
Fierljepper Marcel Nijboer komt in vorm 
Door Edwin Fischer 

GRIJPSKERK - Precies vier wedstrijden 

strijden ofwel drie weken 
heeft Marcel Nijboer nodig 

gehad 

had om de eerste topsprong te 

produceren De nog immer met 

een groot fierljeptalent gezegende 

gende Nederlands kampioen 

sprong gisteravond in Grijpskerk 

kerk naar 17 meter Hij won 
daarmee de wedstrijd bij de 

senioren 

nioren een deed tevens goede 
zaken voor het klassement 

Het verhaaltje van Marcel Nijboer 

boer is zo langzamerhand wel 

bekend �Ik ha it ferskriklik 

drok Bist eigen baas dan hast 

gjin tiid om te trainen Ik ha yn 

de oanrin nei it seizoen neat 

dien is elk jaar zijn verhaaltje 

bij de start van het fierljepseizoen 

zoen 

Ook dit jaar draaide de meubelhandelaar 

handelaar uit Twijzelerheide 
dit bandje af Zijn drie natsprongen 

sprongen in de openingswedstrijd 

strijd als bewijs meevoerend 
�Mar ik gean de kommende wi- 

wiken 

ken in protte op technyk trainen 

nen dan moat de foarm snel 

werom komme zei hij na de 

eerste wedstrijd in Ulst 

De drie wedstrijden daarop 
bleef hij met verste afstanden 
van 17 16 en 16 behoorlijk 

hoorlijk verwijderd van echte 

topsprongen Gisteravond in 

Grijpskerk wierpen de trainin- 

trainingen 

gen van de afgelopen weken de 

eerste vruchten af Al in de eerste 

ste sprong landde Nijboer na 

bijna achttien meter in het 

zandbed 17 meter 

�It wie in perfekte sprong 
oordeelde 

deelde Marcel Nijboer zelf ,,Benammen 

nammen de ütsprong wie geweldich 

weldich Moatst wol betinke 

dat ik mar in topke fan 70 sintimeter 

meter brükt ha Ik wist wol dat 

ik it koe it gong op de trainingen 

gen ek hiel goed mar it moat 
der op in wedstriid noch wol ütkomme 

komme 

De ljepper uit Twijzelerheide 
nam uiteraard in de rest van de 

wedstrijd nog alle risico’s maar 

slaagde er niet meer in om zijn 

afstand te verbeteren Opvallend 

lend was dat de overige topklassers 

klassers ver achterbleven bij de 

voormalig Fries kampioen 
Slechts klassementsleider 
Klaas Haanstra slaagde er in om 
een zeventien metersprong te 

noteren 17 

Hij werd daarmee derde in het 

dagklassement want de bij de 

senioren A ljeppende Rein van 
der Wal pikte met een uiterst 

knappe 17 de tweede stek in 
De eerstejaars senior liet daarmee 

mee zien eigenlijk al in de topklasse 

klasse thuis te horen en zal 

daar over drie weken ook zeker 

naar promoveren 

�Dat wie ek it doel Ik tocht fan’t 

winter dat ik al nei de topklasse 

gean soe omdat ik heard hie 

dat Rimmer Abma stopje soe 

Dat wie net it gefal mar dit is 

folie moaier Gewoan troch dyn 

eigen prestaasjes promofearje 
Ik hie noch net ferwachte al sa 
goed te springen want it is wol 

wenne om op de grutte batten 

te springen aldus Workumer 
Rein van der Wal 

Wie ook niet gedacht had al zo 

ver te springen was Hannes 
Scherjon De veertienjarige 

Noardburgumer verbaasde 
zichzelf en de rest van het fierljeppeloton 

jeppeloton door zijn persoonlijk 

lijk record op 15 te zetten 

Opmerkelijk omdat de jonge 

ljepper dit seizoen begon met 

een beste afstand van 13 ,,Ik 

hoopje dat it gjin ütsjitter is 

Bart Helmholt liet bij de 
junioren 

ren de eerste uitschieter van 

het seizoen zien De Burgumer 
bracht zijn persoonlijk record 

op 17 en is 
klaar1 om dit seizoen 

zoen nog vele andere records 
te gaan breken Antke van der 

Wal zal records waarschijnlijk 

wel kunnen vergeten alhoewel 
ze met een prima afstand van 

13 wel bij de dames won �Ik 

bin net hielendal motifearre en 

ik wit net wŒrom Miskyn wol ik 

net mear sa 


