
Winsum 1963 regen storm en tóch sfeer 

Roei Bokkes Span fierljepkampioen 

met 
recordsprong van 13 meter 

Hiske Penninga voor vierde maal 

dameskampioene R J Papa 

zegevierde 
bij 

juniores 

Roei Bokkes Span (20 van Stiens is zaterdag in Winsum Fries kampioen 
�fierljeppen geworden met een sprong zoals er tot dusverre in de annalen nog 
niet is genoteerd 13 meter Vorig jaar werd Valkema van Joure kampioen 
met 13 een sprong waarmee hij temidden van de fotografen belandde en 
dit jaar verbeterde Span dat record al tijdens een wedstrijd te Vrouwenparochie 

rochie 13 Hij heeft zichzelf dus met acht centimeter overtroffen en was 
zeker verder gekomen wanneer 

hij bij zijn sprong in Winsum niet de wind 
tegen had gehad en �öfsaeid was 

Ja die wind en die regen 	   Nog 
nooit is het Ijeppersfeest in Winsum onder 

der zulke barre omstandigheden gehouden 

den Die omstandigheden werden nog 
�barder toen de voortdurende stortregens 

regens van ’s morgens de grond van de 
verse dam waarop men de overdekte 
tribune had geplaatst had doorweekt 
waardoor de tribune wegzakte ging hellen 

len en kraken en al na vijf minuten 
moest worden ontruimd Het was onmogelijk 

mogelijk het euvel te herstellen en zo zag 
men de burgemeester van ’s lands hoofdstad 
stad mr G van Hall in een blauwe 
deken in de stromende regen zitten � 
lachend en kennelijk toch genietend Zo 
zag men de Commissaris der Koningin 
in Friesland mr H P Linthorst Homan 

man banken droogdweilen waarop hij 
en zijn gezin zich vervolgens doornat 
lieten regenen Burgemeesters zagen er 

uit als polderjongens Gedeputeerden 
als koemelkers-in-de-herfstmorgen lijsttrekkers 
trekkers van de jongste Kamerverkiezingen 

zingen als verzopen katten � en iedereen 

een had toch nog plezier een bewijs 
hoezeer dit Winsumer kampioensfier- 
Ijeppen een waarlijk Fries volksfeest is 

geworden 

De Winsumers hadden trouwens alles 
gedaan om van dit ljeppen een feest te 

maken De organisatie was prima de 
overdekte tribune die een onbelemmerd 
uitzicht gaf op het tournooiwater en op 
de aanspringwal stond een serie stalen 
tribunes die de arena compleet maakten 

ten Geheel gevuld waren ze met dat 
weer van zaterdag uiteraard niet maar 
toch zeker tweederde van de tribunes 
was bezet � die duizenden waren het 
levende bewijs van de stelling die onze 
dichter zaterdag by de trieste plaat van 
het Beetgumer springen poneerde 
�Hwat folk haldt fan wetter fan rein 
kjeld en wyn Set ien hjir foar wetter 
de sokken der yn De Winsumers hadden 

den gezorgd voor ruimte op de afspringen 

en -de aanspring kant voor grote scoreborden 

borden voor een voortreffelijk muziekje 
je <de Weidumer Boerenkapel en voor 

dan nummer drie R Rosier van Dronrijp 

rijp die het tot 9 bracht Bij de dames 
was Hiske Penninga van Sint Annaparochie 

chie onbedreigd eerste bij de voorronde 

sprong ze 9 het dameskampioenschap 
prolongeerde ze met een sprong van 

10 Jinke Hoekstra van Wirdumwerd 
bij het kampioensspringen tweede met 
9 Jikke de Jong van Idskenhuizen 
derde met 9 Hiske Penninga (17 is 

nu dameskampioene geweest sinds 1960 .? 

het jaar waarin het dameskampioenschap 

schap wordt �versprongen In de groep 
heren van 31 tot en met 40 jaar waren 
slechts twee deelnemers W Abma van 

Idskenhuizen werd eerste met 11 

welke sprong hij bU het kampioensspringen 

springen zelfs nog tot 12 verbeterde 

(!)  en K Bosma van Joure bracht het 

tot 10 

Papa met 12 naar 

kampioenschap 

Van de zestienzeventien- zeventienen en achttienjarigen 

tienjarigen behaalde R J Papa van Engelum 

gelum met een sprong van 12 het 

kampioenschap van de juniores By de 

uitstekende commentators "vee-arts S 

Piersma van Hemelum en meester P 
Hiemstra van Winsum Dat alles heeft 
voor een heel groot deel de wind de regen 

gen en de kou gecompenseerd 

Oudste was 67 

De Ijeppers � van wie slechts een enkeling- 

kelingverstek verstek liet gaan � hebben beste 

te prestaties geleverd ondanks de vaak 
spekgladde springplankiers Dat geldt 
voor alle klassen van de jongsten tot 
de oudsten Ja vooral voor de oudsten 
want presteerde de alleroudste deelnemer 
mer de 67-jarige (!)  Jetze Jorritsma 
van Abbega het niet om belde malen 
droog over de Sint Japik te komen hoewel 

wel hü hiervóór nooit anders dan met 
de boerenplof gesprongen had ÉØnmaal 
met een sprong van 8 en de tweede 
keer met 9 het handstandje dat 
de 67-jarige na het bekendmaken van dat 
cijfer maakte was begrijpelijk Verbazingwekkend 

zingwekkend was alleen dat hü dat op 
asün jaren nogr kon doen Maar als men 
weet dat hü als jongeman na zqn werk 
bü de boer op weg naar huis gewoon 
even óver het paard sprong en dat h 

