Reitsma

Tjalle
op
JOURE

grasbaan
Na

won

Joure

zijn

overwinning in het Groninger Loppersum in de klasse
internationalenis Dirk de Jong uit Tijnje ook de grote overwinnaar
winnaar geworden in de klasse 500 cc internationalen die een onderdeel
vormde van de zaterdag door de motorclub Flying Boetoe te Joure georganiseerde
seerde avonri-erashaanrarpK
-

250 cc senioren

en

Op de door de regen bijna onbegaanbaar
baar geworden baan wint De
Jong op
zijn supersnelle KTM
op overtuigende
wijze a
te nemen
ra» de tweede
man Ed ran der Scheer uit IJsselmuiden
den
Jannex Klok uil
Balkbrug en Jetze
Valkema uit Joure legden beslag op de
derde
en
de
vierde pluuts
terwijl
Freerk Hofma uit Jubbega deze keer
met
de rijfde plaats genoegen moest

nemen

Martin Buurke uit Sappemeer werd
v r zijn plaatsgenoot Johan Oostcrwijk
wijk de grote triomfator in de speciaal-

klasse-junioren groep A
EØn van de
grote kanshebbers Reinier van Gulik
(Amersfoort legde ondanks een valpartij
partij toch nog beslag op een uitstekende
de derde plaats Jetze Dijkema uit Leek
eindigde als vierde De speciaal-klassejunioren
junioren groep B werd gewonnen door
Henk de Haas uit Amersfoort die zich
op het voor de baanfietsen practisch onbegaanbare
begaanbare terrein toch los wist te werken
ken van de rest Henk Jongsma uit
Musselkanaal en Frederik Nienhuis uit
Sappemeer werden tweede en derde
De

dit

Reitsma
manches

speciaalklasse-junioren
jaar constant rijdende
Tjalle
uit Schel tens
werd
na drie

op spectaculaire wijze winnaar
naar in de speciaal-klasse-senioren en
internationalen Tjalle Reitsma behaalde
de evenals Cees de Haas uit Amersfoort
’M punten
maar aangezien de prestaties
van Reitsma in de derde manche beter
waren dan die van De Haas ging de
overwinning naar de felle vechtjas uit
Schettens
De kersverse Nederlandse

kampioen

in

de

Trackklasse Freddy

Dost uit Terapelkanaal werd met 27
punten derde v r Jan Broekhuis uit

Harderwijk

De finale van de ziispanklasse senioren
en
internationalen werd ook nu
weer
overtuigende wijze gewonnen
op
door de supersnelle combinatie van
Vvillem Bosboom en Fokke Veldhuis uit
Schoonoord Hun naaste rivalen Jan
Schulie en Bertus Kroon uit Amersioou
ioou moesten na een
valpartij afhaken
Willem Broers en Gezinus de Lange
legden
een welverdiende
beslag op
tweede plaats Jan Braschers en Johan
Besselink uit Hengelo bewezen ook nu
weer supersnel te zijn
de 250 cc junioren
bij
nioren In de finale werden
Roely van
der Scheer uit IJsselmuiden en Klaas
Molenmaker uit Schraard verslagen In
de klasse . OO cc junioren tenslotte levcidivcidi- Kliias
Poppinga uit Marum een
inervircnd gevocht niet M Turksema
uil Een-West die do derde plaats bezette
te
Aalt Toersen (Heerenveen
werd in
dezo klasse tweede
ren

