
Duizenden mensen kunnen 
op 

zeer open strijd rekenen 

Fierljepkampioenschappen Winsum met 85 deelnemers 

WINSUM � In Winsum vinden zaterdagmiddag voor de negentiende 
maal de Friese kampioenschappen fierljeppen plaats Van heinde en ver zal 

men weer toestromen om getuige te zijn van het spel met de lange stokken 

Voor het eerst zal er niet alleen met houten stokken worden gesprongen maar 

ook met aluminium Het nut van dit materiaal is op diverse wedstrijden al 
duidelijk aangetoond vooral wat het wedstrijdritme betreft De vele persoonlijke 

lijke records die dit seizoen al zijn gevestigd werden merendeels uitgevoerd 

met dit nieuwe materiaal 

Wat de kansen op de drie titels betreft 

treft zal het spannender worden dan 

ooit Bij de heren kreeg Evert Wilstra 

stra die uitermate sterk startte al 

gauw een blessure en miste daardoor 

een viertal wedstrijden Na zijn herstel 

stel komt zijn grote vorm zij het wat 

traag weer langzaam terug Rienk 

van Gorkum is in optimale vorm en 

vooral dankzij zijn grote kliiricapaciteiten 

teiten een ernstig kandidaat voor de 

titel Titelverdediger Jouke de Vries 

heeft het voordeel dat zijn finaleplaats 

plaats verzekerd is en omdat ook zijn 

vorm groeiende is is een prolongatie 

van de titel zeker mogelijk Mochten 

zij allen falen dan liggen met name 

Henk van der Velde Pieter Bult 

Riemer Wolters en Rendert Rosier op 
de loer 

BH de junioren kan de strijd nog 
spannender worden omdat enerzijds 

kanshebber Klaas Leistra door enkelbreuk 

breuk is uitgeschakeld en anderzijds 

jengdkampioen Cathrinus Hoekstra 

zich nadrukkelijk komt aanmelden 
Piet Vlieger de enige junior die dit 

seizoen de 15 meter haalde Is wellicht 

licht de sterkste maar in TVinsum faalde 

de hij vorig jaar door grote nervositeit 

De evenredige Douwe Bult de wispelturige 

turige Ane Veenstra de jonge Harry 
de Vries en de titelhouder Eelke Scherjon 

jon zij allen kunnen ook zegevieren 

Bij de dames is het vooral de opkamende 

kamende jeugd die zich zal gaan manifesteren 

nifesteren Jaony de Vrieis-de Jong 

komt haar titel niet verdedigen De 

beiide jonge pupillen van Topklasser 

Riemer Volte» n JeJlie Hofstra en 

JanJfae Holthaus die in tegenstelling tot 

vele andere meisjes al een beetje kun- 

~taax klimmen en doorzetster Tjitske 

Bofcema zullen waanschijnlijk te sterk 

blijken voor routómier Klaaske Rosier 

Het optreden van de tienjarige Tineke 
Vliieger zal het publiek ongetwijfeld tot 

groot enthousiasme brengen 

Resumerend kan gesteld wonden dat 

de onderlinge verschillen birj d« diverse 
(roepen zo miniem zijn dat geen zinnig 

nig men bij benadering kan voorspellen 

len wie na afloop de ereprijzen in ontvangst 

vangst zullen mogen nemen Hopelijk 

zullen duizenden Friezen de gang naar 

het sfeervolle Wimsum zaterdagmiddag 
maken om met de ljeppers en ljepsters 

een sportieve hoogtijdag te beleven 
want het fierljeppen leeft in Friesland 
al nooit te voren 

De 85 deelnemen In Winsum zijn Groep i 

Blenze Wolters Jan Braaksma Sibren 
Abma Blmmer Abma Sjouke Feenstra Rogert 

gert Kkhart Andriei Leistra Yte Hofman 
Jouke Jousma Waling de Jong Groep II 

Oer Jellesma Jao Ehart Cathr Hoekstra 
Mao Bidder Renze Wolters Gerard Vlieger 
Groep m TJerk v d Meulen Douw Bult 
Jouke Vlieger Joop Galama Jan Twljnstra 

An» Veenstra Eelke Scherjon Plet Vlieger 
Groep IV (C klasse Jan Faber Jan Roorda 

da Jopi« Miedema Folkert Hettmga Henk 
Venema Sammy Bakker Jan Veenstra 

Groep V (B klasse Michal Galama Foeke 
de Vries Evert Deelstra Hein NWrdsma 
Gerrla ten Wolde Freerk Elzlnga Plet 
Sjaarda Siebe Tjalma Johan Veltlng Hotze 
v Stralen Klaas Bakker Harm de Boer 
Jan Altenburg Fred vd Werf Geert Hosier 
Jetze Valkema Wutte Abma TJalling Oegema 

ma Groep VI (A klasse Teake Bult Germ 
Brouwer Jan Altema Gerrit Seegers Dik 
Züjlstra Jan Melchens Tjeerd de Jong 
Auke Postma Sjirk Fokkens Hielke de 

Boer Joh Dijkman Joh v d Werf Jitte 
Tinga Jacob Bouma Frits Boven Groep Vil 
(topklasse Evert Wilstra Jouke de Vries 
Rendert Hosier Jan Hoekstra Henk vd Velde 

de Boel B Span Pieter Bult Ane Tiekstra 
Kamer Wolters Bienk v Gorkum George 

,? 

Valkem» Groep Vm (dames :  Klaska Ro- 
«ier Nlenhe Galama ïineke Vlieger Tine 
Twijnstra Janice Holthuls Tlneke de Boer 
Fokje Kipt Jelli» Hofstra l Bokma 


