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Friese titels

achter

haar naam staan Geheel volgens
de verwachtingen veroverde Tineke
Vlieger zaterdag haar zesde Friese
Evenals
fierljepkampioenschap
voorgaande jaren was ze weer oppermachtig
machtig van concurrentie was btina
geen sprake meer Ondanks het feit
dat ze al kampioene was wist ze toch
nog een afstand te realiseren van
13
meter waardoor ze niet eens zo
heel ver verwijderd bleef van haar eigen
meter
gen nationale record dat op 14
ter

vochten Sjoerdje Smeding en Ada Valkema
kema om de tweede prijs Het is vaak
stuivertje wisselen tussen die twee met
doorgaans vrij kleine verschillen Nu
was het Sjoerdje Smedinj
de tweestrijd won

ter staat

Dat gebrek
aan concurrentie benvloedt
vloedt de prestaties van de vierdejaars
MAVO-scholiere uit Rijpei kerk nog wel
eens op nadelige wijze Giest net altiten
like

konsintreard nei

de

wedstriden

ta

omt men wit dat men dochs hast net
ferlieze kin It is wol in neidiel dat der
sa’n bytsje konkurrinsje is
vindt Tineke
ke Vlieger
Doorgaans heeft ze weinig
last van wedstrijdzenuwen
maar voor
het evenement in Winsum ligt dat toch
weer een tikkeltje anders Ik gean hjir
hast
altiten
wol yn’e snuwen
hinne
want dan begiint men te tinken miskien
kin it ek noch wol ris mis gean
het kampioenschap zou prolongeren
was na haar tweede sprong in de
voorronden al een vaststaand feit Toen
Ijepte ze zich naar een keurige 13
en

Dat
geren

ze

aangezien

de

andere deelneemsters

al

lang blij ziin wanneer de twaalfnietergrens
grens wordt overschreden had Tineke
Vlieger ook alvast wel anderhalf uur
eerder de prijs in ontvangst kunnen nemen

men
De animo voor het fierljeppen is wel
eens een beetje tanende geweest geeft ze
toe Dat
wie dan yn it winterskoft dan
doch ik der neat oan en doe haw ik wol
ris tocht fan
ik hald der mar mei op
mar
as de wedstriden der wer
oankamen
krijje ik der dochs
altiten wer noch»
’
oan
Het begint steeds meer op een
strijd met haarzelf te lijken tijdens de
vierde sprong deed ze nog een poging om
de 13
te verbeteren maar nam te veel
risico en klapte alsnog in het water

Tineke Vlieger richt zich nu op prolongatie
longatie van de nationale titel Ver in de
schaduw van het meisje uit Rijperkerk
De overmacht

van

Tineke

Vlieger was
weer

zoals de laatste jaren gebruikelijk

groot

