
�Fierljeppen in Winsum 

Roei Bokke Span kampioen 

met recordsprong 15 m 

WINSUM � De paar duizend toeschouwers die zaterdagmiddag het 

vijftiende kampioenschap �fierljeppen bijwoonden rond de (overigens nogal 

stinkende Sint Japik hebben zich bepaald niet behoeven te vervelen En 

voor de organisatie was het bovendien een voordeel dat de strijd bij de 

dames en in de herenklasse bij het kampioensspringen naar een climax groeide 

de Roei Bokke Span uit Stiens wist om kwart voor vijf met zijn laatste sprong 
zijn zevende kampioenschap en het derde in successie in de wacht te slepen 

Dit gebeurde met een sprong van 15 meter een nieuw record (het oude 

stond met 15 eveneens op zijn naam en daar kwam nog bij dat in Winsum 

sum bovendien nog niet eerder de 15 meter was gehaald 

De Stienser veehouder was het vorige 

jaar kampioen geworden met een afstand 

stand van 14 meter HU had in 1963 

1965 1966 1967 1969 en 1970 eveneens 

de hoogste eer weten te bereiken Een 

geweldige prestatie temeer omdat Span 

over het algemeen maar weinig traint 

en vooral door het deelnemen aan wedstrijden 

strijden in het seizoen in vorm moet 

komen Hij hield door zijn laatste �uithaal 

haal die een golf van enthousiasme 

door de toeschouwersrijen bracht tevens 

vens de Hollander Anton van der Bas 

die hem met 15 tegen 15 in de 

finale was gepasseerd nog juist van de 

titel af Johan Boersma Garijp die met 

14 meter de topklasse had gewonnen 

kwam bij het kampioensprlngen tweemaal 

maal in het awter terecht 

>   Damesrecords 

Bij de twee eerste sprongen in de 

topklasse was Roei Bokke Span niet 

hoger gekomen dan de derde plaats Hij 

had weliswaar na een ronde met 14 

meter de leiding maa rde sterke Anton 

van der Bas beslist een toekomstige 

kampioenskandidaat kwam met 14 in 

zijn tweede sprong verder Johan Boersma 

sma Garijp leek met 14 in zijn 

tweede sprong toch weer net op tijd in 

vorm om eindelijk zijn eerste titel in de 

wacht te slepen 

Leo de Ruiter die bij zijn tweede 

sprong de pech had dat het topje van de 

pols brak terwijl deze Hollander uit 

Polsbroek naar een formidabele prestatie 

tie onderweg leek werd met 14 vierde 

de Hij was evenals Van der Bas de 

eerste keer ondergedoken Dat Holland 

een hartig woordje meespreekt blijkt 

ook uit het feit dat Aart Brandwijk 

Groot Ammers vijfde was met 14 

meter Een best springende Evert Wilstra 

stra (Oudkerk was zesde met 13 net 

tien centimeter verder dan Kees Kooistra 

stra uit Zaandam Herik van der Velde 

Joure al twee keer juniorkampioen viel 

tegen met 12 

Bij de dames beleefden de toeschouwers 

wers de sensatie dat de dit seizoen 

steeds winnende kampioene 1970 Jikke 

de Vries-De Jong in de voorronden 

twee keer in het water terecht kwam 
waardoor haar zusje Janny eerste werd 

met 10 meter Klaske Rosier werd 

tweede met 10 en Eefke Schilstra 

Drachten (bekend lid van de zeskampploeg 

ploeg derde met 10 Bij het kampioensspringen 

pioensspringen mocht naast dit drietal 

kampioene 1970 Jikke de Jong meespringen 

springen en nu werd het een prachtig 

duel tussen haar en zusje Janny 

Met 11 meter had w na de eerste 

ƒpronr de «tel weer binnen bereik 

ƒuuur Janny 
«prong1 in haar tweede 

porta 11 (een nlenw record dat 

«vertrens door Jlkke nor weer met twee 

centimeter werd verbeterd Coach Watte 

te Ata» die btf de topklawen nor 
altöd 13 meter haalde was minstens 

even verheugd als de beide zusjes in dit 

sportieve en goede dneL 

� Sterke junior 

Bij de junioren was vooral de prestatie 

tie van de veertienjarige mavo-leerling 
Aart de With uit Benschop van uitstekend 

kend gehalte Hij won na 12 meter in 

de eerste sprong zijn klasse met liefst 

13 meter met ˚elke Scherjon uit 

Noordbergum als bijzonder sterke tweede 

de (13 Ook Jaap den Boer Groot 
Ammers en Klaas Leistra Lieve Vrouwenparochie 

wenparochie kwamen boven de 13 meter 

ter (13 en 13 en dat is voor deze 

groep toch wel geweldig 

In de groep 16 tot en met 18 jaar 

kwam niemand boven de 13 van Aart 
de With Douwe Bult Bakhuizen mocht 
zijn eerste sprong overdoen en dat 

betekende 13 meter en een eerste 

plaats voor de eveneens best springende 
Wim Rietveld Polsbroekerdam (13 

en Jan Hoekstra Oosterzee (13 Bij 
het kampioenspringen kwamen deze 
drie met Aart de With in actie Geen 
van allen haalde de 13 meter en een 

bijzonder gelukkige Aart de With werd 
daardoor kampioen De juniortitel ging 
voor het eerst naar Holland 

