
Jikke moast it oflizze tsjin Hiske 

Roel Bokke Span (23 üt Stiens 

is wer kampioen fierljeppen 

�Dit Ik in Nederlansk rekord Lit alle Russen en Sjineten mar komme hwant 
dit is ek iü Europeesk rekord Hwat Nimmen yn ’e hiele wrald hat sa fier sprongen 

gen Dat wlene sahwat de Warden fan ild-deputearde H M Gerbrandti sneon 
nei ófrin fan it kampioensfierljeppen yn Winsttm doØ’t it ftyng oer de prestaetjes 
fan Roei Bokke Span üt Stiens Fjirtjin nieter en njoggen «entimeter De fietste 
sprong ei mei in polsstok makke hwer dan «k «9 ’e wr wie ten sŁntlmetcr 
greater ai de sprong fan George Valkema fan ’e Jouwer op 9 augustus 1964 Dy 
sprong doe yn Jidskenhuzen 14 m Spitich o sa spitich dat nei ófrin fan dØ 
wedstriid by it neimjitten fan de langste sprong bliken die dat er koarter wie en 
wol sa’n ftlve oant trettjin sentimeter Mar Span wie op ’e ntj kampioen dat 
is seker Ündanks it feit dat d« n«lmjltt en d« nüfl resultaten tolOaritŒlUfld 
west hawwe moatte foar Roei Span wie it iü pracht fan in UØpnØri yn Wlnsum 
It wie foar de tsiende kear dat dŒr om it kampioenskip oer de Sint Jabik sprongen 
waerd De taskögers inkelde tulenen krlfen Waer foar har ryksdaelder 

