
ƒ kum zich als derde kandidaat voor de 

t 
kampioensronde met een persoonlijk 

i 
recordsprong van maar liefst 13 

Hij bleef daarmee op twee na alle 14- 

,  en 15-jarigen de baas Die twee wa- 
1 ren de dit seizoen constant in een 
’ 

prachtige tweestrijd gewikkelde 
Bram Twijnstra uit Waaxens (nu 
13 ook een persoonlijk record en 

de latere kampioen Jan Yntema uit 

Workum wiens uitstekende afstand 
van 13 (ook al een persoonlijk record 
cord in de kampioensronde niet 

meer zou worden overtroffen 

Dat er in de breedte goed werd 
’esprongen in Winsum mag olijken uit 

ie 23 nieuwe persoonlijke records deze 
zonnige fierljepmiddag gezet 

Na de enigszins teleurstellende verrichtingen 

richtingen van de Topklassers kwam er 

dan toen nog een schitterend spektakel 
in de kampioensronde De spanning 
steeg ten top toen Rimmer Abma in de 

voor hem specifieke stijl in de pols 
klom en 16 afleverde Met alleen 
Cathrinus Hoekstra nog aan bod zou de 
Ulster HTS-student de iraaie wisseltrofee 

fee mee mogen nemen 

�Ik tocht earst dat ik skeef gong Mar 
doe’t ik nei ünderen seach hie’k gau 
troch dat it goed gong Ik kaam hartstikke 

stikke moai oer en de ütsprong wie ek 

goed Doe’t ik delkaam tocht Ik bliksem 

sem sa’n ein Ik wist net wat ik seach 
doe’t de 16 op it boerd kaam Ik bin 

der daalk mar ynsprongen reageerde 
de dolblije zeventien jaar oude Rimmer 
Abma 

Op dat moment stond Cathrinus 
Hoekstra gereed voor diens allerlaatste 

poging Terwijl hij al op de schans 
klaar stond voor de aanloop kwam de 

afstand van Rimmer Abma op de scoreborden 

borden Cathrinus wist wat hem te doen 
stond Onder een zinderende spanning 
deed hij wat het publiek al zo lang deze 

middag had gehoopt hij passeerde de 
zeventien meter-lijn en daarmee alle 

andere livalen Met 1 7 werd hij een ,? 

waardig FfiØs kampioen .^^toMfiffTi 
winnaar ran dØ pols 

"-v 

�Ja foarich jier wie’t ek myn 
lŒstev 

sprong Wol spannend fansels Ik hie 

wol wat mear wedstriidspanning as ge- 

Foto boven Direct na zijn winnende sprong werd kampioen Cathrinus Hoekstra 
in het troebele water van de Sint Jabik geworpen De �daders waren Renden 
Rosier (kampioen van de twee voorgaande jaren en Johan Velting Anne Veenstra 

stra (rechts achter bekijkt het tafereel met zichtbaar genoegen 


