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nearre oer hioat mei in moademurd 

murd de �leefbaarheid op it boerel 
neamd wurdt It bitsjut sokssahwat as 
de müglikheden om yn Frytlin hwat 
noflik libje to kinnen Dy biwenberent 
wurdt dan alfolle socht yn autodiken 
sportfjilden bioskopen en tkouboargen 
en dat binne sünder mis dingen fan bilang 

lang mar der tourdt wolris forgetten 
dat der ek oore kanten oan it libben 
yn Frysl sitte dy’t dat forblïuw 
draechlik noflik ja faeks wol tige de 
muoite tottrdich meitsje fcinne Nea 
komme dy kanten better nei foaren at 
yn dizze simmerwiken as sk 
keatsen (PC likegoed as Freulepdrtij 
rvngriden (skieik op ’e Jouwer iepenloftspul 

loftspul (nije wike to Jorwert de fiskerijdagen 

kerijdagen fan Hams it blommefee 
fan Lippenhuzen en n’t to forjitten it 
flerljeppen fan Winsum hieüiteh toer 
tüzenen en tüzenen minsken lØke 
Hwa’t to uzes fuort wol hoecht yn 
augustus en dØromtrint wier net forlegen 
to sitten en by al dy klachten oer dat 

wy sa efteroankomme meije wy wol 
tankber wŒze dat Frysl allengedurigen 
wer op eigen manneboet en ut eigen büse 
for wille en formeits foar fleurige fordivedaesje 

divedaesje en touw sportiviteiten soarget 
get dŒr’t oare Iju apart foar nei it hege 

ge noarden ta hommel 

GOED hwat dizze sneontomiddei en 
Winaum oanbilanget it kampioensljeppen 

ljeppen hle diltkeair ek foargoed alles 
mei waer as side in greate ploech 
ljeppeais lykas altyd wer in treflike or- 

orgamdsaesje 

gamdsaesje max dŒr kamen dan ek 
sa ’n foŒch trtfetüzen man jong en aid 
lanslju en gasten om utens wei op 
ta in biwüs dat ft flerljeppen hleltiten 

ten to greater plak yn it Fryske folkslibben 

libben as men wol sportUbben ynndmt 

ndmt Hwat is it ünderskied hjirre tusken 

ken sport en folksformeiis It fait 
feeks met ta om dot krekt oan to jaen 
mar hwat üs fieri jeppen sa populair 
makket is grif it fedt dat it Jin it iene 

amerij de hanmen lüd op elkoar bringe 
lit foar de machtige prestaesje en de 

maaterhaftlge sprong om op it oare 
momtot jin fan herten laeltsje lit oni 
de brike setten fan ien dy’t boppe yn 

’e pols hinget to splnfuotsjen en op it 

lest doch net oan de wisse ondergang 
yn it kouwedrinken üntkomme kin 
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JONKEN üs siet immen üt it suden 
fan it lan Hy wie de iennichste net- 

Fries net Op de earetribune taawwe ek 
ditkear wer gans lju fan kwizekwansje 
üt Hollfin wei as hege gasten it seldsum 
skouspul op oan oer en net to forjitten 
yn de Sint Japik folge en de hear Miedema 

dema � dy’t fan rjochten in applatiske 
foar him allinne krige � docht goed 
wurk mei dizze propaganda foar Fryslan-lykas-it-is 

lan-lykas-it-is (oant yn de eigen taelta 
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ien hja fornuveren harren der allegearre 

gearre oer dat dit fierljeppen sa hiel 

oars is as hwat bytiden as sportmanifestaesje 

festaesje nei foaren brocht wurdt Hjir 
gjin oergunst en gjin �doping gjin stikume 

kume füfkes en gjin ünforhoalene jildsucbi 

sucbi yn stØ ien great ioiksf eest 
ff» de Ijeppers Øf oan it folk op’e wal ta 

In feest mei flaggen en fanfare (aldergeloks 

geloks gjin forsterkerlawaei en plateblŒrdery 

dery in korps haldt him ek wol ris stil 

al sa noflik mei fleurige minsken dy’t 

spontaenwei har uterje mei in greate 
ienriedigens en in tige aparte sfear mei 
triljende spanning oan’e iene en heech 
ütslaende wille oan’e oare kant In feest 

fan redde lichums en swypkjende polsen 
fan dryste sprongen en swingende swaeijen 
jen in sportive moeting fan linige feinten 

ten en frisse fammen en al hwat stive 

mannen op jierren dy’t llkegoed noch 
net fan de pols öfbliuwe kinne In kriich 
tuskenhimel en wetter fan Biltkers en 

Waldtsjers fan Klaikers en jong keardela 

dela üt de Wetterlansdouwen 

tA dogge der langer ek al gjin Hof- 

J lanners mei al joech de wurklist suver 

ver hwat diskriminearderich to halden 
�zijn Hollanders springen niet mee om 
het kampioenschap It wiene gjin Friezen 

zen om utens dizze mannen fan Noordeloos 

loos en Linschoten Bergambacht en 
Meerkerk dy’t op Winsum taset wlene 
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de pols ek gauris yn’e sleatten sette 
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fan Polsbroek Nou dat hja dŒrre de 

pols omraken brüke liet Cor Oskam fan 

Bergambacht sjen dyt mei syn 34 jler 

op twa sentimeter nel noch de 12 meter 

bisprong Nei ’t wy hearden hawwe 

hja dŒrre nou ek in ljeppersboun oprjochte 
rjochte dat optbeden al sa’n 50 leden 
telt Skieik alsa in kompetysje Fryslan- 
Hollan Best � as it dan mar gjln �Nederlandse 

derlandse Bond van Polsstokverspringers 

gers wurdt 

Nou foarearst hoege wy dŒr gjin 

noed mei to hawwen hwant Winsum binamraen 

namraen blldt dizze middei mei aoarch 
yn Fryske gfear en Fryske trant oant 

de taljochtingen foar de mikrofoan ta al 

koe der tonei wol hwat better om de suverens 

verens fan it Frysk tocht wurde Oars 
de Fryske humor dy’t .  üt de forsterker 
kaem wie bytiden kostlik om oan to 

hearren en sa geef as kryt 
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nich noch HwŒrom � sa soene wy 
freegje wolle � moasten In protte Uu 

op’e wallen finder it ljeppen de lege iisbekerkes 

bekerkes nou krekt yn de feart mlkke 
lyk foar de earetribune En hwŒrom 
woene guon fotografen en by de leste 

sprongen ek frijhwat taskögers sa’t it H- 
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ken oan’e oare kant it wetter dejinge 
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kes sil men freegje Och oan’e ein by 

de hwat houterige huldiging fan de trije 

kampioenen op it skavotsje hat de hear 

Hoogland dy plomkes al oan alle kanten 

ten en mei rjochten titrikt Mar ien greate 

te plom woene wy hjir doch oanbiede 

oan dy fjouwer jonkjes van it oerhael 

dy’t mei har belde boats Jes sa kreas 

pontsje lutsen hawwe trije Aren lang 
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