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FOARWURD: 

Us fuotbal-àlvetal hat okkerdeis it kampioenskip helleo 
Hulde foar ~s mannen! De l@ste wedstriid wiê knikker 
op'e kant, mar de beker wie foar Tsjerkwerto De 
wedstriid waard folge troch te min doa.Ppsgenoaten, 
mar dy't der wienen seagen in sportyf barren. 
It is maai dat der yn ûs doarpkes sport moglik is, 
sftnder dat der brokken makke wurde lykas yn'e 'grutte• 
wedstriden. Tal fan kommisjes sille har wer bftge oer de 
fuotbalfjilden, dy1t faak ta slachfjilden wurdeo It sil 
lykwols wol by praten bliuwe, it ~lde sprekwurd ,,••••• 
oooen ze d ed en een plas en lieten de zaak zoals hlj was" 
docht grif wer opgongo 
In straffere hfui s:f::l.nedich wêzes hoewel ik my 8ffreegje 
aft sokke hannen foarredich binne op allerhand~ nivo0 
Wy meie tinkt my, bliid w~z~ dat wy op in lyts doarp wenje 
en dat in protte' nijmoadr-Lc hs'! ~s min of mear foarby giet• 
Dat it sa bliuwe mei! 



De djipriolearing foardert eken de measte doarps 
genoaten poepe rjochting Boalserto 
De Waltawei is wer aardich sljocht, mar in renovaasje 
om it ferkear te twingen · 
stadiséx 'te riden sit der 
net yn. De direkteur fan gemeente 
wurken hat ûs ferstean jnn, dat d 
sinten op binne 
en dat oare doarpen 
earst oan bar binneo In be 
rjocht oan de bewenners-fan'e 
Waltawei koe der net 8f•••••••, 
fatsoen is djoer yn Witmarsum. 
Us gemeente is sa earm, dat 70 sinten foar in postsegel 
te bot oan komt. 
It wurd sa. stadichoan tiid föarwat fleuriger praat en 
dat kin fansels yn1e tiid dat de fak~sje foar de doar 

·stiet. Om it fleurich te hllden praat ik mar net oer it 
waar. Ik hoopje dat elkenien in goede fak~sje hat mei 
moai waar. Oant sjen!! 
Kopy ynleverje foar 1 septimber! 

J.D. 

BERICHTEN VAN DE DORPSOMROEPER: 

De lintjesregen op 30 april j.l. 

De Wolkbreuk van lintjes daalde op Nederland. neer en ook 
dit-maal was er weer niet iin voor ntij bestemd. 
Zelfs niet een eremedaille brons, zo Óngeveer de ge 
ringste eerbetuiging die je bemachtigen kunt en dan te 
bedenken, dat ik een jaar lang alles h·eb gelaten wat 
een onderscheiding in de weg ·zou kunnen staan. 
Nooit een kwaad woord over ons koningshuis gesproken. 
Integendeel, waar ook maar itm kwaad over ·H.Mo \;e 
beluisteren viel verdedigde ik haar. De burgemeester 
nog gebeld om reden, dat ik wel 
eens had gehoord dat je moet 
worden aanbevolen door · <Cd~~ ~Dlid de dorps- 
hoofden maar dat helaas, ~~~~~""~ niet was 
geschied. Zo dat alle hoop was 
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was vervlogen en met de Prediker te verzuchten: 
"Ijdelheid der dingen, z:ijn :ijdelheid en onrust." 
Zo ten aanzien des dingen, die in de wereld·geschieden 
z:ij~de allen te samen onbestendig, vergankelijk en vol 
bekommernis kwam ik deze teleurstelling al redeljjk gauw 

Terwijl de bergen in Europa 
hoger z:ijn dan ze waren; een miljoen. ton me Lkpoeder , 
60000'0 ton vlees en een miljoen ton boter, en dat terw:ijl 
de hongersnood in Afrika toeneemt. 

Er is nu ienmaal genoeg voedsel voor allen, behalve voor 
hen die verhongeren~ - 
Zeer triest het z:ij zo. 

De stoelendans het favoriete haagse gezelschapspel 
begint een jaar voor de verkiezingen al weer in dwang 
te komeno Kamerleden, ministers, ambtenaren allemaal 
gaan ze aan de slag, met de befaamde 1:ijstjes. 
Kanslozen, kanshebbers, afgebrande en opkomende politicies 
passeren de revue, maar de mooie beloften zullen wij maar 
met een flinke schep zout nemen. 

