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WINSUM Dat de Friese titels bij
de junioren en jongens terecht kwamen
men bij de favorieten kon zaterdag
in Winsum
niet direct gesteld worden
den Waar iedereen voor net juniorenkampioenschap
kampioenschap

zijn

of

haar ruiden

zette op Erik Vel ting en diens kwart-

¸op

Hendrik
Haanstra of Anne
ooisma was het Wietze Wijma die
op de hoogste trede van het schavot
mocht plaatsnemen En bij de jongens
gens
gØØn
Raymond de Groot ol
Klaas Haanstra maar Pieter Hielema
ma Waarmee de Friese titel (die in
handen was van de afwezige Auke
Willem
Huistra
zowaar
over
de
grens naar het Groningse verkaste
Wietze Wijma en Pieter Hielema bewezen
wezen dat het Fries kampioenschap als
’ØØndagsvlieg’

verrassen

Anne sprongvan schrik nat Hendrik
niet
bijkans en ookErik was de zenuwen
’uppercut’
de baas Na de Buitenposter
al zijn rivalen
sloeg Wietze middels 16
len figuurlijk knock-out en struikelde
Erik yelting die sedert zijn lelijke val
in Leeuwarden duidelijk een
vorig jaar
Hopje-angst’
lijkt

licht

te

te

Waarna rossige Wietze

15

water

kon

hebben

op
zich dolblij

laten smijten

jongens
bij de
was alleraardigst Vooral door toedoen
doen van de amper drie turven hoge
Hendrik H Haanstra die van de vijftien
tien wedstrijden dit seizoen zeven
keer tweemaal kopje onder ging Zonder
der ook maar ØØn prijsje werd de
met
Winsumer
publiekslieveling
12
(met nog vier sprongen voor de
vaste klassementspringers boeg in het spel om de centimeters
Klaas Reitsma
gers naar het tweede plan kan doen verwijzen plots klassementsleider
sma uit Zwaagwesteinde zag de bui
wijzen De 17-iarige Buitenposterneemt
hangen (12
alsmede Pieter Hielema
in het FLB-klassement
de zesde plaats
ma die met 12
als beste de finale
in
de
14-jarige Pieterzijlster eindigde
Daarin had Hendrik zijn
inging
als vierde Waar Wietze
scholier aan de
struikelde
hoge landbouwschool
boven zichzelf kruit duidelijk verschoten en
kelde Klaas in het zicht van de haven
uitsteeg en zijn persoonlijk record in de
(12
al noteerde de Groninger ook
kampioensronde opschroefde van 15
Met de twee beste dagsprongen
nog eens 12
via 16
tot 16
profiteerde Pieter
sprongen werd Pieter Hielema derhalve
die met fierljeppen begon toen hij al die
kampioen
Friese
terechte
prijzen zag van zijn naaste buurman Johan halve een
pioen
han Oldewarris de Topklasser van een
minder sterke dag der favorieten
De

ontwikkeling

-

Ik

gong

hjoed prachtich

rjocht oer

keren siet ik altiten skeef yn’e
succes
stok
zag Wietze als basis van zijn
ces Hij had het als zeer prettig ervaren
Alwin
dat ljeppers als Erik Velting
Zwaagman (de Ulster kwam er met
en Anne Hooisma
niet aan te pas
14
oare

tot

favorieten

waren

gebombardeerd

Ik stie net
sa under
drok dat wie noflik
lik
aldus Wietze
twee jaar geleden
Doe wie ik altiten
derde op het FK
lavoryt dat koe ik net oan

Wietze kampte dit seizoen vooral met
een slechte aanloop en behaalde enkel
en Makkum
in Creil (derde
(tweede
een prijsje In de polder realiseerde
mar riocht oer wie der net
Wietze 15
it koe
No gong it ferskriklik moai
by
amper better aldus Wietze vorig jaar
derde op het Nederlands kampioenschap
is folie belangriker
schap Winsum
De . torenhoge titelverdediger Erik
die dit seizoen al tot 17
was
Velting
gekomen - was zaterdag wel als eerste
tot
met een
de finale doorgedrongen
Heidenskipster
puike afstand van 15
en Anne
Hendrik H Haanstra (15

Hooisma

(15
(15

volgden

zoals

verwacht

Klaas
Spriensma
(15
volgden Klaas
tweelingbroer Wietze Wijma blijft er voor de zekerheid
.van kampioene Etty stak in de finale
even bij staan maar is er later wis van
met 15
het lont aan
waarna Wietze
hij is met een persoonlijk record van
met 16
alles en iedereen - maar bovenal 16
de nieuwe Friese juniorenkampioen
venal zichzelf - overtrof
pioen
Wietze

en

