
Ik moast mige skite en spuie foar Winsum 
’ 

WINSUM - Het seizoen 1989 

had een betere sfeervoller afsluiting 

sluiting verdiend dan zaterdag 

bij 
het Fries kampioenschap 

fierljeppen op de Sint Japikschansen 

schansen in Winsum De andermaal 

dermaal spannende strijd bij 

de jongens de mooie coup van 
’nobody’ 

Pieter Hielema bij de 

junioren en de incidentele topsprongen 

sprongen van Gerhard Vlieger 

en Bjinse Wolters konden nog 
juist het FK van een zekere 
matheid redden De ljeppers 

hadden te kampen met een 

verraderlijke zijwind en een 

bassin dat niet op de juiste 

diepte is maar meer nog was 
een ieder te veel verwend met 
goede prestaties 

Het 33ste FK werd bijgewoond 
door 1400 betalende toeschouwers 

wers plus de gebruikelijke 200 

donateurs en genodigden Bij de 

vorige editie raakte de organisatie 

tie nog finaal door de 1500 beschikbare 

schikbare kaarten heen Hoe het 

niveau gestegen is blijkt uit vergelijking 

gelijking met de kale cijfers van 
de beste afstanden bij het FK 
1988 

tige omstandigheden destijds de 
titel met 17 meter (winnaar 
nu 18 De beste junioren kwamen 

men tot 16 en 15 (tegen 
15 in ’88 Bij de jongens 

kwamen 

men vier deelnemers voorts 
ruimschoots verder dan de winnende 

nende 14 van de vorige editie 

�Dochs wie it dizze kear oars 
as oars vat de al tien jaar als 

speaker actieve Teake Bult het 

gevoel 
bij 

de wat oudere insiders 
samen �Kinst ek hast net in klimaks 

maks mear ferwachtsje nei 

woansdei yn Drylts Dat wie ien 

fan de beste wedstriden ut de 

hystoarje fan it ljeppen mei yn ’e 

skimer topprestaasjes van Biinse 

Wolters en Rimmer Abma 
De kroniekschrijver van het 

fierlieppen uit Bakhuizen verdens 

dens de wedstrijd uit waren gegaan 

gaan naar de atmosfeer van 

vroeger enkele honderden meters 

ters verderop tussen de huizen 

van het dorp �Ik moast eartiids 
mige skite en spuie tagelyk as ik 

nei Winsum ta gie De grutte 
Roei Bokke Span (negenvoudig 
Fries kampioen red moast sels 

ferskate kearen te pisjen foardat 
hy lieppe koe Dat is no net mear 
sa Dat mist dit stee Tweevoudig 

dig kampioen Rindert Rosier - 

zaterdag wedstrijdleider - mijmert 

mert met Bult mee �Ik gie 

freedtejüns altyd ef kes sjen 
by it 

opbouwen fan ’e skansen Efkes 
sjen fiele en priuwe 

Niet reºel 

Gerrit Hoekstra voorzitter 
van de organiserende Stichting 
Fierljepakkommodaasje Winsum 

sum kan zich die nostalgie wel 
voorstellen Toch vindt hij haar 
niet reºel �Wy hawwe hjir no in 

jier as fjouwer in fŒste akkommodaasje 

modaasje en de minsken tinke 
hast alhnnich mar oan de moaie 
dingen fan eartiids Hearst net 
ïen mear oer de kwaliteit fan it 

wetter de koarte oanrin soms by 

drekboel by min waar Boppedat 
moast der altyd in strjitte öfset 

wurde As organysaasje wiest dagenlang 

genlang oan it opbouwen It noflike 

like binne wy kwyt mar der is in 

soad foar werom kommen 
vindt de Winsumer een broer 
van ljepper Catharinus Hoekstra 

stra 

In Winsum wordt er overigens 
alles aan gedaan om de entourage 

ge wat 
’smüker’ 

te maken Aan 
de open zijde wordt tegen het net 

ingezaaide nieuwe kaatsveld annex 

nex ijsbaan nog een snel 
groeiende 

de boomwal ingeplant Bovendien 

dien zal van de revenuen van het 

zaterdag gehouden kampioenschap 

schap het waterbassin op de juisde 

de druk van het zandbed komt 
de kleilaag op de bodem van het 

bassin langzaam omhoog Het 
water zal weggepompt moeten 
worden om de juiste diepte van 
vier meter (nu ongeveer 3 meter 

ter te realiseren Een operatie 
die enkele duizenden guldens 
vergt 