Het alom-bekende containerproject van het Frysk Festival 
vond jol~ z:ijn waterloo in Vrouwenparochie, een container 
vol mest, die door een kunstenaar tot een sculptuur zou 
worden gevormd, zagen de bewoners van bovengenoemd dorp 
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niet zo zitten. En terwjjl de stropdas van de burgemeester 
nog even door een inwoner was recht getrokken, vertrok 
het mestkunstwerk naar onbekende bestemming, vrolijk 
uitgezwaaid door de bewoners. Maar wie had er voordien 
van die kunstenaar gehoord? 
Ja, zijn buren, en ook zijn ouders was zijn bestaan niet 
ontgaan, maar verder? De opzet van dit alles was eigenlijk 
de gewone mensen in kontakt te brengen met de kunst en 
daar is de Grote Mêester uit Oude Leije niet in geslaagd 
in Vrouwenparochie. 

De watersporters die 
hier zomerdag vaak 
nog al vertoeven, 
zou je rondleidingen 
kunnen aanbieden 
naar de bedoelde 

- kunat wer-ken , 

-Klokgeluid 

Uit de oude kerktoren van de N.H. kerk alhier dringt 
zondag op zondag de lokroep oftewel der klokken het 
geluid komt! kornt!'komt! Het noodt u allen uit. 
Maar als een bruidspaar in die zelfde kerk hun huwelijk 
laat inzegenen, op een door de weekse dag, is dat boven 
omschreven zeker de laatste keer niet van toepassing 
geweest, De klokken zwegen! 

Pausbezoek 

Als niet-katholiek heb ik via de t.v. het bezoek van de 
paus gevolgdo Ik heb gezien hoe hij bedlegerigen en 
vele anderen de gelukkigste dag van hun leven heeft 
bezorgdo Ik heb een man gezien, die nu eens niet 1taktisch1 

inspeelde op de menigte voor persoonlijk gewin,·maar 
iemand die zei waarom hij denkt en doet, zoals hij denkt, 
dat hij moet doen. Eindelijk eens iemand die niet vermeende 
tekortkomingen van anderen gebruikte om zijn eigen zaak 
te dieneno Een verfrissend bezoeko 

Vervolgens maakte ik de komst en de· geboorte respectieveljjk 
van Marrit en Catrien Janke bekend in de maanden april 
en mei. 4 



Ook hier wil ik aan toevoegen: Het huis is rijk 
dat bl:ij op kroost mag roemeno Gez. 248 OB. 

Goede wjjn behoeft geef krans. 

Het jaar 1985 dat ui t1geroepen is als het jaar van de 
jongeren bericht ik u het volgende. 
Na 1 jan. 1985.verleende het jongerenkoor Con Spirito 
haar medewerking· in de volgende jeugddiensten en wel · 
in Woudsend, Koudum, IJlst, Schraard, Tjerkwerd, 
Hindeloopen en tenslotte nog op 30 juni a.s. voor ·de 
zomerstop' Hommerts. 
Vanaf sept. a.s. is ook 
al weer toezegging gedaan 
aan Heerenveen, Winsum, 
Makkum en Oosterendo 
Geregeld komen de aanvragen 
binnena 
Het koor telt• 20 leden. 
Jonge mensen uit Tjerkwerd 
of Dedgum kom eens als gast 
op de wekelijkse repetitie 
avond en wie weet ben je 
later misschien ~~n van hun! 

Over een aantal weken begint de jaarlijkse.uittocht 
van de ~akantiegangers weer. Ook zullen er weer mensen 
z:ijn, die hun vaka~tiereis-ontaard in kilometer en 
zenuwvretende racepart:ijen. Ieder heeft haast niets 
en. niemand Lijkt meer t:ijd te hebben. Dè wereld. gaat dan 

_ook niet aan vlijt, maar wel aan haast ten ondera 
Maar een ieder wens ik veel vakantie-genoegen toe! 
En de vrienden, die je in die tijd op doet en vervolgens 

·bijna nooit weer zit is vandaar het voordeel dat het 
zulke goede vrienden blijven! 

