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Op fierljeppen Joure rust vloek
De harde wind verpestte dit seizoen twee fierljepwedstrijden in Joure. Woensdag werd
de wedstrijd vanwege een te hard zandbed gestaakt.
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Het zag er bij aanvang
van de ljepperij alle-
maal nog wel zo flo-
rissant uit op de ac-

commodatie in Joure. Het waai-
de er nauwelijks, de tempera-
tuur was voor een ieder
behaaglijk en de voor de ljeppers
altijd zo hinderlijk laaghangen-
de zon leek bijna sneller dan
normaal te zakken. Zelfs het pu-
bliek was in groten getale op ko-
men dagen.

Maar helaas had de organisa-

tie van de fierljepvereniging, on-
bedoeld, geen rekening gehou-
den met de vele regen van de af-
gelopen weken. Het zandbed
bleek onder de eerste tien centi-
meter nog veel te hard. De ljep-
pers kwamen hard neer en na
drie ronden moest de techni-
sche commissie (TC) van It Frysk
Ljeppers Boun ingrijpen. De
wedstrijd werd gestaakt.

,,Oare kearen, doe’t troch it
minne waar fatsoenlik ljeppen
hast net mooglik wie, fûn ik it
sneu foar de organisaasje fan
Joure. Mar dit gedoch mei de fer-

iening har sels oanlûke. It wie in
soadsje jûn”, zei topljepper Bart
Helmholt.

Er mankeerde van alles aan de
accommodatie van Joure, vond
Helmholt. ,,It sânbêd wie fier-
stente hurd. Dat hiene se witte
kind. Want dat wie juster by de
wedstriid fan de twadde klasse al
sa. It freezjen fan it sân hie hjoed
djipper moatten. Dat hie jûn ek
noch wol in kear kind, mar doe
wie de traktor wer net beskikber.
En fatsoenlik oanrinne koe ek al
net, sa min leit de baan der hjir
by.”

Sommige ljeppers hielden
rugklachten aan de harde lan-
ding over, vertelde Helmholt,
die de wedstrijd bij de topklas-
sers met een afstand van 18.49
meter reglementair won. ,,Ik ha
gewoan pine yn de holle fan de
landing krigen. It is bekend dat
Joure mei in oare akkomodaasje
dwaande is, dus ik begryp dat se
net mear folle jild yn dizze stek-
ke. Mar it moat wol ferbetterje,
oars springe wy hjir takom jier
net mear.”

Duidelijke taal, vond ook Pie-
ter Ebbing, de voorzitter van de

Jouster fierljepvereniging. ,,Ik
kan me de emoties van de ljep-
pers wel voorstellen. Ik word
hier ook niet vrolijk van. Maar
dit hadden we niet voorzien. Dat
het een avond eerder bij de twee-
de klasse al fout was is ons niet
verteld.”

En verder hadden ze het zand-
bed net zoals anders geprepa-
reerd, met dezelfde tractor en
dezelfde chauffeur. Alleen had
het frezen ditmaal dieper ge-
moeten, achteraf gezien. ,,Bij-
zonder jammer dat het zo gelo-
pen is”, zei Ebbing met een be-

teuterd gezicht. ,,De zon en de
wind zijn vaak een extra handi-
cap hier. Maar vanavond waren
de omstandigheden eindelijk
ideaal. Ik was een blij man van-
avond. Totdat de TC de wedstrijd
staakte.”

Volgend seizoen moet Joure
de zaakjes weer op orde hebben.
,,We zijn bezig met een nieuwe
accommodatie ergens anders in
Joure. Maar dat wordt niet eer-
der dan 2014. We zorgen ervoor
dat het er hier volgend seizoen
weer goed bij ligt”, beloofde
voorzitter Ebbing.
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