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Fierljeppen blij met FK jeugd,
nu nog meer ruimte en centen

E
Gerard Bos

Een vragende blik. En dan,
net iets te luid tegen ver-
moedelijk zijn vrouw, in

onvervalst Duits: ,,Was ist da los?” De
man in het bootje dat door de smal-
le Tsjerkesleat vaart, krijgt geen
reactie van zijn eega. Het juiste
antwoord: de Friese kampioen-
schappen fierljeppen voor jeugd. De
accommodatie van IJlst vormde
daarvoor zaterdag het decor, jonge
springers tussen 8 en 12 jaar waren
de hoofdrolspelers. Toppers van de
toekomst. En die moet je koesteren.

Het voor de derde keer georgani-
seerde FK past in het beleid van het
Frysk Ljeppersboun om de jeugd aan
de sport te binden. In IJlst, maar ook
elders. Probleem: ruimte en centen.

De gastheer van afgelopen zater-
dag kun je een voorbeeld noemen
voor andere fierljepafdelingen. ,,Nou,
dat weet ik niet hoor”, klinkt het
bescheiden uit de mond van Nienke
Wempe, voorzitter van dienst bij het
FK in IJlst. ,,Het gaat niet om ons,
maar om de jeugd en de sport. Wij
hadden ruimte, de juiste mensen met
expertise en goede jeugdtrainers. Zo

hebben we met z’n allen de schou-
ders eronder gezet voor de jeugd.”

Dat niet alleen IJlst goed bezig is
met jeugd, maar ook de andere afde-
lingen, blijkt uit de spreiding van de
prijswinnaars. Van de vier kampioe-
nen zijn er twee van de thuisclub:
Lisse van der Knaap bij de meisjes tot
10 jaar, Tirza Boschma bij de 11- en 12
jarigen. OokWinsum (Germ Terp-
stra, jongens tot 10 jaar) en It Heiden-
skip (Rutger Haanstra, jongens 11 en

Prachtig om te zien
hoeveel publiek dit
trekt. En de jonge
ljeppers genieten

12 jaar) leveren een Fries kampioen
af. Daarnaast zijn er ereplaatsen voor
talenten uit Burgum en Grijpskerk.

Het belang van jeugdfierljeppen,
basis voor de toppers van de toe-
komst, wordt in de fierljepwereld
breed gedragen. Maar niet elke club
kan een speciale jeugdaccommodatie
aanleggen.

,,Dat is jammer”, vindt Jouke Jansma,
voorzitter van het hoofdbestuur van
het Frysk Ljeppersboun. Hij noemt
IJlst overigens wel een voorbeeld
voor de rest. ,,Hier kon het”, zegt hij,
wijzend op de mini-accommodatie
met twee schansen, goede walbe-
schoeiing, een groot zandbed, afgeba-
kend met reclameborden en met
genoeg zitruimte voor de vele toe-
schouwers die op deze zaterdag van
de partij zijn bij het jeugd-FK.

ToekomstToekomst
Jansma: ,,De tekeningen van deze
accommodatie zijn beschikbaar, de
mensen van IJlst stellen ook hun
kennis en kunde beschikbaar om te
helpen dit op meer plaatsen voor
elkaar te krijgen”, zegt Jansma.
,,Maar dat lukt nu eenmaal niet
zomaar overal één, twee, drie.”

Het kost immers ook wat, hoewel
precieze kosten niet zijn aan te ge-
ven per afdeling. Een zak geld is
binnen het FLB sowieso niet beschik-
baar om jeugdaccommodaties uit de
grond te stampen. Jansma: ,,Gemeen-
tes heb je daar ook bij nodig. We
moeten het met z’n allen doen. Voor
de jeugd, want dat is belangrijk.”

Wie weet is naast ROC Friese
Poort als hoofdsponsor nog een

speciale geldschieter denkbaar voor
de jeugd? ,,Zou kunnen. Dan moet je
in de doelgroep denken. Bijvoorbeeld
McDonald’s”, wijst de voorzitter op
een van de huidige FLB-sponsoren.

Dat het jeugdljeppen leeft, wordt
bij dit FK in IJlst hoe dan ook over-
duidelijk. ,,Prachtig om te zien hoe-
veel publiek dit jeugd-FK trekt”,
merkt Wempe - moeder van topklas-

seljepper Hans Ulco de Boer - terecht
op. Het publiek zit drie rijen dik
langs de ook wel ‘Madurodam’ ge-
noemde accommodatie. ,,De jonge
ljeppers genieten. Voor hen is dit een
bijzondere dag, een bijzondere wed-
strijd. Dat zie je en dat merk je.”

Jansma: ,,We gaan als sport de
goede kant op met jeugd. Je moet ze
ook wat bieden: wedstrijden, goede

training en een accommodatie. Dan
kun je de jeugd ook vasthouden,
want nu verliezen we nog veel leden
rond hun zestiende.”

Burgum, Buitenpost, Joure; zo-
maar wat plaatsen waar misschien de
lokale overheid ook eens mee zou
moeten denken. Want: wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst. Dat spreek-
woord is er niet voor niks.
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