
TV-opnamen 

FK Winsum 
WINSUM - In het kader van 

een op 22 augustus (22 uur 

Ned 1 door de NCRV uit te 

zenden aflevering van ’Liever 
sportiever’ 

over Friese sporten 

maakte een tv-ploeg zaterdag 
pnamen van het Fries kampioenschap 

pioenschap fierljeppen in 
Winsum 

sum Tot grote hilariteit van de 

nog aanwezi 
presentator Christfaan Scheen 

eerste belandde hij bijna terug 

op de springschans de tweede 
keer haalde de ex-skiºr haast 

de overkant 

Erik Dercksen videoen en tvprodukties 

produkties uit Sneek vervaardigt 

digt de uitzending in opdracht 
van de Hilversumse zendgemachtigde 

machtigde Behalve fierljeppen 
zal in de uitzending van 25 minuten 

nuten ook het PC -Kaatsen het 

SKS- en IFKS-skütsjesilen en 
de skeelermarathon van Bartlehiem 

lehiem geperst worden 

Sietske Visser uit Oppenhuizen 

zen had de leiding bij de 
opnamen 

men in Winsum �Het tonen 

van de sfeer bij 
de evenementen 

ten is erg belangrijk maar doel 
van het programma is ook informatie 

formatie over onbekendere 
takken van sport te geven We 
laten de toppers in dit geval 

dus de Friese kampioenen er 

meer over vertellen aldus 

Sietske Visser Ook op zaterdag 
26 augustus is Friesland in 

beeld tijdens een Sneekweekspecial 

special Visser �Mensen denken 

ken vaak dat de watersportprovincie 

vincie Friesland heel ver weg 
is Dat misverstand willen wij 
als Fries bedrijf meehelpen uit 

de wereld te krijgen 

Voor NCRV-eindredacteur 
Bernard Prins uit Leusden was 
het zaterdag de eerste kennismaking 

making met fierljeppen �Ik 

denk dat veel mensen de moeilijkheidsgraad 

lijkheidsgraad ervan onderschatten 

schatten ,  stelde Prins �Ik 

merk dat er veel factoren moeten 

ten kloppen om tot een goede 

sprong te komen Voor mij is 

het sport te vergelijken met 

polsstokspringen in de atletiek 

tiek De Friese aflevering is de 

een na laatste in de serie van 

dertien ’Liever sportiever’-uitzendingen 

zendingen met elke keer drie of 
vier takken van sport Bernard 
Prins �Een uitzending als met 

de Friese sporten is in geen enkele 

kele andere provincie te maken 

ken 


