
Gerhard Vlieger 

Friese titel 
bij vrouwen verrassend naar Ettie Spriºnsma 

WINSUM � 
Hij verbeterde al een paar keer het Fries record maar nog 

nooit slaagde Gerhard Vlieger erin om een provinciaal kampioenschap naar 
rich toe te trekken Zaterdag in Winsnm lokte het dan eindelijk Biet een 

uitstekende sprong van 17 eiste hij de kampioenskrans Øn de vorig 
begeerde 

de Solveren Fob voor rich op De 23-jarige bouwvakker uit Veenwoodsterwal 

verdiende daarmee wat hem 
op 

grond van de dit seixoen geleverde prestaties 
ook toekomt Met een gemiddelde afstand van 1735 meter over de in Friesland 

’ 

«den wedstrijden torent hij ver boven de concurrentie uit Een terechte 

pioen derhalve 

Dat feldt Mker ook voor de andere 
drie categorieºn al was de machts- � 

van de lichtvoetige Ettie � "ƒ 
de vrouwen tamelijk 
et een formidabel 

� 

kampioene Tineke Vlieger 
volstrekt kansloos �Ik kin der 

� 

woan net by lachte de 

verlegen 

Dat Rein Douwe Feenstra de Friese 

titel 
bij 

de junioren pakte lan enigszins 

in de lijn der verwachting Diens 16 

was ruimschoots voldoende om de con 

currenten op eerbiedige afstand te houden 

den Van de jongens tot en met 15 jaar 

had Hindrik Buma uit It Heidenskip de 
zenuwen het best in bedwang en dat re 
sulteerde in de Friese jongenstitel 

Dit 27ste Fries kampioenschap 
fierljeppen 

ljeppen kende over het algemeen een 

uitermate spannend 
verloop 

en ofschoon 

schoon er geen records werden gebro- 
1 

en viel er voor het duizendkc 
’ 

liek toch genoeg te genieten 

I de finale bij de mannen de vijf beste 
|  Topklassen van dit moment op de �bar- 

�barmoeilijkheden 

moeilijkheden �Ik hew vorig jaar een 
enorme progressie maakt en die het zich 

nou deursetten Dat bliekt wel uut et 

goeie seizoen dat ik draai aldus Rein 
Douwe die in Buitenpost een persoonlijk 

lijk record van 17 meter sprong en dit 

seizoen al drie keer in een Kampioensronde 

ronde opdook 

Zijn grootste rivaal was op papier Jan 

Yntema maar de Workumer heeft de 

afgelopen weken niet kunnen trainen in 

verband met een scheur tussen de tenen 
Jan sneuvelde dan ook in de voorronde 
Daarna was het voor Rein Douwe Feenstra 

stra geen echt groot probleem om de 

overgebleven concurrenten Rein Ketelaar 

laar Cor Buma Johannes Idema en Jan 

Knol op afstand te houden 
� "	 "	 al in de 

voorronde beslist Daarin noteerde Hendrik 

drik Buma 13 en dat was voor de rest 

veel te veel �Dit wie wol in ferrassing 
foar my 

Hjir hie’k net op rekkene Ik 

hie tocht dat Eddie Boersma it wurde 
soe want dy koe dit seizoen mear as 

my reageerde de zestienjarige kampioen 

pioen tamelijk verbouwereerd 

te plus de verrassend goed ljeppende A- 
klasser Sjouke Feenstra 

Hun probleem in de kampioensronde 
was niet gering ze moesten namelijk 
proberen om de 17 die Gerhard Vlieger 

ger in z’n eerste de beste sprong in Winsum 

sum had neergezet te verbeteren Zowel 
en van 1980 

Cathrinus Hoekstra als Johan Oldewarris 

ris Bjiense Wolters drievoudig juniorenkampioen 

renkampioen Rimmer Abma en Sjouke 
Feenstra waagden werkelijk alles maar 
ze kwamen niet in de buurt van de Fries 
recordhouder 

,Jk wie in bvtsje bang dat ik de finale 
net helje toe Mar doe’t ik fuortendaalk 
dyl7 
	 

fan my óf DØrnei tieten de oaren t ’e 

senuwen ,  sprak de nieuwe kampioen 

hartstikke moaije finale De sterksten 

ttiene op’e barte Ja it is my no dan emsprong 

sprong Cathrinus my der wol krekt 6f 

De kampioen van vorig jaar 
Cathrinus 

nus Hoekstra die in 1977 en 1979 ook al 

juniorenkampioen was wist zich vantevoren 

voren zeker van een finaleplaats hetwas 

was veelbelovend maar zijn drie aanvallen 

vallen op die schitterende 17 van 

Gerhard Vlieger bleken te veel voor 
hem �Gerhard is gewoan de beste stelde 

de Cathrinus dan ook zonder schroom 
vast 

Ook voor de Grijpskerker Johan 
Oldewarris bleek Gerhards afstand te 

veel van het goede al kwam hij van alle 

finalisten nog het dichtst in de buurt 
Johan die ook een getalenteerd voetballer 

ler is kwam tot 17 04 Hij was daarmee 

de zeventien metergrens kwam en hij 

mag zich dan ook een waardig reservekampioen 

kampioen noemen 

�Et waar mien laatste kaans op een 

kraans dichtte juniorenkampioen Rein 

Douwe Feenstra lachend in onvervalst 
Bildts De 20-jarige student aan de ana- 

1 ietnnwhnni honiiHn rlia Irane ynnAar 

Gerhard Vlieger in het Friese vlagtopje van de pols op voeg naar 17 goed voor 
de Friese titel 


