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Jan Wijnia ^Wiirdum waerd kampioen 

mei in sprong fan 12 meter 

G Valkena De J omver kampioen by juniores 

mei 11 en H Penninga Sint Anne 

by de famkes mei 8 meter 

Tn Wlnram hat it meon wer Slnt Japlksdei west in trtfe tocen miiMken 
htwwe sjoen hoe mear at h IJepper» en IJepoten fan roavernettr «ant 
greidboer fan Dreennan oant «koaljonge yn of oer it swsrte wetter fan de 

Sint Japlk sadden en boe’t at dy hftndert trtJe as kampioen nel f «area IJepten 
Jan WiJnia fan Wardum O Valkena fan De Jouwdr en Htoke Penntnra nt 

Sint Anne Jan Wtfnla waerd iykat forline Jier kenlnw mei in Heretilet-sprone 
fan 12 meter de fierste spronn dy’t der ea br it tenlngNLIeppen yn Wlnmim 
makke is Hy woon de kenmrsmedalje dy prtns Bernhard bisklkber 

steld hie G Valken» waerd kampioen by de Juidores mei In sprong fan 11 

en Hiske Penning» waerd mei ¨M kampioene by de famkes 

It folk tiet yn twa tribune en op it Mn tsjln de springbarten oer Yn de lene 
tribune sieten hwat se yn Amearika de �vip neame de �very important people 
Der sieten Under oaren de Kommissarü fan de Keninoinn mr H P Linthorst 
Homan trije Deputearren en forskate boargemasters Dit Ijeppersjeest wie ek in 

moetsjen jan Fryske aeisikers en Amtterdamske U-klkers der wie in detegaesje 
ut Amsterdam fan de loriening �De Amsterdamse Eaven faeks omdat Amsterdam 

dam lykas Wlnaum ek in haven hat en dir it Blauwhoed enveem stiet lykas it 

pakhüs fan Klaes Koning yn Wintum De Amsterdammers hawwe sneontomlddei 
hiel hwat mear nocht en wille Mlibbe oan de havenkant fan Wintum as hja 
de leste jierren oan de U’kant hawn havnoe en hja hawwe sjoen dat men makliker 

liker oer de Sint Japik komt as under it tJ troeh 

Der wie hiel hwat dien oan de organlsaesje 

saesje fan dizze ljep-olympiade Der wie 
in legertsje mannen mei greate rozetten 

op boarst yn aksje karmasters mjltter» 

skriuwers feilichheitsoffisieren DeT 

wiene �springskØnsen boud dŒr’t mat 
ten op leine Der leine dweilen om de 

polsen mei Af to droegjen kryt om de 

hannen stroef mei to meit heakken 
om de polsen mei op it plak to hilden 
nei it setten fan de jinte Der wiene bie- 

7 ems buordtsjes barken en mjltlatten 
Radio film en televisy makken dat de 

hiele naesje en ek IngelŒn met dtt Frysk 
amfibysk sportbarren meilibje koene 
De hear Sj Span foarsitter fan it Frysk 
Ljeppers Boun haldde oan it bigjln in 

wiidweidich technyske forhanneling oer 

it Ijeppen dŒr ’t hy lykwols de wieh- 

wiehticbste 

ticbste ljeppershanneling yn forgeat it yn 

de nannen flybkjen Gjin Ijepper dy’t net 
yn ’e hannen flybket Boargemaster mr L 

G Boelen» Jan Baerderadiel spriek in 

wurd fan wolkom Dat wie foar de Hollanske 

lanske gasten nei de forhanneling fan Span 
noch it iennichst forsteanbere wutd dat 
hja dizze hiele Ijeppersmiddei üt de mlkrofoan 

krofoan kommen hearden 
It ljeppen bigoun op trije banen tagelyk 

lyk yn de ünderskate klassen Hwa’t der 
krekt ljepten en hoefier ’t hja krekt ljepten 
ten waerd foar it publyk üt kommintaer 
en alderhande buordtsjes krekt sa helder 
as it wetter fan de Sint Japik It roun en 
ljepte en plümpte allegearre trochinoar 
sadat gjin minske der rjocht each mear 
op hSlde koe Paeks kin men dat in oar 
jier hwat oars regelje en kin ek in foar 
seleksje fan ljeppers heipe om it gehiel 
hwat oersichtliker to meitsjen 

De Kommissans fan de Kenmginne 
mr H P Linthorst Homan hong 
inkelde sekonden oan in wiffe pols 
tusken wiet en droech mar kaem 
feardich en jeilich op de wal 

toldnne 


