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Discussie over wind neemt in kracht toe
TC erkent dat veiligheid niet enige criterium moet zijn om fierljeppen af te gelasten

EDWIN FISCHER

JOURE – Voor aanvang lapten de
wedstrijdleiders het advies niet
te fierljeppen aan de laars. Ach-
teraf werd toegegeven dat er afge-
last had moeten worden.

Veel ljeppers hadden er zaterdag-
morgen al een hard hoofd in. De
wind kwam uit het zuidwesten en
was behoorlijk. ,,Dan tinks al ‘shit,
wy moatte nei De Jouwer hjoed’.
Want do witst dat de wyn dan oer
de mar komt en in hiel soad yn-
floed hat op de wedstriid’’, zei The-
wis Hobma.

Hij stopte uit voorzorg alvast
een windmeter in de tas. Een uit-
vloeisel van een mail van de
nieuwbakken FLB-voorzitter Jouke
Jansma. Die benaderde Hobma,
naast topljepper ook voorzitter
van de Ljeppersferiening die de be-
langen van de sporters behartiget,
met de vraag of die gegevens over
de wind wilde verzamelen. Aanlei-
ding was de vanwege de wind afge-
laste wedstrijd in Winsum. Toen
vond de wedstrijdleiding dat de
wind een te grote spelbreker was.

,,Dan tinkst: se ha it no yn de ga-
ten’’, zei Bart Helmholt. ,,Mar no
litte se sjen dat it dochs net sa is.
Want hjir op De Jouwer hiene wy
no net springe moatten. Kinst de
pols hielendal net fatsoenlik sette,
witst totaal net hoe’t it mei de wyn
komt. It is sa flagerich.’’

Dat werd onderbouwd met de
metingen van Hobma en zijn
windmeter. ,,It is meast wynkrêft
fjouwer en dan binne der faak úts-
jitters nei fiif en dan ek noch echte
wynpûsters fan boppe de seis.’’
Het werd daarmee, net als vorig
jaar rond deze tijd, vooral een mid-
dag discussiëren over een regel
met betrekking tot wind. Die zou
er afgelopen winter komen, nadat
vorig seizoen ook in Joure een
wedstrijd halverwege werd afge-
last.

De voorzitter van de TC van des-
tijds, Oane Hooisma, vertelde za-
terdag waarom die regel er niet ge-
komen is.,,Wy ha it der yn de kom-
misje oer hân, mar der wie net in
mearderheid dy’t in rigel woe. Wy
ha besluten dat it de ferantwurdli-
kens bliuwt fan de TC’ers dy’t de
wedstriid liede.’’ Toch werd zater-
dag maar weer duidelijk dat er een
regel moet komen. Enkel het oog-
punt van veiligheid is niet vol-
doende om te bepalen of een wed-

stijd gesprongen moet worden.
Daar was Theun Scherjon, be-

stuurslid van het FLB en behept
met technische zaken, het mee
eens. ,,Wy prate al in pear jier oer in
wyn-rigel, mar it is no dúdlik dat
der echt wat barre moat. Ik nim ek
de ferantwurdlikens dat dy rigel
der noch net is.’’ Daarmee stak
Scherjon de hand terecht in eigen
boezem, want de bond is uiteinde-
lijk ook verantwoordelijk voor het
bieden van optimale omstandig-
heden voor de sporters én is er ver-
antwoordelijk voor dat het publiek
recht heeft op een aantrekkelijke
wedstrijd.

Daar was zaterdag totaal geen

sprake van. Wedstrijdleider Wil-
lem Fonk gaf achteraf toe dat de
wedstrijd beter niet gesprongen
had kunnen worden. ,,It wie in
wedstriid fan neat.’’ Hij sloeg voor-

af het advies van Scherjon in de
wind om de wedstrijd niet te laten
starten. Scherjon had weerman Jo-
han Habekothé gecontact en die
had aangegeven dat er geen veran-
dering in de windsnelheden zou
optreden.

Fonk erkende dus een inschat-
tingsfout gemaakt te hebben,
maar hield daarbij ook terecht het
reglement omhoog. ,,Wy moatte
eins alinnich nei de feiligens sjen.
En it wie feilich genôch om te ljep-
pen.’’ Fonk en zijn medewedstrijd-
leiders hadden daar gelijk in. Blijft
over de sporters en het publiek.
,,Wy nimme it dizze winter seker
mei dat wy ek nei it sportive as-

pekt sjen moatte. Dat is yn dizze
wedstriid wol dúdlik wurden.’’

Thewis Hobma was blij met die
toezegging. ,,Ik tink dat wy as Ljep-
persferiening foarich jier miskien
ek al gegevens sammelje moatten
hiene. Wy ha ek net goed genôch
oan de bel lutsen. Mar der sil no
dochs echt in rigel foar wyn kom-
me moatte. Al is it hiel lêstich om
dat yn sifers te dwaan. De iene
skâns is de oare net.’’ Joure had in
elk geval weer de pech dat juist op
deze zaterdag de wind uit het zuid-
westen kwam. Op elke andere
schans in de provincie had wel een
redelijke wedstrijd gesprongen
kunnen worden.

‘Wy moatte ek
nei it sportive
aspekt sjen’

A-klasser Niels Koetsier (links) staat met de windmeter op de schans, Bart Helmholt (rechts) heeft duidelijk de pee in. FOTO NIELS DE VRIES


