
Fierljeppen Winsum nu een dorpsaangelegenheid 

WINSUM - Het is te danken geweest aan het 

tijdig afdekken met kuil-plastic van het zandbed 

bed dat het fierljeppen om de Friese titels zaterdagmiddag 

terdagmiddag in Winsum toch doorgang kon 
vinden �Moandei binne wy begün mei it ofdekken 

ken fan it sanbŒd Fierders hawwe wy it wetter 

op it lan safolle mooglik fuort rinne litten 

troch it graven fan greppels Sadwaande koenen 

nen de wedstriden docns troch gean 
telef oantsjes as ik net krigen ha mei de f raach 
Giet it Ljeppen fanmiddei wol troch vertelde 
Gerrit Hoekstra de voorzitter van de organiserende 

rende afdeling Winsum van het Frysk Ljeppers 
Bün 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kon toch 

niet worden gezorgd voor een overdekte toeschouwersaccommodatie 

wersaccommodatie rond de ljeppersarena van 

Winsum Gerrit Hoekstra �Wy mochten net mei 

ridend materiaal oer it fjild Dat koe troch it wetter 

op it lan ek net Wy hawwe alles sjouwe moatten 
De voorzitter van de afdeling Winsum heeft nu al 

zijn hoop gevestigd op een nieuw plan rond de 

sportaccommodaties in Winsum Er bestaan gemeentelijke 

meentelijke plannen om te komen tot ØØn complex 
waar de afdeling Winsum van het Frysk Ljeppers 

Bun de plaatselijke ijscluben en kaatsvereniging 
hun activiteiten kunnen ontplooien In dat nieuwe 
Dlan hooDt fierlieppend Winsum een mogelijkheid 

te vinden tot h’et aanbrengen van een verharde 

laag op de fierljepacccommodatie waardoor het 

onder alle weersomstandigheden mogelijk zal zijn 

met rijdend materiaal op het terrein te komen 

Door het slechte weer trok Winsum zaterdagmiddag 

middag precies de helft minder betalende toeschouwers 

schouwers dan in ’86 Toen 1300 nu slechts 650 

Volgens Gerrit Hoekstra zijn niet alleen de slechte 
weersomstandigheden de oorzaak van de dalende 
toeschouwersaantallen bij de fierljepwedstrijden 

�De prestaasjes litte oer it algemien ek te winsken 
oer 

Hoe ziet Gerrit Hoekstra de toekomst van het 

fierljeppen in Friesland �It fierljeppen yn Frvslan 

is in hiel lytse wrald Sportyf sjoen giet it noch wol 

goed Mei namme de rcgiowedstnden binne moai 

De oanfier fan ljeppers wurdt grutter It oantal 

wedstriidljeppers rint dan ek net tebek It grutte 

probleem foar it Frysk Ljeppers Bün is oft der wol 
genöch minsken beskikber bliuwe foar de öfdielingen 

gen dy t mei de organisaasje belutsen binne Ik bin 

Bang dat yn ’e sfearfan ’e organisaasjes der te min 
minsken komme In protte wurk moat troch in te 

lyts ploechje dien wurde De takomst fan it Frysk 
Ljeppers Bün hinget óf fan it oantal minsken dat 

dizze sport draget It is dochs te gek dat mar tweintich 

tich minsken degearkomsten fan it Frysk Ljeppers 

Bun bywenje 

Gerrit Hoekstra heeft in Winsum (nog geen reden 

den tot klagen Hij heeft in Winsum de beschikking 
over een redelijk sterk organisatietearn Dat was 

ook geen overbodige luxe nu er door de slechte 

weersomstandigheden veel extra handwerk moest 
worden verricht Financieel kan Winsum wel een 

stootje hebben De afdeling Winsum telt liefst 250 

donateurs en die betekenen een vaste bron aan inkomsten 

komsten Daarbij komt dat de afdeling Winsum 
vier jaar is gesponsord door de plaatselijke bedrijven 

ven van Miedema (landbouwwagens en Tinga 

(deuren 

Die sponsorgelden zijn gestoken in de nieuwe 
accommodatie Gerrit Hoekstra heeft goede hoop 
dat de twee hoofdsponsors financiºle steun zullen 
blijven verstrekken Ook dat sponsorgeld zal worden 

den gestoken in het investeren in de accommodatie 

tie In dit verband denkt Winsum aan het verbeteren 

ren van de oefengelegenheid Wat is nu de kracht 
van de afdeling 

Winsum7 Gerrit Hoekstra �It is yn 

Winsum hielendal in doarpsoangelegenheid mei de 

stipe fan twa pleatslike bednuwen Dat is us grutte 
kreft 

S 

Een treffend beeld van de slechte weersomstandigheden zaterdagmiddag tijdens het fierljejrpen in 
Winsum Plastic zakken en parapluies moeten de toeschouwers beschermen tegen de regen (Foto ANP 


