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grote organisator en regelaar ter plekke
ke toch op zo’n 1500 a 2000 toeschouwers
wers Hij weet zich intussen in elk geval
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oud-directeur van De Nederlandsche
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tenslotte een begrip in Friesland en
kent een eigen aparte entourage
Gisteravond zijn de eerste voorbe-

reidingen getroffen om het zandbed in
optimale conditie te brengen en in de
vandaag zullen de drie
loop van
schansen gorden aangelegd Het
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
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Cathrinus Hoekstra
Bij de heren is dat
stra maar de algemene verwachting is
verduren
dat hij een zware strijd krijgt te
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
recordsprong
sprong afleverde plus nog eens die
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van
18
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hoge favoriet bij de senioren Serieuze
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outsiders ziln Rimmer Abma en Johan
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Voor het eerst sinds vele jaren mag
een venijnige kampioensstrijd
de vrouwen
bij
pioensstrijd worden verwacht Kampioene
pioene Tfneke Vlieger heeft ook nu
weer de beste papieren maar meisjes
als Ada Valkema Ettie Spriensma en
langzamerhand
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