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‘Nijmegen’ blijft voor sportman Thewis Wiersma indrukwekkend
Boazum – Komend weekend reist 
Thewis Wiersma uit Boazum weer 
af naar Nijmegen. Volgende week 
loopt hij daar voor de vijftiende 
keer de Vierdaagse. Vier dagen 
achtereen veertig kilometer. ,,It 
is in hiel grut feest”, zo geeft hij 
aan. ,,Ik moat him dit jier útrin-
ne. Dan mei ik takom jier oan 
de hûndertste Vierdaagse meid-
waan. Dêr wol ik by wêze.”

Door Hinne Bokma

Wiersma (63) is een sportman 
in hart en nieren. Wandelen, fi et-
sen, schaatsen, voetballen en 
kaatsen. We zetten zijn presta-
ties even op een rijtje: 26 keer de 
fi etselfstedentocht, 23 keer de elf-
stedenwandeltocht, drie keer op 
schaatsen langs de elf steden, drie 
keer de Slachtemarathon en 44 
jaar voetballen in Scharnegou-
tum. ,,Mei fuotbaljen bin ik ferline 
jier opholden.” Voor zijn presta-
ties is Wiersma beloond met het 
Elfstedenbrevet.
Hij heeft 35 jaar gewerkt als 
accountant. Sinds september vorig 
jaar geniet hij van de VUT. Hij is 
geboren in Loënga en ging in Schar-
goutum op school, maar woont al 
heel wat jaren in Boazum. Thewis 

is niet de enige in de familie met 
sportieve ambities. Ook zijn zus-
ters Trijntje en Thea lopen al jaren 
de Vierdaagse in Nijmegen. Samen 
lopen zit er niet in. ,,Se rinne my te 
stadich”, zo geeft hij aan.
Ook twee van de drie dochters 
zijn sportief aangelegd. Yldau en 
Femke fi etsten op Pinkstermaan-
dag al een keer of zeven samen 
met hun vader de Elfstedentocht. 
Yldau heeft aangegeven om vol-
gend ook de Slachtemarathon te 
willen lopen. Wiersma verheugt 

zich daar op. ,,Kinne we moai tege-
arre rinne.”
Nijmegen loopt hij alleen. Hij treft 
daar altijd wel bekenden. ,,It is alle 
jierren wer in reüny. Je treffe dêr ek 
altiten oare Friezen.” Hij verveelt 
zich daar geen moment. Hij geniet 
van de grote publieke belangstel-
ling. Toen hij voor de eerste keer 
deelnam vroeg hij zich af waarom  
er bij de fi nish op de ‘Via Gladiola’ 
tribunes stonden. Wiersma dacht 
dat daar een wielerronde zou wor-
den gehouden. ,,Mar dy tribunes 

wiene der foar ús”, zo vertelt hij. 
De fi nish bezorgde hem kippenvel. 
,,Wat in minsken. Ik begjin der no 
wat oan te wennen, mar it bliuwt 
yndrukwekkend.”
 Drie keer liep Wiersma de vier-
daagse niet uit. Niet omdat hij 
door lichamelijk ongemak de 
strijd moest staken, maar omdat 
hij in Boazum wilde zijn om met 
zijn familie en vrienden ‘merke’ 
te vieren.  ,,Dan die ik twa dagen 
Nijmegen en twa dagen merke.” 
Dit jaar is het feest in Boazum al 
voorbij.  ,,Dat probleem spilet dit 
jier net.”
Om de conditie op peil te houden 
en om kilometers te maken loopt 
hij één keer per week een uurtje 

of drie. Een mooi trainingsloopje 
is langs de Zwette, naar de ‘hikke’ 
bij Mantgum. Dat is precies zeven 
kilometer.  ,,Dat is mei-inoar 14 
kilometer en dat kin yn twa oeren”, 
aldus Wiersma.

Thewis Wiersma: ‘Nijmegen is in hiel grut feest.’

Spulwike ôfsletten met tradisjonele optocht troch doarp

Mei in optocht troch it doarp waard de Spulwike yn Easterwierrum ôfsletten. Bern út de groepen trije en fjouwer 
fan de basisskoallen mochten nei Easterwierrum. De groepen � if en seis wiene fjouwer dagen yn Easterlittens 

en de twa heechste groepen sleaten de Spulwike yn Weidum ôf mei de tradisjonele slieppartij. Oan de Spulwike 
diene 570 bern mei. No wurdt der hurd wurke oan de Spulwikekrante, dy’t heal augustus hûs oan hûs giet. 


