
R B Span met 14 meter 

opnieuw fierljepkampioen 

Vijftien metergrens dicht genaderd 

Damesen en juniorentitels voor 

Hiske Penninga en H v d Velde 

Roei Bokke Span uit Stiens heeft 
voor dit jaar de kampioenstitel bjj het 
fierljeppen weer voer zich opgeºist 
Met een spron van maar liefst 14 

meter over de Winsumer dorpsvaart 
heeft hij zaterdagmiddag alle records 
aan stukken geslagen Commentator S 

H v Akker uit Hemelum kwam superlatieven 

perlatieven tekort om deze �formidabele 

le en �van grote klasse getuigende 
prestatie te verwerken en de duizenden 
toeschouwers kwamen handen en stembanden 

banden tekort om hun waardering voor 
deze kampioenssprong tot uitdrukking 
te brengen En de kampioen zelf Die 

was tijdens de sprong over het troebele 
Winsumer water alleen maar zijn pet 

kwijt geraakt 

Met niet minder dan elf en twaalf 
centimeter versloeg Span zijn naaste 
concurrenten de gymnastiekleraar Johan 
han Boersma uit Suameer die 14 

meter sprong en de kampioen van vorig 

rig jaar George Valkema uit Joure die 

14 meter haalde De junioren sloegen 
trouwens ook geen gek figuur kampioen 

pioen 1969 Henk van der Velde uit Joure 

re streefde niet minder dan 5 centimeter 
de veertien metergrens voorbij Bij de 

�famkes was het opnieuw Hiske Penninga 

ninga uit Sint Annaparochie die de 

af voor de heer Jetze Jorntsma uit Abbega 

bega die met zijn zeventig jaren toch 

nog met de hakken over de dorpsvaart 

kwam Ook de niet Friese deelnemers 
en deelneemster werd vanaf de tribunes 

nes duidelijk gemaakt dat hun aanwezigheid 

zigheid op prijs werd gesteld Van deze 

groep was het Bas Rietveld uit Lexmond 

mond die het met 
- 

sprong van 13 

meter bij de senioren tot kampioenskandidaat 

kandidaat bracht Zijn verste sprong 

bleef tenslotte toch nog negen ccntij 
j 

meter beneden de veertien meter 

Bij de dames ging de titelstrijd tenslotte 

slotte tussen Hiske Penninga Itske 

Feenstra uit Stiens en Jannie de Jong 
j 

uit Idskenhuizen Bij de junioren verj 
j 

schenen in de kampioensring Henk van :? 

der Velde Jan van der Werf uit Heme- !? 

lum Jelle de Jong uit Lemmer en Wil- 

Jem Brouwer uit Schoonhoven en bij de 

senioren ging het uiteindelijk tussen de 

al genoemde Bas Rietveld de 42-jarige 

Watte S Abma uit Idskenhuizen Boersma 

sma Valkema en Span Itske Feenstra 

haalde 9 meter en Jannie de Jong 

(die wegens een blessure eigenlijk niet 

mee had mogen doen 9 meter Veertienjarige 

tienjarige Jan van der Werf haalde 

11 meter Willem Brouwer 12 meter 

ter Jelle de Jong 13 meter en Watte 

kampioenstitel in de wacht sleepte 

Haar verste sprong mat 10 meter 

Het fierljepfestijn werd ook ditmaal 
weer opgeluisterd door enkele prominente 

minente bezoekers op de overdekte tribune 

bune zat ondermeer minister B Roolvink 

vink Als plaatsvervanger van de commissaris 

missaris van de koningin was gedeputeerde 

teerde H M Gerbrandij aanwezig Hij 
reikte aan het einde van de middag de 

kampioensprijzen uit Tussen Ce bedrijven 

drijven door showden Span en Valkema 
de oranjekleurige trainingspakken 
waarin zij gisteren naar Japan vertrokken 

ken zijn en in welk land de beide fier- 

Ijeppers in het kader van de �World 
Surprise Show ons land zullen vertegenwoordigen 

genwoordigen in een internationaal 
programma van bedrijvers van �ongewone 

wone sporten een en ander op uitnodiging 

diging van de Fuji Telecasting Com- 

Het waren zaterdagmiddag niet alleen 

leen de kampioenskandidaten die geregeld 

geld op een warm applaus onthaald 
werden Ook degenen die de overkant 

van de dorpsvaart niet haalden en 

noodgedwongen een duik in het niet al 

te heldere water namen waren grif van 
sympathiek medeleven verzekerd En 

er kon ook best een �hantsjeklappen 

Abma Yi meier vuur een uuuuuci 

apart zorgde de bekende Oudkerker 

kastelein Sake Woudstra Door omstandigheden 

digheden kwam hij te laat aan de start 

maar van de wedstrijdleiding kreeg hij 
(tussen de bedrijven door toch nog de 
kans zijn kunnen te demonstreren Hij 
haalde 9 meter 

De uitslagen Groep tot en met 13 jaar 1 

Klaas Leistra Vrouwbuurt 10 meter 2 

Cornells Jellesma Bakhuizen 9 meter 3 

Eelke Scherjon Noordbergum 9 meter 
Groep 14- en 15-jarigen 1 Jan van der Werf 
Hemelum 11 meter 2 Kees Jan de Leeuw 
Benschop 10 meter 3 Johan Kruiswijk 
Vlist 10 meter Groep 16- tot en met 18-jarlgen 

rlgen 1 Henk van der Velde 13 meter 
(hij werd later kampioen bij de junioren met 

een sprong van 14 meter 2 Jelle de Jong 
13 meter 3 Willem Brouwer Schoonhoven 
ven 12 meter Groep 31- tot en met 40-jarigen 

rigen 1 Bas Rietveld Lexmond 13 meter 
2 Jan v Stok Benschop 12 meter 3 

Jan Wijnia Hempens 11 meter Groep 41 

jaar en ouder 1 Watte S Abma 12 meter 
2 Jan R Faber Vrouwbuurt (49 jaar 10 

meter 3 Johannes van der Wey Biija (62 
jaar 8 meter Kampioen Roei Bokke Span 
sprong resp 14 en 14 meter en haalde 
bij het kampioenspringen resp 14 en 14 
Voor George Valkema zijn de cijfers in dezelfde 

zelfde volgorde 12 14 een ,,afzwaaier 
en 13 meter en voor Johan Boersma 12 

14 14 en 14 meter 

Het fierljepfestijn in Winsum 

eindigde zaterdagmiddag met dit 

tafereeltje op het ereschavotje 

v Hiske Penninga Roei Bokke 
Span en Henk van der Velde 


