
Roei Bokke Span toch weer 

kampioen voor Evert Wilstra 

Kampioenschap �fierljeppen in Winsum 

Jikke Vries-de Jong en 

Douwe Bult ook in krans 

,,  WINSUM � Evert Wilstra de 21-jarige sportinstructeur uit Oudkerk 

mocht dari vóór het kampioensspringen �fierljeppen in Winsum nog vol 

goede moed zijn om de zevenvoudige titelhouder Roei Bokke Span uit Stiens 

(29 en veehouder de Friese titel te ontfutselen het lukte toch niet In de 

wedstrijd van de Topklassers hadden Span en Wilstra toen met resp 15 

nieter en 15 meter dudeh’jk gemaakt dat het met Jouke de Vries Drach- Drachten- 

tenals als outsider (14 waarschijnlijk tussen dit tweetal zou gaan Bij het 

.kampioensspringen echter deelde Roei Bokke Span met 15 meter een 

Iflcse tik uit aan de man die dit jaar de meeste wedstrijden heeft gewonnen 

<igx duidelijk aan de top van het klassement staat 
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Wilstoa was voor dit kamj 

j nog vol goede moed �Ik 

^orwachtsje dat wy in aerdich ein oer 

de ifiiftjin meter komme süle De wyn 

fcs net sa lestich ik haw op oare 

plakken goed sprongen en hjir rit der 

nocli mear yn Wilstra was toen met 

zijn 15 meter de vijfde Fries die de 

vijftien meter-grens was gepasseerd 

en hij heeft het duidelijk in zich om op 

den auur dicht in de buurt van de 

zestien te komen 

I-ÉFpiph móØt die 15 meter van Span 

#fef0 jaar won Span met 15 meter 

!’fiØ wet een morele opdoffer hebben 

§ Wïlstra was in zijn eerste 

KaftliQfcoensspróng te water geraakt en 

fnØmoor was Span opeens ,  favoriet 

gewprden Jouke de Vries (14 meter 

in zïjri tweede kampioenssprong was al 

Uitgeschakeld toen Wilstra opnieuw 

(ny In de leiderstrui zijn aanloop nam 
HØt publiek dal minder talrijk was 

opgekomen dan andere jaren volgde de 

sprong nauwlettend maar Evert kwam 
niet verder dan 14 meter en hiermee 

teas de achtste titel van Span een feit 
Hij’ 

sprong nog wel een keer maar de 

spanning was weg en het lukte niet De 

laØtqte sprong werd niet eens nagemeten 

ten 
�’ 

r 
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Even later stond Span (�Ik fya it net 

in taioai katopioenskip fan mysels It 

mislØarre EvŁrt en my ek wol in bytsje 
mar dochs bin ik fansels bliid dat 

ik ’it wer helle ha met de dameskampioene 

pioene Jikke de Vries-de Jong (Hoogeveen 

veen die met een sprong van 11 

meter het record van 11 meter van 

haar zuster Janny had verbeterd en 

jurdoreskampioen Douwe Bult (Bakhuizen 

huizen � 13 meter en een nieuw 
persoonlijk record � op het ereplatform 

form 

De Commissaris van de Koningin in 
Friesland mr Hedzer Rijpstra die de 

wie bijwoonde reikte de kampioetnsprijzen 

pioetnsprijzen uit en daarmee was voor 
heï publiek de wedstrijd achter de rug 
Op de bovenzaal van cafØ Sipma werden 

den daarna de andere prijzen uitgereikt 

reikt 

In de jongensgroep tot en met dertien 
jaar won Cathrinus Hoekstra uit Oudkerk 

kerk met een sprong van 10 meter 

bij de jongens (14 en 15 jaar leverde 
Wiebe Idema uit Veenwoudsterwal 
twee spectaculaire sprongen en hij 

hield Klaas Leistra (Vrouwbuurt met 
13 meter verrassend van de eerste 

plaats af In de groep 16 tot en met 18 

jöar won Douwe Bult uit Bakhuizen 
met 13 meter maar het springen van 
Jan .Hoekstra (Oosterzee 12 meter 
en Piet Vlieger (Rijperkerk 12 

meter mocht er ook zijn Dit drietal 
plaatste zich met Idema voor het kampioensspringen 

pioensspringen jongens 

�’ 

Verrassende winnaar 

Ia de B-klasse een zeer verrassende 
winnaar Oenze v d Meulen Leeuwarden 

den sprong pas voor de vierde keer op 
een wedstrijd en was nojr niet boven de 

tien meter gekomen HU realiseerde nu 

tot eken verwondering 12 meter 

vóór Plet Jonsma (Oostenee die 12 

haalde In de A -klasse uitstekend werk 

Jongens tot en met 13 Jaar 1 Cathrinus 
Hoekstra Oudkerk 10 meter 2 Bienze ’ 

van Rienk van Gorkum 
( 
Rijperker k ,? 

