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Flerljeppers moeten ’t ons vergeven
dat geduik in de vaart is voor ons zout
in de pap
Als alle springers fraai over
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zweven was
lang zo attractief niet
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nu soms een na ander kopjeonder
onder gaat Accoord ljepper die vaardig
dig in topje van in vaart rechtopstaande
de pols klautert en dan enorme sprong
naar overkant maakt is ook nze man
maar ze moeten ’t niet allemŁal doen
Winsumer IJepper
voltrekt zich in
soort intieme arena
waar enkele duizenden
zenden altijd warm meeleven met prestaties
taties (en mislukkingen van springers
Men zal dit jaar wijze van publicatie
van sprongen ng weer verduidelijken
goed kunnen volgen van prestaties verhoogt
En
hoogt ’t kijkgenot en spanning
spanning zal er zijn want ’t zal Geor-
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Is polsstokvØrspringenover
vaart
geschaard onder plaatsen waar
tUdeiu sportmanifestaties Zoals bij PC in Franeker bij concoursen in
Buitenpost bU Sneekweek in en om Sneek bij sktsjesilen en boeier-zeilen in
Grouw
Elfstedentocht in Leeuwarden
Komt bij fierljeppen isheerlijk
bU
heerlijk
kijkspel Men hoeft er als toeschouwer geen spelregels bij te kennen want
deelnemer die ’t niet goed doet straft zichzelf ogenblikkelijk met duik in vaart
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winnaar vorig
13

meter

niet gemakkelijk gemaakt worden z’n
titel te prolongeren
Grootste rivalen
zijn Roei Bokke Span uit Stiens die dit
jaar al sprongen maakte van 13
en
13

die

en Klaas Bakker uit Wans werd
zaterdag in
Akmarijp tot 13

kwam

-

morgen naar Winsum
Begint twee uur maar wees er
iets eerder
want er zijn altijd plekkies
kies waar
men beter en minder goed
oog op springschansen (en duikelaars
beeft
Toegang (zitplaats allemaal
Is
2
kinderen tot vijftien 1
gratis
parkeerruimte voor auto’s en
fietsen
LAB-bussen van Leeuwarden
gaan 13
van Bolsward 13
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