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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

De foks ferliest syn
hier wol, mar syn
streken net

Iepenloftspul

Freulepartij

Spulwike

‘Wy hawwe in eigen taal makke of
eins in fariaasje op de gongbere
gebeartetaal’

Histoarysk goud foar it jonges
partoer fan keatsferiening Klaas
Thomas út Eanjum

De spesjale krante mei prachtige
ferhalen en in protte foto’s yn
dizze Op’e Skille
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Reuzen zorgen voor vol perron in Mantgum

Marten Walinga earste
wrâldkampioen Frysk damjen
Waaksens – Nei ôfrin hat er efkes
‘gesellich sitten’ mei famylje en
freonen, mar de echte huldiging
yn it doarp is noch net west.
Marten Walinga út Waaksens
waard op 10 augustus yn Ljouwert de earste wrâldkampioen
Frysk damjen. Nei alle gedachten is it ek de earste kear dat in
ynwenner fan Waaksens útroppen wurdt ta wrâldkampioen.
Troch Hinne Bokma

De Reuzen waren afgelopen weekend in Leeuwarden. Iedereen wilde daar wel naar toe. Met het openbaar vervoer
reizen was het advies. Dat zorgde in Mantgum voor een vol perron op het treinstation. Ook in andere plaatsen
langs het spoor was de belangstelling voor de trein groot. Zo groot zelfs dat enkele overvolle treinen Mantgum
voorbij reden zonder te stoppen. 						
Foto: Bram Brouwer

In elf etappes van Winsum naar Leeuwarden
Winsum - Op het moment dat
Maarten van der Weijden halverwege Leeuwarden-Sneek zwom,
sprongen Berthil Gruppen, Geert
Dijkstra en Johannes Boersma in
hun woonplaats Winsum in het
water.
In drie dagen tijd zwom het drietal in elf etappes naar Leeuwarden.

Maandagmiddag om kwart voor
vijf kwamen zij aan in de Prinsentuin in Leeuwarden, vanaf de wal
toegejuicht door zo’n tachtig familieleden, vrienden en bekenden.
Berthil, Geert en Johannes legden
in totaal 19,5 kilometer af. Vooral
de tiende etappe, toen er van het
Bisschopsrak in Leeuwarden naar
de Heliconwei moest worden

gezwommen, was pittig. Het was
daar druk met bootjes en de mannen hadden veel last van de golfslag.
Het drietal legde met hun
zwemtocht van Winsum naar
Leeuwarden het advies van de
Veiligheidsregio Fryslân om niet
het water in te gaan naast zich
neer. ,,Wy hiene safolle traind
en wiene it tsjinoer ús donateurs
ferplicht om it dochs te dwaan”,
aldus Johannes. Hun zwemtocht
leverde 13.600 euro op. Het geld
is bestemd voor onderzoek naar
kanker.
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De drie zwemmers uit Winsum in actie.

zwembad

de klomp

Sechstjin dielnimmers striden
in wike lang yn it Ljouwerter
stedshûs om de titel. Under de
dielnimmers njoggen Friezen,
in Amsterdammer en dielnimmers út Ruslân, Tsjechië, Itaalje,
Ukraïne, Cameroun en België.
Om kampioen te wurden spile
Walinga achttjin partijen. Ien
partij kin oeren duorje. Boppedat siet de dammer út Waaksens
yn de organisaasje. ,,Mar mei de
organisaasje koe ik my net mear
bemoeie. Ik moast damje.” Hy liet
dat wurk oer oan Liuwe Westra út
Lollum en Herbert Tulleken út
Amsterdam

Nei de foarrondes bleaunen der
úteinlik fjouwer dammers oer,
dy’t yn de finale útmakken wa’t
de sterkste fan de wrâld wie. Neist
Marten Walinga gong it om Jelle
Wiersma út Wommels, Foeke Tiemensma út Frjentsjer en de Rus
Alexander Georgiev út Sint Petersburg. Georgiev waard twadde,
Wiersma tredde en Tiemensma
fjirde.
Sa’n wrâldkampioenskip smakket nei mear. ,,It iepent doarren.”
Walinga is der fan oertsjoege dat it
kampioenskip in ferfolch krijt. ,,It
is in geweldige opstekker foar it
Frysk damjen”. Marten, grut wurden yn Aldegea (W), groeide op
mei de damsport. Syn heit Hiele
wie in ‘crack’ yn it Frysk damjen
en lei de skiednis en ûntjouwing
fan it Frysk damjen fêst yn it boek
‘Oer alles!’. Fan de sân bern yn it
gesin Walinga dammen der seis.
Sels hopet er op in mearkamp
tsjin de wrâldkampioen ‘gewoan’
damjen. It giet om de Rus Alexander Schwarzman. ,,It is noch in
idee, mar it soe moai wêze as it
trochgiet”, stelt Walinga.

Vier keer Europees goud Liesette Bruinsma

Met vier gouden, één zilveren medaille en drie wereldrecords keerde Liesette Bruinsma uit Wommels terug van het EK Parazwemmen in het Ierse
Dublin. De zeventienjarige zwemster won de 200 meter wisselslag, de
100 meter schoolslag, 400 meter vrije slag en 100 meter vrije slag. Op
de 50 meter vrije slag veroverde ze een zilveren plak. Twee jaar geleden
won Liesette op het EK in het Portugese Funchal drie keer goud, één keer
zilver en één keer brons. Op 9 september doet Liesette mee aan de Amsterdam City Swim, waarmee geld wordt ingezameld voor de strijd tegen
ALS.Volgend jaar gaat ze naar het WK in Maleisië en voor 2020 staan de
Paralympische Spelen in Tokio op het programma.

