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Poiesz andijvie
of fijne andijvie
zak à 200-250 gram
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GROU Op de eerste echte
visdag van het jaar zijn
zaterdag veertien vissers op
de bon geslingerd. Ze had-
den geen vispas bij zich of
visten met verboden tuig of
met levend aas. Die laatste
overtreding kwam drie
vissers direct te staan op
een boete van 370 euro. Er
werden provinciebreed 295
vissers gecontroleerd vanaf
de wal en vanaf het water,
van Dokkum tot Lemmer en
van Oldeberkoop tot het
Lauwersmeer. Zaterdag was
de eerste dag van het roof-
visseizoen.
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LEEUWARDEN Een flat aan
de Rixtwei in Leeuwarden is
gisterochtend kort ont-
ruimd geweest na een
brandmelding in een van
woningen. Een bewoner
belde de brandweer, omdat
een portiek vol rook stond.
Uiteindelijk bleek dat een
pan op het vuur de nodige
rookontwikkeling veroor-
zaakte. De brandweer heeft
de woning geventileerd.

Flat ontruimd
na rokende pan

EMMELOORD De dode
vrouw die zaterdag is gevon-
den in de Espelervaart in
Emmeloord was een 39-
jarige Emmeloordse. Zater-
dagmiddag even na vieren
kreeg de politie de melding
dat vissers een lichaam
hadden zien drijven in het
water aan de Zuiderkade.
Agenten troffen ter plaatse
een lichaam aan. De doods-
oorzaak is nog onbekend.

Dode vrouw is
Emmeloordse (39)

Grootste
cd-label zit in
Leeuwarden p.28

Akkrumers zagen zaterdag zonneboten voorbijracen. FOTO NIELS DE VRIES

De organisatie had er een meerdaag-
se wedstrijd van gemaakt, met drie
onderdelen. De finale was zaterdag in
Akkrum tijdens de Reuzedei, die hele-
maal in het teken stond van duur-
zaamheid. In de topklasse won Ge-
rard van der Schaar met zijn boot de
Clafis Private Energy.

,,It Nederlânsk Kampioenskip past
moai bij dit evenemint in Akkrum’’,
zegt organisator Klaas Rozema. ,,Dy
boaten binne technyske heechstânds-

jes. Hiel gefoelich foar steurings. Dêr-
om koenen seis dielnimmers de boat
net op tiid klear krije. Dat is net oars.’’

Er kwamen negen boten aan de
start van dit evenement, dat door de
meeste deelnemers gezien wordt als
een opwarmer voor een strijd die la-
ter deze maand begint: de Dong Solar
Energy Challenge. Dat geldt als we-
reldkampioenschap.

Van der Schaar was een klasse apart
tijdens alle drie de wedstrijden, vooral
omdat hij als enige zijn zonneboot op
draagvleugels over het water kon la-
ten snellen. De weerstand tussen
boot en water is dan minimaal. Hij
haalde snelheden tot boven de 40 ki-
lometer per uur.

Op vrijdag legde hij een uur sneller
dan de nummer twee een 55 kilome-

ter lang parcours af.
Het tweede deel van de competitie,

zaterdagmiddag 5 kwartier lang 1,7 ki-
lometer lange rondjes varen door Ak-
krum, schreef hij ook op zijn naam.
Hij maakte twintig rondjes, tegen zes-
tien voor zijn naaste concurrent. En
ook tijdens de 200 meter sprint, het

laatste onderdeel, was hij met afstand
de snelste.

In de topklasse mogen de deelne-
mers bij een maximaal toegekend
piekvermogen zelf hun techniek sa-
menstellen. In de A-klasse moeten de
teams het doen met vier vaste zonne-
panelen.

De strijd ging twee dagen lang tus-
sen de teams van de scholen NHL en
Van Hall Larenstein/Nordwin College
in Leeuwarden. Uiteindelijk deelden
ze de eerste plaats in het eindklasse-
ment.

Leerlingen van negen scholen voor
voortgezet onderwijs maken van
bouwpakketten zonneboten. Die van
Bogerman in Sneek en het Linde Col-
lege in Wolvega zijn zaterdag met
champagne gedoopt.

Op vleugels naar de titel

ATZE JAN DE VRIES

AKKRUM Het Nederlands Kampi-
oenschap Zonnebootrace in Ak-
krum was dit jaar een zware kluif.
Het gold als de generale voor de So-
lar Challenge eind deze maand.

Van der Schaar
haalde snelheden
tot boven de 40
kilometer per uur

Omrin stuurde speciaal een vuilnis-
wagen naar de Schapestraat om de
ondergrondse container te legen,
waarin de sleutelbos van de Leeu-
wardense was gevallen. En na wat
spitwerk kwam het verloren exem-
plaar tevoorschijn.

De Jong, een krasse dame volgens
haar dochter Marion, was die och-
tend naar haar brievenbus gelopen

om er de Leeuwarder Courant uit te
halen. Tegelijk nam ze een vuilnis-
zakje mee om dat in de gezamenlijke
container te gooien.

,,Tot mijn grote schrik gleed mijn
hele sleutelbos met het vuilnis de
container in’’, zegt de 87-jarige. Daar
stond ze dan, zonder sleutels. Goede
raad was duur. ,,Ik heb de Omrin ge-
beld en binnen no time kwam er een
grote wagen van voorgereden om de
container te legen en de sleutels er
uit te vissen.’’ Ze kan er twee dagen
later nog amper over uit. ,,Wat een
geweldige service! Dit vind ik wel
even een compliment waard.’’

Omrin stuurt vuilnisauto
om sleutels te vinden
LEEUWARDEN Paniek en daarna op-
luchting. Afvalverwerker Omrin
hielp de 87-jarige Gonny de Jong uit
Leeuwarden vrijdag haar sleutels
terug te vinden.
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