001 kent een zeer 

grillig verloop Opvallend is 

vooral dat de 
’bijzondere’ 

wedstrijden 

strijden tot nu toe amper plezier 

zier opleverden Zowel de beide 

de tweekampen als de NFM en 

het FK waren wat betreft de senioren 

nioren amper om aan te zien 

maar werden steevast gevolgd 

door een uitstekende wed- 

wedstrijd 

strijd De ljepperij van gisteren 

op de schansen van Grijpskerk 
vormde na de wanprestatie 
van zaterdag in It Heidenskip 
bij de tweekamp geen uitzondering 

dering 
A-klasser Marten Groenhof zette 

te de toon Zijn 17 leek op 
voorhand goed voor een finaleplaats 

plaats Een misrekening want 

vijf topklassers slaagden er in 

om die alleszins acceptabele afstand 
stand te overtreffen Wellicht 
dat de spanning van het algemeen 

meen klassement immers de 

beste acht seniorenljeppers 
mogen zaterdag naar het NK in 

Jaarsveld er voor zorgde dat er 

op 
scherp’ 

gesprongen werd 

Olaf van Kammen die met zijn 

achtste plaats op de wip staat 

sloeg een goede slag door in de 

voorronde 17 te springen 

Zijn concurrent Rients van der 

Wal haalde drie keer een nat 

pak en moet nu morgen in de allerlaatste 

lerlaatste klassementswedstrijd 

strijd in Ulst 17 springen om 
de Veenwouder alsnog van 

deelname aan het NK af te houden 

den 

Dan moet Olaf van Kammen zelf 

uiteraard zijn slechtste afstand 

16 niet verbeteren Wie de 
22-jarige ljepper in de finale aan 
het werk zag weet dat die afstand 

stand morgen verpulverd gaat 
worden De wijze waarop Olaf 
van Kammen naar de winnende 
17 ljepte waarmee hij zijn 

oude persoonlijk record van 
17 fors opkrikte verraadde 
immers een grote vorm 

,,It hiele seizoen ha ik sitten te 

prutsen mei de stok ha ek in 

blessuere oan de ljisk han dus 
de foarm hat lang op him 

wachtsjen litten Ik hie no ek 

net tocht dat ik sa fier springe 
soe Mar mei sa’n sprong bist 

ek fuort in kandidaat foar de 

nasjonale titel as ik my dŒr foar 
pleats weet de Veenwouder 

Naast de strijd om de achtste 
plaats is het ook aan de top van 
het klassement buitengewoon 

spannend De laatste wedstrijden 

den wisselt het pompeblŒdeshirt 

hirt immers telkens van eigenaar 

naar Vorige week dinsdag veroverde 

overde Marcel Nijboer in Burgum 

gum het tricot Hij moest deze 
na zaterdag weer afstaan aan 
Klaas Haanstra die op zijn 

beurt morgen weer gewoon in 

zijn clubkostuum op de batte 

mag verschijnen 

Marcel Nijboer ljepte namelijk 

op zijn favoriete schans naar 
17 waar zijn opponent niet 

verder kwam dan een schamele 
15 Voor Haanstra rest dus 
de hoop dat het wisselschema 
morgen in Ulst blijft voortduren 

ren Hij moet dan zelf minimaal 
17 springen wat dan direct 
zijn beste seizoenprestatie is 

Daarnaast mag Nijboer niet verder 
der dan 17 komen 


