
tweemaal Fries record 

Kampioensljeppen Winsum :? 

record op 14 meter 

Dertienjarige Klaske Rosier 

opvolgster Hiske Penninga 

�Wie het laatst lacht lacht het best dacht Roei Bokke Span en sprong 
twee Friese records polsstokverspringen aan gruizelementen De boerenzoon 

zoon uit Stiens heeft zaterdagmiddag voor drieduizend mensen in Winsum 

tijdens de kampioenschappen �tierljeppen laten zien wat een geplaagd 

man kan presteren �Roei Bokke is wat uit vorm wat wordt dat in Winsum 
huiverden de kenners Welnu Roei Bokke heeft het laten zien ØØn sprong 
van 14 meter en eentje tijdens het kampioensljeppen van 14 meter 

Het oude record van 14 meter eveneens op zijn naam werd met zes cm 

gebroken En nog schijnt de grens niet bereikt want de forse Roei Bokke 

heeft nog meer in de bouten 

De grootste prestaties van Span dreigden 

den een andere geweldig-e sprong te 

overschaduwen die van de dertienjarige 

rige Klaske Rosier uit Dronrijp Klaske 

klom tijdens het kampioerasljeppen tot 

boven in de pols era werd door haar 
broer Stjbren naar 10 nieter geschreeuwd 

schreeuwd een sprowg die minstens 

veertig centimeter boven haar tot nu 
toe beste sprong uitkwam Het vriendelijke 

delijke meisje onttroonde daarmee de 

kampioen van vorig jaar Hiske Penning» 

ning» uit Sint Amnarpochie die haar 
titel dit jaar niet verdedigde Kampioen 

oen bij de junioires werd de �Hollander 

der Dick Kanselaar uit Noordeloos met 
een sprong van 12 meter Even een 

schaduw over de Friese driekleur 
maar het publiek was sportief genoeg 
om de bittere pil te slikken 

�Jelle sal wel siert gonsde het door 
de rijen van de duizenden op tribunes 
en in het gras toen begeleid door burgemeester 

gemeester P Kuipers van Baarderadeel 

deel de vroegere minister-president en 
tegenwoordige directeur van de Nederlandse 

derlandse Bank dr J H Zijlstra met 
vrouw en twee kinderen een plaatsje 

zocht op de tribune voor genodigden 
De professor kwam wat laat en moest 
daarom genoegen nemen met een 

�schellinkje waar hij evenwel een 

�daalders plakje bleek te hebben 
verworven De heer Zijlstra amuseerde 
de zich kostelijk om het commentaar 
van de onvermoeibare heer S H van 
den Akker uit Hemelum een man 
die naast het uitdelen van de kampioenstitels 

pioenstitels gedeputeerde H de Wilde 

bij de prijsuitreiking nog gauw even 
de meestertitel verstrekte en hem uankondigde 

