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TANCS DE ZIJLIJN

IIet Showpaard rvil vanaf dit jaar naast paardcn, hun eigenaren en

rijders ook andere personen in beeld brengen en aàn he{ rvoor.d

laten. Langs de zijlijn zijn. van jong tot oud, zow-el fervente suppor-
ters alsook toevallige bezoekers te vinden. Voor deze aÍ'levering spre-

ken rve Dirk Bijlstra uit I)amu,ourle die niet trlleen langs de zijlijn
staat. maar ook regelmatig de zijlijn in handen lreeft en deze opent

voor deelnemers. Dirk Bijlstra. beler bekcnd als 'Lytse f)urk'" zien

rve op de nationale concoursen in lJokkum en Garijp al vele jaren

als assistent ringmeester aan het werh. Ook op de Paardcndagen van

Driesum-\\6lterswàld is Durk een enorm belangrijko vrijwilliger.
ken veryult Durk altijd rnet ontzettend vcel plezier.

Als jong mannetje werd de nu 60-jarige Durk meegevraagd om
te helpen bij zijn buurman. Deze buurman had een paard en

moest naar het land. Durk kon hem wel rijden. \I(/at hii toen niet
wist, maar nu wel, was dat het paard de weg allang zelf wist en

Durk dus eigenlijk voor de'show'op de bok zat. Later had Durk
een collega/wiendin met een springpaard. Durk moest mee om
tijdens de verkenningen haar paard vast te houden. "Zo ben ik
tussen de paarden beland, want thuis hadden we ze niet. Ik
knam steeds vaker op verschillende plekken en werd op een

gegeven moment gevraagd om eens wat te helpen hier en daar.

Langzaam is het zo gegroeid. In 2001 werd ik eervol ontslagen

bij mijn baas die een levensmiddelen grossierderij had. Ik was

werkzaam op de administratie bij de telefonische verkoop.
Ineens had ik zeeën aan vrije tijd en zo ging ik hier en daar wat
vrijwilligerswerk doen. Ik ben ook heel veel te vinden bij de

voetbalvereniging." Schoonmaken, kantinewerkzaamheden en

vele andere taken pakt hij op. Ook is hij actiefbij de biljartver-
eniging als bestuurslid.

Ringrneester
Durk is op de concoursen in Garijp en Dokkum al vele jaren de

man die de leiding heeft over de ingang van de baan. "Ik vind het
echt prachtig. Je hebt altijd even contact met de rijders, ze vragen

vaak naar het tijdschema, of het nog wel op tijd loopt en zo. Ook
het publiek vraagt mij dat vaak. Of ik moet ze verwijzen naar roi-
letten. Er is altijd wel even tijd voor een gezellig praatje, maar

natuurlijk moet ik er ook weer voor zorgen dat het publiek op

afstand wordt gehouden wanneer de rijders de baan in mogen.

Ik vind het leuk om alles in de gaten re houden, wat gebeurt er in
de baan, zijn de rijders op het achterterrein allemaal aanwezig,

gaat alles goed. Altijd alert blijven!"

Ilidder
In 2012 kreeg Durk het grootste compliment van zijn leven. Hij
werd op de paardendagen in Driesum-§íàlterswàld, het evene-

ment waar Durk al bijna 30 jaar vrijwilligerswerk verricht, rot
zijn grote verbazing geridderd als lid in de orde van Oranje
Nassau. "Ja echt, begint de burgemeester ineens te zeggen:

"Beste Durk, het heeft Hare Majesteit behaagd.....", nou ioh,
wat een verrassing was dat. Voor mij was dat een heel emotioneel
moment. En ik had niets door hè, ze hebben het allemaal goed

stil kunnen houden. Het mooiste vond ik nog wel de ereronde in
de siees met Susan Bouwman. Ik heb een zwak voor het Friese

ras", aldus de trotse Durk.

ïekst & Foto: Johonno Fober

*
È

E
q
i:

==É
É

IIet Shorvpaartl Nunrnrer t] 2015 2í


