
Formidabel Nederlands record van Tineke Vlieger 12 meter 

Hindert Rosier Fries 

WINSUM - Het venijn zat hem bij de Friese fierljepkampioenschappen in Winsum in de 

^rwijderd bleef sprong dat record volledig �aan flarden Met 12 meter werd ze kampi- 
0ne maar liefst een verbetering van dat Nederlands record met 62 centimeter Om nog eens 
$  bewijzen dat de Friese dames liepperstop een klasse apart is ging daarna Jellie Hofstra uit 
Üugustinusga ook nog eens over het oude Nederlandse record heen Haar 12 was 22 centimeter 

meter beter dan het oude record maar bleef ook precies veertig centimeter achter bij Tineke 
Vliegers kampioenssprong 
t De dames compenseerden op deze manier duidelijk wat de heren topf 

f 
in Winsum heten zitten Werd Klaas Leystra vorig jaar nog kampistn 

stn met een fraaie afstand van 17 meter de kampioen van 1978 Hindert 
g bleef daar maar liefst ØØn meter en 29 centimeter op achter Een 
sprong van 15 meter was voor de 28-jarige Dronrijper genoeg om kampiegn 
egn te worden en dat is een duidelijke aanwijzing voor de malaise waarin het 
iglioren fierljeppen momenteel verkeert 

i 
waren echter de prestaties 

ties van de ..kampioenen van de toekomst 

komst de junioren en de jongens 
Misschien toch wel enigszins verrasnd 

nd kampioen bij de junioren werd 
Bjinse Wolters Hij landde op 15 

rtj-ter al in zijn tweede sprong Hij 
«rbeterde daarmee niet alleen zijn 
tgrsoonlijk record (15 meter maar 
mIc de beste sprong ooit door een junior 
ii Winsum gesprongen De Rijper- 

(eerfcster bleef daarmee ook Harry de 
(Sfies uit Terkaple voor gezien zijn 
wiestaties in het voorseizoen een geiŁodverfd 

iŁodverfd kampioen die nu met 15 

toeter met een tweede plaats genoegen 
moest nemen 

Rimmer Abma uit Ulst kan een historische 

torische kampioen genoemd worden 
Voor de eerste keer in de geschiedenis 

ook al een verbetering van zijn beste 
persoonlijke prestatie tot nu toe werd 
Rimmer kampioen met een halve meter 
voorsprong op Jan Ykema uit Harlingen 
gen 

De topklassers lieten het in Winsum 
duidelijk zitten Geen van de toppers 
kwam over de zestien meter waarmee 
dŁ tendens van de laatste wedstrijden 
(Vrouwenparochie en Terkaple zich 
voortzette Al in de zesde sprong in de 
topklasse bereikte Rindert Rosier zijn 
naar later zou blijken winnende 
sprong Op dat moment leek de 15 

meter echter nog slechts een afstand die 
stimulerend op de overige topklassers 

met 15 Rosiers prestatie in de eerste 
sprongenserie al enigszins en het 
wachten was op de klappers in de 
tweede serie Het geweld bleef echter 
uit Ane Veenstra Klaas Leystra die 
zich dankzij het kampioenschap van 
1977 al verzekerd wist van een finaleplaats 

plaats en Eelke Scherjon gingen te water 
ter Van het resterende zevental ljeppers 
pers bleven maar liefst vijf onder de 15 

meter variºrend van 11 meter tot 

14 meter Alleen Riemer Wolters met 
15 meter en opnieuw Rindert Rosier 
met 15 meter kwamen tot aanvaardbare 

vaardbare prestaties 

Vijf topklassers schoven derhalve 
door naar de finale terwijl Dik Maurits 
uit de A-klasse met 15 eveneens een 
plaatsje in de finaleronde wist te behalen 
len Het tiental finalesprongen was 
opnieuw ronduit teleurstellend Slechts 
vier keer werd verder dan 15 meter gesprongen 
sprongen terwijl alleen Klaas Leystra 

nog enigszins in de buurt van Rindert 
Rosier wist te komen Met de laatste 

sprong bij de topklassers een sprong 
die door de consternatie rond het Nederlands 

derlands record van Tineke Vlieger 
zeker vijf minuten moest worden uitgesteld 
steld kwam Klaas .Leystra tof 15 
�Het zat er in merkte hij op maar de 
algehele malaise kon de onttroonde 
kampioen ok niet doorbreken 