kondigde als �Mr De Wilde uit Leeuwarden 

warden 

De prestaties van Winsum mogen er 

zijn Het hele seizoen is het kwakkelen 
geweest met de tijd met de deelnemers 

mers en met het tempo de prestaties 

ties de techniek en het doorzettingsvermogen 

vermogen Misschien dat hierdoor 
sommigen uit het ljeppcrsvolkje donkere 

re wolken zagen drijven boven het festijn 

tijn van Winsum De faam van dit dorp 
ging de prestaties vooruit Vooral de 

sprongen van de ,, Hollanders maakten 

ten diepe indruk Dick Kanselaar uit 

Noordeloos Anton van den Bas uit 

Ouderkerk aan de IJsel (goed voor 

13 meter Leo de Ruyter uit Polsbroek 

broek (It’s in the name met 13 meter 
en de junior Wim Brouwer uit Schoonhoven 

hoven met 10 (een eerste prijs 

brachten de handen herhaaldelijk op elkaar 

kaar en deden de heer Van den Akker 

ker benauwde uitroepen slaken 

Wat er met de alom bekende 
heer Watte Abma uit Idskenhuizen 

aan de hand was weet niemand maai 

met het klimmen der jaren blijken zijn 

prestaties met sprongen vooruit te gaan 

Dolgelukkig en trappend van genoegen 

gen keek de heer Abma toe toen de 

schrijver bij het scorebord 13 en b 

het kampioensljeppen nog eens 13 6S 

neerkalkte Met enkele koprollen begaf 

gaf Watte Abma zich naar het veerbootje 

bootje om zich te laten overvaren Hij 

had het ’m weer gelapt een verbe- 

verbetering 

tering van zijn sprongen met een naive 

ve meter op zijn minst 

Naarmate de sombere voorspellingen 

door de springers gelogenstraft werden 
gleed ’de heer Van den Akker ongemerkt 

merkt in een eigen glansrol die van 

een sappig commentaartjes rondstrooiende 

ende insider �Het is met jou net als 

bij de hypothenusa van een driehoek 

beurde hij eens Siebren Rosier op toen 

die overstag ging en vŁr beneden kunnen 

nen aan de overkant landde �Voor 
mensen die iets van wiskunde weten 
moet het duidelijk zijn dat de schuine 
zijde van de driehoek de langste is 

daarmee iedere kenner van wiskunde 
in het onzekere latend wat hij nu eigenlijk 

lijk bedoelde Enne Kamstra uit 

Winsum de plaatselijke favoriet die 

wat teleurstelde met 9 en een nat 

pak voegde hij toe �Je moet met je 

voorste benen goed uitkomen Inmiddels 

dels nipte het bestuur van It Frysk 

Ljeppersboun met �de heren van Winsum 

sum genoeglijk aan de kruidenbitter 

Voor hen was de middag al ver vóór 

de helft om was geslaagd 

Buiten de sprangen van Klaske Rosier 
en Roei Bokke Span viel er bU het 

kampioensljeppen weinig te beleven 

Het aantal �zware buiklandingen zoals 

als de heer Van den Akker de mislukte 

te sprangen beoordeelde was groot 

George Valkena uit Joure neg licht 

geblesseerd aan voet en schouder na 

de wedstrijd in Oudkerk kwam er niet 

aan te pas Met sprongen van 11 en 

13 kon de kampioen van 1964 geen 

nieuw succes aan zijn indrukwekkende 
lijst toevoegen Roei Bokke Span nam 

gelukkig de �Sulveren Pols mee naar 

.huis Hij had hem voor de derde achtereenvolgende 

tereenvolgende maal gewonnen 
’ 

Hoe 

goed de heer Watte Abma (40 meedraaide 

draaide in het illustere gezelschap van 

matadoren heeft zijn sprong van 13 

bewezen Hij werd daarmee reservekampioen 

kampioen 

Uitslagen 

Jongens tot veertien jaar 1 Gerrit van 
der Stok Vllst 9 m 2 Douwe Bult BaK- 

hulzen 8 m 3 Pleter Bult Bakhuizen 
8 m 

Jongens veertien-vijftien jaar 1 Oege van 
der Mossel Vrouwenparochie 10 m 2 

Wim Brouwer Schoonhoven 10 ra 3 Rinse 

se Jonkman Idskenhuizen 10 m 

Jongens zestien tot negentien Jaar 1 Dick 
Kanselaar Noordeloos 12 m 2 Jelle de 

Jong Lemmer 12 m 3 Henk van der 
Velde Joure 12 m 

Mannen van negentien tot eenendertig 
laar 1 Roei Bokke Span Stiens 14 m 
2 Georg Valkema Joure 13 m 3 Anton 

ton van den Bas Ouderkerk aan de Usel 
13 m 

Mannen eenendertig tot eenenveertig Jaar 
1 W S Abma Idskenhuizen 12 m 2 

Sander Maurits Oudkerk 11 m 3 Tj 
Idsardi Vrouwenparochie 11 m 

Mannen eenenveertig Jaar en onder 1 J 

H Faber Vrouwenparochie 10 m 2 Gerrit 
rit Gosma Roodkerk 10 m en 3 F Ozinga 

ga Drachten 8 m 

Dames 1 Jikke de Jong Idskenhuizen 
B m 2 Klaske Rosier Dronrijp 9 m 
en 3 Jannie de Jong Idskenhuizen 9 m 

KAMPIOENSLJEPPEN 
Dames Klaske Rosier Dronrijp 10 in 
Junioren Dick Kanselaar Noordeloos 

12 m 

Senioren Roei Bokke Span Stiens 14 

Drie gelukkige kampioenen in de 

kransen V Roei Bokke Span 
Klaske Rosier en Dick Kanselaar 


