
Wilstra verdedigt in 

Winsum provinciale 

titel fierljeppen 

WIXSUM � Voor de twintigste maal vindt zaterdagmiddag in Winsum 

het Friese kampioenschap lierljeppen plaats Afgaande op voorgaande jaren 

en de veertien voorwrdstrijden zullen duizenden liefhebbers van deze zo 

aantrekkelijke sport de gezellige en vooral sfeervolle arena omzomen Vanaf 

de extra hooggeplaatste tribunes hebben de toeschouwers een traai overzicht 

zicht van al datgene wat door de dit jaar 80 deelnemers wordt ge- 

� 

De commissie in Winsum is uitermate 

te ingenomen met twee belangrijke 

verbeteringen Nu de riolering in Winsum 

sum vorig jaar is voltooid zal het water 

heel wat schoner zijn maar vooral de 

bodemverbetering met behulp van o 

hoogovenslakken en zand zal het springen 

gen zeer ten goede komen Wat de 

wedstrijd zelf betreft zal de strijd om 

de drie titels spannender zijn dan ooit 

tevoren 

Evert Wilstra die bij de heren zijn 

titel verdedigt heeft dit jaar minder 
sterk gedomineerd Vooral Rienk van 

Gorkum die in Vrouwbuurt de beste 

seizoenprestatie (16 m leverde kan 

een geducht concurrent zijn Evenals 

trouwens Piet Vlieger die in grootse 

vorm verkeert Verder zijn Fries recordhouder 

cordhouder Jouke de Vries die in Winsum 

sum altijd goed voor de dag komt en 

Roei Bokke Span die ook steeds beter 

gaat draaien namen die in de gaten 

gehouden moeten worden Ook Rendert 

Rosier in topvorm kan nog voor een 

verrassing zorgen 

Bij de junioren liefst vijf kandidaten 

ten allen van grote klasse Dik Maurits 

na enkele jaren afwezigheid nu zeer 

sterk terug en Klaas Leistra vorig jaar 

uitgeschakeld door beenbreuk lijken 

toch net iets sterker dan de lichtvoetige 

Harry de Vries Nederlands jongenskampioen 

kampioen Cathrinus Hoekstra en de 

ietwat wispelturige Ane Veenstra Allen 

len hebben reeds meer dan 15 m 

gesprongen en vormen op de afdelingswedstrijden 

wedstrijden een voortdurende bedreiging 

ging voor de topklasse 

Bij de dames waar het allemaal iets 

minder spektaculair toegaat kan de 

elfjarige Tineke Vlieger haar titel wellicht 

licht prolongeren hetgeen dan opnieuw 
de nodige sensatie zou opleveren De 

beide meisjes uit Augustinusga n 

Janke Holthuis en Jellie Hofstra en de 

voor de tiende maal optredende Klaaske 

ke Rosica bezitten echter minstens 

evenveel kwaliteit zodat ook hier da 

nodige spanning is te verwachten Op 
de deelnemerslijst verder tal van bekende 

kende namen zoals Watte Abma 
juist een man van het eerste uur die 

als oudste deelnemer (49 nog steeds 

meedraait in de B-klasse Precies veertig 

tig jaar jonger is de jongste deelnemer 
de blonde Andries Hofman uit Sur- 

ƒhuisterveen 

Niet aanwezig zijn o Fouke de 

Vries Heidenschap die in Vrouwbuurt 
zich blesseerde en Tineke Twijnstra uit 

Waaxens die enige weken geleden 

door een auto werd aangereden en 

daarbij een zware hersenschudding opliep 

liep De wedstrijd die per traditie door 

de heer Sjoerd Span wordt geopend 
zal worden geleid door wedstrijdleiders 

de heren S Hoekstra en J Wijnia en 

van commentaar worden voorzien door 

de heer S K van den Akker Direkt na 

afloop worden de kampioensereprijzen 
uitgereikt door een vertegenwoordiger 
van Gedeputeerde Staten ’s Avonds is 

er nog een instuif voor alle leden 

kampioenen en bestuur in cafØ �D«P 

Viersprong te Giekerk 

EVERT WILSTRA 
in Winsum vele belagers 