Tenslotte. 

Om blij het leven door te treden, behoeft ·men grote 
schatten.niet, maar oog voor·al de heerlijkheden, die 
kosteloos de schepping biedt.-Wie de aarde bemint, de 
zee, de zon, Hem is de natuur een vréÜgdeb!,'..o'ri.. $, 
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Uit de bundel bije en g ebr-ac hf door. Gilles van Hees, 
hoofd der school te A'dam 1908. 

Allen de hartelijke groeten van de dorpsomroeper. 
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0 Hjirby wolle wy elkenien betankje foar alle O 
r~aksjes, dy1t wy han ha mei de komt fan ~s famke O 

0 
MARRIT 

.~ 
0 0 

0 
Hille, Lutske, 

Rikst-Nynke, 
0 Welmoed en Lybrich. , 
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VERSLAG KONINGINNEDAG: 

~og even een terugblik op deze dag. 
1s Morgens ging het muziekkorps •Eensgezindheid' door 
h.et dorpo Op het sportveld werd het 'Wilhelmus' nog 
5espeelde, waarna men een kop koffie kon-nuttigen. 
)m 10.00 uur startten de sportactiviteiten en er was 
,oor een ieder wel een spel, om aan mee te doen. 
)e deelname was prima. 
1s Middags om half 2 was de voortzetting van het 
caatsen en volleyballen. · 

~ Om 2 uur was er in het Waltahüs een 
~- legomiddag georganiseerd voor de 

~ kinderen. Ook vond de uitreiking 
r:?:;::;:;;::!~ plaats van de kermis van sporten 
IITii'."ti~~.a:.~· en jeugdkaatsen. · 

Drie uur was het tjjdsein voor het 
voetballen. Getrouwden tegen onge 
trouwden.· De wedstrijd werd gefloten 
door-dhr. Hendriks; wat hij prima 
deedo Ook de dames speelden nog een 
wedstrijd, helaas niet zoals bij de 
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heren, getrouwden tegen ongetrouwden, want er was 
niet voldoende animo onder de getrouwden. Volgend jaar 
beter? 
1s Avonds was er in het Waltahüs-een toneelstuk wat 
door eigen mensen werd opgevoerd. 
Het stuk genaamd 'De hite hinnep8le', speelde zich af 
bij een tante in de huiskarnero 
Haar bedoeling was om haar huis te schenken aanr~~n 
van haar famiiieieden en dan zelf naar het dorp te ver 
huizen. 
Maar oh, oh, wat komt dan het ware karakter van de mens 
naar boveno De ~~n knokt nog harder dan de ander om 
eigenaar van het huis te worden, zonder om het welzijn 
van hun tante te denken. 
Gelukkig is er nog een buurman met z'n· 'pakesizzer', 
zij zorgen ervoor dat alles toch nog goed afloopt. 
Een pluim voor de sp~lers is hier zeker op z'n plaats, 
want het vergt veel tijd, doorzettingsvermogen en ook durfo 
Het was een·mooie avond, waar we met genoegen op terug 
kunnen zien. 
Nu nog de uitslagen van de gespeelde wedstrijden: 
Kermis van sporten: 
klas 1 en 2: 1ste Matthijs Stel (100)· 

2de Marijke Dykstra (93) 
3de Martine Hylkema (86). 

klas 3 en 4: 1ste Willie Breeuwsma (104) 
2de Durk Breeuwsma (102) 
3de Eelke Algra (96) 

klas 5 en 6: 1ste•Peter Bakker (105) 
2de Carolien Draaisma (102) 
3de Hayo Hylkema (101) 

• 

Lego middag: Ieder kreeg een prijsje. 

Jeugdkaatsen: 1 Johan.Gaastra 
Marco Burghgraef 

2 Hayo Hylkema 
Gooitzen Brandsma 

Kaatsen: 1 Bertus Walsma, Bouwe J. Bouwma, Niek de Boer. 
2 Age Gietema, Eric Hendriks, Gerhard de Lange. 



Volleyballen·: groep 3 - Auke de Haan, Joke Witteveen, 
Broer Burghgraef~ Boukje Gietema, Iet 
Galarna en Wiebe Huitema werd 1o 
groep 5 - Bernard Algra, Reinold Poelstra, 
Sjirry Hiernstra, Klaske Postrna, Harm 

i-Po at.humua en Elly de Groot werd 2. 

