
Maar ook de prestaties van Cathrinus 

nus en Rimmer waren van een uit’ 

zonderlijk goed gehalte Cathrinus 
vorig jaar juniorenkampioen en winnaar 

naar van de Sulveren Pols schitterde 
in een alles-of-niets-sprong met niei 
minder dan 17 meter Hij is daarmee 

mee tot nu toe de enige Friese Ijeppei 
die dit seizoen de zeventien metergrens 

grens passeerde Rimmer de kleine 
klimmer verraste vriend en vijand 
met een afstand van 16 een verbetering 

tering van zijn persoonlijke record 
met niet minder dan 68 centimeter 

Aldus werd Winsum een gedenkwaardige 

denkwaardige ljepdag In negatieve zin 

leppers Op een enkele uitzondering na 
beleefden die een volslagen off-day 
Klaas Leystra de leider van het klassement 

ment en momenteel in goede vorm jging 
twee keer te water en verspeelde daarmee 
mee alle kansen Eenzelfde lot was 
Renze Wolters beschoren Rendert Rosier 

sier de seniorenkampioen van ’78 en ’79 

kon al evenmin imponeren (15 en de 
gebroeders Douwe en Pieter Bult kwamen 

men in het spel ook niet voor 

Wie overbleven waren twee niet als 
favoriet gedoodverfde lieppers te weten 

ten Siebe Tjalma en Johannes van der 
Werf 

Zij 
hadden het deze dag toevallig 

helemaal op de heupen In de Topklassestrijd 

sestrijd zegevierde Siebe momenteel 
negende in het algemeen klassement 
met een goede sprong van 16 Judoleraar 

raar Johannes van der Werf pas op een 
veertiende plaats in het algemeen klasvoor 

voor de tweede plaats Cathrinus Hoekstra 
stra hoefde zich in de klassestrijd niet 
te forceren Als winnaar van de sulveren 

ren pols van yori was hit al zeker 
tvan de kampioensronde Zijn 16 was 
niettemin goed voor de derde prijs 

Doordat zowel Rendert Rosier als 
Cathrinus Hoekstra bij voorbaat verzekerd 

zekerd waren van de kam 
’ 

beste prestatie ook overgaan naar de 
finale En die vijfde man kwam niet uit 

ine Veenstra uit Oudkerk vier 
jaar geleden juniorenkampioen in Winsum 

sum maar sindsdien wat achterop geraakt 
raakt Zaterdag vlamde Anne op het 
juiste moment en dat resulteerde in 
16 In de eindronde riskeerde hij te 

in de Sint Jabik 

In 
’ 

tegenstelling tot de Topklassers 
presteerden de jongens en junioren verrassend 
rassend sterk A-junior Bjiense Wolters 
presenteerde zich als regelrechte kandivoor 

voor de verste sprong Hij stond lange 
tijd aan de leiding met 16 met Rimmer 

mer Abma als goede tweede (16 en 
de laatste weken in prima vorm stekende 

kende Johan Oldewarris uit Grijpskerk 
als derde (15 

Minstens zo opvallend goed presteerden 

teerden de jongens zowel in de groep 
tot en met 13 jaar als in de groep 14 

en 15 jaar In de jongste afdeling 
kwalificeerde Erik Vel tin *  uit Mak 

CATHRINVS HOEKSTRA 
. . .  geconcentreerd in actie tijdens zijn 

kampioenssprong Met een voortreffelijke 

lijke afstavmvan 17 ris hij tot dusver 
de enige Ijepper in Friesland die de 

zeventien metergrens passeerde 


