
riese f ierljeptitels zijn 

jvoor Evert Wilstra Jannie 

de Jong en Hielke de Boer 

I I 
WINSUM � De 22-jarige sport-instructeur Evert Wilstra uit Drachtet 

’1 Wj de senioren de nieuwe Friese �fierljepperskampioen Hij nam die be 

;  langrijke titel over van de nu al haast legendarische veehouder Roei Bokkc 

*  Span uit Stiens die jarenlang de beste Friese polsstok-verspringer was en achl 

l Jceer het kampioenschap behaalde In verband met zijn werk zette hij dit jaai 

«en punt achter zijn �ljeppers en zo verdedigde hij zijn titel dus 
f 

niet 

,  Zonder dese «ader» «getwttfeld 
�rare �concurrent «tiet Evert Wilstra 

.  (ƒ met veel vertoon van kracht en 

behendigheid door naar de hoogste top 
- Het een fenomenale afstand van maar 
«rent 15 meter stelde hö reeds 

net riin allereerste sprong � naar later 

MQken zon � de zege vast HJj deed 

dat zaterdagmiddag op de traditionele 

CB «eer genoeglijke kamploens-ontmoettng 

ttng te Winsnm die dank zU een 
kwistige toediening van allerlei prima 
Ingrediºnten een polsstofcspring-eve- 

Bement van klasse en allore was Die 
ingrediºnten waren dan son en sfeer 

gezelligheid en spanning en vooral een 

fikse reeks verrassingen Tot die laatste 
Behoorde het feit dat bij de dames 
Jannie de Jong uit Idskenhuizen haar 
taster Jikke de Vries-De Jong uit 

Hoogeveen � verleden Jaar Fries Øn 

Nederlands kampioene � onttroonde 

Tot een verrassing zou men het voorts 
kunnen rekenen dat de achttien-jarlge 
Hlefte de Boer uit Bergum het junioren-kampioenschap 

ren-kampioenschap behaalde Zo was 

er meer dat het treffen van zaterdag 
afwisselend en boeiend maakte Kort- 

«m de 79 springers en springsters 

sters bezorgden het pnbliek van tegen 
de vlerdnisend belangstellenden een 
kostelijke �Ueppen-det die «o» sfeer 
en spanning niet gauw kan worden 
overtroffen 

- De voorzitter van heit Prysk Ljeppera 
’ 

Boun de heer Sjo-xl Span toonde zich 

bij het zien van de fleurige en vrijwel 
tjokvolle �arena rood een stukje van 
de Sint Jabik nog vóór er een polsstok 
in het water gestoken was al enrthou- 

.  siast In zijn openingswoord refereerde 
,  hij aan de woorden van mr Bijüsma 
van de vermaarde PC en zei dat 

Friesland �bjusterbaerlike dagen 
beeft De maand augiMtus zit daar vol 

mee Eerste beeft men dan de PC te 

Franeker vervolgens de Freule-party 
te Womtnels en dan op de derde 

zaterdag van augustus heit �fiergjeppen 
te WSnsum 


