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Cathrinus Hoekstra

-

uit

Jelly

de dames
uit Augustinusga
bij
de junioren en Klaas Leijstra uit

Hofstra

Oudkerk

bij

het fierljeppen
eenvoudige opgave worden want alle drie hebben dit seizoen grote concurrentie
currentie Ongetwijfeld gaan de vele toeschouwers op de tribunes rond de
Sint Japik spannende uren tegemoet En ook zal er in Winsum wel weer
de nodige sensatie te beleven zijn Dat mist vrijwel nooit

Friese

kampioenschappen

’

bij

Kunnen
iiense .woiiers
verder
Renze Wolters Martin de Ridder en Jan
Braaksma misschien voor een uitschieter
ter zorgen Je weet het maar nooit De
juniorenklasse is uitstekend bezet
en

Topklassers winnen de
broeders Pieter en Douwe Bult uit
Bakhuizen dit jaar de meeste prijzen
maar dat wil nog niet zeggen dat ze
automatisch de grootste kanshebbers
ook
hebbers zijn
Regelmatig komen er
deze zomer verrassingen voor en de
kans lijkt groot dat de spanning er
het einde van het kamploensspringen
tot
springen in blijft
De broers Bult
hebben elkaar dit seizoen geregeld in
en ze
het leidersshirt afgewisseld
zullen ook zaterdag beslist weer een
gooi naar de titel die zo fel begeerd
wordt doen

dan is zij
terdag het geluk wat mee
toch wel de grote favoriete maar bij
het fierljeppen heb je nu eenmaal maar
twee kansen en die moeten worden gegrepen
grepen om je voor de finale te plaatsen

Of het lukt is heel moeilijk te zegeen
Klaas Leijstra Johannes van der Werf
jaar
goed
draaiende Eelke
dit
de
Scherjon en ook Rendert Rosier zullen
de Bult-brothers niets toegeven en er
kan in deze categorie een spannende

kleine Tineke dit jaar (ze
is de
beslist
stevig in het klassement
de beste en als de vorm er zaterdag is
titelhoudster
kan
Jelly Hofstra een
nieuw kampioenschap wel vergeten

Bij

strijd

de

om

gebroeders

de

titel

worden verwacht

Toch
leidt

Zusje Hinke Vlieger dit jaar ook bij
besten is geblesseerd en springt niet
mee en als derde gegadigde al is net in
een outsidersrol moet rekening worden
gehouden met Nynke Galama Bij de
jongens tot en met 13 jaar en de jongens
de

Nog spannender lijkt het te eaan
junioren Cathrinus
de
worden
bij
Hoekstra uit Qudkerk krijgt steeds
meer concurrentie en in deze klasse
vaak uitstekende resultaten
worden
voor"eleverd
waarbij het zelfs wel
dat een junior de Topklassers
_ omt
voor blijft Harry de Vries heeft momenteel
menteel de leiding in het klassement
voor Hoekstra en dit tweetal is favoriet
riet maar er moet ook ernstig rekening
worden gehouden met Geit de Boer
(Wanswerd die geleidelijk terugkomt
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titel in het geding En verder komen
men de C-klassers de B-klassers en de
A-klassers in actie Al met al een druk
programma dat de ongetwijfeld talrijke
toeschouwers
goed
weer
een
(bij
mooie dag belooft

geen