- Fidel Castro 
De gebroeders Hindert en Siebren 

Rosier nit Dronriip de eerste door 
speaker Van den Akker aangeduid als 
de Fidel Castro van het FLB maakten 
de dienst uit in de groep 19 tot en met 30 
.laar Siebren kwam fraai tot 14 maar 
Rindert bleef er nog 20 centimeter 
boven Siebren sprong maar een keer 
Ze zonden in de topklasse vierde en 
zevende zijn peworden Dick Ziilstra 
reikte met 13 tot een derde plaats 
Geen van allen kwam echter in aanmerking 

king voor het kampioensspringen 

Sander Maurits (Oudkerk won in de 

groep 31 tot en met 40 jaar met 12 en 

Harm Kappe in de groep 41 jaar en 
ouder met 12 meter De beide oudsten 

sten Sake Woudstra (Oudkerk net een 

dag tevoren 60 jaar geworden en Johannes 

nes van der Weij Byla (64 haalden de 
overkant vrijwel zonder �waterschade 

~    Knieblessure 
Het was bijzonder jammer dat oudkampioen 

kampioen George Valkema uit Joure 

(kampioen in 1962 1964 en 1968 wegens 

gens een knieblessure niet mee kon 
doen Na afloop ontvingen de kampioenen 
nen uit handen van mr Hedzer Rijpstra 
commissaris van de koningin in Friesland 

land de kampioenskransen Bij de kampioenssprong 

pioenssprong van Span werd eerst 15 

gemeten hetgeen naderhand by officiº- 

le nameting werd bepaald op 15 

meter 

Al met al een beste middag voor het 

Frysk Ljeppers Boun al hadden we de 

BIJ DE FOTO 
Jïkke de Vries Jong Roei Bokke 

ke Span en Aart de With in de 

kransen 

indruk dat het aantal toeschouwers 
lager was dan normaal Hopelijk zal de 

Sint Japik het volgende jaar was frisser 

water hebben en zal een van de springplaatsen 

plaatsen iets beter zijn Er waren hier 

nog wel eens springers van wie de pols 

wat bleef hangen 

Uitslagen 

Jongens tot en met 13 Jaar 1 Pier Tilma 
Blija 11 meter 2 Cathrinus Hoekstra 
Oudkerk 10 3 Martin de Ridder Bakhuizen 
zen 10 

Jongens 14 en 15 jaar 1 Aart de With 
Benschop 13 2 Eelke Scherjon Noordberugm 
berugm 13 3 Jaap de Boer Groot 
Ammers 13 4 Klaas Leistra Lieve 
Vrouwenparochie 13 5 Anne Schram 
Bakhuizen 11 6 Bert de Haan Bergum 
11 

Joniores 16 tot en met 18 Jaar 1 Douwe 
Bult Bakhuizen 13 meter 2 Wim Rietveld 

veld Polsbroekerdam 13 3 Jan Hoekstra 
Oosterzee 13 4 John Kruiswijk Vlist 12 
5 Anne Zijlstra Bergum 12 6 Auke 
Postma Driesum 12 

19 tot en met 30 Jaar 1 Rindert Rosier 
Dronrijp 14 2 Siebren Roesier Dronrijp 
14 3 Dick Zijlstra Glekerk 13 4 SJirk 
Fokkens Roodkerk 13 5 Harry Bieleveld 
Bergum 13 6 Tjalling Oegema Oenkerk 
13 

31 tot en met 40 Jaar 1 Sander Maurits 
Oudkerk 12 2 Geert Rosier Suawoude 
12 Johannes Idema Veenwoudsterwal 
12 4 Jan Wijnla Hempens 11 

41 jaar en onder 1 Harm Kappe 
WommeU 12 2 Henk Hoekstra Oudkerk 
11 3 Jan Faber Lieve Vrouwenparochie 
11 4 Gert Bouma Hemelum 10 
Dames 1 Janny de Jong Idskenhuizen 

10 2 Klaske Rosier Dronrijp 10 49 3 
Eefke SchUstra Drachten 10 4 Tineke 
Hiemstra Dronrijp 10 
Topklasse 1 Johan Boersma Gaitjp 14 

Z Anton v d Bas Ouderkerk aan de IJssel 
14 3 Roei Bokke Span Stiens 14 4 
Leo de Ruiter Polsbroek 14 5 Aart 
Brandwijk Groot Ammers 14 6 Evert 
Wilstra Oudkerk 13 7 Kees Kooistra 
Zaandam 13 8 Germ Brouwer Munnekeb 
b 13 9 Jouke de Vries Oenkerk 
13 10 Watte Abma Idskenhuizen 13 
Kamploensprlngen Dames 1 en kamploe- 

JVoi 
Sk de Vrles-De Jon8 Maartensdijk 

11 2 Janny de Jong 11 

�i 1- en kampioen Aart de With 
13 

Seniorea l en kampioen Roei Bokke 

15 28 
<nleuw record 2 Anton v Bas 