In ’28 bü de opening van het Sneker 
Sportpark de drieduizend meter hardlopen 

lopen won wordt die benijdenswaardige 
conditie even meer verklaarbaar 

Overigens was 9 niet voldoende om 
in de prezen te vallen Bij de ouderen 
won J R Faber (43 van Vrouwenparochie 

chie met 9 tweede werd W S Hoekstra 

stra Sr (54 van Wirdum met 9 en 

cafØhouder S Woudstra (52 van Oudkerk 

kerk was derde met 9 meter 

Hiske voor vierde 

maal kampioene 

By de jongens onder de vijftien won 
J Heslinga van Vrouwenparochie bij de 

voorronde met een sprong van 10 wat 

dertien cm meer was dan zün plaatsgenoot 

noot J Woudwijk haalde en veel meer 

voorronde plaatste hij zich met 10 op 
de vijfde plaats achter F Elzinga van 
Roodkerk met 12 (bij het kampioenspringen 

springen 11 Ype de Haan van Vrouwenparochie 

wenparochie met 11 (kampioensspringen 
gen 9 S van Gelder Vrouwenparochie 
chie met 11 (twee mislukte sprongen 
bij kampioensspringen en G Bikker van 
Noordeloos met 11 (die als een van de 
zes springers uit Zuid-Holland niet mee 
kon doen aan het Fries kampioenschap 

schap K Bakker van Wanswerd werd 
met 11 tweede bij het kampioensspringen 

springen 

Wijnia en Valkema 

stelden teleur 

Hoogtepunt van de wedstrijden was 
uiteraard de herengroep 19 tot en met 
30 jaar J .Wijnia van Wirdum kam- 

kampioen 

pioen in ’59 ’60 en ’61 stelde met twee 
mislukte sprongen teleur De kampioen 
van het vorige jaar G Valkena van 
Joure haalde by de eerste sprong 12 

maar viel bij de tweede terug als gevolg 

volg van een te gewaagde �jent Hij 
werd verre overtroffen door B Wartena 
na (23 van Grouw die by de eerste 
sprong 12 en bij de tweede zelfs 12 
maakte maar die moest in de voorronde 
de toch ook het onderspit al weer delven 
tegen Roei Bokkes Span die met zijn 
tweede sprong op ØØn centimeter na de 
dertien meter haalde 

Bij het kampioensspringen stak Span 
met kop en schouders boven zijn rivalen 

valen uit met een bewonderenswaardig 
dig beheerste sprong brak hij alle records 

cords 13 Zijn grote concurrent 
Wartena was erg ongelukkig een 
mislukte sprong en ØØn van 11 H 
Noordstra van Oenkerk vorig jaar 
kampioen bij de juniores kwam by 
het kampioensspringen met 12 op 
de tweede en W Abma van Idskenhuizen 

huizen met 12 op de derde plaats 
Valkema kwam bij het kampioensspringen 

springen eenmaal in het water terecht 
en eenmaal verkeerd in de pols (11 
en B Dijkstra van Hemelum bracht 
het tot 11 (Kampioenssprong 11 

Gouden polsen voor Sj Span 

en L Miedema 
De Commissaris der Koningin mr 

Linthorst Homan hing de drie kampioenen 

pioenen Roei Bokkes Span R J Papa 
en Hiske Penninga de kransen om en 
reikte Span de door de Ned Handelmij 
beschikbaar gestelde wisselprijs �De 
sulveren pols uit Er waren overigens 
ook gouden polsjes In een bijeenkomst 
na de wedstrijd in de cantine van Miedema 

dema nv deelde de heer B Miedema 
mee dat de organisator van de �Frisiana 

siana de heer Kleiboer twee gouden 
polsjes beschikbaar had gesteld Ze 

werden toegekend aan wedstrijdleider 

De Commissaris der Koningin mr 
H P Linthorst Homan wenst de 
drie kampioenen fierljeppen geluk 
links Roei Bokkes Span van Stiens 
seniores-kampioen met sprong van 
13 midden Hiske Penninga van 
Sint Annaparochie (voor de vierde 
maal dameskampioen nu met 10 
en rechts R J Papa van Engelum 
(junioreskampioen met 12 meter 


