
Lolke van der Sloot uit Winsum is 

Fries kampioen �Ijeppen geworden 

S Hoekstra maakte in Winsum de 

meest originele sprong (0 meter 

landt welke Toor het eerst zaterdag in Winanm is �versprongen maakte de 

zestienjarige 8 Hoekstra alt Winsom ongetwijfeld de sprong van de dag si 

het niet wat lengte dan toeh wol wat originaliteit betreft Hij sprong tot boren 
ae vaart bleet daar een moment staan draaide tien om en kwam onder luid 

gejnkh Tan de toeschouwers weer terecht op de plaats waar hfl bad afgeset 

(precies #.t meter 

De achttienjarige Lelke van de Stoet 

nit Wiasam b kampioen geworden met 
een sprong tui 10 meter Vóór het 

echter to ver was dat Van der Sloot de 

kampioenswiaselbeker in ontvangst kon 

nemen fat er f el om de titel en de prfeen 

gestreden en «wierden er heel wat gegadigden 

gadigden over en in de dorpsvaart Tot 
groet vermaak van de ongeveer 1M0 
toeschouwers die van heinde en ver naar 

het vlaggende Winsmm warn getogen 

om dit evenement mee te maken Het 

is een heerlijk feest geworden waarvan 
het alleen Jammer was dat het wat Iaat 

was afgelopen waardoor bö het eigenlijke 

lijke kampioensspringen de meeste toeschouwers 

schouwers al naar hals waren 

De deelnemers sprongen eerst in zes 

leeftijdsgroepen en daarna mochten de 

verste springers uit alle groepen meedingen 

dingen naar de kampioenstitel De 

groep die de meeste spanning bracht 
was die van 14 tot 16 jaar Van de 

21 jongens kwamen er verscheidene in 

die al korte tijd daarna verbeterd werd 
door S Hoekstra uit Winsum die met 
een sprong van 10 meter de derde 
prijs won 

Met een fantastisch mooie sprong won 
T Velstra (15 uit Huins de eerste 
prijs met een sprong van 10 meter 

Hij pakte aŁ pols direct hoog vast en 

klom tijdens de sprong tot aan bet topje 

je Nummer twee in deze klasse werd 
W van der Meer (15 uit Beers die 

jammer genoeg bij de laatste sprong i 

(10 meter zo ongelukkig op z 
j 

arm terecht kwam dat hJJ zijn pols 
j 

brak j 

De allereersten die sprongen waren 
de jongsten (tot en met dertien jaar en 

de mannen van 36 tot en met 45 jaar 

In deze laatste groep zorgde de 39 -jarige 

rige O Korporaal uit Stiens vooi de 

meest spectaculaire duik Hij kwam 
slechts enkele meters uit de wal in het 

water terecht en moest zich toen met 

het water terecht maar velen maakten 
ook een mooie sprong De zestienjarige 
J Elgersma uit Winsum brak in de eerste 

ste omloop al de 6 meter lange alluminium 

minium pols en belandde op elegante 
wijze in de vaart 

De vijftienjarige Roei Bokke Span 
j 

uit Stiens die als eerste in deze groep >? 

sprong zorgde meteen al voor een sensatie 

satie Hij zette naar de mening van het 

publiek de pols te ver uit de kant �Hij 
nimt de jint to lang hU komt der net 

oer Maar de kleine Roei nam rustig 
zijn aanloop en klom als een kat In de 

pols naar boven Met een prachtige 

sprong belandde hij aan de overkant 
9 meter Hy bleef lang op nummer 
ØØn staan maar werd toch in de eerste 
ronde al verslagen door de eveneens vijftienjarige 

tienjarige W van der Meer uit Beers 
die 9 sprong De enige deelnemer die 

�met de 
boereplof’ 

sprong F Wijnia 
uit Waaxens sprong maar 8 meter 

In de tweede omloop haalde Roei Bokke 

ke Span maar 9 meter een sprong 


