Fierljeppen
Met Flip de beer
Een meisje laat zien wat fierljeppen is. Ze klimt in een stok en springt dan heel hoog en
heel ver over een sloot heen.
Hallo, ik ben Itward en dat is Nynke en wij gaan samen fierljeppen.
Ja, fierljeppen, dat is als je met een lange stok over het water springt. Kijk maar eens naar
de oom van Itward. Wow, wat gaat hij ver!
Itward oefent bijna elke dag en Itward heeft speciale spulletjes.
Maar wat is dat nou? Dat is een stuk van een fietsband. En ze bindt het om haar voet. Het
lijkt wel een sok. Waarom doet ze dat nou? Papa heeft een speciale paal in de tuin gemaakt
waar ze in kan klimmen. En ik mag mee op haar rug. Ze kan wel heel goed klimmen. Wat
gaan we hoog!
Hé, en kijk: nu zie ik ook waar die sok voor is. Dan kan ze veel beter klimmen.
Ik ben niet bang hoor! Maar houd je je wel goed vast, Itward?
Samen met haar zusje Nynke oefent Itward heel vaak in de tuin. Met tafeltjes en een
bezem lijkt het net echt fierljeppen. Daar gaan we. Wow, ik vlieg!
Vandaag gaan we echt over het water springen. Samen met andere kinderen. Moet je
kijken hoe goed ze het al kunnen.
Daar komt Itward. Goed zo Itward! Ja!!! Ik wil ook wel een keertje springen. Het lijkt me
leuk. Wow, daar komt er weer één!
Ja, mooi!
Ja, joepie, ik mag mee!
Woeah! Oef. Nou, het was wel 10 meter denk ik! Spannend hoor dat fierljeppen. Ik wil nog
een keer!
Itward heeft ook veel foto’s. En ze heeft een boek en daar staat alles in over haar hobby. Ik
vind het heel erg leuk bij Itward. Dag, tot de volgende keer!