Voetbal: ongetrouwden gewonnen met 8 -. 2. 

Zo dat waren dan de uitslagen. Een ieder bedankt voor 
z'n inzet, hierdoor werd het een geslaagd.e koninginne 
dag - viering. 

Het oranje ver. bestuur0 

BOA R G E'.R LIK E S T A.N 

Dizze kear net felle te melden. 

Wol wie it feest oan1e 

Boalserterwei, want by Douwe en 

Ytsje van der Werf waard op 4 
maaie in famke berne. 

Se krige de namrnen Catrien 

. Janke • Lokwinske ! 

. . ' . 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, voor 

de \iele kh.arten, bloemen, attenties en hulp v65r, 
tijdens en na mijn verblijf in het Academisch Ziekenhuis 

te Groningeno 

Dit alles is voor mij een grote steun geweest. 

Hartelijke groeten, Gea Rozenberg. 8 



NIJS FAN 'IT PJUTTEHONK' 

Wy ha no al wer 4 jier draaid as boarters.éealo 
Koene de groepkes oars wolris wat grutter, it êfr!lne 
jier hiene we felle bak; we ha foar.it earst in wachtlist 
ynfiere moatten. 1 

f 
,[ 

Dizze peuters kinne mei yngong 
fan it nrje jier pleatst wurde, 
om't der wer 5 bern sa grut 
wurden binnè, dat Se nei de 
beukersskoalle kinne. 
It ynskriuwen fan n:rje bern giet 

· yn folchoarde:r fan· oanmelding. 

Dit kin troch nftmer 2635 te skiljen. Der binne noch-in 
pear pld°kjes frjjo Koartlyn ha we !Is alderjün holden. 
Der binne dïats fe.rtoand oer hoe't it yn'e boartersseal 
om en ta giet. It wie te sjen hoe graach bern fan dizze 
leeftyd mei oare bern boartsjeo Se stimulearje elkaar, 
pr at e , sjonge,·, 'l~ze'' ite meielkoa.r en prutse alhiel 
wat 8f èn se leare boartsjendewei rekken te hälden 
mei ~lkoarc Nei twa oerkes stiet heit, mem; pake of 
beppe ·dan wer klear om harren op te heljen. 
It giet ~s:~ol nei it sin. 
Mar ~èral bliuwe winsken fansels. Sa soene wy noch 
wol·,in taffeltsje ha wolle foar yn de poppehoeke. 
It .. 's:iJ.. wol in toer wêz e nei de rommelmerk, mar stiet 
der vnoc h wat hjir of d~r? 
Fierder stiet der noch in bütenboartersplakje op ûs 
fe:tlanglistkeo Mar der moatte ek winsken bliuwe fanselso .3. 



Us doarren steane eltse tiisdei-en to~gersdeî-temoarn 
fan 9 oant 11 oere foar in elts iepeno 
We besl~te ~s peutersealjier mei in kofjemoarn en sette 
dan tagelyk mei de skoalle yn augustus wer ~teino 

Rixt Speerstra, 
Iemsw~de 109 
Telefoann~mer 26350 

FIErSTOCHT op-zaterdag 7 sept. 
1985 over de afstanden 
100, 60 en 30 kmó 

SCHOOLKAATSEN in de Herfstvakantie in de sporthal 

Maggenheim te Makkumo 
Deelname door de schoolkinderen om 
het kampioenschap van Wonseradeelo 
Deelname alleen vanuit de gèmeente. 

- Opbrengst Hartstichting f 419,20 

- Opbrengst Rode Kruis f 335,50 

/() 



VOEI1BAL-DORPENCOMPETITIE 1985: 

Om zich enigzins op de dorpencompetitie voor te 
bereiden, speelde Tjerkwerd allereerst een oefenwedstrijd 
tegen een Woudsender Combinatie. In de meer spannende 
dan fraaie ontmoeting werd het uiteindelijk 3-30 · 
Doelpunten: Erik Hendriks, Broer Feenstra en Jaap v.d. Wal. 

