
Evert Wilstra is 

favoriet voor 

Friese titel 

Kampioensljeppen Winsum 

WINSUM � Friesland beleeft zaterdagmiddag weer een sportief topevenement 

evenement Dan verschijnen in Winsum liefst 81 ljeppers en Ijepsters op de 

drie springschansen om uit te maken wie als de drie nieuwe kampioenen 

Fierljeppen van Friesland 1973 in de boeken zullen worden bijgeschreven 

Bij alle onzekerheden die bij zo’n kampioenschap een rol spelen is ØØn ding 

wel zeker n dat Roei Bokke Span de achtvoudige kampioen niet aan de 

start komt Drukke werkzaamheden op de boerderij in Stiens hebben hem 

er toe gebracht dit voorjaar met het ljeppen te stoppen Met Kees Kooistra 

die is uitgeschakeld door een hielbreuk in Westergeest zal hij voor het eerst 

dit seizoen vanaf de tribune de verrichtingen van zijn vroegere opponenten 

volgen 

De grote favoriet voor de vacante 

titel is nu ongetwijfeld Evert Wflstra 

de 22-jarige sergeant-sportinstructeur 

sinds enige tfjd woonachtig in Drachten 

en gelegerd in Steenwijk Van de elf na 

gehouden wedstrijden won hij er zes 

Hij is het ook die de beste seizoenprestatie 

tatie leverde nJL 15 meter toch xtJn 

er ook velen die Wilstra nog niet op 

het ereschavot den omdat hij vorig 
jaar tijdens de kampioenschappen niet 

de allure had die men van hem gewend 
was Nerveuze spanningen hebben meer 
kampioenen geveld In dat geval liggen 

er verschillende anderen op de loer om 
hem te overtroeven 

Bijvoorbeeld Henk van der Velde die 

zijn oude vorm weer teruggevonden 
heeft en tweemaal als winnaar dit 

seizoen is gehuldigd En dan Jouke de 

Vries eenmaal winnaar en vaak met 

slechts miniem verschil geklopt Voor 
een verrassing kunnen ook nog zorgen 

George Valkema en Johan Boersma 
Beiden zijn vorig seizoen door blessures 
uitgeschakeld maar hun wedstrijdrit- 

.? 

me toordt iedere week beter en het 

zou eigenlijk geen verbazing wekken 

wanneer ze in de finale zouden komen 

men temeer daar er nu t het eerst 

vijf man in zullen strijden om de titel 

Bij de Junioren is de geweldig sterk 
opererende Rijperkerker Piet Vlieger de 
grote favoriet Met Ane Veenstra uit 
Oudkerk is hij 

Juniores-recordhouder 
geworden met 14 meter Veenstra 
kan daarom ook voor een uitschieter 

zorgen Eerder daartoe in staat achten 

wij Klaas Leistra tut vrouwmiurt en 

in mindere mate Hielke de Boer uit 

Bergum De ietwat mysterieuze Douwe 

we Bult uit Bakhuizen blijft het grote 

vraagteken De kampioen van 1972 

heeft dit jaar nog geen eerste prijs 

gewonnen maar finishte wel vaak 

als tweede of derde Zijn beste prestaties 

ties bewaart hij in de regel voor Winsum 

sum bovendien is hij verzekerd van de 

eindronde door het vorige kampioenschap 

schap Ook daar dus spanning te over 

Bij de dames lijkt de titel weer terecht 
te zullen komen bij Jikke de Vries-de 

Jong uit Hoogeveen De oud-Idskenhuister 

huister boerendochter is nog even sterk 

als vorig jaar zodat er weinig hoop 
zal zijn voor zus Janny en Klaske Rosier 

sier 

Ook in de andere groepen zal er hard 

voor de prijzen worden geknokt In de 

jongste groep komen liefst tien knapen 
van elf tot veertien jaar in actie 

waarbij veel talent aanwezig is De 
veertienjarige Cathrinus Hoekstra uit 

Oudkerk kan zich plaatsen voor het 

junior es-kampioenschap en dan tonen 

hoe geweldig goed hij klimt De dertien 

tien B-klassers verschillen onderling 
ook weinig Dit geldt niet voor de 

A-klasse waarin enkelen zich bij 
verrassing 

rassing ook weieens voor de grote 
finale zouden kunnen plaatsen 

Wij achten mannen als Pieter Bult 
Anne Piekstra Jannes Bakker daartoe 
in staat Bij de seniores wint Harm 
Kappe op slof jes en zal proberen eindelijk 
lijk de voor hem magische 13 metergrens 

grens te passeren 


