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IJLST - Dat dertien het ongeluksgetal
luksgetal is weten ze inmiddels
Zaterdag
fierljeppen ook
bij het
dag stond de dertiende wedstrijd
strijd van het seizoen in It Heidenskip

kear dizze wedstriid te organisearjen
searjen It is jammer foar de
aldus
ljeppers mar it kin net oars
dus Rimmer Abma

denskip gepland maar de regen
gen zorgde er voor dat er in het
fierljepdorp niet gesprongen
kon worden
Gisteravond was
in
IJlst
daarom de dertiende
ljepperij van het seizoen maar
ook nu was pluvius spelbreker

TC-lid Jan van der Wal had er na
wat discussiºren
vrede
mee
Als het zo kan dan is het prima
ma De tweede klasse heeft inmiddels
middels ook al een wedstrijd
gemist
dus dit trekt de zaak
mooi recht

jongens
senioren B en
Bij de
senioren A werd de voorronde
topklassers
nog volledig afgewerkt de
klassers
dames en junioren
kwamen niet verder dan twee
voorrondesprongen
En
dus
restte de technische commissie
van het FLB (Frysk Ljeppers
(TC
pers Boun niets anders dan te
beslissen dat de wedstrijd die
niet
afgemaakt
volledig was
conform de regels niet mee
mocht tellen voor het klassement

Uiteraard was het voor enkele
ljeppers sneu Vooral voor Piet
Scherjon want zijn fraai persoonlijk
soonlijk record van 15
had

ment
Normaal gesproken moet een
op een dergelijke gronden niet
meetellende wedstrijd opnieuw
vastgesteld worden mits de betreffende
treffende afdeling het daar in
overleg met de TC mee eens is
De afdeling IJlst bij monde van
voorzitter Rimmer
Abma besliste
sliste echter dat de prijzen wel
uitgereikt werden en dat afgezien
zien werd van het opnieuw laten
ten

verspringen

troch alle Ijeppers
yn elk gefal twa sprongen makke
ke en dan meist de prizen trikke
ke Dan hoecht de wedstriid net
,,Der

binne

op ’e nij sprongen te wurden
Wy ha dŒr foar keazen omdat it
yn dizze perioade fan fakansje

hij

graag

in

genomen

het

zien

klassement
worden Ook

opgenomen

A-

senior Evert van der Wal baalde
de
want met 16
had hij zijn
totaalafstand
behoorlijk
op
kunnen krikken Bart Helmholt
en Klaas Haanstra waren ook
niet blij want hun respectievelijke
lijke sprongen
van
17
en
17
waren ook aardige klassementssprongen

mentssprongen
Het waren de
hoogtepunten
van wat eindelijk weer eens een
lekker fierljepavondje leek te

worden

Want

na

de

mislukte wedstrijden in

westeinde
Joure
de
het
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Winsum

avond
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in

It

tijd

fierljepavond

vanavond

relatief
Zwaagwesteinde

in

It

en

de

verregende

Heidenskip was
voor een prima
Wellicht dat er
Heidenskip

de

uitgestelde wedstrijd van afgelopen
lopen zaterdag dan toch voor

vuurwerk gezorgd wordt
hoewel het gaat ook nu weer
om
wedstrijd
nummer dertien
Alhoewel

tien

