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Vlieger nieuwe 

deceptie Wolters 
Door Wiebe van der Hout 

WINSUM - Met kampioen Gerhard Vliei WINSUM - Met kampioen Gerhard Vlieger en nummer 
twee Bjinse Wolters had het Fries kampioenschap fierljeppen 
pen dezelfde hoofdrolspelers als vorig jaar Toen redden zij 
een mat kampioenschap met achttien-metersprongen in de 

finale Als zo vaak de laatste weken zat er zaterdag in Win- Winsum 

sum geen spannende ontknoping aan de senioreneindstrijd 
waarvoor klassementsleider Kimmer Abma zich verrassend 
niet plaatste Vliegers voorrondesprong van 17 bleek al 

voldoende voor diens afscheid met een zesde Friese titel 

Bjinse Wolters werd voor de vierde keer op rij met gering 
verschil tweede 

Dat toch gesproken kon worden 
van het aantrekkelijkste kampioenschap 

pioenschap sinds jaren was te danken 

ken aan de prachtige finales bij de 
dames junioren en jongens met 
drie verrassende kampioenen 

�Ik hie noait tocht dat dy 17 

genóch wŒze soe foar de titel al 

wie dit seizoen der wol nei om mei 
ien sa’n ütsjitter te winnen stelde 

de Gerhard Vlieger Met zijn 

heel wat Slechts de fanatiek op 
zijn eerste titel jagende Bjinse 
Wólters begon met 17 (en ook 

nog 17 beter Tweevoudig 
kampioen Rimmer Abma (’87 en 

’88 had het nadeel te moeten beginnen 

ginnen in de topklasse 

Begjinst goed dan bist klear 

Hast de 15 dŒr’t ik mei begün 
dan sjochst de iene nei de oare 

foarby gean Dat makket ünseker 

ker aldus Abma die in de tweede 

de ronde een van de slechts drie 

natspringers was De Abbegaster 
was woensdag eigenlijk al ge- geknakt 

knakt toen hij op eigen schans in 

Ulst de finale miste en Vlieger 

A-klassers 

Zoals zo langzamerhand gebruikelijk 

kelijk was ook de A-klasse weer 
vertegenwoordigd in de eindstrijd 

strijd Cronius Kramer kwam zijn 

derde seizoenfinale binnen met 

16 m Vaste klant en outsider 

voor de titel Wybe Valkema viel 
ondanks een wat tegenvallende 
15 m pas bij de allerlaatste 

topklassesprong 

klassesprong af Rein Feenstra uit 

Vrouwenparochie werd verrassend 

send met 16 de vijfde finalist 

achter Vlieger Wolters Oldewarris 

ris en Kramer Wolters - sinds 

1972 (!)  zonder uitzondering bij de 
eerste drie in Winsum - kwam 
daarin nog het verst (16 

�Dizze ófstin wie te heljen No 

hie ik 
dy 

18 fan ferline jier ha 

moatten 
’ 

verzuchtte Wolters nog 
tijdens zijn zoveelste uit de verte 

cadeeeslaeen kransen en bekeruit- 

bekeruitreiking reiking Gerhard Vlieger benadrukte 

drukte dat dit seizoen de eerste 
klappen het meest waard zijn De 

overwinning in Ulst had de ervaren 

ren ljepper uit Feanwaldsterwal 
toch niet voldoende vertrouwen 
gegeven 

Vlieger voelde de afgelopen dagen 

gen zijn zwakke enkels opspelen 
en wendde zich - meer nog om een 
opbeurend praatje � tot zijn masseur 

seur en vertrouwensman �Ik wie 
mear bang foar mysels as foar de 

twifel en dat kinst by in *’K net 

ha Myn masseur sei T hast neat 
te 

ferlizen’ 
en sa fielde ik my ek 

De sulveren pols is fansels it 

moaist tinkbere ófskie fan Winsum 

sum al fait it my noch swier 

Schoenen aan 

Zoals veel sporters zocht Vlieger 

ger naar oorzaken voor zijn wisselvalligheid 

selvalligheid in de kleinste dinge- 
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eerst dit seizoen de schoentjes 

voor de dag waarop hij vorig jaar 

in Buitenpost bij zijn terugkeer na 
een lange blessure 18 meter 

sprong Ook zaterdag droeg hij het 

schoeisel dat zijn aanloop zou 

verbeteren 

Vlieger verzekerde zich gisteren 

ren ook van deelname aan het Nederlands 

derlands kampioenschap op 25 augustus 

gustus in IJlst Hij heeft inmiddels 
een volledig klassement en staat 

tweede op ruime afstand 
(120 achter Abma De 
klassementeleider heeft bij de 

nationale 

tionale titelstrijd nog een laatste 
kans zich echt te bewijzen als de 
beste ljepper van dit moment Dat 

was voor Abma de inzet van dit 

laatste seizoen met evenknie Vlieger 

ger In IJlst drukt de loodzware 
favorietenrol op Abma noch Vlieger 

ger Negenvoudig kampioen en 

Nederlands recordhouder Aart de 
With mag die voor hem vertrouwde 

de last dan dragen 

Gerhard Vlieger op weg naar zijn laatste Friese fierijeptitel Foto’s LC de Jong 


