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Sint Jacobiparochie | Vier schapen
zijn dinsdagavond op de Zuiderweg
in Sint Jacobiparochie aangereden
door een 35-jarige automobilist uit
Sint Annaparochie. De dieren maak-
ten deel uit van een groep van in
totaal tachtig losgebroken schapen,
die daar op de weg stonden. Drie
dieren waren direct dood. Een vier-
de schaap werd door de politie uit
haar lijden verlost. De Sint Anna-
buurster raakte niet gewond. De
weg was vanwege het ongeluk enige
tijd afgesloten.

Aanrijding
Tachtig schapen los,
vier doodgereden

Koudum | Een serie van drie bran-
den in een papiercontainer bij het-
zelfde bedrijf aan de Opslach in
Koudum is mogelijk opgelost met
de aanhouding van een 35-jarige
Koudumer, dinsdagmiddag. Brand-
weer en politie waren opnieuw
uitgerukt voor een containerbrand.
Dat was al de derde keer in korte
tijd. Op camerabeelden was te zien
dat de 35-jarige de brand stichtte.
Onderzoek moet uitwijzen of de
man ook verantwoordelijk is voor
de eerdere branden.

Aanhouding
Branden Koudum
mogelijk opgelost

Leeuwarden | Bewoners van het
Cambuursterpad in Leeuwarden
werden gisteren in alle vroegte
wakker van harde muziek. Die
bleek uit een geparkeerde auto te
komen. De raampjes waren naar
beneden gedraaid en het volume
stond voluit. De gealarmeerde poli-
tie kon de bestuurder, die in slaap
was gevallen, bijna niet wakker
krijgen. Hij maakte een verwarde
indruk en verkeerde vermoedelijk
onder invloed van drugs. Hij kreeg
een boete wegens geluidsoverlast.

Geluidsoverlast
Buurt wakker van
harde muziek uit auto

Marum | Een dronken 34-jarige
man dinsdagavond voor opschud-
ding in zijn buurt in Marum. Hij
draaide keiharde housemuziek in
zijn woning. Buren belden bij hem
aan om hem tot rede te brengen,
maar dat lukte niet: de man bleek te
dronken voor een normaal gesprek.
Het werd zo erg dat de buren de
politie belden. Die hoorde meteen
de muziek al. Ook de agenten kon-
den de man niet tot rede brengen.
Ze hielden hem aan en namen hem
mee naar het bureau.

Housemuziek
Dronken Marumer
zorgt voor overlast

Leeuwarden | Het Centrum Kinder-
handel Mensenhandel (CKM) van
Fier in Leeuwaren heeft deze week
300.000 euro gekregen van de Natio-
nale Postcodeloterij. De drie ton zal
worden gebruikt voor diverse pro-
jecten op het gebied van bewust-
wording, lobby en samenwerking in
de strijd tegen mensenhandel, liet
Fier gisteren weten. Het is de derde
keer dat de Nationale Postcodelote-
rij een bedrag schenkt aan de lande-
lijke organisatie die vanuit Leeuwar-
den opereert.

Mensenhandel
Drie ton voor Fier van
Postcodeloterij

Leeuwarden | De voorzieningen-
rechter heeft gisteren De Friesland
Zorgverzekeraar in het gelijk gesteld
in een kort geding dat thuiszorgorga-
nisatie Het Friese Land had aange-
spannen. Het Friese Land stelde dat
de zorgverzekeraar onrealistische ei-
sen aan hen had gesteld bij het gun-
nen van wijkgericht werken. Het
Friese Land had zich voor zestien ka-
vels (gebieden) ingeschreven, maar
kreeg er maar drie toegewezen. Dit
vocht de organisatie aan via het kort
geding. Volgens de rechter is de in-

koopprocedure eerlijk gegaan en is
De Friesland in redelijkheid tot een
beoordeling gekomen. Die is boven-
dien voldoende gemotiveerd.

Nu de rechter een uitspraak heeft
gedaan kan het werk voor de rest van
de provincie worden gegund en kun-
nen er wijkverpleegkundigen wor-
den aangesteld. Sinds dit jaar er rijks-
geld beschikbaar voor wijkgerichte
verpleegkundige zorg. De Friesland
bepaalt in Fryslânde invulling en ver-
deelde deprovincie inkavels,waarop
aanbieders konden inschrijven.

Wijkverpleging

Rechter: De Friesland heeft
wijkzorg eerlijk gegund

Schiermonnikoog | De pachter van
de jachthaven van Schiermonnikoog
is gisteren door de rechtbank failliet
verklaard. De gemeente Schiermon-
nikoog, eigenaar van de jachthaven,
vroeghet faillissement aan,meldt cu-
rator Piter van Zandbergen.

Hij zei gisteren dat hij nog geen
contact heeft kunnen leggen met
pachter Jilke Auke Visser, omdat die
in het buitenland zou zitten.

Hij kondanooknog geenmedede-
lingen doen over de oorzaak van het

bankroet. Ook wethouder Jan Dijk-
stra wilde zich daar niet over uitla-
ten. De haven met 140 plaatsen voor
passanten en 25 plekken voor eilan-
ders wordt geëxploiteerd door stich-
ting de Oude Veerdam. Hiermee
heeft Visser een pachtcontract.

De stichting gaat nu in overleg
met de gemeente bekijken hoe de ha-
ven geëxploiteerd gaat worden. Ko-
mend vaarseizoen kunnen booteige-
naren er in ieder geval gewoon te-
recht, aldus de wethouder.

