
handen en voeten het hoofd boven water 

ter houden omdat hg klaarblijkelijk de 
zwemkunst niet machtig was Reddende 
handen staken hem een polsstok toe 
Korporaal probeerde het maar niet 
weer 
De meeste onvrijwillige zaterdagmiddagbaden 

dagbaden maakten de mannen van klasse 
III (17 tot en met 23 jaar en klasse IV 
(24 tot en met 35 jaar die over tien 
meter water plus een meter land moesten 

ten springen Er waren hele mooie tewaterlatingen 

waterlatingen bij zoals bijvoorbeeld die 
van O Schuurmans uit Winsum die 

voor zijn duik nog kans zag het publiek 

bliek vriendelijk toe te wuiven 

De winnaar van Wirdam Klaas Htypstn 

stn (24 uit Mantgum wm ere ongelukkig 

lukkig H kwam btj de eerste sprang 
met een klap op stfn rag «p de «ever terecht 

recht en bleef enige Ujd verraft liggen 
B itin tweede poging haalde ntf slechte 

9 meter 

In gespannen aandacht wachtte het 

publiek op de verrichtingen van de Friese 

se kampioen polsstokhoogspringen L 

Pietersen uit Schenkenschans Hfl 

sprong wel hoog maar niet ver genoeg 
hij kwam er niet met droge voeten af 

De uitslagen in de zes klassen luiden 

Klasse I (teJn 13 Jaar 1 G S Bakker 
(12 Winsum 8 m 2 S J Miedema (13 
Winsam 7 m 3 P de Boer (13 JeUum 
8 m (Deze vreemde uitslag waarbty nummer 

mer drie de verste «prong maakte werd veroorzaakt 

oorzaakt omdat De Boer tegen S Healfcga 

US uR Winauni moert iprinf en om de derde 
ftijM ZQ «nmcen eent Ok 1M meter maar 

by de beslissing sprong De Boer verder dan 
de nummert 1 en 1 

Klasse n (14 t 16 jaar 1 T Velstra 
(15 Huins 10J6 m 2 W van der Meer 
(15 Beers 10 m 3 S Hoekstra (16» 

Winsum 10 m 
Klasse m (17 t » Jaar 1 L var der 

Sloot (16 Winsum 10 m 2 K Dtjkstra 
(17 Molenend 10 m 3 E Dgersma (20 

Winsum 10 m 
Klasse IV (24 t 35 ]aar 1 P Zwart 

(28 Warga 10J6 m 2 J Wijnia (24 Wir- 

Wir�Zó 

�Zó gaat men er over demonstreert 

streert (Joto boven P Zwart uit 

Warga die de verste sprong van de 

middag (10 meter maakte Hij 
tcerd desondanks geen kampioen 
want in de kampioenswedstrijd was 

hij minder goed op dreef Hoe men 
er in gaat ziet men op de foto beneden 

neden Dat zijn dus beide �Ijepfechnieken 

fechnieken bij elkaar 

dum 10 m 3 J Sjoerdjma Grouw 10J1 

klane V (36 t 45 jaar 1 R Jongema 
(37 Dronrtjp 9J0 m 2 J Zwart (45 

Warga 9 m 3 M van Essen Jellum 8 

m 
Klasse TI (44 jaar en ouder 1 T Oringa 

(49 Drachten 8 m 2 L Jongema (46 

Jorwerd 8 m I J J Plantinga (47 Winsum 

sum 8 m 

De kampioensronde 
In de kampioensronde kwamen dertien 

tien mannen tegen elkaar uit namelijk 

zij die in klas II verder dan 9 meter 

ter sprongen en zij die in de klassen 

Ill en IV meer dan 10 meter hadden 
gehaald De prestaties waren er lager 

dan in de gewone wedstrijd zodat het 

kon gebeuren dat L van der Sloot 

met een sprong van 10 meter kampioen 

pioen werd terwijl P Zwart uit Warga 

ga die in zijn eigen klasse 10 meter 

sprong in deze beslissende strijd 

slechts de 10 meter haalde Overi- 

Overigens 

gens was het een ronde waarin ook 

sprongen van goede kwaliteit werden 
gemaakt 

Prijsuitreiking 

In cafØ �De Driesprong waarvan de 

eigenaar de kampioensbeker beschikbaar 

baar stelde had ’s avonds de prijsuitreiking 

reiking plaats In een gezellige bijeenkomst 

komst reikte de voorzitter van de Friese 

se Bond van Vogelwachters de heer S 

Span uit Stiens de prijzen uit die behalve 

halve de kampioenswisselbeker bestonden 

den uit een beker voor elke eerste prijswinnaar 

winnaar en medailles voor de tweede en 
derde prijswinnaars allemaal beschikbaar 

baar gesteld door de heer L Miedema 
te Winsum De wisselbeker kan het 

eigendom van de kampioen worden als 

hü hem twee keer achter elkaar wint 
of drie keer in totaal De oudste deelnemer 

mer de 57-jarige Y Jongema uit Spannum 

num die 7 meter en 7 metei 

sprong kreeg voor zijn prestatie een 

extra-medaille 


