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‘Fierljeppen
groeit aan
populariteit’populariteit’
Zaterdag FK in Winsum
De fierljepschans in Winsum is precies op tijd aange-
past. Bart Helmholt vestigde donderdag een nieuw
Nederlands record van 21.26 meter. Hij overschreed
daarmee de capaciteit van de Burgumer schans. In
Winsum kan hij zaterdag voluit gaan tijdens het FK.

WINSUM – Tussen de verste
sprong en het eind van het
zandbed moet 2 meter ruim-
te zitten. Water en zandbed
in Burgum zijn samen 23
meter en met de sprong van
21.26 zal men daar aan de
slag moeten. In Winsum had
men kennelijk een voorzie-
nige blik want daar zijn dit
jaar de schansen vernieuwd
en is de accommodatie ver-
breed tot de maximaal toe-
gestane 25,5 meter.
,,Bart hat hjir fan’t simmer
al sprongen en sei doe dat hy
hjir folút gean kin. As dy
mannen dêr boppe-yn dy
pols sitte, kinne se noait
presys ynskatte wêr’t se
delkomme. By in bytsje
twifel hâlde se yn en dan
krijst blessueres.’’
Opnieuw een nieuw record
zou een prachtig afscheids-
cadeau zijn voor voorzitter
Jouke Jansma van de stich-
ting Fierljep-akkommodaas-
je Winsum. Hij houdt er na
dit FK mee op en wordt
opgevolgd door Janeth van
Elsloo. ,,Alles is no tip top yn
oarder en dat is nei 11 jier in
prachtich moment om it
stokje oer te jaan. Wat my
oanbelanget springt Bart
sneon yn syn earste sprong
21,50 meter. Oan ’e oare
kant, dan is de wedstriid wol
drekt nei de knoppen...’’
De fierljepperij zit in de lift,
constateert Jansma. Toen hij
begon werd het FK bezocht

door 900 toeschouwers,
vorig jaar waren dat er 2500.
Ook steeds meer jongeren
kiezen voor het fierljeppen.
De sport heeft die groeiende
populariteit te danken aan
evenementen als het Red
Bull-festijn onlangs in
Utrecht maar zeker ook aan
de aansprekende prestaties.
De senioren hebben lang
tegen de 20-meter grens
aangehikt maar zijn die
inmiddels fors gepasseerd .
Ook de junioren zijn voorbij
de 20 meter en de jongens
zitten er met 19.24 dicht bij.
Winsum en het FK zijn met
elkaar vergroeid. Aan vrij-
willigers geen gebrek, de
catering is voor het dorps-
huis, de prijsuitreiking is op
de bovenzaal van het café.
,,In tradysjes dêr ’t we beslist
net fan ôfwike wolle. De
ljeppers wolle ek nei dy
boppeseal, ek al is it 30 gra-
den. Dêr leit de tradysje, oer
dy seal geane de sterke fer-
halen.’’
Vasthouden aan tradities
betekent dus niet vernieu-
wingen tegenhouden. Voor
het publiek worden er tribu-
nes neergezet en zijn de
faciliteiten gemoderniseerd.
Maar de natuurlijke tribune
in de vorm van de aarden
wal vlak achter het zandbed,
moet volgens Jansma blij-
ven. ,,Fierljeppen is in top-
sport dy’t jo mei de kont yn
it gers sjen kinne moatte.’’

Jouke Jansma met achter hem de schoorsteenpijp van het bedrijf
waarvan de directeur destijds een van de grondleggers van het FK was.