Bankroet

Pachter jachthaven
Schiermonnikoog failliet

Joure | In de wijk Lemstervaart in
Lemmer staat begin 2017 een nieuwe
multifunctionele accommodatie. De
gemeenteraad van De Friese Meren
ging gisteravond akkoord met de
bouw en stelde tevens een extra kre-
diet beschikbaar van 440.000 euro.
De gemeente heeft dat geld nodig
omdat woningcorporatie Lyamer
zich in september vorig jaar uit het
project terugtrok. De Friese Meren
trok daarop de regie naar zich toe.

Hetmfa gaat plaats bieden aanobs
DeMeerpaal, wijkvereniging De Stei-

ger en een peuterspeelzaal. Over een
jaarlijkse bijdrage van 17.000 euro
aan de wijkvereniging ontstond gis-
teravond discussie. Is dat wel eerlijk
tegenover de buurthuisbesturen die
juist worden gekort, vroeg Christen-
Unie-fractievoorzitter Haije de Jong
zich af.

Wethouder Johannes van der Pal
wees erop dat de bijdrage al is toege-
zegd door de voormalige gemeente
Lemsterland. Bovendien gaat het in
LemmeromeenBredeSchool. ,,Dat is
toch iets anders dan een dorpshuis.”

Brede School

De Friese Meren akkoord
met mfa Lemstervaart

Lyon | Met een negende plaats op de
vijftiende editie van de Bocuse d’Or
in Lyon heeft Nederland beter dan
ooit gepresteerd op het grootste culi-
naire evenement van de wereld. Nog
nooit eindigde een Nederlands team
in de top tien van de tweejaarlijkse
kookwedstrijd. Sous-chef Jan Smink
uit Wolvega, zijn commis Lars Auke-
ma uit Joure en invaller-commis Ro-
gier Peeters lukte dat gisteren wel,
met een origineel geserveerde parel-
hoender op schaal.

Gezien de voorgeschiedenis een
prestatie van formaat. Sminks rech-
terhand Lars Aukema raakte minder
dan twee weken geleden dusdanig
geblesseerd dat hij zich moest laten
vervangen:hij kreegopzijnwerkeen
ovenopzijnhandenhetherstel vergt
twaalf weken. Hij had erop gerekend
in Lyon op de tribune te moeten zit-
ten, maar bondscoach Leendert
Klaassens kreeg het voor elkaar dat
de Jouster zijn vervanger vanaf de
kant aanwijzingen mocht geven. 80
procent van de 24 juryleden stemde
voor dat verzoek. ,,Dat bezorgde mij
kippenvel”, zei de bondscoach.

Aukema, die ook een medaille

kreeg, was uitgelaten. ,,Het is toch
ookmijnwedstrijd.We hebben er ve-
le maanden zo hard voor getraind.
Rogier is een geweldige vervanger. Ik
ben erg blij dat ik hem op afstand
mocht coachen”, zei hij opdewebsite
van Horeca Nederland.

Het goud ging gisteren naar chef-
kok Ørjan Johannessen en zijn Noor-
se team. Het was de vijfde keer dat
Noorwegen de culinaire wereldtitel
opstreek. De Verenigde Staten, voor
het eerst op het podium, kreeg het
zilver en Zweden brons.

Smink had zich via een elfde
plaats in de Europese finale in Stock-

holm op de valreep bij de 24 finalis-
ten geschaard. Zijn baan als chef bij
Kwartier Noord in Katlijk verruilde
hij met het oog op de wedstrijden
voor een betrekking bij sterrenres-
taurant de Librije in Zwolle, waar Bo-
cuse d’Or-jurylid Jonnie Boer de scep-
ter zwaait. In Lyon presenteerde de
26-jarige Wolvegaster gisteren het
skelet van een parelhoender op een

schaal, omringd door amuses en an-
dere hapjes, bereid uit het gevogelte.
Het skelet was eerder geprepareerd
door een medewerker van het Na-
tuurmuseum Fryslân. Het was nog
even spannend toen de jury de botjes
inpikte om ze te beoordelen, maar
uiteindelijk werd het geraamte goed-
gekeurd om dienst te doen als opval-
lende decoratie. Glasblazerij ’t Qua-
keltje uit Exmorra had een kunst-
werkje van de poten van de parel-
hoender gemaakt.

Venkel
In het gerecht was venkel verwerkt,
de verplichte groentedie deorganisa-
tie pas een dag eerder door loting had
toegewezen. De schotel was exact op
tijd klaar, na vijf uur en 35 minuten
voorbereiding en koken.

,,Negende van dewereld, dat bete-
kent wat. We zijn weer een stapje
dichter bij de hoogste plek”, jubelde
Marc van Gulick, bestuurslid van Bo-
cuse d’Or afdeling Nederland en di-
recteur van Landgoed Lauswolt in
Beetsterzwaag, waar Smink en Auke-
ma allebei gewerkt hebben. Hij wees
erop dat zestig landen aangesloten
zijn bij de fameuze kookwedstrijd.

In september beginnen in Neder-
land de voorrondes voor de volgende
Europese finale van de Bocuse d’Or.
Die wordt in 2016 in Boedapest ge-
houden. Nederland hoopt in 2018
voorhet eerst gastheer temogenzijn,
zei Van Gulick. Rotterdam is daar-
voor de belangrijkste kandidaat.
,,Maar nu eerst aan de champagne.”

Nederlands team beter
dan ooit op Bocuse d’Or

De geblesseerde commis Lars Aukema (links) uit Joure geeft chef-kok Jan Smink (midden) uitWolvega en zijn
vervanger Rogier Peeters aanwijzingen tijdens de finale van de Bocuse d’Or. Foto: AFP
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origineel
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Goos Bies

: Negende plaats Jan Smink
tussen mondiale kookelite

: Toch rol en medaille voor
geblesseerde Lars Aukema


