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Kruisbestuiving bij de Wide IeKruisbestuiving bij de Wide Ie
De eerste Fryske Olympiade aan De Wide Ie bij Burgum wordt
een vrolijke kruisbestuiving tussen fierljeppers en kaatsers. De
skûtsjeskippers doen noodgedwongen niet mee.

R
GERRIT KLOOSTERMAN

Rond kwart over elf zaterdag-
morgen vlucht iedereen tij-
dens een enorme regenbui
de grote tent op het terrein

binnen. Die biedt voldoende ruimte
om te schuilen voor sporters en toe-
schouwers, want zoveel mensen zijn
er dan nog niet.

In regen en wind wandelt een
man van het terrein waar de auto’s
geparkeerd moeten worden - para-
plu in de hand, grote pet op - richting
sportlocatie. Het is Foppe de Haan.
Met Klaas Jansma is hij jurylid. ,,Mar
gjin idee wat it ynhâldt.’’ De wind
doet zijn best de paraplu op te tillen,
maar de eigenaar houdt het attri-
buut stevig vast.

Voor de ingang van de grote tent
ontstaan de eerste plassen. Maar dan
trekt de regen ook weer snel weg.
Het blauw in de lucht breekt door en
het klaart zienderogen op. Tegelijk
gaat het nog harder waaien, precies
zoals is voorspeld. In bêste púster
wyn. Consequentie: acht skûtsjes
blijven noodgedwongen aan wal.

,,Dat wie hiel jammer’’, zegt initia-
tiefnemer Evert Wilstra een dag la-
ter. ,,Miskien hat dy dikke reinbui ús
wol tûzen taskôgers koste. Mar de
sporters binne hiel posityf en de for-
mule stiet oerein. Dit is net ienma-
lich.’’

Het kaatsen lijdt duidelijk onder
de bij vlagen stormachtige wind en
dat geldt ook voor het fierljeppen.
De ljeppers mogen in de voorronde
slechts eenmaal springen. Ze gaan
door of hun dag zit er op. ,,Dit slacht
nergens op’’, vindt Parregeaster Rein
van der Wal. ,,It is gewoan gokken.
Kinst like goed in lotsje lûke. Mar
fjirders is it leuk en ek profesjoniel
opsetten. De oare kear minder wyn
en mear sinne.’’

’s Middags druppelen toeschou-
wers de arena binnen, maar heel
druk wordt het niet. Een kleine dui-
zend belangstellenden zijn er, is Wil-
stra’s ruwe inschatting. In ieder ge-
val worden de 5000 toeschouwers
waar de organisatie stiekem op mik-
te, bij lange na niet gehaald.

Kaatsers en fierljeppers snuffelen
aan elkaar. Een kruisbestuiving
noemt wethouder Doeke Fokkema
van sport het sportieve feestje, dat in
het teken staat van Friese verbon-
denheid en saamhorigheid.

Naast sporters zijn er ook team-
captains, al is dat meer voor de vro-
lijke noot. Hun rol? Verzorgen, net-
werken, aanmoedigen en de tegen-

stander proberen te ontregelen,
somt kaatsbondscoach Tjalling van
den Berg knipogend op. Dit moeten
we maar niet al te serieus opvatten.

Daar loopt parlementair verslag-
gever Frits Wester in blauw jack en

met zonnebril op het kale hoofd.
Vrijdagavond laat geeft hij in het tv-
praatprogramma ‘Knevel en Van den
Brink’ nog commentaar op de Ne-
derlandse politiek. Zaterdagmorgen
is hij als captain al bij Burgum pa-

raat. Hij doet het maar wat graag,
zegt hij, want hij heeft iets met Fries-
land.

Moeder heette van haar meisjes-
naam Brandsma en opa boerde in
het Groninger Westerkwartier.

Harde wind maakt
skûtsjesilen op
Fryske Olympiade
onmogelijk

,,Maar de koeien liepen wel op Fries
terrein’’, vertelt Wester. Hij heeft in
het voortraject via sms’jes aan psy-
chologische oorlogsvoering gedaan
met Jan Ykema, die hij goed kent. De
oud-schaatssprinter is ook teamcap-
tain. Wester heeft de kaatsregels op
internet bestudeerd. ,,Ik heb een
leuk damespartuur. Nee, echt leuk.
Hoe ze heten? Dat moet ik even op-
zoeken.’’

Ook het culturele aspect ont-
breekt niet. Het blijkt al met al een
aardige formule, vindt ook kaatser
Renze Hiemstra. ,,Een prachtig ini-
tiatief. Maar de vrouwen die ook bij
ons in het veld kaatsten, dat had wel
anders gekund. Er was ruimte voor
nog een kaatsveld.’’

Hoe serieus we de Olympiade
moeten nemen? Hiemstra: ,,Als ik
heel reëel ben is morgen (hoofdklas-
sewedstrijd in Sint Jacobiparochie,
red.) belangrijker dan vandaag. Het
is een tussendoortje.’’ Hiemstra gaat
liever bij het fierljeppen kijken dan
bij het skûtsjesilen, want daar heeft
hij geen kaas van gegeten. ,,Het gaat
om de ton en komt terug.’’

Ook Rein van der Wal neemt gere-
geld een kijkje bij het kaatsen. ,,Ik fyn
it in leuk spultsje.’’

,,Miskien hiene se hjir in allround-
kampioenskip fan meitsje moatten.
Keatsers dy’t ek fierljeppe en om-
keard’’, oppert kaatser René Anema.
,,Mar it is goed dat je gebrûk meitsje
fan elkoars publyk.’’

Hiemstra wint het kaatsen met Jo-
han van der Meulen en Hylke
Bruinsma. Bij de vrouwen gaat de ze-
ge naar het partuur van Iris van der
Veen, Sjoukje Visser en Manon
Scheepstra.

Burgumer Bart Helmholt is de
smaakmaker bij het fierljeppen. Hij
wint bij de mannen met een prachti-
ge 20.46 meter. Bij de vrouwen gaat
de winst naar Hillianne van der Wal,
die een persoonlijk record van 16.13
meter springt.

Zeilster Marit Bouwmeester in gesprek met tv-journalist Frits Wester, de teamleider van Burgum.

Bart Helmholt had in de top van zijn polsstok het beste uitzicht over het terrein van de Fryske Olympiade. FOTO’S HENK JAN DIJKS

De skûtsjes bleven aan de wal vanwege de harde wind.


