
Fieri jeppen Winsum 

met 79 namen 
Aan het kampioensfierljeppen dat 

morgenmiddag weer in Winsum wordt 
gehouden nemen in totaal zeventig 
ljeppers en negen ljepsters deel Het 
aantal deelnemers en deelneemsters 
ïof£aaSt dH jaar negen meer dan in 
1967 Om een vlot verloop van de wedstrijden 

strijden te waarborgen en in tegenstelling 

stelling tot vorig jaar van een intensiever 
ver gebruik van de drie springschansen 
verzekerd te zijn i3 in enkele klassen 
selectie toegepast Voor het eerst in de 
geschiedenis nemen in Winsum drie 
buitenlanders (Zweden aan het kam- 
Pioensljeppen deel Verder zijn ook de 
Hollanders in Winsum zowel kwalitatief 
tief als kwantitatief sterk vertegenwoordigd 

woordigd 

Winsum heeft er deze week alles 
aan gedaan om het wedstrijdwater � 
de St Jacob � in zo goed mogelijke 
staat te krijgen Zo is een strekdam in 
de vaart geplaatst terwijl het smerige 
water er uit is gepompt en de vaart 
bovendien is uitgebaggerd Leidingwater 
ter is er voor in de plaats gekomen 
Wanneer het weer meewerkt worden 
er 4000 toeschouwers verwacht De Japanse 

panse televisie komt opnamen (in 
kleur maken van de wedstrijden 

In de jongste klasse (tot en met 13 

jaar komen zes deelnemers uit In de 
categorie jongens 14-15 jaar dertien 
onder wie ØØn Zweed en drie Hollanders 

ders De Zweedse vertegenwoordiger 
is hier de vijftienjarige For Biörn Orr 
uit Sater B’j de juniores (16 tot en 
met 18 iaar zijn er zeventien springers 

gers onder wie de achttienjarige Zweden 
den Bengt Orr en Inge Eriksson 

De klasse mannen 19 tot en met 30 
jaar is niet alleen de belangrijkste 
maar ook de best bezette met 22 deelnemers 

nemers onder wie de Friese favorieten 
RopI Bokke Span (Stiens Gporee Valkpma 

kpma (Joure en Heine Noordstra 
(Kootslertille en de sterke Hollanders 
Anton van der Bas uit Ouderkerk aan 
rip IJssel en An’on van der Stok uit 

Benschop De 27-iarige Van der Stok 
moet al eens verder dan dertien meter 
hebben gesprongen dit jaar 

In de klasse man’ en tot en met veertig 

tig jaar zijn er zes deelnemers en bij 
de mannen 41 iaar en ouder vijf met 
als oudste de fll-’aHffe Johannes van 
der Wei uit Blüa B’i de danif 7tjn or 

nepen «pnnejters met als favoviptes 
�Tikke rip .Tone (Tdskenhui Hiske 
Penn’npa (Sint Annapa’-nrhie Anneke 

ke Bersa en Klaske Rosier (beiden 
Dronrijp 


