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dagavond een levende haan in een 
mand op een paal geplaatst. Dinsdag 
wordt de haan bevrijd en door de 
kinderen van het eiland naar de ei
genaar teruggebracht. Dat is tradi
tiegetrouw het hoogtepunt van het 
feest. 

Tegen het gebruik is veel verzet 
maar de rechter heeft vorig jaar be
paald dat er goed voor de haan ge
zorgd wordt en dat het feest niet ver
boden is. Zo wordt er eten en drin-
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eiland reizen en actie voeren als de 
haan onder grote publieke belang
stelling naar boven wordt gehesen. 
Vandaar het extra cameratoezicht. 

Er is net als vorig jaar een demon
stratie aangevraagd en ook toege
staan. Vlakbij het gemeentehuis is 
een demonstratievakje voor maxi
maal 25 personen ingericht. Vorig 
jaar bleefhet vakje leeg. Wel stonden 
er toen demonstranten tussen het 
publiek. 

Chiel (links) bedient twee klanten van de uitverkoop. FOTO Le 

en van het gemeentenUJ5. voor ne 
overige is de Willemshof tijdens he 
hijsen en strijken van de mast afge
zet gebied waar behalve de organisa
tie en de politie, niemand toegang 
toe heeft." 

De gemeente verzoekt "een ieder 
om zowel de traditie als het recht 
van demonstratie te respecteren, 
om niet te (laten) provoceren en niet 
de orde te verstoren zodat we er 
weer een heel mooi (kinder-)feest 
van kunnen maken". 

Echte fans scoren een gedragen 
shirtje van Cambuur bij Chiel 
LOTTE RINZEMA 

LEEUWARDEN Echte Cambuurfans 
konden gisteren hun slag slaan tij
dens de uitverkoop van gedragen 
voetbalitems van de spelers. 

Het brein achter de uitverkoop is 
Chiel ter Haar. Een achttienjarige 
voetbalfan met een beperking . .,Ik 
heb autisme, school is voor mij geen 
optie. De klassen zijn te groot", ver
telt Chiel. Hij heeft een seizoenkaart 
van SC Cambuur en doet "het liefst 
iets in de voetbalwereld". Chiel zet 
zich vol in tijdens de uitverkoop. 
"Henk de Jong zegt altijd: als je denkt 
niet te winnen, kun je wel schrifte
lijk afdoen." 

Namens de stichting 'Meer moge-

lijk met Voetbalkleding', die is opge
richt door zijn ouders, organiseert 
Chiel de uitverkoop in samenwer
king m_et Cambuur Verbindt. ,.Toen 
Chiel tweeënhalf jaar geleden thuis 
kwam te zitten, hebben we de stich
ting voor hem opgericht, het is ei

. genlijk zijn dagbesteding", vertelt 
Selma ter Haar, Chiels moeder. ,.Hij 
kan hier helemaal zijn ei in kwijt." 

Tijdens de uitverkoop waren er 
gedragen wedstrijd- en trainingskle
ding, schoenen en handschoenen 
van sterspelers te scoren. ,.Ik heb zelf 
ook een mooi shirt uitgezocht. Want 
die spullen lagen al even bij ons 
thuis", vertelt Chiel. ,,Maar ik heb 
natuurlijk niet de mooiste gekozen." 

De deur van de Business Lounge 
in het stadion wordt niet platgelo-

pen, maar dat is niet erg. ,.Liever dat 
de mensen gespreid over de dag ko
men dan dat het in één keer heel 
druk is", aldus Chiel. Want die druk
te is lastig voor jongeren met een be
perking. Daarom was er vooraf
gaand aan de uitverkoop ook een 
shopmoment voor hen om in alle 
rust te winkelen. 

Bij het afrekenen zitten de vader, 
oma en tante van Chiel klaar om de 
bezoekers te helpen. ,,Het is gewel
dig. Ik ben trots op hem dat hij dit 
allemaal doet", zegt zijn 85-jarige 
oma. 

Met de uitverkoop is in totaal 900 

euro opgehaald, dit bedrag gaat naar 
uitjes voor jongeren met een beper
king en hun begeleiders. 
Bekijk op www.lc.nl/yideo 


