
J Wynia Wurdum mei 11 m 

kening ljepper yn Winsum 
MACHTICH LJEPPERSFEEST MEI TÜZENEN MINSKEN 

Kroonprins T Velstra fan Baerd 

Ijepte noch in tomme fierder 

sum J Wynia (25 jier fan Wurdum kening-ljepper wurden Tamme Velstra 

stra fan Baerd koe noch krekt in tomme fierder komme mar it keningskip wie 
foar him net weilein Mei syn sechtsjin jier is dizze hurdrider en keatser dŁr- dŁrfoar 

foar yn it ryk fan de ljeppers to jong Keningen hearre mounich to wezen en 
dat binne ljeppers fan njoggentjin jier en elder Njonken de kening mei hy 
dus kroanprins neamd wurde 

Kenlngen piinaen en net oars hwant kampioen is tlerstento gewoan Kampioenen 
ƒwurde makke troch elke dei sa lang en net langer to oe binnenoi oi bütendoanen 
By kampioenen heart in torsoarger dy’t har ek geastlik oanfiteret en dy’t der om tlnkt 

dat hja dit al en dat net ite sa bitiid op bŒd geane en sa let der wer óf komme 
Keningen en prinsen lykwols wurde berne It sit him yn it bloed en it is In kwesje 

tan erilikens 

Noch altiten sit de Friezen it ljeppen yn 
it bloed By’t maitiid tsjogge de bern mei 
pols» of beantsjestök it fjild yn om to ljeppen 

pen Ek dy fan de stŒd DØrom koe by de 

jonges oant trettjin jier J Andringa fan 

Ljouwert mei in sprong fan � pas opl � 
8 meter de priis winne Al sil er ek 

stØdsk prate Frysk bloed streamt troch 

syn leren hwant hy Ijept mei de füleindigens 

gens sa’t de soannen fan us folk dat dogge 
as de eare op it spul stiet 

Dyselde füleindigens makket elk syltochtsje 

tochtsje ta in stille hurdsilerijt alle reedriden 

riden ta it riden om it hurdst mei in oar 

en sawurdt elk potsje keatsen om to oefenjen 

jen ta in kriich Soks ervet oer foar it 

folk yn syn gehiel en foar ünderskate 

slachten yn it bisünder Men kin se der üt 

de famyljes fan sylders riders keatsers 

en nou ek fan ljeppers De jongste fan 

allegearre wie it alve jier Œlde famke G 

Jongema üt Dronryp dochterke fan de kening 

ning fan 1957 In hiel licht famke dat de 

smelste breedte (acht meter fan de Sint 

Japik noch net oer koe Hja sil der lykwols 

wols komme as it priisljeppen foar froulju 

tominsten bistean bliuwt Dat stiet jit yn ’e 

kiif hwant der binne gaedliker sporten 
foar froulju en it ljeppen om prizes sil 

him grif üntwikkelje fan formeits mei sensaesje 

saesje nei sport mei prestaesje 

Soks is nou al to sjen By de beste ljeppers 

pers komt nea ien forkeard del By de 

alderein like min mar dy ljept oais Dy 
manlju witte krekt boefier’t har pols bai 

bringe kin Hja binne troch de jierren yn 

it fjild oefene en as hja � lyk as W Hoekstra 

stra fan Wurdum � 52 jiei aid binne 
hoege hja de klean net üt om in sprong 
fan 8 meter to meitsjen DŒrmei helle 

er de priis net hwant yn syn klasse koe 
J Zwart fan Wergea (46 jier 8 meter 
fier komme Guon fan de alderein binne 
yn de styl hwat frjemde ljeppers mar hja 

bihearskje it en witte krekt hwat hja 

kinne 

By de jongerein is in hiel poarsje dat 

soks net wit Hja wolle to fier sünder dat 

de lea it opbringe kin Foar it folk is dat 

it moaist hwant dy mannen soargje foar 
de sensaesje Hwat mear snoeken hwat 
better as der ek mar goede sprongen 
makke wurde Fan beide hat it omsittend 
laech sneon goed syn gerak krige sünder 
dat der üngemakken üt fuort kamen 

Dat wol oars makllk mei dy by to min 

lichemsbihearoking der tofolle by opsette 
Forknoffele of sUkkene ankels en brntsen 
(minske binne dan it gefolch Sneon 
lokkich net yn Winsum dØYt finder oanfleiing 

fleiing fan de Miedema’s alles op alles set 

wie om de boel sa goed mooglik ynoarder 
to krijen Dat wie it ek foar it folk dat 

wol fjonwer tüzen man sterk op manske 
tribunes om de ljeppersarena slet In kostlik 

lik gesicht yn it Hag Jende doarp dat de 

pompebiØdden op ’e toer hie It folk fan 

Fryslan slet sneon om de St Japik yn 

Winsum in Uge mellibjend publyk dat wit 

hwat der fortoand wurdt omt elk Ijeppe 
lün 

It folk dat ek wille hle om de fortoaning 
dy’t de ljeppende studinten Ioegen en om 

