
Zege Rein Rijpma in 

spannende jongensstrijd 
WINSUM - De mooiste strijd 

die er zaterdag in Winsum op het 

Fries kampioenschap fierljeppen 
geleverd werd was in de categorie 

rie jongens Vooral de voorronde 

ronde leverde veel spanning op 
maar uiteindelijk bleek de 15 

in de eerste poging van Rein 

Rijpma de winnende 

Rein Rijpma sloot zijn bijna voltooide 

tooide 
’jongenscarriŁre’ 

af met 

de Friese titel Volgend seizoen 
moet de Ulster de overstap 

maken 

ken naar de junioren dus had hij 

zaterdag de laatste kans om een 

Friese titel bij de jongens te pakken 

ken 

Samen met cluben en plaatsgenoot 
Reinder Steenbeek was hij als 

favoriet 

voriet gestart en maakte die rol 

al in zijn eerste sprong waar De 

15 was behoorlijk eigenlijk de 

enige afstand van alle klassen die 

echt aan de verwachtingen voldeed 

deed en leverde de concurrenten 

ten grote problemen op 

De strijd om de twee andere 

plekjes in de finale was evenwel 

een fraaie Na de eerste ronde 

zaten Piet Scherjon (14 en 

plaatstelijke trots Durk Hoekstra 

stra (13 in de eindstrijd Eerst 

ljepte Teade Wiersma met 14 

zich in die finale maar Reinder 

Steenbeek zette daar 14 tegenover 

genover Piet Scherjon antwotffdöe 

wotffdöe met 14 

Teade Wiersma wipte in de 

derde poging (14 Reinder 

Steenbeek weer uit de finale 

maar deze noteerde vervolgens 

14 Thewis Hobma mengde 
zich zo leek het ook nog in de 

strijd maar kwam met 14 toch 

tekort Zodoende kwam Piet 

Scherjon met 13 jaar de jongste 

van het stel verrassend in de finale 

nale 

De spanning van de voorronde 

kreeg in de eindstrijd geen vervolg 

volg Zowel Piet Scherjon als 

Reinder Steenbeek namen teveel 

veel risico en zagen hun twee 

sprongen mislukken 

�Ik dacht nog even dat Reinder 

in zijn laatste sprong mij voorbij 
zou gaan dat doet hij immers 
meestal maar dit keer mislukte 

dat toch Daarom vind ik het 

toch verrassend dat ik gewonnen 
heb al denk ik dat pas over een 

paar dagen het besef van het 

winnen van deze titel komt aldus 

dus Rein Rijpma 


