
Goud en zilver vader en dochter Abma
Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP - Hij was het als ex-topper
wel gewend, trots door het zandbed in It
Heidenskip lopen. Zelden zal Rimmer
Abma trotser op de NFM rondgebanjerd
hebben dan zaterdag. Niet vanwege zijn
eigen gouden hangertje, die de Hegumer
met een sprong van 15,89 bij de vetera-
nen won. Wel om het zilver van zijn doch-
ter Grytsje bij de dames.
De vijftienjarige nazaat van Rimmer
Abma was de verrassing én revelatie van
deze editie van de NFM. De tweede klas-
seljepster plaatste zich tijdens de kwalifi-
catie in de damescategorie knap met een
persoonlijk record van 13,16 voor de gro-
te finale.
Daarin opende ze, geholpen door de coa-
chende vader Rimmer, met een uiterst
knappe sprong van 13,98. In een verder
matte wedstrijd, waarin volgens het suc-
cesvolle nieuwe systeem slechts vier van
de acht finalisten de laatste twee spron-
gen mochten maken, slaagde alleen Lies-
beth de With uit Benschop er in om die af-
stand te overtreffen; 14,24.
Het mocht de pret bij Rimmer Abma niet
drukken. ,,Se hat it poerbêst dien. Kinst
neigean, se hat oant no ta noch mar fjou-
wer wedstriden ljept. En dan no al twad-
de op de NFM. Se begûn hjoed mei in pr
fan 13,09. Ast dan mei 13,98 einigst, dan
hearst der fuort by.’’
Zelf won de voormalige topper de vetera-
nenklasse. Met letterlijk veel pijn, maar
zonder al te veel moeite. In de kwalificatie

noteerde Abma een uiterst knappe 17,05.
,,Dat gie ienfâldich.’’

Tijdens de avondsessie had Abma, die
zich met 15,89 verzekerde van de twee ul-
tieme finalesprongen, vervolgens weinig

te duchten van de andere veteranen.
,,Mar ik hie in protte lêst fan de rêch en de
knibbel. Bist it net mear wend om fan dy
grutte hichtes yn it sânbêd del te kom-
men. Mear as dy 15,89 syt der ek net yn,
mar it wie mear as genôch.’’

Rimmer en dochter Grytsje Abma waren met respectievelijk een gouden en zilveren
NFM-hangertje meer dan succesvol in It Heidenskip.