�frou Simen Sprong dy’t meidie omt har 

�man bihindere wie En brocht de widdou 
Wipstra ek net de nedige fleur Soks forsŒftet 

sŒftet de kriich hwat en hŒldt de boarUikens 

kens der yn njonken de brike sprongen 
fan de ljeppers To lang meije dy finderdielen 

dielen oars net duorje hwant it folk wo 
witte hwa’t kening wurdt 

r alderearste ljepper sprong der yn en 
ƒ de leste ek DŒrtusken waerden fan de 
likernóch hündert ljeppers treflike en 

brike sprongen makke en oan alles hie it 

publyk syn greate nocht By in greate 

sprong róp it jüchhei mar ek by in misser 
as it wetter heech opspatte somtiden oer 

de mjitters hinne En wer bleau J Elgersma 

sma dy’t fan praetman Tetman de Vries 
foar de mikrofoan sa oanpriizge wie In 

pear minuten bleau de Winsumer Ander 
wetter Der kaem unrest under it publyk 
dat fan Tetman delbŒdde waerd hwant us 

freon siet rŒstich under it stalt yn in soartemint 

temint dükersklok dy’t er nachts yn alle 

stilte makke hie Der moat in grapke by 
wier DŒrom ek krige er foar syn 

prestaesje in polsstok 

Hoe goed it sneon yn Winsum wie leart 
it feit dat it folk oan de ein ta bleaun is 

De spannende ein mei in folsleine stilte 
om de arena De fiif besten fan de jierren 

njoggentjin oant en mei tritich ljepten om 
it keningsskip üt de fiif besten fan 16 17 

en 18 jier moast de kroanprins komme 

Mel kening L van der Sloot fan forline 

line Jier soe it fuortdaliks wŒze Oft er non 
de Jint to lang naem of dat de wente fan 
J Kuipers � oars in goed ein fan it wetter 

ter óf � syn oanrin to koart makke is 

gjin ütmakke saek mar In felt Is dat de 

kening fan syn troan yn it wetter bldarre 
Dat Is in ekstra’tsje by it keningsljeppen 
Lyk sa de sprong dy’t P Zwart fuortdaliks 

dŒrop makke Syn 11 meter � 28 tomme 

me minder as wyks tofoaren yn Bolswert 
� like untoantaestber Ek yn de twadde 

omloop koe Van der Sloot him net bidrige 
al ljepte hy 11 meter dus tachtich tornme 
me mear as forllne jier syn keningssprong 
J Wynia kaem as leste en sette hlmsels 
op ’e troan In greate forrasslng hwant 
met 11 meter ljepte er 44 tomme Herder 
as efkes earder yn syn klasse dŒr’t er op 
it fyfte plak kaem 

Noch wie it spul net dea Fuortdaliks 

dŒrop klom Tamme Velstra heech yn 

de pols hinge efkes stil boppe it wetter 
en smiet him doe ünder lüd jüchhei fan 

it folk nei de 11 meter de greatste 

sprong fan de deil 

Net fan alle tiden hwant de pleatselike 
sitewaesje bipaelt mei de sprong De technyske 

nyske taris yn Winsum wie boppe alle lof 
forheven It doarp mei dan gjin yndustrykearn 

kearn wurden wŒze it is de kearn fan it 

fierljeppen Sünder de lju fan de yndustry 
soe it dat tinklik lang sa goed net wŒze 
kinne In biwiis dat in yndustry dy’t syn 
plak middenmank it folk wit net allinne 
fan greate bitsjutting is foar it deistich 
brea mar ek foar al it oare dat it libben 
de muoite wurdich makket 

Winsum en Fryslan ha sneon in bjusterbaeilike 

baeilike dei hawn Miskien komme der om 
de kroaning fan de kening ekiis hwat 
symboalen lyk as by it kealsen It ljeppen 

pen mei in Fryske ilagge oan de pols foor 
tilm televyzje ot in yllustrearre blŒd 
hoecht dŒr dan net by hwant dat is de geiaeilike 

iaeilike kant it neist 

De ütslaggen fan it ljeppen yn klassen 
wiene 

Klasse I (o 12 jr 1 J Andringa 

8 3 S Bakker Winsum 8 

Tv 

n (°-e-m- 15 jr 1 W van der 
Meer Bears 9 2 P Spoelstra Stiens 

57Z 3« 
C- van der Velde Winsum 8 

4 Sj Miedema Winsum 8 5 G Bakker 
ker Winsum 8 

Klasse m (o 18 jr 1 G Falkema 
ma de Jouwer 10 2 T Velstra 
Baerd 10 3 J Terpstra Stiens 10 

4 S Hoekstra Winsum 10 5 K 
Dykstra Mounein 10 

Klasse IV (o 30 jr 1 L van der 
Sloot Winsum 11 2 P Zwart Wergea 

gea 11 3 J Sjoerdsma Grou 11 

4 K HeÜinga Winsum 11 5 J Wynia 

nia Wurdum 11 

Jidskenhuzen 10 2 H Kappe Wommels 

mels 10 3 A Bijlsma Venlo 9 

Klasse VI (boppe de 41 jr 1 J 

Zwart Wergea 8 2 F Ozinga 
Drachten 8 3 H Anema Wytmarsum 

sum 8 

Fronljn 1 A Spykstra Wergea 8 

(kampioene 2 M Bakker Birdaerd 
8 3 A Bakker Birdaerd 8 4 J 

Hoekstra Wurdum 8 

Studinten 1 A Breeuwsma Wommels 

mels 10 2 J Abma Aldegea W 9 

3 J Kiestra Koufurderrige 9 
Kampioenskip 19 o 30 jier 1 J 

Wynia Wurdum 11 2 P Zwart 
Wergea 11 3 L van der Sloot Winsum 

sum 11 4 K Hellinga Winsum 10 

5 J Sjoerdsma Grou 10 

Kampioenskip 16 o 18 3 Ier 1 T 

Velstra Baerd 11 2 G Falkena de 

Jouwer 11 3 J Terpstra Stiens 
11 4 K Dykstra Mounein 10 5 

S Hoekstra Winsum 9 

De pols stie efkes stil rjucht oerein 
en Tamme Velstra fan Baerd 
klom as in aep nei boppe � hokker 
kant toe der oerfalle Rjucht fodr- 
Øt it woerd de sprong fan de dei 

11 meter 


