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Ljeppers zien
in regelmaat
de oplossing
EDWIN FISCHER

BUITENPOST – Twee vaste da-
gen per week fierljeppen. Dat is
de oplossing voor veel proble-
men, denken de ljeppers na
weer een verregende avond.

De discussie over het dramati-
sche verloop van het fierljepsei-
zoen voerde vrijdagavond in
Buitenpost weer de boventoon.
Met maar liefst zes onderbrekin-
gen vanwege stuifregen was
daar ook alle tijd voor.

Oplossingen voor het inlas-
sen van uitgestelde of verregen-
de wedstrijden waren er te over.
,,Wy moatte de snein mar as in
ynheldei ynfiere’’, vond topklas-
ser Ysbrand Galama. De Hei-
denskipper kreeg bijval van
Hannes Scherjon en Thewis
Hobma. De twee collega-top-
klassers hebben tevens zitting in
de ljeppersvereniging, die de be-
langen van de atleten behartigt.
Hobma kwam met een uitge-
breider plan.

,,Wy ha foarich jier as ljeppers-
feriening oanjûn dat wy minder
wedstryden ha woene’’, vertelt
Hobma. ,,Dêr is troch it bûn (FLB,
red.) nei lústere. Allinnich ha se
yn de earste moanne mar ien
wedstriid yn ’e wike op ’e aginda
setten.’’

,,Ik tink dat it better is om it
hiele ljepseizoen op twa fêste jû-
nen, bygelyks op woansdei en
sneon, te springen. Dat lost in
protte problemen dy’t wy dit jier
mei al dat minne waar hawwe ek

op. Want kinst dan ek makliker
ynhelje’’, zegt Hobma.

Die mogelijkheid is er vooral
in de laatste vijf, zes weken van
dit seizoen niet. Gelukkig kon de
wedstrijd van vrijdagavond nog
wel uitgesprongen worden. Al
leverde dat met de vele gedwon-
gen pauzes geen topsprongen
op.

Het veelvuldig opgekomen
publiek zag in de derde wed-
strijd om de zogenaamde ‘gou-
den rige’, een speciale competi-
tie van zes belangrijke wedstrij-
den, Bart Helmholt zegevieren.
De afstand van de Burgumer was
met 18.92, maar vanwege het
weer verklaarbaar, mager.

Bij de vrouwen ging de winst
naar Anna Jet Leijenaar, al was
vooral Hiske Galama het daar
niet helemaal mee eens. Leije-
naar had met 14.80 de leiding,
toen Galama in haar derde en
laatste sprong alles op alles zet-
te. ,,Omdat ik de twa earste wed-
striden om de gouden rige ek
wûn hie en hiel graach dy priis
winne wol.’’

Met zes overwinningen valt er
na afloop van de serie immers
een aantrekkelijke juwelier-
scheque van €1000 op te halen.
Galama richtte zich op het balle-
tje en sprong op het oog net iets
verder. De meting leverde even-
wel slechts 14.59 op. Het terechte
protest leverde niks op. Galama:
,,It bart wol faker, dat it mjitap-
paraat net kloppet, hat de tc’er
Oane Hooisma tsjin my sein.
Dus ik baal wol enoarm.’’


