
Geen aparte 

plaats voor 

pommeranten 

WINSUM - 
Bij het 

skütsiesilen 

len bemannen ze vaak statig 

uitziende boten rond het 

kaatsveld van de PC verdringen 

gen ze zich om de versnaperin- 

En in de VIP-tent Het Fries 

mpioenschap 
fierlieppen 

mist in vergelijking met 
andere 

re traditionele Friese 
zomerevenementen 

venementen zijn parmantig 
� 

raderende pommeranten 
sporters zelf zijn het middelpunt 

delpunt en dat moet wat de organisatoren 

ganisatoren betreft ook maar 

zo blijven 

Geen VIP-tent dus maar 

hooguit een paar overdekte 
trailers waar een kleine groep 
genodigden weinig meer dan 

een goed uitzicht wordt geboden 

den �In bewuste kar fan üs 

aldus Gerrit Hoekstra voorzitter 

zitter van de organiserende 

Stichting 
Fierljepakkommodaasje 

akkommodaasje Winsutn 

�Wy kinne dit tradisjonele FK 

wol opklopje en ynteressanter 

meitjse mar üs organisaasje is 

der allinnich mar op ut foar de 

sporters optimale prestaasjes 
mooglik te meitsjen 

Wie bij het fierljeppen betrokken 

trokken raakt merkt al snel 

dat er weinig eigen eer en 
glorie 

rie te behalen valt Lieppers 

krijgen niet de kans en nebben 
niet de behoefte als de skütsjeschippers 

schippers in lange uitzendingen 

gen op de radio de lolbroek uit 

te hangen FLB-bestuurders 
zijn moeilijk te vinden want 
ze hebben in de kleine bond 
geen erebaantje Voor hen is er 

rond de wedstrijden veel werk 
te verzetten Gerrit Hoekstra 
blijft ook anoniem aanwezig 
Hij opent niet met een toespraak 

spraak vol gezwollen taal over 
tradities en maakt zichzelf ook 
niet langdurig het middelpunt 
van de prijsuitreiking die 

door de burgemeester gebeurt 

Toespraak 

Gcrrit Hoekstra �De iepening 

ning en it wolkom moatte 
koart wØze Dat kin de speaker 
better dwaan Ik kin lykas 
f oarsitter Hannema fan de PC 
ek wol wat moais betinke mar 
ik leau net dat de Ijeppers dŒr 

op sitte te wachtsjen Dy wolle 
it Frysk folksliet hearre en sa 
au mooglik konsintreare en 

ald-foarsitter fan 

>  Sjoerd Span bilde altyd 

tyd wol in taspraak mar fan 
de nije foarsitter Anne Piekstra 

stra hoecht dat net DŒr kinne 

wy üs wol yn fine 

Het 34«te Fries kampioenschap 

schap trok 1000 betalende bezoeken 

zoeken 400 minder dan vorig 
jaar In 1988 raakte de organisatie 

satie - ook toen was het prach- 
� weer - 

nog finaal door de 

3 beschikbare kaarten 

heen �It heart wat raar mar 

der is wat konkurri 
mooie waar Mar ek ae prestaasjes 

taasjes wiene troch it seizoen 
hinne dit jier wat minder Ferline 

line jier wie in jier fan utsjitten 

ten Gerhard Vlieger hie hii 

doe as winner ek dik achttfin 
meter aldus Hoekstra 

Lage afstand 

Feit is dat de winnende 
17 meter van Vlieger de 

laagste winnende afstand in 

jaren is De seniorenwedstrijd 
viel wat afstand betreft tegen 

Op de oude niet-permanente 
accommodatie in het centrum 
van Winsum werden tien jaar 

geleden al zeventien-metersprongen 

sprongen neergezet Het Fries 
juniorenrecora van Catharinus 

nus Hoekstra (17 stamt nog 
uit die tijd en Erik Velting 
sprong eveneens in Winsum 
het jongensrecord (15 in 

1982» 

Afgezet tegen die oude records 

cords vallen ook de winnende 
afstanden van de winnaars bij 
de junioren (16 en jongens 
(15 in 1990 eigenlijk wee 
Met fierljeppen is slechts in de 
breedte gegroeid en verliest in 
Gerhard Vlieger helaas een 
atleet voor echte superafstanden 

den 

Vier jaar geleden luidde 
Gerhard Vlieger de nieuwe 
accommodatie in met een 
klinkend Fries record van 
18 meter dat in Winsum 
niet meer benaderd is Vorig 
jaar mocht als excuus voor een 
mat FK op de Sint Japikschansen 

schansen nog de toestand van 
het Winsumer bassin gelden 
Inmiddels is de waterbak twee 
keer leeggepompt en twintig 
centimeter uitgediept Het 
aantal natsprongen was dan 
ook minimaal 


