
Kampioensivedstrijden fierljeppen Winsum 

Stienser Roei Bokke Span en 

Jouster Valkema favoriet 

Ook dit jaar zullen de wedstrijden om het ficrljepperskampioenschap van Friesland 
land weer plaats vinden Zaterdag 24 augustus is Winsum opnieuw het str«dtoneel 
WInsum heeft deze keer grote aandacht geschonken aan het Ny Dok waardoor het mogelUk geworden is deelneemsters deelnemers en publiek nog beter te ont 
vangen dan bt vorige wedstrijden Insiders in de fierljepperssport z«n van mening 
ning dat de stijgende lijn in de gesprongen afstanden zich nog verder door zal 
zetten Deze opgaande Uin wordt wel heel duidelUk gedemonstreerd in de inscripties 
ties in de in Friesland oudste wisselprijs namelijk die van Vrouwenparochie 

De inscripties in deze wisselprijs vermelden 

melden de volgende afstanden 1958 J 

Sjoerdsma Grouw 10 meter 1959 B 
van der Laan Dokkum 10 meter 
1960 D G Jullens Lekkum 11 meter 

ter 1961 G Rosier Dronrijp 12 meter 
1962 Roe1 Bokke Span Stiens 12 

meter Dit jaar wist de Stienser met 
een zeldzaa mooie sprong van 13 

meter voor de tweede maal achtereen 

beslag te leggen op deze fel begeerde 

de trofee Het record stond tot nu toe 

op naam van Georg Valkema uit Joure 
die vorig jaar te Winsum Fries kampioen 

pioen werd met een sprong van 13 

meter 

Georg Valkema die een goede balans 
heeft en een bijna feilloze techniek zal 

in Winsum ongetwijfeld alles op alles 
zetten om zijn titel te prolongeren Hij 
zal in de eerste plaats echter op zware 
re tegenstand van Roei Bokke Span 
moeten rekenen want deze fierljepper 
wil uit Winsum de wisselprijs de zilveren 

veren pols ook wel eens mee naar 
Stiens nemen Naast deze twee grootste 

ste kanshebbers moet ook rekening gehouden 

houden worden met Heine Noordstra 
die verleden jaar in Beetgum iedereen 

verraste met een enorme sprong 
En wat te zeggen van oud kampioen 
Jan Wynia Hij zit ten opzichte van 
zijn concurrenten wat de leeftijd betreft 

treft ongunstig maar zijn conditie daarentegen 
entegen is prima In Hemelum was 
Jan tweede o vóór Valkema Noordstra 
stra en Bakker Verder is het bekend 
dan Jan graag in Winsum springt 

Oude stijl 

Wünia is de enige in deze klas die 
nog volgens de oude sttjl springt dwz 
met beide benen aan ØØn kant van de 
pols Z«n klimtechniek is hier helemaal 
op ingesteld Een voorspelling is ait«d 
moeilijk te geven maar wtj houden het 
vooralsnog op Valkema of Span 

Brj i de juniores tippen wij Roei Papa 
u Engelum hoewel Sip van Gelder 
mt Vrouwenparochie en de felle Klaas 
Bakker uit Wanswerd zich niet dircit 
gewonnen zullen geven Bij de dames 
kan Hiske Penninga de titel niet ontgaan 
gaan De enige die misschien een bedieigmg 

dieigmg voor haar had kunnen vormen 
men Anneke Leenstra uit Grouw is 

overgegaan op atletiek (hoogspringen 


