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Door Edwin Fischer

GRIJPSKERK - De topklassefierljeppers hebben in hun
vroege jeugdjaren vast en zeker enorm veel plezier aan
hun jojo’s beleefd Anders vallen de zeer wisselende
wedstrijden die dit seizoen gesprongen worden niet te
verklaren
Gisteravond was er in Grijpskerk weer eens
sprake van een topwedstrijd Met maar liefst negen 17metersprongen werd de beste wedstrijd van het seizoen
afgeleverd Olaf van Kammen was met 17
uiteindelijk
een zeer verdiende winnaar en won daarmee zijn eerste
dagtitel bij de topklassers
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