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FK fierljeppen voor
het eerst op zondag

• Zomerstorm gooit voor tweede
keer in historie roet in eten

Winsum | Voor de tweede keer in de
63-jarige historie van de Friese kam-
pioenschappen fierljeppen kon za-
terdag de geplande titelstrijd vanwe-
ge de stormwind geen doorgang vin-
den. De organisatie voelde zich ge-
noodzaakt het evenement 24 uur op
te schorten naar gistermiddag.

Dat gebeurde exact zeventien jaar
geleden ook al eens op 10 augustus,
toen de FK vanwege de enorme hoe-
veelheid regenwater moest worden
afgelast. Het zandbed kreeg de dag
voor de FK een grote hoeveelheid re-
genwater te verwerken, waardoor
het zaterdag nog altijd niet verant-
woord was om te springen.

De technische commissie van
Frysk Ljeppers Boun (FLB) wilde vast-
houden aan de locatie en besloot het
evenement een week op te schorten.
Dat ging ten koste van de tweekamp
Holland-Friesland, die op17 augustus
2002 in Jaarsveld zou worden gehou-
den.Hetwas destijds geenoptie de FK

te verplaatsen naar de zondag, want
dat was volgens de statuten nog niet
mogelijk.

Nadat de finale van de Nationale
Fierljep Manifestatie (NFM) in It Hei-
denskip op25 juli in 2015 vanwegede
storm en regen moest worden afge-
blazen, besloot de organisatie het
evenement een dag later op zondag
af te maken. De FLB besloot vervol-
gens over te gaan tot een statuutwij-
ziging, zodat er vanaf dat moment
ook op zondag gesprongen mag wor-
den. In 2017moest de NFM nogmaals
uitwijken en gisteren werden de FK
voor het eerst op zondag gesprongen.

Na twee proefsprongen van oud-
Fries kampioen Bart Helmholt con-
cludeerdedeorganisatie zaterdagdat
het niet verantwoord was de FK te la-
ten doorgaan. ,,Wy hawwe op in FK
wol faker temeitsjen hânmei rein en
opûnthâld. Mar noch noait mei in
simmerstoarm. En de wyn helle ek
noch oan”, aldus wedstrijdsecretaris
en statisticus Sjoerd Huitema.

Bij de PolsstokBondHolland (PBH)
wordt nog niet op zondag gespron-
gen.Daarwerd zaterdaghetHollands
kampioenschap gewoon afgewerkt.


