
Rumoer rond selectie voor Friese 

ljepkampioenschappen in Winsum 
WINSUM - Aan de Friese 

kampioenschappen fierljeppen 
die zaterdag in Winsum worden 
gehouden nemen voorlopig 82 

ljeppers deel Voorlopig omdat 
onder enkele ljeppers enige ontstemming 

stemming heerst over de selectieprocedure 

tieprocedure voor dit grote gebeuren 

beuren Het Fries Ljeppersboun 
is dit jaar uitgegaan van het 

criterium dat de deelnemers 
tenminste zeven wedstrijden 
moeten hebben gesprongen Dat 
is minder dan de helft van het 

aantal wat al afgewerkt is 

Door die selectie vielen in de Topklasse 

klasse Rienk van Gorkum Roei Bok- "? 

ke Span en Dick Maurits af Van 
Gorkum raakte al vroeg in het seizoen 

langdurig geblesseerd Span sprong 
slechts een drietal wedstrijden vanwege 

wege drukke werkzaamheden op zijn 

boerderij en een plotselinge voorliefde 

de voor het touwtrekken terwijl Dick 

Maurits door vakantie en wachtlopen 

in militaire dienst vijf weken uit de 

roulatie was 

Op die selectieprocedure is van de 

kant van Riemer Wolters vooral kritiek 

tiek gekomen en de ljepper uit Surhuizum 

huizum kondigde aan dat hij geen 

belang meer bij deelname haa Wolters 

ters heeft intussen wel een invitatie 
van het Ljeppersboun ontvangen 

Er wordt in Winsum weer op drie 

schansen gesprongen om de Friese 

titels Bij de topklassers is Wilstra 

favoriet al kunnen uitschieters van 

bijvoorbeeld Klaas Leystra en Jouke 
de Vries voor de nodige spanning zorgen 

gen Bij de junioren maakt vooral 
Gelf de Boer de laatste weken indruk 
maar daar staat de toch grote regelmaat 

maat van Cathrinus Hoekstra tegenover 

over Harry de Vries is een gevaarlijke 

ke outsider 

Bij de jongens 14-15 jaar lijkt Bienze 

ze Wolters zeker na zijn kracnttoer in 
Vrouwenparochie de uitgesproken 
favoriet Jan Braaksma en Rimmer 
Abma zijn de jongens die waarschijnlijk 
lijk de overige ereplaatsen gaan inne- innemen 

men Bij de jongste jeugd is Jan Ykema 

ma favoriet voor de titel De strijd bij 
de dames lijkt ongemeen spannend te 

worden De prestaties van Klaske 
Rosier Jellie Hofstra en Tineke Vlieger 

ger liggen erg dicht bijelkaar terwijl 
Hinke Vlieger nog wel eens roet in 

het eten kan gooien De deelnemerslijst 

lijst ziet er als volgt uit 

Jongens 13 jaar Joute Jousma (Oosterzee 
Jan Ykema (Harlingen Rein Douwe Feenstra 

(Vrouwbuurt Jan Knol (Bolsward Pieter 

Huistra (Drachten Andries Hofman (Surhuizum 

zum Erik Velting (Bolsward Robert van der 

Wal (Bergum en Eddy Burghout (Zwaagwesteinde 
einde Jongens 14 en 15 jaar Bienze Wolters 
(Rijperkerk Jan Braaksma (Vrouwbuurt He 
Hofman (Surhuizum Rimmer Abma (Ulst 
Andries Leystra (Vrouwbuurt Sjouke Feenstra 
(Vrouwbuurt Rients Dijkstra (Vrouwbuurt 
Pieter Yntema (Workum Hylke Scherjon 
(Noordbergum John Burghout (Zwaagwesteinde 

einde en Jeen de Boer (Wanswerd 
Junioren Cathrinus Hoekstra (Oudkerk 

Harry de Vries (Terkaple Gelf de Boer (Wanswerd 

werd Renze Wolters (Rijperkerk Theo de 

Boer (Bakhuizen Klaas Keizer (Buitenpost 
Gerrit Hoekstra (Rijperkerk Petrus de Vreeze 
(Bakhuizen John Bos (Zuid Scharwoude en 

Freerk Leistra (Grouw C-klassc Sjoerd Hui- Huitema 

tema (Heidenschap Hessel Idzinga (Sneek 

Joop Miedema (Heidenschap Jan Altenburg 
(Roodhuis Wietse de Jager (Veenwoudsterwal 

wal Michiel Galama (Heidenschap Tjalling 
Oegema (Molenend Henk Oosterhof (Biddinghuizen 
huizen Arnold ten Haar (Leeuwarden Joop de 
Vries (Surhuizum Jan Kazimier (Buitenpost 
Folkert Hettinga (Bolsward H«nk Miedema 
(Heidenschap Ynse Leenstra (Oppenhuizen en 
Willem Kobus (Garijp B-klasse Germ Brouwer 

wer (Munnikeburen Evert Deelsira (Rottevalle 
le Auke Postma (Leeuwarden Piet Jousma 
(Oosterzee Willem de Vreeze (Qppenhuizen 
Jippe Tinga (Winsum Wiebe Idema (Veenwoudsterwal 

woudsterwal en Jan Twijnstra (Waaxens A- 

klasso Johan Velting (Bolsward Pier Tjaada 

(Heidenschap Siebe Tjalma (Heidenschap 
Fouke de Vries (Heidenschap Anne Piekstra 
(Zuidhorn Jacob Bocrsma (Balk Eelke Seherjon 

jon (Noordbergum Gerard Engel (Oudkarspel 
Jan Mclchers (Workum Jan Alema (Leeuwarden 
den en Georg Valkema (Stiens Topklasse 
Evert Wilstra (Hallum Joukr de Vries (Drachten 

ten Riemer Wolters (Surhuizum Klaas Leystra 

stra (Vrouwbuurt Douwc en Pietcr Bult (Bakhuizen 

huizen Johannes van der Werff (Warns Anne 
Vecnstra (Oudkerk en Renden Hosier (Leeuwarden 

warden Dames Klaske Rosier (Dronrijp 
T Vlieger (Rijperkerk Ijinke Vlieger 
(Rijperkerk Fokje Kip (Joure Jullie Hofstra 
(Augustinusga Janke Holthuis (Augustinusga 

ga Nynke Galama (Burgwerd Geertje en Tine 
Twijnstra (Waaxens 


