
Bienze Wolters 

fraaie zege 

WINSUM - In het �bijprogramma 
van de Friese kampioenschappen in 
Winsum won Rimmer Abma uit IJlst 

voor de zoveelste keer bij de jongens 
tot en met 13 jaar en hij verbeterde 
twee keer zijn persoonlijke record 
(12 en 12 Het ging hem beter 
af dan zijn vader de veteraan Watte 
Abma die twee keer te water ging in 

de B-klassen en dat is hem naar wij 
menen in Winsum nog nooit eerder 
gebeurd Joute Jousma uit Oosterzee 
werd met 11 meter tweede Ook 
diens vader Piet Jousma kon in de 

B-klasse niet goed manifesteren 
Een keer te water en een keer schuin 
over en slechts 11 meter 

Bij de jongens van 14 en 15 jaar een 

prachtsprong van Bienze Wolters Rijperkerk 

perkerk van 14 meter en hij was 
daarmee duidelijk winnaar en haalde 
de finale bij de junioren Ite Hofman 
uit Surhuizum sprong met 12 een 
persoonlijk record en werd tweede en 
Jan Braaksma Vrouwbuurt werd met 
12 meter derde 

In de C-klasse bij de heren was de 

eerste prijs voor Henk Postma (Veenwoudsterwal 

woudsterwal met 12 meter maar 
hij blesseerde daarbij wel zijn knie 
Harm Kappe uit Wommels jarenlang 
uitkomend bij de veteranen werd keurig 

rig tweede met 12 meter In de B- 

klasse een mooie zege van Teake Bult 
Bakhuizen (13 voor Auke Postma 
Driesum (13 en Patrick Kramer 
Joure (12 

De A-klassers hebben er alles aan 
gedaan om een vertegenwoordiger in de 
finale te krijgen maar het lukte niet 
Toch was Johannes v d Werf uit Bakhuizen 

huizen met 15 meter maar 2 centimeter 

ter verwijderd van de vijfde Topklasser 

ser Rendert Rosier Anne Piekstra 

Zuidhorn de voorzitter van de ,,ljeppers 

pers kwam ook fraai tot 15 meter en 

Johan Dijkman uit Noordbergum werd 
hier derde met 14 meter Jan Melchers 

chers (14 en Siebe Tjalma (14 

bleven verschillende Topklassers nog 
duidelijk voor 

De grote verliezers bij de Topklassers 
waren Riemer Wolters (Surhuizum 
met 14 meter en Rienk van Gorkum 
Tietjerk met 13 meter twee ljeppers 
die tot de grote favorieten werden gerekend 
kend Nationaal kampioen Roei Bokke 
Span kwam met 15 meter maar enkele 
le centimeters te kort voor de finale die 

hij als enige acht keer heeft gewonnen 
George Valkema ook een van de routiniers 

niers haalde 14 Hij was in 1962 

kampioen met 13 ’mter en in 1964 

met 13 meter Span overigens in 1972 

nog met 15 meter Wel een teken dus 
dat er vooruitgang in het fierljeppen 
zit 


