
Winsum voorop 

Vooraf eerst een positieve opmerking 
aan het adres van de LC over het verslag 

slag van 
de Friese kampioenschappen 

rjgrijeppen in de LC van 11 augustus 
waarin ruime aandacht wordt besteed 

aan deze wedstrijden Daarover geen 

kritiek Toch verschijnt er wel eens 

kritiek door middel van een ingezonden 

stuk �Krityk is sa maklik om S Span 

maar eens te citeren En naar mijn mening 

ning 
terecht Omdat ik me niet aan de 

idruk kon onttrekken dat de redacals 

als ze commentaar leveren in hun 

briek Het gaat n om het LCommentaar 

taar van Evert de Jong over bovengenoemd 

genoemd gebeuren �Winsum achterop 

fn de LC van 11 augustus 

Inderdaad zoals Span in zijn openingswoord 

ningswoord zei �Winsum is in begryp 
zoals Franeker en Wommels een begrip 

zijn in de kaatswereld �Winsum is gewoan 

woan Winsum sil nea ferdwine Ik kan 

De Jong vrij zeker gerust stellen dat de 

iets meer ingewijden deze woorden 

kunnen onderschrijven en dat Winsum 
helemaal niet ter discussie staat Ook al 

was het zandbed door omstandigheden 

bij twee van de drie schansen niet optimaal 

maal Wel een punt waar De Jong 
waarschijnlijk 

op 
doelt is de opzet van 

de wedstrijden in het algemeen waar 

enkele topljeppers (cios-studenten 

zich nogal druk over maken Men vindt 

dat de wedstrijden te lang duren zodat 

bepaalde groepen in actie komen als de 

meeste toeschouwers al zijn vertrokken 

ken Hierbij moet opgemerkt worden 

dat dit het geval was dit seizoen bij 

ongunstige weersomstandigheden regen 

gen zodat de wedstrijden moesten worden 

den onderbroken of bij twee schansen 

En laten we wel wezen het fierljeppen 

gaat moeilijk wanneer het regent en 

dat hoeft bij veel andere takken van 

sport geen problemen te geven 

Wat de gelegehheidsschansen betreft 

in Winsum deze zijn vrij goed als er 

nog 23 persoonlijke records 
worden verbeterd 

beterd En dan het sportgebeuren in de 

kom van het dorp Dat is tegenwoordig 
uniek zodat de sfeer nog beter tot zijn 

recht komt Dit is niet meer te realiseren 

ren door het bij elkaar brengen van 
verschillende 

schillende sportaccommodaties buiten 

de bebouwde kom door wat voor oorzaak 

zaak dan ook De Jong brengt in zijn 

commentaar naar voren dat het een loterij 

terij zou zijn wie Fries kampioen 
wordt Nou dat gaat mij wel iets te ver 

Om zich te plaatsen in de finale heeft 

ieder twee sprongen in de voorronden 
Wie zich voor de finale plaatst heeft 

l k l d 

Wie zich voor de finale plaatst heeft 

nogmaals twee kansen zoals genoemde 
redacteur in Winsum hopelijk ook heeft 
waargenomen In het verleden is geblek 
k dt d bt lj 

ijl 
waargenomen In het verleden is geble 
ken dat de beste ljepper vrijwel 

altijd kampioen werd al blijven verrassingen 

rassingen niet uitgesloten zoals bij de 

junioren in Winsum dit jaar het geval 

was al had de beste junior van dit moment 

ment ook vier kansen om kampioen te 

worden Wilt u door deze verrassingen 
het systeem veranderen 

Moeten er veranderingen komen on 

aandringen van welke groep dan oo 

binnen het Frysk Ljeppersbün dan is 

het hoofdbestuur zeker bereid hier naar 
te luisteren en eventueel te verbeteren 
Ook gaat het bestuur de ogen niet sluiten 

ten denk ik voor een goede suggestie 
van buiten het FLB zoals van een 
ƒsportredacteur Overigens zou ik De 

Jong er nog op willen wijzen dat u geen 

vergelijking kunt maken met een wedstrijd 

strijd skütsjesilen of een grand-prix in 
de autoof of motorsport Hopelijk voor 
volgend jaar �Winsuin voorop 
Oosterzee Piet Jousma 


