
Winsum trots 
op nieuwe 

fierljepaccommodatie 

Dorp klaar voor Friese kampioenschappen 
WINSUM - Het wordt morgen een feestelijke dag in Winsum Niet alleen 

worden hier voor de dertigste keer de Friese fierljepkampioenschappen gehouden 
houden ook zal de nieuwe permanente accommodatie officieel in gebruik 
worden eenomen Die twee facetten vormen ongetwijfeld een extra uitdaging 
voor de 68 deelnemers om optimaal te presteren maar of ze zullen leiden tot 
een nieuw record Mede-organisator Gerrit Hoekstra uit Winsum durft daarover 

over geen uitspraken te doen �DŒr hoopje jo natuerlik wol op mar de ljeppers 
moatte it dwaan Aan de accommodatie zal het volgens hem niet liggen die 
voldoet wat de technische uitvoering en het veiligheidsaspect betreft ruimschoots 

schoots aan de eisen 

Met het aanbrengen van de permanente 

nente accommodatie is de organisatie af 
van een jaarlijks terugkerend probleem 
Hoekstra �Om foar ien dei de hiele brot 

op te bouwen dat is net mear te dwaan 
dat wurdt te djoer De kwaliteit van het 

water speelde ook een rol �Yn dat 

smoarehe wetter krije jo de meast frjemde 

de kwalen Bovendien vroegen sommigen 

gen zich af of Winsuni juist vanwege het 

ontbreken van een permanente accommodatie 

modatie Iiog wei (If aangewe il |)l k 

whs om de beiar d \  ,u het 

Frysk I Bun te iii 

Daarom nam de Stichting 
Fierljepakkommodaasjt’ 

akkommodaasjt’ Winsum het een paar 

jaar geleden op zich om te zorgen voor 

een permanente accommodatie Voor de 

kosten /  45 gulden in totaal deed zij 

een beroep op de gemeente en sponsors 

Littenseradeel betaalde f 25 000 gulden 

het resterende bedrag werd grotendeels 

opgebracht door een bank en twee plaatselijke 

selijke bedrijven 

Het resultaat uitgevoerd door een 

loonbedrijf uit Winsurn mag er zijn laat 

Hoekstra weten �We hawwe besocht 

om gebrük te meitsjen fan de fouten fan 

oare akkommodaas Zo zijn bijvowbecld 

becld gegevens overgenomen van It 

Heidf nskip en namen rl 
slirhtmgsleden 

den van I liet idee over om trapjes 

aan te biengen 

Problemen 

Toch speelden in Winsum een aantal 

specifieke problemen vertelt Hoekstra 
Zo bleek er onder de eerste dikke bodemlaag 

demlaag drijfzand te liggen Om te voorkomen 

komen dat de ljeppers meters zouden 

zakken met hun polsstokken is er vvegenbouwfolie 

genbouwfolie aangebracht Ken afdoende 

de maatregel hoopt Hoekstra Een ander 

der probleem vormde de afwatering 
Het water liep nauwelijks weg en zelfs 

drainage kon dat euvel niet helemaal 

verhelpen Het is d a n ook een grote 

wens van de stichting dat het hele veld 

nog eens opnieuw en dan grondig 
gedraineerd 

draineerd wordt Maar voor de rest ij- 

Winsum erg trots op zijn nieuwe accommodatie 

modatie het zandbed is diep genoeg en 

er is een waterdiepte van twee meter 

Ken po bijkomstigheid van de 

nieuwe a i ommudatie is volgens Hoekstra 

stra ook dat de Wmsumers zich nauwer 
dan ooit betrokken voelen bn de Friese 
fierljepkampioensc happen Kr hebben 
7i inmiddels meer d 

’ 

donateurs 
aangemeld uit het dorp en ruim veertig 
inwoners deden onlangs mee aan een 
kenmsmakmgsc ursus fierljeppen [laarvan 

van is uiteindelijk een groepje van vijftien 

tien mensen overgebleven dat twee 
keer in de week traint onder leiding van 
B Wolters 

(’ifrrit Hoekstra ’ de nieuwe imtwicivevle 

vevle fi m Vt’msmn 

Ht’1 heeft hem overigens wel verhc 
(lat ?n ïreiiuq l (feinutk hchln-y 
yeiimakt run de wofieh ikheid n ,/,,? 
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