In de kampioensronde bij de heren 
ontbraken overigens een aantal cracks 
De gebroeders Bult bijvoorbeeld die 

zaterdagmiddag werkelijk nergens 
waren Pieter Bult kwam in feite nog 
het best uit de verf met een 15 meter 
en een tweede sprong van 14 meter 
Broer Douwe woensdagavond nog triomfator 

omfator in Akmarijp had een volkomen 
off-day 13 en 12 meter Misschien 
tien jaar geleden nog goed voor een ereplaats 

plaats nu niet eens meer voldoende om 
bij bijvoorbeeld de jongens 14 en 15 

jaar te zegevieren 

Een bijzonder enerverende wedstrijd 
werd het bij de dames Favoriete Tineke 
ke Vlieger keek na de eerste serie 
sprongen nog tegen een achterstand 
aan Nienke Galama leidde toen met 
11 tegen 11 In de tweede serie 
sprongen ontvouwde zich een mooi gevecht 
vecht Jellie Hofstra opende de strijd 
door 12 meter te springen Een 
sprong overigens die op dat moment al 
goed had kunnen zijn voor een Nederlands 

lands record ware het niet dat de 
kampioene van het vorig jaar achterover 

ver viel bij de landing �Anders was het 
zeker 12 meter geweest werd door 
een van de opmeters ter verduidelijking 

king geschreeuwd Het antwoord van 
Tineke Vlieger was duidelijk 12 
meter en vier centimeter verwijderd 
van het Nederlands record Dit duo 
schoof door naar de finaleronde samen 
met Nienke Galama met een beste 

sprong van 11 meter 

In de eerste finale-sprongenserie 
opende Nienke Galama met 11 

Tineke Vlieger bereikte 12 meter 
en Jellie Hofstra ging te water Deze 
sprong van Jellie Hofstra werd 
evenwel geannuleerd omdat het 
toeval zich voordeed dat het touw 
dat sinds de wedstrijd in Vrouwenparochie 

parochie aan de polsstok van de 
middelste schans is bevestigd Jellie 
Hofstra’s sprong verhinderde Het 
touw was vast geschoten en trok de 
polsstok terug Haar eerste sprong 
mocht over maar opnieuw belandde 
ze in het water In de tweede serie 
schakelde Nienke Galama zich zelf 
definitief uit met een matige 11 

Tineke Vlieger sprong vervolgens tot 
groot enthousiasme van iedereen 
haar Nederlands record waarna 
Jellie Hofstra besloot met haar eveneens 
eens fraaie 12 

Prima gesprongen werd er bij de junioren 

nioren Harry de Vries leidde na de 
eerste serie met 15 meter Met zijn 
tweede sprong ging Bjinse Wolters daar 
duidelijk overheen 15 terwijl Harry 
de Vries met zijn tweede sprong te water 
ter ging Dit duo met de nummer drie 
Jan Burghout met een beste sprong van 
15 meter en de kampioen van 1977 
Catrinus Hoekstra ging over naar de 
eindstrijd In de finale bleven nieuwe 
topprestaties uit Oud-kampioen Catrinus 
rinus Hoekstra kwam nog het verst met 

zijn 15 hetgeen uiteindelijk nog een 
derde plaats opleverde Harry de Vries 
bleef met zijn 15 en een tewaterlating 

ting ook duidelijk achter Pe nieuwe 
kampioen kwam in de finaleronde 
slechts tot 14 en 11 maar wel met 
de 15 meter als veilige gedachte in 
het achterhoofd 

Bij de jongens was Rimmer Abma 
een klasse apart Hij sprong al in de 
voorronde zijn winnende 14 meter en 
ging met een straatlengte voorsprong 
op Peter Houwer (13 en Jan Ykema 
(12 de finale in Bij dat finalespringen 

springen kwam Jan Ykema nog het 
verst met 14 terwijl Rimmer Abma 
zelf 13 en 13 sprong Peter Houwer 
bleef ver op dit duo achter 12 en 
10 

De uitslagen Jongens tot en met 13 jaar 1 

Jan Yntema Workum 12 2 Frits Braaksma 
Vrouwbuurt 12 3 Eddy Burghout Zwaagwesteinde 
einde 1193 Jongens 14 en 15 jaar 1 Rimmer 
Abma Ijlst 14 2 Peter Houwer Bolsward 
13 3 Jan Ykema Harlingen 12 Junioren 1 

Bjinse Wolters Rijperkerk 15 2 Harry de 
Vries Terkaple 15 3 Jan Burghout Zwaagwesteinde 

westeinde 15 Dames 1 Tineke Vlieger Rijperkerk 
perkerk 12 2 Jellie Hofstra Augustinusga 
12 3 Nienke Galama 11 C-klasse 1 Henk 
Oosterhof Biddinghuizen 14 2 Arnold ter 
Haar Leeuwarden 13 3 Folkert Hettinga 
Bolsward 13 B-klasse 1 Jan Twijnstra 
Waaxens 14 2 Hessel Idzinga Sneek 14 3 

Michiel Galama Heidenschap 14 A-klasse 1 

Durk Maurits Oudekerk 15 2 Fouke de Vries 
Heidenschap 15 3 Gerard Engel Oudkarspel 
15 Topklasse 1 Rindert Rosier Dronrijp 
15 2 Eelke Scherjon Noordbergum 15 3 

Reiemer Wolters Surhuizum 15 

Ttnefce Vlieger meet de afstand tot de 
stok voor haar nieuwe Nederlands recordsprong 

cordsprong van 12 meter 

Een overzicht van de kampioenschappen in Winsum Op de achtergrond is het score-bord met nummer 25 te zien en de 

sprong van 15 meter de winnende sprong van Rindert Rosier bij de heren 


