
Fries kampioenschap 

fierljeppen laatste 

keer in Baar der adeel 
LEEUWARDEN - Aan de Friese f ierljepkampioenschappen die 

>el overeenkomstig de traditie in Wmsum worden gehouden 

zullen morgen in totaa 

emeente Baarderadeel 

nieuwe gemeente Littensera 

Vooralsnog lijken de Friese 
kampioenschappen 

pioenschappen onlosmakelijk aan 

Winsnm te lUn verbonden al klinken 

ken er hier en daar al wel stemmen 

op aan die vanielf sprekendheid een 

eind te maken Sommige clubbestuurderen 

stuurderen blijken er namelijk 

moeite mee te hebben dat een der 
� 

gehouden waar geen 

j is evenmin als een 

permanente accommodatie 

Anderen daarentegen vinden dat de 

torisch zo aan Winsum zijn verbonden 

dat alleen om die reden ai daarin geen 

verandering moet komen Winsum is 

tenslotte een begrip in Friesland en 

kent een eigen aparte entourage 

Gisteravond zijn de eerste voorbe- 

voorbereidingen 

reidingen getroffen om het zandbed in 
optimale conditie te brengen en in de 

loop van vandaag zullen de drie 

schansen gorden aangelegd Het wedstrijdschema 

strijdschema zal niet afwijken van 

voorgaande jaren hetgeen betekent 

dat alle deelnemers twee keer mogen 
springen behalve de kampioenen van 

vorig jaar die verzekerd zyn van nog 
eens twee pogingen in de finaleronde 

Bij de heren is dat Cathrinus Hoekstra 

stra maar de algemene verwachting is 
dat hij een zware strijd krijgt te 

verduren 

ren met de man die dit jaar het Fries 

record scherper stelde namelijk Gerhard 

hard Vlieger Gerhard die dit jaar al 

acht keer een forse zeventien-metersprong 

sprong afleverde plus nog eens die 
recordsprong 

cordsprong van 18 geldt als torenhoge 

hoge favoriet bij de senioren Serieuze 

outsiders ziln Rimmer Abma en Johan 

Oldewarris die Gerhard dit seizoen er 

elk een keer hebben afgesprongen 

Voor het eerst sinds vele jaren mag 
bij de vrouwen een venijnige kampioensstrijd 

pioensstrijd worden verwacht Kampioene 

pioene Tfneke Vlieger heeft ook nu 

weer de beste papieren maar meisjes 

als Ada Valkema Ettie Spriensma en 

Jetty Bouma vormen zo langzamerhand 

hand een serieuze bedreiging 

De twintigjarige Reine Douwe 
Feenstra is op papier de groot 

didaat voor de juniorentitel 
’ 

per uit Vrouwenparochie kwam i 

seizoen al twee keer in een kamt 

ronde uit waarvan in Buitenpost met 
de prachtige afstand van 17 meter 

Hij zal het meest te verduren hebben 
van Jan Yntema Cor Buma en Erik 

Veiling 

Ofschoon de publieke belangstelling 
voor Winsum de laatste jaren enigszins 
tanende is rekent Bote Miedema de 

grote organisator en regelaar ter plekke 

ke toch op zo’n 1500 a 2000 toeschouwers 

wers Hij weet zich intussen in elk geval 

val verzekerd van de komst van commissaris 

missaris der koningin Hans Wiegel en 
oud-directeur van De Nederlandsche 
Bank dr Jelle Zijlstra 

CATHRINVS HOEKSTRA 
...kampioen 

GERHARD VUEGER 
...favoriet 