TJERKWERD~SCHETTENS 2-1 
In de 1e wedstrijd van p.e competitie moest Tjerkwerd direct 
al aantreden tegen haa~ grootste aartsvijB.ll.d Schettens. 
Er werd op het scherpst van de snede gespeeld en het 
ietswat feller Tjerkwerd kwam voor de pauze dan ook op 
1-0 via een fraaie aanval, afgemaakt door de gebroeders 
Feenstrao In de 2de helft kwam de bal na een corner in 
een scrimmage en het was Jan Blanksma d_ie de bal uit 
eindelijk in het net prikte, 2-o. Schettens kwam vlak voor 
het einde via de uitgebluste Hein G. nog op 2-1 waarbij het 
bleef. Achteraf gezien speelde Tjerkwerd ha;:ir beste 
wedstrijd van het toernooi! 
TJERKWERD - GAAST/FERWOUDE .. . 3-0 
Op het sportveldje van Exmorra 
moest de 2de wedstrijd afgewerkt 
worden tegen Gaaat-Ferwoud~. Op 
slofjes liep Tjerkwerd ondanks 
een fantasie-opstêlling over de 
tegenstander heen. Fraaie kopgoals 
van Broer en Jelle Feenstra 
( Assist }espectieveliJ"k van Jelle ·'-'\~ 
en Jan Bl.) zorgden meteen voor een ruime marge. Jelle 
legde uiteindeliJ"k ook de finishing touch over de wedstrtjd, 
3-0. Paal en lat stonden een verdere afstraffing in de 
weg terwijl de referee ook nog aen kopgoal van Ruud Hartog 
afkeurde vanwege vermeend buitenspel. 

TJERKWERD-PARREGA·8-0 
Velen hadden zich veel voorgesteld van de ouderwetse 
streekderby die op het programma stond0 Parrega echter, die 
de laatste jaren nooit meer van Tjerkwerd kon winnen, kwam 
maar met 8 man opdagen. Dit verstoorde de Tjerkwerder 
concentratie, aangezien het altijd moeilijk is te voetballen 
tegen 8 man die zich voor het doel ingraven! Tjerkwerd wist 
zich dan ook nauwelijks raad met de vele kansen die men 
kreeg voorgeschoteldo Ondanks de negende man die Parrega 
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er later in de wedstrijd nog bij kreeg 
huis gestuurd. Doelpunten: Jaap Vod• 
Jelle Feenstra; Wim Steggerda, Broer 
eigen doelpunto 

TJERKWERD-EXMORRA 2-1 
Exmorra begon de wedstrijd met 9 man, waardoor de · 
nonchalance wederom in de Tj~rkwerder ploeg sloopo zo·kon 
er niet van de spelersmeerderheid geprofiteerd worden, 
daar Exmorra na 10 minuten spelen dan:toch volledig was. 
Exmorra-strafte de Tjerkwerder·nonchaiance daarna meteen 
af, 1-00 Hier schrok Tjerkwerd van wakker en meteen werd 
er een enorm offensief ingezet, wetende dat indien men op 
de eerste plaats wilde blijven, er zeker gewonnen moest 
worden. Uiteindelijk scoorde Erik Hendriks vin een hand 

een hand van een Exmorra-verdediger, 
maar scheidsrechter van der Sdhaáf 

,besloot Tj.erkwerd · een penalty tàe te 
kennen. Jell~·Feenstra deed het-net 
daarna via de s~ip trillen, 1-1~ 
Enkele minuten later maakte Jelle met 
het hoofd schitterend 2-19 uit een 
corner van B~oer. Hierna speelde men 
de wedstrijd gei~utineerd uito Eerder 
in de wedstrijd verloor Tjerkwerd 
keeper Harmen Posthumus nog, aangezien 
deze bij een uitloopactie grof tegen 
het 'ho'o f'd werd geraakt door de veel 

te fel spelende Exmorra-pits Johan B. Groggy bleef de 
keeper liggen, waarna de dokter een hersenschudding 
constateerde en de gewonde werd agfevoerdo Dennis Hendriks 
nam daarna de honneurs waar t~ssen de' paleno 

. . . TJERKWERD-WONS 1-5 
Aangezien Gaast/Ferwoude de dag tevo~en zeer verrassend 
Tjerkwerd haar medekoploper Wons met 4-1 had geklopt, was 
de titel eigenlijk al in het bezit van Tjerkwerd, tenzij 
de laatste we4strijd met 6 doelpunten verschil ~ou wofden 
verloren, maar niemand die daar eigenlijk in geloofde, hoewel 
Tjerkwerd niet helemaal compleet aan de wedstrijd begon 
(3 basis-spelers ontbraken)o Wons ging op volle sterkte· 
furieus uit de sta:rtblokken, op jacht naar 6 doelpunten. 
Zestig minuten lang beukte Wons op het doel, terwijl Tjerkwerc 
finaal werd weggespeeldo Mede door 3 ti~ings-fouten van 
(stand-in) keeper Sybolt Dijkstra liep Wons·uit naar 5-0! 

