
Winsum krijgt mogelijk dit 

jaar 
nog nieuwe ljeparena 

WiNbUM - De Fnese kampioenschappen fierljeppen die haast onlosmakelijk aan de 
plaats Wmsum lijken te zijn verbonden naar alle waarschijnlijkheid voor de laatste keer 
gehouden op de weliswaar ouderwetse maar tevens erg �smüke ljeparena rond de Sint Jabik 
Er bestaan namelijk serieuze plannen om nog dit jaar te beginnen met de bouw van een nieuwe 
permanente nerljepaccommodatie bij het sportveldencomplex 

«lldeS ^l *� de «enwente op in de nieuwe gemeente Litten 
e raad te 

Fries kampioenschap 1184 al op de nieuwe accommodate worden afge- 

afgeVoor 

Voor de heer Hofstra sijn er twee 
duidelijke motieven voor dit pUn 
�It f iertjeppen moatte wy foar Winsum 

sum prebearje te behalden Mar i 

kin eins net mear op dit plak De 
moat in nije akkommodaasje kom» 

me En dat moat dit lier noch oars 

kin it net mear Neidat Baarderadiel 

diel en Hinnaarderadiel ien worden 
binne is der nei alle gedachten gjin 
jild mear foar FandŒr myn foarnimmen 

nimmen om it yn septimber of oktober 

ber yn ’e ried te brin gen aldus een 
optimistisch gestemde burge 

ter Hofstra 

Kan het plan op de gewenste manier 
worden uitgevoerd dan is daarmee 
waarschijnlijk net op tijd het Fries 

kampioenschap voor Winsum gered 
Van verschillende kanten is de laatste 

vinsum te komen tot een betere accommodatie 

commodatie 

Anne Piekstra voorzitter van de 

ljeppersvereniging legt desgevraagd 
uit hoe dat is gebeurd �In mearderheit 

Lammoat 

moat 
[ar dan op ien restriksje der moat 

wat oan de akkommodaasje dien wurde 

de Bart dat net dan kin wy hjir yn 

Winsum net trochgean Mar it liket 

der no op dat der f eroaring op komst is 

Der is in feriening yn oprjochting en 

de gemeente wol in nije skins bouwe 

Slagget men dŒryn dan tink ik dat de 

binne 

Ook het Frysk Ljeppers Bün staat op 

het standpunt dat Winsum de Friese 

kampioenschappen moet behouden In 

zijn openingswoord pleitte FLB-voorzitter 

zitter Albert Oost uit Triemen daar in 

elk geval duidelijk voor �Ik hoopje 

dat dizze tradyr 
’ *  L - 

"  
**? 

Oost weten �M 

tsiin de eftergrün fan it stribjen nei in 

mie skans hjirre Komt dy der net dan 
sif Winsum muoilik it Frysk kampioenskip 

pioenskip hfilde kinne 
verduidelijk-’ 

te hij later desgevraagd 

Een overzicht van de Winsumer fierljeparena tijdens het 27ste Fries kampioenschap Wellicht was het tevens het laatste keer 

dat de Ijeppers over de Sint Jabtk zwiepten want mogelijk wordt dit jaar nog een nieuwe accommodatie gebouwd 


