
Kampioenschap fierljeppen Winsum 

Zal Anton v d Bas 

de Friezen verslaan 
LEEUWARDEN � De vttftiende open 

Friese kampioenschappen fierijeppen 

die morgen traditiegetrouw in Winsnm 
plaats vinden worden met grote spanning 

ning tegemoet geiten Onder de tien 

Hollandse deelnemen bevindt «ich om 
Anton van der Bas uit Ouderkerk ad 
Usel die tijdens de training enige weken 
geleden 16 meter moet nebben gesprongen 

sprongen Het officiºle Hollandse record 
bracht hö veertien dagen geleden overigens 

gens op 15 meter 

Bij deze gelegenheid liet hij de Friese 
crack Johan Boersma ver achter zich 

Het officiºle Friese record werd enige 
tijd geleden in Makkum onder uitstekende 

kende omstandigheden door Span ge- 

gebracht 

bracht op 15 meter Span die naar 
eigen zeggen te weinig conditie heeft om 
opnieuw een topprestatie te leveren zal 

waarschijnlijk toch weer de grootste 

opponent blaken tegen het aanstormende 

de Hollandse geweld 

Of hervindt Johan Boersma op tqd 

zijn grote vorm van het vorige seizoen 
Zeker is ook dat cracks als Henk v d 

Velde en Georg Valkena niet fit aan de 

start zullen komen Beiden sukkelen n J 

met blessures Een prognose voor de 

uitslag is dan ook uiterst moeilijk Een 

uitgesproken favoriete vinden we by de 

dames n Jikke de Vries-de Jong die 

dit seizoen nog niet beeft verloren By 
de junioren zullen onze jongens het ook 
zwaar te verduren krijgen tegen o 

Wim Rietveld uit Polsbroekerdam 
(what ’s in a name die Hollands 

kampioen werd met maar liefst 14 

meterl 

Zeker is in ieder geval dat indien het 
weer dit toelaat opnieuw duizenden de 
altijd zo sfeervolle arena in Winsum 
zullen omzomen De lijst bevat 86 namen 

men vjjf meer dan verleden jaar verdeeld 

deeld over acht groepen De wedstrijd 
die om half twee begint zal o worden 
bijgewoond door de CvK mr Hedzer 
Rypstra en de voorzitter van de VSF 
Jonkheer Feith 