/2, 

werd het 8-o naar 
Wal, Ruud Hartog 2, 
Feenstra 2 en een 



Slechts 1 doelpunt scheidde hen dus van een mogelijke 
titelo Toên had Tjerkwerd ineens 1 vanbaar schaarae0 
uitvallen. Een pass vah J""an Blanksma werd opgepikt door 
Broèr Feenstra, die 2 verdedigers en de keeper omspeelde, 
1-50 Deze mentale dreun was te veel voor het conditioneel 
leeggespeelde Wons. De overige aanvallen van hen bezaten 
dan ook geen krach~ meer waardoor de 'game' op 1-5 eindigde, 
Tjerkwerd dus kampioen, al kostte dat in de laatste 
wedstrijd veel p~n en moeite! Het Tjerkwerder publiek liet 
het wederom afweten terwijl Wons weer een fanatieke schare 
aan kNam zetten. De trouwste supporter was Gurbe Brandsma 
wat Tjerkwerd betreft, die zelfs mee naar Exmorra reisde, 
hulde! Ook coach Hein Gietema verdiend een compliment 
vanwege zijn coaching. 
EINDSTAND: 1ö Tjerkwerd 5-8 16-7 

2ö Wons 5-8 12-7 
3ö Gaast/Ferwoude 5-5 19-13 
4; Schettens 5-5 9-9 
5. Exmorra 5-3 7-6 
6~ Parrega 5-1 4-25 

TOPSCORERSLIJST: (ex-aequo) Bastiaan de Jong (Gaast), 
Jelle en Broer Feenstra 5 doelpunteno 

De basis-12 die Tjerkwerd liet kampioenschap bezorgden 
waren: Ruud Hartog, Harmen Posthumus, Ids Schukken, 
Dennis Hendriks, Jaap van Lingen; Germ Dijkstra, Jell~ 
Feenstra, Jan Blanksma, Jaap v.d. Wal, Broer Feenstra,· 
Erik Rent.riks en Auke de Haano 

BIJDRAGEN BINNE KOMMEN FAN: 

Frou A Bakker-Boalsert,.Frou B Kuipers-Singel, 

M de Jong-Boalserterwei, Mej. H Groenewoud-Boalsert, 

H Frankena-Boalsert, L Huisman-Tsjerkestrjitte, H 

Kooyenga-Walt~wei, Frou A Galama-Boalsert, Dave(Douwe) 

Jorritsma-U.SeAo 

Us hertlike tank. 
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CLUBWERK. 

Na de zomerva.kantie, willen enkele leden van 
de jeugddienstcommissie starten met het clubwerk. 
voor kinderen van 8 toeome 12 jaar. r .-. ..,,...., 
We komen 2x per maand bijelkaaro We beginnen op 
woensdagmiddag 21 auçustus in de ~ovenzaal va~ het 
Walta.nûso Tijdsduur: van 13045 tot 15.00 uuro 
Leiding: Epie Wtngaarden en fhea Dam. 
Een week van te voren krijgen dP. kinderen een persoonlijke 
uitnodiging. 
Ben je nieuwsgierig? Kom gerust e ens kijken! 

Tot ziens, De leidingo 

VERVOLG: INTERVIEW MEI' YEB KRAMER 

- Eet u ook bepaald voedeel voor de wedstrijd? 
Tegenwoordig krijg je veel eiwitrijke voeding, 
maar zit je in het buitenland, dan eet je wat de pot 
ac haf'b , 

- Bent u zenuwachtig voor een wedstrijd? 
Ja, voor een belangrijke wedstrijd wela 

- Doet u voor een wedstrijd ook iets bijzonders?. 
Ja, ik doe uit voorzorg nieuwe veters in F.~n schaatsen. 

