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Beledigde officials keren
ljeppersboun de rug toe

Oane Galama (l) na zijn afgekeurde sprong in discussie met Brenda Knijff
(van de Hollandse bond), zijn broer Ysbrand (rechts) haalt verhaal bij Willem Fonk, wedstrijdleider van de Fryske boun. FOTO HENK JAN DIJKS
LEEUWARDEN Vier leden van de
technische commissie van het
FLB (Frysk ljeppersboun) zijn opgestapt. Aanleiding is het incident met topklasser Oane Galama op het NK.

Voorzitter Willem Fonk, diens
vrouw Coba, Ab Hietkamp en Anne Hooisma zeggen dat de bedreigingen en het uitblijven van excuses reden is om te stoppen bij
de ljeppersbond.
Op het Nederlands kampioenschap in It Heidenskip, op 23 augustus, kreeg met name Willem
Fonk als een van de twee hoofdtc’ers enkele schokkende bedreigingen te horen, nadat hij een
sprong van Oane Galama had afgekeurd.
De topljepper uit It Heidenskip
maakte op het NK in zijn woonplaats een sprong, terwijl zijn tijd
om die sprong te maken verstreken was. Die poging was bepalend
voor het wel of niet halen van de
finale. Een afstandmeter in het
zandbed (pikant detail, deze persoon was gekleed in een shirt van

de tc) had buiten zijn bevoegdheden om een teken gegeven dat
Galama mocht wachten op Age
Hulder, die naast hem sprong.
Fonk had geen boodschap aan die
uitleg en keurde alsnog de sprong
van Galama af.
De commotie die erna ontstond, met de vermeende bedreiging dat de tc’ers wel in een
doodskist in het zandbed begraven konden worden, is nu aanleiding tot het opstappen. Voorzitter Jouke Jansma van het FLB betreurt dat. ,,As minsken sa ophâlde, is dat altyd skande. Mar wy
binne der net útkaam.’’
Jansma beweert sinds het NK
wekelijks met het vinden van een
oplossing bezig te zijn geweest.
,,Dêrom is dit net leuk. Der binne
dingen roppen dy’t net kinne.’’
Volgens Jansma zijn er inmiddels
wel excuses aangeboden.
Hij denkt dat de vier zich in de
steek gelaten voelen door het
hoofdbestuur van het FLB. ,,Wy fine dat net de regels liedend binne, mar dat de tc de lieding hat.
Read is net altyd read.’’

