
Gerhard Vlieger superieur 

Fries kampioen fierljeppen 

In schitterende eindstrijd naar 18 meter 

WINSUM - De 24-jarige timmerman Gerhard Vlieger uit Veenwoudsterwal heeft zaterdagmiddag in 

Winsum zijn Fries kampioenschap f ierljeppen bij de mannen weten te prolongeren Dat gebeurde in een 

van de mooiste finales uit de historie van Winsum Gerhard Vlieger werd een waardig en superieur 

kampioen met de geweldige afstand van 18 meter de op ØØn na verste afstand uit zijn loopbaan 

Zijn persoonlijk record staat op 18 meter is op dit moment ØØn man 
die no 
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Benscho 
dabele afstand van 18 meter Hiermee verbeterde Aart t 

naai record dat op 18 meter stond dus met liefst negentien centimeter 

Tot Winsum ontbeerde Friesland 
dit seizoen nog 

achttienmeter-sprongen 

gen In Leeuwarden was Catharinus 
Hoekstra er met 17 meter heel 

dicht bij Gerhard Vliegers beste 

sprong was dit jaar tot zaterdag 17 
meter geweest In Winsum sprong hij 
in de kampioensronde liefst twee 
keer achttien meter Eerst die enorme 
18 meter en vervolgens achttien 
meter exact De voorronden had hij 
gewonnen met 1738 meter HU was 
_  :�onnen met een natspron 
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natsprong legde Gerhard Vlieger 
evenwel de basis voor zijn tweede 
Friese kampioenschap 

�Dy wietsprong hat my enorm lilk 

makke Yn myn twadde sprong kaam ik 

dan ek geladen oan ’e start De barte yn 
Winsum leit my wol Dy barte fearet 
goed troch Ik gong fan ’e middei super 
Catharinus Hoekstra meestal de naaste 
rivaal van Gerhard Vlieger had er geen 

enkele moeite mee de suprematie van de 
kampioen te erkennen �Gerhard hie de 

foarm fan ’e dei Dy is nedich yn Winsum 

sum oars rŒdst it hjir net Gerhard wie 
yn bloedfoarm It koe dan ek net stikken 
foar him Foar my stiet it er dizze kear 

yn Winsum gewoan net mear yn 

Vijf man wisten door te dringen tot de 

kampioensronde Naast Gerhard VI ie- 

§er met ziin 17 meter waren dat Calarinus 

larinus Hoekstra (16 meter Bjinse 
Wolters uit Bergum (16 meter Klaas 
Leijstra uit Grouw (16 meter en Rimmer 

mer Abma uit IJlst met 16 meter Het 
had overigens heel wat voeten in de aarde 

de die finaleplaats van Rimmer Abma 
Hij versloeg slechts met ØØn centimeter 
verschil Rein Ketelaar uit Bolsward die 

in de A-klasse won met 16 meter 

In die finale zou niet alleen Gerhard 
Vlieger de handen op elkaar krijgen van 
de nog geen duizend toeschouwers 
(Waar is de tijd gebleven dat duizenden 
mensen in Winsum de tribunes bevolkten 

ten Rimmer Abma liet in de kampioensronde 

pioensronde zien dat er maar rekening 
met hem gehouden dient te worden In 

zijn eerste poging in de kampioensronde 
kwam hij tot liefst 17 meter Dat betekende 
kende een nieuw persoonlijk record 

Tot Winsum bedroeg dat 17 meter 
Wanneer Rimmer Abma de afsprong 
goed had verzorgd dan zou hij voor 

Gerhard 

hard Vlieger wel eens een ernstige bedreiging 

dreiging nebben kunnen vormen De 

overige finalisten bleven allen onder 

hun verrichtingen van de voorronden 
Een verrassing bij de mannen was dat 

Johan Oldewarris niet tot de eindstrijd 

wist door te dringen De ljepper uit het 

Groninger Pieterzijl had gewoon zijn 

dag niet en bleef steken op 12 meter 

(zijn eerste poging Bij zijn tweede ging 
hij te water 

Voor Rein Ketelaar die de finale dus 

op een haar na miste was er de schrale 

troost van een nieuw persoonlijk record 

Hij kwam nu tot 16 meter Daarvoor 
was zijn verste afstand 16 meter geprecies 

precies dook Gerhard Vlieger van pure 

vreugde in het water van de Sint Japik 

Gerhard Vieger droeg in Winsum geen 

eens spikes Hij is bewust van dit schoeisel 

sel afgestapt 

Gerhard Vlieger �Op bleate fuotten 

hast folie mear gefoel Jelle Scheepstra 
hie myn fuotten no inkeld yntaped Dat 
it der yn Winsum op oan kaam hat wol 

bliken dien De tape wie finaal kapot 

skuord 

Onder de toeschouwers was ook oudkampioen 

kampioen bij de mannen George Valkema 
ma uit Joure Er was hem ØØn ding erg 
opgevallen George Valkema �De 

measte ljeppers bruke in te lange pols 

Dan krigest s wakke öfsprongen .  Sinds 

vele jaren was er in Winsum weer eens 
levende muziek Die werd uitstekend 

verzorgd door �Studio uit It Heidenskip 

skip Nieuw was ook dat er zich geen 

toeschouwers rn bevonden tussen de 

springschansen 

FLB-voorzitter Albert Oost herdacht 
in zijn openingswoord de onlangs overleden 

leden Bote Miedema die enorm veel 

heeft betekend voor het fierljeppen in 

Winsum Niet alleen voor Winsum echter 

ter maar ook voor het gehele fierljeppen 

pen Het commentaar werd op goede 
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"iilsma en 

de na een ziekte weer herstelde Teake 
Bult 

De organisatie in Winsum is optimitisch 

mitisch over de kampioenschappen 
in 1985 �Die vinden dan plaats op de 
nieuwe accommodatie bij de Sint Japik 

pik De verwachting is dat de gemeenteraad 

meenteraad van Lfttenseradeel in 

september sus hierover een gunstige 

beslissing neemt aldus de organisatie 

tie in Winsum 

KOPENHAGEN - KB Kopenhagen 
de tegenstander van Fortuna Sittard in 
het Europese bekertoernooi voor bekerwinnaars 

winnaars heeft zondag voor de Deense 
voetbalcompetitie verloren van Aarhus 
GF De hoofdstedelingen gingen in de 

uitwedstrijd met 0-3 ten onder Na vijftien 

tien wedstrijden voert Vejle BK met 23 

punten de rangschikking aan Tweede is 

Aarhus GF 

Gerhard Vlieger op weg naar zijn vrinnende 

nende kampioenssprong van 18 meter 

ter 