- Bent u bijgelovig? 
Nee, ik geloof er niet in als je dat pak aan do~t of 
die muts ophebt, dat je dan sneller gaat. 

- Hebt u ooit een keer gehad, dat u d:e eerste afstand 
te veel krachten had verspeeld en dat ~aardoor de 
tweede afstand niet meer kon? 
Nee, het is soms wel zo, dat je de eerste 5 km0 heel 
goed-rijdt en dat de volgende dag de 1500 m heel slecht 
gaat. 

- Bent u weleens als laatste geëindigd? 
Nee, ik ben weleens gediskwalificeerd op een wereld 
kampioenschap in Heereuveen. Ik had bij de 500 m 3 valse 
starten. · 

-.Hebt u ook een favoriete tegenstander? 
Ja, iemand met geljjke krachten. Dat is vooral mooi op 
lange afstandeno Bij 500 m moet je niet tegen een l'i 



een snellere schaatseno Je wilt dan proberen bij hem 
te blijven wat dan ten koste is van je schaatstechnieko 

-Hoe ga je met de tegenstanders uit het buitenland om? 
Wel leuk. Het zijn vrienden voor je~ Met-de ene heb je 
wel meer contact als met de andere0 Bijv. met de 
Russen en Oostduitsers heb je minder co~tact dan met 
de Noren en Zwedeno 

-Is er ook jaloersheid onder de schaats.ers? 
Dat valt wel ruee0 . 

-Hebt u weleens tegen de Spanjaard Gomez geschaats? 
Ja, bij m'n eerste wereldkampioenschap. 

-Wat vond u ervan? 
Ik vond het maar niks. Ik heb de 5 km. tegen hem gereden. 

-Hoe vaak he0t u meegedaan aan· een WK?· 
Ik. heb 6 keer meege~aan. Vanaf 1979 t~e.m. 1984. 

-Waütis uw favoriete afstand? 
De 5 km ; Op die afstand heb ik ook e.en paar medailles 
behaald. 

-Wat vond u van de wedst~ijd van de Elfstedentocht 
die u hebt meegedaan? 
Grandioos. We waren anderhalf uur voor de start al in de 
Frieslandhalo Ik heb dik anderhalf uur in de kooi ge 
staan, wat best spannend_was. 

Tot zover dit intervieuw. Gemaakt door Alie Stapersma, 
Marianne Goossen, Janneke Gietema en Hilda Twynstra0 

. . ' , I 

-ifflfflffff:mfflfflffl,·mfflffltf =,,tt, -~ 
' "' S N Y PS NAREN: ~~~- 

-------------------- 

der binne eins gjin snypsnaren, want it papier 
dêr't se op stiene is weirekke. 

"Meinze en Janny libje wer yn it tiidrek fan'e 
nomaden, teminsten dat stiet efter op harren boat. 

Arti Sjok, wat it ek betsjutte:mei, is in nij kreas 
kreatyf atelier yn ~s doarp. 

IS- 



, 
- der lei in dea skiep yn'e Trekfeart. der kamen ~~~ · 

4 man fan provinsiale wettersteat te sjen. de oar e" 
deis kamen se wer mei 4 man en in boat. it hat 
san oeren duorre foar•t it bist oan board hyst waard. 

- Hille Schakel hat dochs noch de tredde priis mei•t 
biljarten krige. 

- allegearre dy1t elagge binne foar in eksamen: tige 
lokwinske! 

- der hawwe dit jier a1 mear as 50 keateers iln of mear 
kear mei keatst op tiiadeitej~n. yn ple~t~ fan ·oph~lde 
binne we no bast oan in ledestop ta! · 

- fan boppeneamd~ keatsers binne der 12 frou. 

- Hylke Fesnstra waard 50 jier! mar jierdei of net 
Hylke keatste en no hater op syn llde dei ek noch 
in ntje want kocht. foar sokke grutte hannen is dat 
gäns in ynferstearring. 

L 

it feintsje fan Jelte S rekke mei 
trekker en ladewein oer de kop, de 

jonge is in soan fan in heit dy•t 
yn fersekeringen docht. 

sa betearde it noch bêsto 

- kopy ynl.eve,rje foar 1 sept o 

------------- 
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