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Masseurs hebben ’t
er maar druk mee
Gerard Bos

Winsum | Er zijn fierljeppers die hun
eigen sportmedische ondersteuning
hebben. Er zijn er ook die dat niet
hebben. En zéker niet tijdens de wedstrijden. Zie daar; een gat in de markt
als je bijvoorbeeld fysiotherapeut of
osteopaat bent. In andere sporten is
het al normaal, maar zaterdag was
het bij het FK fierljeppen dan ook zover: voor het eerst tijdens een Friese
titelstrijd konden springers van allerlei pluimage zich door aanwezige experts - in de volksmond masseurs - laten behandelen.
Topklasser Alwin Fonk, titelkandidaten Marrit van der Wal en Klaske
Nauta bij de vrouwen en jonge talenten als Jarich Wijnstra (jongens) of Sigrid Bokma (famkes); zomaar wat
ljeppers die op deze zaterdagmiddag
voor of tijdens de Friese titelstrijd
langskomen bij de achter de schansen opgezette witte behandeltent
van Gezondheidscentrum Het Want
uit Franeker.
,,Ze weten precies wat ze willen én
wat ze niet willen”, zegt Richard Piersma, terwijl achter hem de voorrondes van het FK in volle gang zijn.

,,Voor ons is het ook nieuw, dat we dit
aanbieden aan fierljeppers. Maar die
komen met duidelijke wensen. Het is
prettig werken zo.”
Collega Arjen Wassenaar knikt.
Hij is als fysiotherapeut aanwezig in
Winsum, waar de organisatie van het
FK op het idee kwam om Het Want te
benaderen voor deze service. ,,Het is,
denken wij, een mooie toevoeging
voor de sporters tijdens zo’n groot
evenement. Wij kunnen ze zodoende
iets bieden dat er nog niet was tijdens
het FK fierljeppen. En het is mooi om
te zien dat er gebruik van wordt gemaakt.”
Kaatsen
De beide heren hebben het op dat
moment even rustig, maar het optreden in Winsum smaakt naar meer.
,,In november gaan we om tafel”,
klinkt het als het om evalueren gaat.
Voor herhaling vatbaar, zo is de indruk.
Gek zou dat niet zijn, want in het
kaatsen is het gemeengoed. Ook Piersma en Wassenaar zijn actief in die
sport. ,,Veel verschil zit er niet tussen
wensen van kaatsers en fierljeppers.
Uiteindelijk gebruiken ze allemaal
hun handen, voeten en schouders”,
besluit Piersma.

