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FK biedt afdeling
Buitenpost weer
goede kans op titel
Winsum vandaag voor 65e
keer decor voor FK fierljeppen

Leeuwarden | Zaterdag zal er in Winsum voor de 65e keer worden gesprongen om de Friese fierljeptitels.
Op de sinds 1985 vertrouwde accommodatie bij het sportveldencomplex
Oer It Dok zullen de zes nog bestaande afdelingen gaan strijden om de vijf
– sinds 2015 doet ook de meisjescategorie mee – beschikbare titels. In de
aanloop naar de titelstrijd zet het
Friesch Dagblad de opvallende trends
van de afgelopen twintig jaar in fierljepland op een rijtje.
De afdeling Burgum legde beslag
op 35 van de beschikbare 86 Friese titels, iets meer dan 40 procent, en is
daarmee de grootverdiener. Daarbij
was een hoofdrol weggelegd voor
Bart Helmholt, die zeven keer de beste was bij de senioren en twee keer bij
de junioren. Met It Heidenskip daarachter als een goede nummer 2 met
27 keer een Friese kampioen (ongeveer 31 procent).
Het was ook de enige afdeling
waarvan bij de laatst gehouden zeven
edities van het FK een vertegenwoordiger het podium mocht betreden. En
legde daarmee beslag op precies de
helft van de 34 beschikbare titels. De
organiserende afdeling Winsum leverde, in een tot dan titelloze 21e
eeuw, bij drie van de vier laatstgehouden FK’s een kampioen (Jarich Wijnstra en twee keer Wisse Broekstra).
Opvallend in dat verhaal is de rol

van de afdeling Burgum. Want in de
laatste vijf edities van het FK telde de
club vanaf 2016 slechts twee keer een
kampioen en twee keer bij de meisjes, in 2017 (Fardau van Akker) en
2020 (Pytrix Westra). De kans dat vandaag opnieuw een fierljepper van de
afdeling Burgum het ereschavot mag
beklimmen is klein, want alleen diezelfde Westra lijkt bij de vrouwen
een outsider voor de titel.
Afdeling Buitenpost
De afdeling Buitenpost lijkt met
Arend Veenstra (Surhuizum) voor het
eerst sinds dertien jaar weer een gerede kandidaat te hebben voor de Friese titel bij de jongens. Hij won dit seizoen liefst negen wedstrijden in de
eerste klasse en kan het totaal van
Buitenpost opvijzelen naar drie. In
2004 (Ineke Prins) en 2008 (Dictus
Hoeksma) – beiden toevallig ook uit
Ee – viel die afdeling voor het laatst in
de prijzen.
Bij de meisjes lijkt Hanneke Westert (Sneek) de afdeling IJlst voor het
eerst sinds drie jaar weer een podiumplaats te bezorgen. Ze won net als
Veenstra bij de jongens negen keer
en sprong zelfs drie keer verder dan
de winnares bij de vrouwen. Misschien kan ze een gooi doen naar De
Glêzen Ljepster, de ereprijs voor de
verste afstand in de vrouwencategorie, die één keer eerder door een
meisje (Bente Vlas) is gewonnen. De
afdeling Grijpskerk (2019) won de
laatste twintig jaar, net als de inmiddels ter ziele gegane verenging van
Joure (2015), één keer.

