
07 september 2020, pag. 2

Fitte Bruno Bruins geniet
van sober FK fierljeppen
GOOS BIES

WINSUM Vanuit een trailer volgden
een minister en een oud-minister
voor Medische Zorg en Sport zater-
dag het Fries Kampioenschap fier-
ljeppen in Winsum. Een inwijding
in Friese cultuur.

,,Het is geen straf om in Friesland te
zijn”, zei een glunderende Bruno
Bruins. De VVD’er was minister voor
Medische Zorg totdat overver-
moeidheid hem aan het begin van
de coronacrisis opbrak en hij op 19
maart zijn ontslag indiende, een dag
nadat hij tijdens een debat in de
Tweede Kamer onwel was gewor-
den. ,,De energie is weer terug. Ik ori-
enteer me op een nieuwe baan. Wat
voor baan? Iets in of bij de overheid.”

Bruins was op uitnodiging van
commissaris van de Koning Arno
Brok bij het jaarlijkse hoogtepunt
van de fierljepsport. Vorig jaar zou
hij daar al zijn opwachting maken,
maar toen werd het toernooi op het
laatste moment afgelast vanwege te
harde wind. Zaterdag kreeg hij een

herkansing. En passant ontving zijn
opvolger (na een intermezzo van
Martin van Rijn) en partijgenoot Ta-
mara van Ark eveneens een invita-
tie. Voor haar was het een eerste
kennismaking met het fierljeppen.

,,Een enorme krachtmeting, ik
ben onder de indruk van de tech-
niek”, zei de sportminister. Deze
maand moet er meer duidelijk wor-
den over eventuele aanvullende
steunmaatregelen voor de top-
sport, waar onder meer Thialf erg
benieuwd naar is, maar daar liet
Van Ark niets over los. ,,Ik mag niet
praten over wat er in september ge-
beurt”, zo hintte ze naar Prinsjes-
dag.

Van Ark wees erop dat in mei een
noodfonds van 110 miljoen euro be-
schikbaar is gesteld voor sportver-
enigingen, om de continuïteit voor
de clubs te ondersteunen. ,,Veel
sportverenigingen hebben te ma-
ken met doorlopende kosten en in-
komsten die wegvallen. Dat is een
klap voor de begroting en daar pro-
beren wij bij te helpen.”

Fierljepferiening Winsum maakt

vooralsnog geen gebruik van de
noodpakketten, zei voorzitter Anna-
Martha van der Mei. ,,Dat is foar ús
in hoop gedoch. Wy ha it opfongen
troch te besunigjen op de kosten”,
legde ze uit. Zo was het FK een stuk
soberder dan gebruikelijk. Het grote
scherm en de muziekkoepel waren
geschrapt. In plaats van voor 1500
euro een tribune op te zetten, kre-
gen de vips een stoeltje in een trailer.

Waar in andere jaren het FK dui-
zend tot tweeduizend kijkers trok,
was er nu plek voor minder dan 250
toeschouwers. Alleen relaties en ge-
nodigden waren welkom. ,,De spon-
sors ha allegear trochbetelle, dat is
fansels geweldich.”

Voorzitter Teije Dijk van It Frysk
Ljeppers Boun was blij dat het FK ge-
houden kon worden, al kon dat niet
op de traditionele tweede zaterdag
van augustus. ,,Op mear punten mo-
atte wy ôfwike fan tradysjes, mar ge-
lokkich is fierljeppen koroana-be-
stindich. Doe’t dizze krisis útbruts,
hiene wy net tocht dat wy dit sei-
zoen noch ljeppe soene, ek al is it in
ferkoarte kompetysje.”

Oud-minister Bruno Bruins volgt de verrichtingen van de fierljeppers. ,,Het is geen straf om in Friesland te zijn.’’
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