
Ljepper Marcel Nijboer 

trotseert harde wind 
Door Edwin Fischer 

BUITENPOST - De langste dag 
van het jaar heeft gevoelsmatig 
ook de langste fierljepwedstrijd 
van het seizoen opgeleverd Zowel 

wel de straffe wind als de gemiddelde 

middelde prestaties van Frieslands 

lands beste ljeppers zorgden er 
voor dat de zesde wedstrijd 
van het seizoen voor het publiek 

bliek een uiterst lange zit werd 
Slechts twee topljeppers konden 

den in Buitenpost bekoren 
Marcel Nijboer sprong 17 en 

Egon van Kammen Ijepte 17 

De rest bleef ver onder de maat 

Wat dus een mooie fierljepavond 

avond had moeten worden viel 

voornamelijk dankzij het weer 
(vaak letterlijk in het water 

Opmerkelijk veel ljeppers 

slaagden er niet in om de pols 
ten opzichte van de behoorlijke 

zijwind zo te zetten dat een behoorlijke 

hoorlijke afstand op het scorebord 

bord verscheen 

Eigenlijk waren er in totaal 

maar zes ljeppers van het 45 

man tellende deelnemersveld 
die met de omstandigheden 
raad wisten en dus een voor 
hun uitstekende prestatie neerzetten 

zetten Bij de jongens waren dat 
Cor Brouwer en Piet Scherjon 
De eerste verbeterde knap zijn 

beste afstand van 14 naar 
14 Piet Scherjon slaagde er 

in de finale in om niet alleen zijn 

persoonlijk record met een centimeter 

timeter te verbeteren maar 

dankzij de 15 meter ook direct 

rect de verste afstand van het 

seizoen in zijn klasse te noteren 

ren 

Ook Jantina van der Wal maakte 

te met 13 een prima sprong 
en verstevigde daarmee en passant 

sant ook nog eens haar leidende 

de positie in het algemeen klassement 

sement Bij de junioren was 

Niek Roorda de uitblinker De 

Ijepper uit Akkrum wist voor 

het eerst dit seizoen Bart Helmholt 

holt van de dagtitel af te houden 

den De tot gisteravond ongenaakbare 

naakbare Burgumer kwam tot 

16 Roorda Ijepte in de laatste 

ste finalesprong een centimetertje 

tertje verder 
Bij de senioren 

vielen drie ljeppers op Allereerst 

eerst was B-klasser Hendrik 
Bokke Haanstra een verrassende 

de naam in de finale De Workumer 

mer al zeker van promotie naar 
de A-klasse Ijepte vroeg op de 

avond naar 16 en mocht als 

vierde aan het toetje deelnemen 

men Egon van Kammen liet 

ook van zich horen De Veenwouder 

wouder ging met 16 als tweede 

de de finale in maar liet daarin 

zien dat hij ondanks zijn ’windgevoelig’ 
gevoelig’ 

gewicht toch uitstekend 

kend met de omstandigheden 
raad wist 17 

Het was niet genoeg voor de 

dagtitel Die ging voor de tweede 

de keer op rij naar Marcel 
Nijboer 

boer De 27-jarige nationaal 

kampioen sprong al in de voorronde 

ronde de winnende 17 op 
zijn thuisschans ,,De deititel 

en it earste plak yn it klassemint 

mint Moaier kin net 


