
Jannie eerste 

By de � zeven � dames toonde Janmie 

mie de Jong zich ook in de voorronde de 
sterkste Haar zuster Jikke � Nederlands 

lands en Fries kampioene 1972 - 

bracht 

bracht het eerst tot een sprong van 

10 en daarna tot 10 meter KOaske 

Rosier uit Dronrüp boekte 10 en 9 

meter Jannie de Jong overtroefde hen 

echter met 11 na eerst een sprong 
van 10 meter te hebben gemaakt Zo 

werd Janode eerste Jikke tweede en 

Klaske derde 

In de A-klasse was Johannes 
Dijkman uit Noordbergam de grote 

verrassing Hij maakte sprongen van 

14 en 13 en plaatste «Ich daarmee 
als derde De eerste in deze groep werd 
Jannes Bakker oH Ntfeveen (Dr die 

13 en 14 voor zich liet noteren 

Anne Piekstr» uit Almelo werd met een 

sprong van 14 meter tweede 

Pieter Bult uit Bakhuizen kwam bij 

de eerste sprong slecht terecht Hij was 

behendig naar het topje van de pols 

geklommen Hij bleef echter in het dode 

de punt hangen en kwam daarna op 

zijn rug in het water terecht Brakele 

meters snelden toe en sleurden hem op 

het droge waar hij enige ogenblikken 
bleef liggen Korte tijd later kon hij 

gelukkig weer aantreden voor zijn 

tweede sprong waarbij hij een afstand 

van 13 bereikte Die sprong zou zonder 

der twijfel groter zijn geweest als hij 

niet iets uit de koers was genaakt 

In groep IV van de B-klasse had 
Teake Bult aan ØØn sprong van 12 

voldoende om zich als eerste te klasse- 

klasseren 

ren De tweede keer plonsde hij in bet 

water evenals dat met verschlllende 
anderen in deze groep gebeurde In 

groep Hl-junioren van zestien tot en 

met aehtMen jaar � bteef de kampioen 
van verleden jaar Douwe Bult uit Bakhuizen 

huizen beneden die verwachtingen Zijn 

beste sprong was 13 meter voldoende 

de voor een vierde plaats Hielke de 

Boer werd in deze groep eerste met 

13 meter Hij bleef daarmee overigens 

gens ook beneden zijn kunnen Zijn 

persoonlijk record is namelijk 13 meter 

ter Piet Voeger uit Rijperkerk die als 

een van de grote kanshebbers werd 
beschouwd viel iet» tegen Zijn beste 

sprong was namelijk 12 meter 

Finale 
In de finales plaatsten zich bij de 

dames KLaske Rosier Jannie de Jong 
en haar zuster Jiktae Zoals gezegd onttroonde 

troonde Jannie haar zuster De eerste 
maakte sprongen van 10 en 11 

meter en de tweedie van 10 en 11 

meter 

Bij de junioren streden tenslotte de 

volgende vijf springers om de hoogste 

eer Eelke Scherjon Klaas Leistra 

CathpkiUE Hoekstra HieHse de Boer en 

Douwe Bult (kampioen 1972 Welnu 
de eer ging naar Hielke met een sprong 
van 13 meter na eerst een afstand 

wan 12 te hebben geboekt 

Bij de senioren waren toet tenslotte 

Henk van der Velde Raenk van Gorkum 

kum Jan Hoekstra Jouke die Vries en 

Evert Witetra die tegen elkaar in het 

strijdperk tinaden Daarbij kwam niemand 

mand boven de 15 die Evert WUsfcra 

reeds in de voorronde had geboekt Met 

sprongen van 15 en 13 toonde de 

nieuwe kampioen in de finale trouwecis 

ook duidelijk zijn Masse 

Uitslagen 

De uitslagen luiden tenslotte als 

volgt Groep I (Jongens tot en met 
dertien jaar 1 Jacob Efefaart Vrouwbuurt 

buurt (11 2 Gerard VliegeivRijper- 

Rijperkerk (11 Groep II (veertien 

en vüftien jaar 1 Cathrinus Hoekstra 
Oudlkiark (13 2 Harm dte Viriies 

Teriiaple (11 3 Maatto de Ridder 

Bakhuizen (11 Groep HI (zestien 

tot en met achttien jaar 1 HteSke die 

Boer Bergum (13 2 Klaas Leistra 
Vrouwbuuxt (13 3 Belke Seherjon 
Noardbergum (13 Groep IV 

(B-klasse 1 Teafce Bult Bakhuizen 
(12 2 Piet Jousma Qosterzee’ 

(12 3 Tjalling Oegema Qanfcerk 
(12 Groep V (A-klasse 1 Jannes 

Bakker Nljeveen (14 2 Anne 
Piekstaa Almelo (14 3 Johannes 
Dijkman Noordbergum (14 Groep 

VI (41 Jaar en ouder 1 Hammen Kappe 

pe Wammeb (12 2 Johannes Idlema 
ma Veienwoudsterwal (11 3 Jan R 

Faber Vnouwbuurt (10 Groep Vn 
(dames 1 Janxtie de Jong Idskenhuizen 

zen (11 2 Jikfce de Viies-de Jong 
Hoogeveen (10 3 Klasfce Rosier 

Dtronxyp (10 Groep Vin 
se 1 EvŁrt Wilstra Drachten (14 
2 Jouke de Vries Drachten (14 3 

Jan Hoekstra Oosterzee (14 Kampioene 

pioene Jannie die Jong Idskemthudzen 
(11 Kampioen junioren Hielke de 

Boer Bergum (13 Kampioen senioren 

ren Evert Wilstaa Drachten (15 

De drie kammoenen Links Janny de Jong in het midden Evert Wilstra en rechts Hielke de Boer 