De jongste groep telde fiif dielnimmers 

mers FaVoryt wie Enne Kamstra (13 
lit Winsutti dy’t foar eigen publyk sjen 

liet hwat er koe En dat wie hwatl 

Syn earste sprong wie 10 de beste 

te afstan dy’t er dit simmerskoft helle 

le Mar syn twade sprong wie noch 

gans fierder 10 m Hy helle hjirmei 

mei de earste priis yn syn groep By 
de fjirtjin en fyftjinjierrigen koene ek 

noch al hwat sprongen boppe de tsien 

meter metten wurde Henk van der 

Velde fan’e Jouwer brocht it sell ta 

10 m 

De groep sechtjin oant en melachttjin 

tjin jier telde in tweintich ljeppers en 

dit wie de groep hweryn de earste 
dielnimmers fan büten Fryslan meisprongen 

sprongen Fan de fjirtich sprongen yn 

dizze groep wiene der fiif boppe de 

tolve meter Rindert Rosier tit De 

Ryp krigŁ de earste priis mei 12 

meter de twade wie foar J Dykstra 
ut HimØlom mei 12 meter en 

treds waerd I Woudwijk tit Froubuorren 

ren (dat yn dizze groep fiif fan de 

tweintich dielnimmers levere op 12 

meter 

Gebroken pols 

Doe’t yn groep IV (27 dielnimmerg 
fan njoggentjln oant en mei tritich 

jier Klaes Bakker üt Wanswert 
(19 in earste sprong makke fan 

13 m biloofde dat hwat foar de 

middei Doe’t Klaeg okkerdeis earne 

oars ljepte bruts de pols en mocht 

hy �de sprong herhalen wegen» een 

gebroken pols lyk as de komentator 

tator sneOn sel efkes forjittend dat 

pols yn it Hollansk en yn it Frysk 

net deselde bitsjutting ha De kommentatoren 

mentatoren de hearen S H van den 

Akker en P Hiemstra wiene oars 

wol faker In bytsje yn de war Ojin 

wündsr hwant alle ljepte martroch 
etkoar htnn» tm try Sttarwen tatfelyk 

In moatje sprong yn dübele httajutting 

ting makke ek O Schrijver üt Meerkerk 

kerk mei 12 m De autorydskoallehalder 

lehalder George Valkema fan’e Jouwer 

wer (kampioen yn 1962 en 1064 

brocht it ta 13 m 

Doe ka«m Boel Bokke Span Foardat 
er de sprong weage rierde en stipte 

er mei de pok yn’t wetter om as wie 
er bang dat it oanbaerne coe Doc’t 

de pols goed en wol set wie naem er 

(mei in petsje op tsjin de stone in 

geweldigen oanrin klattere yn de pols 

omheech as woe er in dübeltsja op it 

heechste topke dellizze en smiet syn 

body ia ein it Ian yn doe it oan it 

delkormmen ta wie 13 m wie it resultaet 

sultaet dat de ljepper gans hantsjeklappen 

klappen oplevere Ek al wie der direkt 

rekt nimmen dy’t dizze prectaesje fan 

Span binei wist to kommen der bleau 

genden fariaesje Der binne ek altlten 

party dy’t gewoan by de pols lflns 

fleane as gie it om it kampioenski p 
snoekspringen In apart gesicht Fan 

de likernöch 160 sprongen founen in 

kwart har ein yn’e feart Allinne as 

de pols echt brekt mei oersprongen 
wurde 

Timed 

In hiel moaije sprong levere L 

Brouwer üt’e Brekkenpolder dy’t op 
13 m kaem mar by «yn twade net 

fierder as 12 m P Rietveld üt Lexmond 

mond (en mel him follŁ oaren koe 
net oer de helte fam’e feart komme 

levere lykwols noch in machige 
sprong Dy wie fan de tweinttichjierrige 

ge Tj Feenstra üt Stiens Alle ünderdielen 

dielen fan de sprong wiene prachtich 

timed Yn alle gemoedsrŒst klom er 

nei it uterste topke stie hast stil 

doa’t de pols yn it midden fan ’e 

feart steil oerein stie en wurke doe 

de «prong prima óf 13 m Yn 1964 

waerd Feenstra kampioen by de junioren 

ren mei in sprong fan 12 m Dit 

jier wiŒ der noch net fierder kaem 
as 11 m Gjin wünder dat elkenien 

ien ütseach nel de twade sprong fan 

dizie ljepper Mar dat waerd in greate 

te toloarstelling Hy gie oer de side 

en bidarre romleai yn’e ploemp 

Elke ljepper d meidwaen wol om 

it kamplnenskip moat yn elk gefal 

oan trMe wedstrlden yn It simmerskoft 
meidien ha Oer kinne lykwols üUünderlngen 

derlngen makke wurde ta die bllken 

Dat is it gefal as men dels twa kear 

tritlch kU melk of provo’s op’e taüd 

sit Oan de earste bitingst foldie O 

Rosier üt Suwald Hy hle otnt Hou 

ta mar oan ien wedstrüd meldwten 
kinnen mar melkt twaris dels De heer 

J Atema üt Grou dy’t optheden op 

Soettdtik tahaldt as mareohaUMee hie 

sadwaende ek eJin trlje wedftrlden 

springe kinnen mar him WOl forttjtnstlik 

lik makke as bilager fan de provo’s 

Ek hy moch dus meidwaen De hear 

Roller brooht it to In «pronf f»n 12 

m De he«r At k»ett op 13 m 

en 12 m Koartnel syn leste sprong 
sett de leste öf sunder it fierdere 

forfln f»n de wedstrüd óf to wachtsjen 

sjen De provo’s waehttea oars net op 

him Mar wol de tsjinst dat sadwaende 

de 

George Valkema blwu mei syn tw»- 
de sprong under de CarttA 12 Kóart 
nei him wie Roei Bokke wer oan bar 

Hy klom oant fyftjin sentimeter under 
de top fan de pols Øn eikenten haldde 
de adem yn mar it gie ,  best AlÜnne 
de ófsprong hie hwat better kinnen Lyk- 

W6ls wie de 14 m mar lŁn s 

meter ftndet de sprong fan GeOfge 
Falkema op 9 augustus 1964 W S 

Abma Üt Jiskenhuien wist mei iyn 39 

)ier eit noch bŒit mei ts dwten Syn 

fierste sprong wie 13 m 


