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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer “Muorrekeatsen Olympyske
demosport yn Rio”

Achte hear Posthumus,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kôst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
21 augustus 2013, beântwurdzje wy as foigt.

Fraach 1:
Hawwe DS kundskip nommen fan It berjocht fan Omrop Fryslân op 1 augustus dat It
muorrekeatsen i1tnoege is as Olympyske demonstraasjesport op de Olympyske Spullen yn
Rio de Janeiro?
En dat de Fryske keatsers net fan de part,] wêze koene, om’t hja de sinteraasje net foarinoar
knje kinne?

Antwurd fraach 1:
Wy hawwe kundskip nommen fan it berjocht fan Omrop Fryslân, mar de berjochtjouwing
blykt net krekt te wôzen. De Fryske keatsers binne Litnoege foar de Wrâldspullen /
Woridgames 2013 yn Cali, Colombia, wêr’t it Muorrekeatsen / One wall foar It earst in
demosport wie, mar om’t de reiskosten foar eigen rekken wiene (en ca € 2.000 per ticket) wie
itfinansjeel net helber. It is wol de bedoeling om mei te dwaan oan de Wrâldspullen 2017,
dy’t dan plakfine sille yn Wroclaw, Poalen. Mourrekeatsen / One wall sil dêr dan in exhibtion
sport weze.

De Wrâldspullen / Woridgames fine om de 4 jier plak, yn it jier nei de Olympiske Spullen en
dêr wurde sporten beoefene dy’t net (mear) op de Olympyske Spullen beoefene wurde. De
kosten foar it meidwaan yn Poalen binne beheind oant de kosten fan de fleantickets nei
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Wroclaw (ca € 400,- pp) fan ca 9 minsken ( manijusploech, frouljusploech en begelieding) en
kosten sportklean.

Dernjonken besykje de keatsers it Muorrekeatsen as demosport op de Olympyske spullen yn
Rio te krijen, mar dat sil dreech wurde om’t it Olympysk kommité in pear jier ferlyn besletten
hat gien demosporten mear ta te stean. It kin allinnich as it organisearende lân dit sels
perfoast wol.

Fraach 2:
Binne DS mei t1s fan betinken dat It Fryslân in geweldige ynternasjonale ttstrieling en PR
jaan kin as in Fryske delegaasje by it muorrekeatsen op de Olympyske Spullen yn 2016 is?

Antwurd fraach 2:
Ja, dat soe in geweldige promoasje foar Nederlân / Fryslân en in Muorrekeatsen wêze en dat
jildt ek foar it meidwaan oan ‘e Wrâldspullen yn 2017 yn Poalen.

Fraach 3:
Binne DS ree om te besjen hoe’t in dielname fan Fryske muorrekeatsers oan de OS fan 2016
oanslute kin by It hjoeddeistige belied om Fryske sporten te befoarderjen en en by de
algemien PR ynspannings foar de profilearing fan is provinsje?

Antwurd traach 3:
Dizze fraach is op dit stuit net oan é oarder, mar mocht it meidwaan oan de OS yn 2016
dochs noch mooglik wurde, dan sille wy ûndersykje of’t der stipe mooglik is fanit It belied om
Fryske sporten te befoarderjen.

Fraach 4:
Binne DS ree om It finansjeel mei mooglik te meitsjen (ienmalige ympuls) om in delegaasje
fan Fryske muorrekeatsers ôfreizgje te litten nei de Olympyske Spullen fan Rio de Janeiro yn
2016?

Antwurd fraach 4:
Ek toar dizze traach jildt dat dit op dit stuit net oan ‘e oarder is, mar mocht dat dochs noch
feroarje dan sille we ek ûndersykje of’t der fiansjele stipe mooglik is.

Mei rj(tinge,

Steaten fan Fryslân,

den Berg, sekretaris
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