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Er boven cirkelen en delegeren
Vandaag start in Buitenpost het nieuwe fierljepseizoen. Zonder de kersverse interim
FLB-voorzitter Jouke Jansma. Hij geniet nog van een visvakantie in Noorwegen.

H
EDWIN FISCHER

Heel verassend was het
niet. Jouke Jansma
werd enkele weken ge-
leden als interim-voor-

zitter van het FLB (Frysk Ljeppers-
boun) gepresenteerd.

,,Zowel in de vergadering van
de afdelingsvoorzitters als in het
FLB-hoofdbestuur was een hit-
lijstje geformeerd. Beide keren
stond mijn naam bovenaan. Om-
dat ik vaak een grote mond heb,
vond ik dat ik het maar waar
moet maken’’, vertelt Jouke Jans-
ma vanuit Noorwegen.

De fervent sportvisser is daar
met zijn vaste vismaat en twee
Winsumer dorpsgenoten op vis-
vakantie. ,,’s Ochtends om zes uur
wakker en het water op om te
‘snoeken’, waarna we om acht
uur ’s avonds weer in het huisje
terug zijn. Even wat eten en drin-
ken en dan op bed. Machtig mooi,
met vier kerels op pad. Je moet
ook niet in het huisje kijken, het
is een puinhoop. Maar het hoort
bij zo’n week.’’

Dat Jansma de ouverture van
het seizoen mist, zegt hem niet
zoveel. ,,Ik zal een voorzitter zijn
die niet altijd en overal aanwezig
is’’, zegt de Winsumer. ,,Dat is ook
helemaal niet nodig. Ook ande-
ren uit het bestuur hebben een
representatieve functie en kun-
nen de bond vertegenwoordi-
gen.’’

Het is een van de voorwaarden
die de voormalig preses van de
fierljepafdeling Winsum – Jans-
ma leidde die stichting van 2000
tot 2011 – bij zijn aanstelling stel-
de. ,,Ik ben een voorzitter die er
boven hangt. Kijken of het goed
gaat en veel delegeren.’’ Het is
een punt van kritiek dat Jansma,
zonder het hardop uit te spreken,
richting voormalig voorzitter Jel-
le Roorda uit.

Die stapte enkele maanden ge-
leden op na een aanvaring met
secretaris Hans Helmholt. Ook de
laatste legde naar aanleiding van
die fikse ruzie, waarbij ook op de
persoon werd gespeeld, zijn func-
tie neer. Froukje Hoekstra volgde
als interim-secretaris Helmholt
op.

,,Jelle en uiteraard ook Hans
hebben naar eer en geweten heel
veel goede dingen voor het fier-
ljeppen gedaan’’, vindt Jansma,
,,maar ik zal een andere voorzit-
ter zijn. Ik wil besluiten kunnen
nemen. Het drama van een ver-
eniging, wat het FLB feitelijk is, is
dat je altijd achter de feiten aan-
loopt. Maar ik wil met een dage-
lijks bestuur een besluit kunnen

nemen en dat uit kunnen voeren.
En dan leggen we als bestuur ach-
teraf in een ledenvergadering wel
verantwoording af.’’

Jansma kreeg die toezegging
en hapte dus toe op de vraag om

tot september interim-voorzitter
te worden. ,,Maar ook daar heb ik
direct op geageerd’’, zegt hij. ,,Ik
wil een heel seizoen voorzitter
zijn, inclusief de winter met de
evaluaties en vergaderingen die

daarin plaatsvinden. Ik blijf dus
zeker tot maart en zie dan wel of
iedereen mij nog voor een perio-
de van drie jaar als voorzitter
wil.’’

Zoals het dus nu staat, heeft

het FLB voor de komende vier jaar
Jansma als voorzitter. Hij wil
daarin een beleidsplan, geschre-
ven door Sport Friesland in over-
leg met afdelingen en het bestuur
van het FLB, ten uitvoer brengen.

Jansma: ,,Mijn opzet is te gaan
werken met portefeuillehouders.
Ieder bestuurslid heeft zijn porte-
feuille en moet maar mensen om
zich heen verzamelen die met
hem of haar zorgen dat zijn deel
van het beleidsplan uitgevoerd
gaat worden. Ik zal daar als voor-
zitter boven gaan cirkelen. In
hoofdlijnen wil ik wel weten hoe
het gaat, niet in detail.’’

Jansma zal derhalve een heel
ander type voorzitter zijn dan Jel-
le Roorda altijd geweest is. ,,Ik ben
iemand die heel erg op de actuali-
teit wil inspringen, kan schake-
len. ’’

,,Een voorbeeld? Neem afgelo-
pen seizoen. Toen was een wed-
strijd in Burgum voor de zoveel-
ste keer afgelast vanwege het
weer. Maar op zondag zou het
goed weer zijn. Als de afdeling
dan de wedstrijd op zondag wil
houden en de ljeppers willen
springen, dan moet je die beslis-
sing kunnen en durven nemen.
En niet als een punt meenemen
naar de winter en pas het seizoen
erop, als de leden er mee in stem-
men, in laten gaan. Nee, beslissen
en achteraf de leden laten zeggen
of je het goed gedaan hebt.’’

Jansma vindt ook dat de ljep-
pers in alle opzichten nu aan zet
zijn. ,,Er moet veel meer vanuit de
ljeppers zelf komen. Wat ze an-
ders willen, wat beter moet. Wij
als bestuurders zijn randfiguren
die voor de ljeppers de voorwaar-
den moeten scheppen om de
sport optimaal te beoefenen.’’

,, Daarnaast verwacht ik dat ze
er nu met hun prestaties voor
gaan zorgen dat alle bestuurspe-
rikelen van de afgelopen tijd de
wereld uit gaan. Het moet weer
over de sport gaan in Friesland.
Want ook dat is een doel van mij.
Fierljeppen moet een heel duide-
lijke plaats krijgen in het Friese
sportgebeuren.’’

‘Je moet
beslissingen
kunnen en
durven nemen’
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