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WINSUM Hij verbeterde al een paar keer het Fries record maar nog verdiende daarmee wat hem op grond van de dit seixoen geleverde prestaties
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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
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finalisten nog het dichtst in de buurt
Johan die ook een getalenteerdvoetballer
ler is kwam tot 17 04 Hij was daarmee

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

barmoeilijkheden

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

hartstikke moaije finale De sterksten
ttiene op’e barte Ja it is my no dan emsprong

sprong Cathrinus my der wol krekt

6f

op

papier Jan

maar de Workumer heeft de
afgelopen weken niet kunnen trainen in
verband met een scheur tussen de tenen
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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

en van 1980
was veelbelovend maar zijn drie aanvallen
Cathrinus Hoekstra als Johan Oldewarris vallen op die schitterende 17
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