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Lol gaat er af voor Albert-Jan Venema
Door Edwin Fischer

WINSUM – Stel, je wint de ope-
ningswedstrijd van het fierl-
jepseizoen. Dan ben je enorm
blij, want het blijkt dat je de
winter goed doorgekomen
bent en dus goed getraind
hebt. Daarna win je echter
ook de volgende zes wedstrij-
den om uiteindelijk eveneens
de achtste en laatste wed-
strijd van de eerste promotie/
degradatieperiode te winnen.
Dan moet je, als je Albert-Jan
Venema heet, concluderen
dat ‘de lol der dochs wat ôf
giet’.

Het was Albert-Jan Venema’s reactie
zaterdag in Winsum. De laatstejaars
jongen is tot op heden ongenaakbaar
in de jongste eersteklassecategorie
van het Frysk Ljeppersboun en be-
gint het winnen inmiddels saai te vin-
den. ,,De konkurrinsje bliuwt te fier
efter. Dêr hie ik net op rekkene en it
wurdt sa wol hiel ientoanich.’’ Want
zelfs een wedstrijd waarin de ljepper
uit Feanwâlden het moeilijk met zich-
zelf heeft, wint hij uiteindelijk toch
met twee vingers in de neus.

In de voorronde kon Hans Ulco de
Boer, op voorhand dit seizoen de te
kloppen man, nog in het spoor van de
klassementsleider blijven. De Jutry-
per sprong 16,23 tegen de 16,31 van
Venema. Maar de laatste wist in de fi-
nale eindelijk waar en hoe hij de pols
moest zetten en ljepte via 16,49 naar
de winnende afstand van 17,24. Vene-
ma: ,,It wie earst lêstich, want it wie
de earste kear hjir wer yn Winsum.
Mar yn de finale ha ik it goed makke,
net?’’

Om toch scherpte te houden en
zelf progressie te kunnen boeken,
kijkt de Feanwâlder inmiddels met
een schuin oog naar de concurrentie
uit Holland. ,,Al ha ik al sjoen dat ik ek
fierder spring as dy mannen dêr. Mar
ik lis mysels gjin druk op. Ik gean
noait nei in wedstriid ta mei it gefoel
dat ik winne moat. En as ik aanst in
wedstriid ferlies, dan sil ik der net
wekker fan lizze.’’

Rein van der Wal slaapt ook prima,
bezwoer hij zaterdag. De timmerman
uit Parrega slaagde er niet in om zich
te handhaven in de topklasse en mag
woensdag in Joure in de A-klasse uit-
komen. ,,It hat miskien trije sekon-
den duorre dat ik baald ha fan de de-
gradaasje. Mar der feroaret net safol-
le. Moast noch in bytsje hurder jûns
út it wurk wei, mar stiest noch op de-
selde wedstriid mei deselde pols op
deselde barte. En ach, myn baas wie
te sjen en hy hat al witte litten dat hy
ek wol in A-klasser sponsorje wol’’,
maakte Van der Wal de kwinkslag

naar de perikelen rondom persoonlij-
ke sponsoring.De plek van de Parre-
gaster in de topklasse wordt in inge-
nomen door Thomas Helmholt. Die
maakte zaterdag weer kennis met de
schans waar hij vorig jaar op het
Fries kampioenschap spectaculair
uit de als een luciferstokje knappen-
de carbon polsstok viel. ,,Mar dat spi-
le net. Tinkst der net oan, want it hat

neat mei de skâns te krijen. It wie de
pols en de stok wêr’t wy no mei
springe is sa feilich as wat.’’ Helm-
holt hield op de fraaie Winsumer ac-
commodatie de familie-eer hoog
door, nog altijd als A-klasser, de fina-
le te halen. Broer en klassementslei-
der Bart stond zich immers met een
gebroken pink te verbijten en moest
naar zijn mening te vaak de grap ‘het

is ideaal weer om een 21-metersprong
te maken, Bart’ aanhoren. Hij zag dat
de collega-topklassers er een matige
wedstrijd van maakten, met Hannes
Scherjon als winnaar. De Leeuwarder
had aan een afstand uit het alumini-
um-tijdperk, 18,64, genoeg voor de ti-
tel. ,,Mar it is myn twadde zege en dus
ha ik it no al better dien as foarich jier.
Doe wûn ik mar ien wedstriid.’’
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