die met 14 en 14 meter in de 

Topklasse vierde zou zijn geworden 
Ane Piekstra (Almelo vroeger Hardegariip 

gariip werd met 13 meter tweede en 

Jan Atema Leeuwarden met 13 derde 

de 

Bij de oudjes liet Harm Kappe 
Wommels zich verrassen door Jan Faber 

ber Vrouwbuurt die voor de achtste 
keer zegevierde in Winsum (11 Bij 

def 
dames klopte kampioene Jikke de 

Vries Jong in de voorronden Idske 
Feenstra met ØØn centimeter (10 en 

10 Idske Feenstra kwam bij het 

kampioensspringen nog eens boven de 

tien meter (10 maar Jikke leverde 
vlak daarna haar recordspromg (11 

en dat betekende uiteraard applaus De 
beste seizoenprestatie was 10 meter 

Bij de Topklassers ontbraken voor het 

eerst sinds lange jaren George Valkema 
en Johan Boersma beiden geblesseerd 
en dit jaar nog vrijwel niet in actie Na 
de eerste sprong leidden Wilstra 
(14 De Vries (14 Rendert Rosier 

sier (13 Span (13 en Henk v d 

Velde (13 De laatste sprong bij de 

tweede keer 14 Span 15 Rosier 
13 Wilstra 15 en De Vries 14 

waarmee Wilstra Span en De Vries de 
finale bereikten En daarin zegevierde 
als zo vaak Roei Bokke Span De 
Friese ploeg die deelneemt aan de 
eerste Nederlandse kampioenschappen 
in Jaarsveld (zaterdag gaat donderdag 
al daarheen om goed voorbereid de 

moeilijke strijd tegen de Hollanders aan 
te gaan 

� De uitslagen 

Wolters Rijperkerk 10 m S Geraird 
Vlieger Rijperkerk 9 m 

Jongens 14 en 15 jaar 1 Wiebe Idema 
Veenwoudsterwal 13 m 2 Klaas leistra 
Vrouwbuürt 12 m 3 Wietze de Jager 
Veenwoudsterwal 11 m 

Junioren 16 tot en met 18 Jaar 1 Douwe 
Bult Bakhuizen 13 m 2 Jan Hoekstra 
Oosterzee 12 m 3 Piet Vlieger Rijperkerk 
12 m 4 HielkŒ de Boer Bergum 12 m 
5 Eelke Seherjon Noordbergum 12 m 

B-klasse senioren 1 Oenze -� d Meulen 
Leeuwarden 12 in 2 

Piet’ Jöüsma {Jpsterzee 

zee 12 m 3 Geert Rosier Suawoude 12 

m 4 Teaike Bult BakhuiiBÖ 12 m .5 

Tjalling Oegeina Molenend 11 m 6 

Sander Maiurits Oudkerk 11 m 

A-klasse senioren 1 Rienk van Gorkum 
Rijperkerk 14 m 2 Ane Piekstra Almelo 
13 m 3 Jan Atema Leeuwarden 13 m 
4 Johannes Oegema Wijhe 13 m 5 en 6 

Harry Bieleveld Berguic en Wiep de Vrise 
Oenkerk 12 m 
Heren 41 jaar en onder 1 Jan Faber 

Vrouwbuürt 11 m 2 Harm KappŒ 
Wommels 11 m 3 Gert Bouma Hemelum 
10 m . 

Dames 1 Jikke de Vries-de Jong Hoogeveen 

veen 10 m 2 Idske Feenstra Stiens 10 

m 3 Klaske Rosier Dronrijp 9 m 4 

Eefke Schilstra Drachten 9 m 5 Gerry 
Bouwstra Koudum 9 m 

Topklasse heren 1 Evert Wilstra Oudkerk 

kerk 15 m 2 Roei Bokke Span Stiens 
15 m 3 Jouke de Vries Drachten 14 
m 4 Henk v d Velde Joure 14 m 5 

Siebren Rosier Haitzum 14 m 6 Rendert 
Rosier Dronrijp 13 m 

Kampioenschappen Junioren 1 Douwe 
Bult Bakhuizen 13 meter 2 Wiebe 
Idema Veenwoudsterwal 13 m 3 Piet 
Vlieger Rijperkerk 13 m 
Kampioenschappen dames 1 Jikke de 

Vries-de Jong Hoogeveen 11 m (nieuw 
Fries record 2 Idske Feenstra Stiens 10 
m 3 Klaske Rosier Dronrljp 9 m 

Kampioenschappen senioren 1 Roei Bokke 
ke Span Stiens 15 m 2 Evert Wilstra 
Oudkerk 15 m 3 Jouke de Vries 
Drachten 14 m 

BIJ DE FOTO 

De drie kampioenen �fierljeppen 
in de kransen ontvangen uit handen 

den van de commissaris van de 

koningin mr Hedzer Rijpstra de 
ereprijzen V Jikke de Vriesde 

de Jong (Hoogeveen ,  Roei "Bokke 
Span (Stiens en Douwe Bult (Bakhuizen 
huizen . 


