
Vijfde kampioenskrans voor Antke van der Wal 
wederom een uitstekend voorbeeld 

beeld van 

Weliswaar won favoriete Antke 
van der Wal maar de wijze 

waarop bijna het hele damesveld 

veld strijd leverde was boeiend 

om te volgen De enige die met 

drie natsprongen echt tegenviel 

was Jettie Bouma maar de Workumse 

kumse had een goed excuus �Ik 

bin woansdei yn Drylts troch it 

ankel gien en dŒr ha ik in protte 

lest fan mar ik woe gewoan 
meidwaan 

Ook Antke van der Wal presteerde 

teerde eigenlijk niet goed maar 
haar klasse en routine brachten 

de Heidenskipse toch naar de 

titel hoewel Ineke Prins haar in 

de finale met 13 meter nog 
bijna voorbij ging �It wie hjoed 

wrotten mar ik koe dochs noch 

der - maar tevens op afstand de 

beste sprong die in 22 afleveringen 

gen van het Fries kampioenschap 

schap bij de jongens afgeleverd 

werd 

De Ijepper uit Buitenpost was 
dan ook uiterst tevreden met 

zijn sprong �Alles klopte it wie 

in poerbŒste sprong Ik hie ek 

net fierder komme moatten 
want oars hie ik yn it gers sitten 

Ik skrok noch wol efkes doe’t ik 

Ale (Hoekstra red springen 

seach want hy klom de pols net 

ut en notearde dochs 15 mar 

hy kaam yn syn twadde finalesprong 

sprong gelokkich net mer goed 

yn de stok Ik wol no noch it 

Nederlansk kampioenskip 
winne 

ne en eins ek it nasjonaal rekord 

ferbetterje Dan kin ik rŒstich 

nei de junioaren oergean 
E 

WINSUM - Antke van der Wal 
heeft met een sprong van 13 

meter haar Friese fierljeptitel 

geprolongeerd De 23-jarige 

Heidenskipse won na een uiterst 
spannende strijd met Ineke 

Prins (13 en Nynke Galama 
(13 haar vijfde kampioenskrans 

krans Bij de junioren ging de 

titel naar Olaf van Kammen 
(17 terwijl Pieter Coehoorn 
met een fantastische 16 meter 

de onbetwiste nummer een bij 

de jongens was 

Vooraf werd de Friese titelstrijd 

bij de dames als meest spannende 

de aangemerkt Dankzij de 

opkomst van het jonge talent en 
de stagnatie bij de gevestigde 

orde is het fierljeppen bij de 

dames spannender dan ooit Het 

Fries kampioenschap was daar 

verder 
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werd 
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hy kaam yn syn twadde finalesprong 
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yn de stok Ik wol no noch it 

Nederlansk kampioenskip 
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