
Sfeer en folklore ontbreken op FK fierljeppen 

Door Edwin Fischer 

LEEUWARDEN - �De sfear is der net mear 

ar vind Evert Wilstra �De sport is de 

folklore gelokkich Ontgroeid zegt Bjinse 

se Wolters �Froeger kaam santich 

persint fan de minsken foar wietsprongen 

gen No komme se foar de prestaasje 

constateert Douwe Bult Drie oud-topljeppers 

jeppers voelen het vandaag weer even 

kriebelen maar allemaal op een andere 

manier Het Fries kampioenschap 
fierljeppen 

jeppen in Winsum is in ieder geval niet 

meer zoals vroeger 

De tijd dat Winsum nog helemaal afgezet 
werd de busroute verlegd en bij de 

dorpsvaart een fierljeparena gecreºerd 

werd ligt ver achter ons Tegenwoordig 
wordt het Fries kampioenschap op de 

vaste accommodatie van de fierljepclub 
in Winsum gesprongen 

�Ik herken it gefoel by mysels net mear 

it gefoel dat ik hie as der in Frysk kampioenskip 

oenskip oan siet te kommen It wie altyd 

de allerbelangrykste wedstriid fan it jier 

Yn alle opsichten wie it it hichtepunt 

Der kamen mear as fiiftüzen man te sjen 

hoe’t wy oer de doarpsfeart fan Winsum 
sprongen It wie allinne mar sfear en 

folklore Dat mis ik it allermeaste zegt 

Evert Wilstra die in 1973 (15 meter 

1975 (16 en 1976 (17 de Friese seniorentitel 

niorentitel veroverde 

Bjinse Wolters kwam later en heeft dui- 

duidelijk 

delijk een andere kijk op het ljeppen �It 

is in sport it ljeppen is de folklore Ontgroeid 

groeid en dŒr bin ik bliid om It is ek moaier 

aier as der tüzen taskögers foar de sport 

kommen dan fiiftüzen foar de folklore 

de sensaasje Mar dat wol net sizze dat 

ik de tradysje ek net moai fyn dat moat 

wol altyd bliuwe 

Fries juniorenkampioen van 1972 Douwe 

we Bult - 

hij won nimmer de seniorenti- 
seniorentitel 

tel - ,  zit eigenlijk een beetje tussen de 

meningen van de oud-kampioenen in �It 

wie froeger wol in spØsjaal sfearke mar 

it ljeppen is perfektsjoneard Yn it 
ferline 

ne waarden de skansen in wike foar de 

wedstriid boud no binne der moaie en 

fŒste skansen Mar dat fyn ik gjin gemis 

hear 

�Tsien fyftjin jier lyn kaam santich 

persint fan de taskögers foar de wiet- 

wietsprongen 

sprongen Ik fyn it net ferkeard dat it no 

krekt oarsom is dat de minsken foar de 

prestaasjes kommen aldus Douwe 
Bult 

Zelf volgt hij het Ijeppen nog op afstand 

maar komt waarschijnlijk wel naar Winsum 

sum ,,Foar de sport net mear foar de 

sfear Ik sjoch wol elk FK wer werom nei 

myn eigen FK’s Ik ha trije kear favoryt 

west mar ha noait de titel by de senioaren 

ren wün Ien kear hie it sels gewoan moatten 

atten doe wün ik acht fan de fjirtjin wedstriden 

striden mar gong ik op it FK öf as in giter 

ter 

Ook Bjinse Wolters seniorenkampioen 

in 1994 1995 en 1998 slaat het FK niet 

over �Ik folgje it fierljeppen goed hielendal 

lendal de prestaasjes fan de ljeppers ut 

Burgum As ik ek op it FK kom te sjen 

dan kriebelt it wol wer De earste kear 

nei’t ik ophalden wie wün Rimmer 

Abma mei 17 of sa Dan tinkst wol 

’wat 
as’ 

Mar it is boppenal in stikje herinnering 

innering 

Evert Wilstra wordt de laatste tijd meer 

dan hem lief is herinnerd aan zijn fierljepprestaties 

jepprestaties Onlangs werd immers de 

schorsing die hij van het FLB (Frysk 

Ljeppersbün had gekregen naar aanleiding 

ding van een tv-optreden in Frankrijk na 

23 jaar opgeheven �Mar ik ha net mear 

spesjale gefoelens as it FK der is En dat 

hat alles te meitsjen mei de sfear dy’t 

der net mear is 

Sfeer en folkore waren de sleutelwoorden van het Fries kampioenschap fierljeppen 

Ook op 18 augustus 1973 toen Evert Wilstra voor duizenden toeschouwers 
seniorenkampioen 

kampioen werd Foto LC 


