
Tjalle Reitsma absolute

grasbaantopper in Joure

JOURE - Wat geen enkele organisator in Nederland lukte presteerden de mensen van
�Flying Boeto

"

len in de baan en ze werden beloond Een prachtige overwinning in de serie van Tialle Reitsma uit BolswarS

op kampioen Harm Horstede en na een adembenemende finale stond diezelfde Tjalle Reitsma als winnaar «l

de hoogste trede van het erepodium

Maar niet minder enthousiast werd het publiek van het prachtige duel in

de derde manche 500 cc senioren en internationalen waar het ging tussen

thuisrijder Jetze Valkema en Oege de Jong uit Gorredijk Hierin reden beide

Friese coureurs de sterren van de hemel en brachten het publiek op de

banken Valkema won manche en wedstrijd

In de 500 cc junioren wees kampioenskandidaat

pioenskandidaat Mario de Heus uit

Vries zijn concurrent Ootnke de Jong
uit Gorredijk terug daar De Jong
vijfde werd Liekele de Jong uit Jubbega

bega en Harry Wekema uit Wolvega

reden zich sterk naar zilver en brons

Klaas Molenmaker hield de Bolswarder

der eer hoog door via de herkansing de

grote finale bij de sterk bezette special

al junioren te bereiken en hierin voor

eigen publiek tweede te worden en zo 

zijn promotiekansen te vergroten Dit

alles op een sterk verouderde machine

ne De rijkunst van de kleine Bolswarder

warder is hier van beslissende betekenis

kenis

Bij de spectaculaire zijspan senioren

en internationalen moesten de gebroeders

ders Glorie lijdelijk toezien hoe hun

concurrenten voor de titel Ko Boer en

Albert Klaassen uit Slochteren als derde

de in de grote finale punten scoorden

terwijl de Wolvegasters via de kleine

finale zich slechts als zesde konden

klasseren Herman de Jong was de
grote’

man bij de 250 cc senioren en internationalen

tionalen waarbij de derde plaats van 

Pieter van Bruggen uit Surhuisterveen

extra glans heeft doordat
hij

slechts in

twee manches meereed Een betere 

prestatie in de slotmanche bracht hem

voor Tjamme Hoeksma uit Luinjeberd

die vorige week door een rekenfoutjede

zege in Uithuizen miste

De hoogtepunten van de dag waren

de 500 cc senioren en internationalenen

de special senioren en internationalen

waarbij helaas Harm Horstede van verdere

dere deelname moest afzien bij de specials

cials daar hij vanwege familieomstan-

familieomstandigheden

digheden naar het ziekenhuis moest Ab

de Groot kon in Duitsland invallen voor

Sture Lindblom en ontbraK i jaue nensma

sma lapte de hele nationale top aan zijn

laars en klopte na rondenlange strijd

Sjoerd Dijkema in de finale Een stukje

topsport van de bovenste plank Reitsma

sma is bezig aan het sterkste seizoen uit

zijn carriŁre

Op het erepodium bij de 500 cc senioren

ren en internationalenstonden niet alleen

leen de geweldige vechtjassen Jetze

Valkema Oege de Jong en Dirk van

Bergen maar ook Foppe Rein de Boer

uit Heerenveen die na een jarenlange

carriŁre afscheid nam en waarin hij

heel vroeger al eens kampioen 50 cc was

in de tijd van de bromfietsraces waar 

bij
onder andere Dirk de Jong uit Tijnje

je Een carriŁre waar de naam van

Theije Humalda uit Gorredijk als een

gouden draad doorheen loopt

Uitslagen SIM cc Junioren I Mario de Heus

Vries 2 Liekele de Jong Jubbega 3 Harry
Wekema

ma Wolvega 4 Titus Meijners Oldeholtpade ;>.?

Oomke de Jong Gorredijk 7 Ruurd Bos Bontebok

bok 8 Sielte Klijnstra Marum 9 Sjouke van 01-

phen Wolvega 10 Minze Hofstra Gorredijk 11

Harry de Wolf Oudehaske 12 Leo Kroes Damwoude

woude Special Junioren 1 Jan van der Brom

Amersfoort 2 Klaas Molenmaker Bolsward 3

Rommert Felda Hoogkerk 5 Kees Eybergen

Zorgvlied Zijspan senioren en internationalen

Gebr Dijkema Assen 2 Ruurd Knol en Jan Duinkerken

kerken Bargercompas 3 Ko Boer en Alben Klassen

sen Slochteren 6 Jan en Gerard Glorie Wolvega

SM cc senioren en Internationalen 1 Jeue Valkema

kema Joure 2 Oege de Jong Gorredijk 3 Dirk

van Bergen Rolde 4 Simon Dikken Noordbroek 

5 Jan Cloo Wolvega 6 Piet van Kammen Zwaagwesteinde

westeinde CM cc senioren en internationale 1

Herman de Jong Vledder 2 Fokke Bakker Opende

de 3 Pieter van Bruasen Surhuuterveen 4 Ti»m-

Ti»mme

me Hoeksma Luinjeberd 5
Harry Enter

7 Jan Agema Haskerhorne Special senior
Incrrs 1 Tjalle Keitsma Bolsward 2

Sjoerdl

stoe Wolvi’ga


