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Alle geluk op één lot
voor voetbalhuis
ELIZABETH VOGELZANG

OUDEBILDTZIJL De kans dat ze het
krijgt is minimaal, maar Femke
Guldemond heeft er alle vertrou-
wen in dat ze met het ene lot dat ze
kocht voor de huizenloterij van
voetbalclub Ouwe Syl, haar droom-
stulpje wint.

Het liep storm zaterdag bij het open
huis. De voetbalclub verkocht 7908
loten. Guldemond (25) zou zomaar
eens de nieuwe eigenaresse van de
gele bungalow met een waarde van
200.000 euro aan de rand van Oude-
bildtzijl kunnen worden. ,,As it geluk
my gund is, dan leau ik dat ik win’’,
zegt ze met een zelfverzekerde blik.

De Leeuwardense was een van de
vele kijkers die langskwamen om de
loterijwoning die de voetbalclub van
Oudebildtzijl weggeeft te bewonde-
ren. De vereniging bestaat vijftig
jaar en viert dat met een opmerke-
lijk initiatief: een loterij met als
hoofdprijs een vrijstaand huis. Deel-
nemers betalen 98 euro voor een lot.

Femke hapte direct toe toen ze
hoorde van het initiatief. Ze nam
haar moeder Pia Russchen mee om

te kijken of het wat is, dat loterijhuis.
Makelaar Hendrik Kingma dirigeert
hen door de vele kamers. ,,No sjoch,
dit gedielte is der achter boud. Der
sit in knappe badkeamer yn en in
romme garaazje.’’ Moeder en doch-
ter steken nieuwsgierig hun hoofd
om het hoekje en knikken tevreden.
,,Moai hear.’’

Dan neemt hij de kijkers mee naar
,,de ferrassing fan dit hús.’’ Het drie-
tal loopt de achterdeur uit, een ter-
ras op dat door een groene tunnel
uitloopt in een beste lap tuin. ,,Oh,
wat prachtich’’, jubelt Femke. ,,Oh
nee, no bin ik ferliefd.’’

Femke woont nu nog in een ap-
partement in Leeuwarden, maar zou
dolgraag met haar Braziliaanse
vriend Marcelo Cruz een huis kopen
en een gezinnetje stichten. ,,Is der ek
in boven’’, wil mem Pia weten. ,,Ja-
wis, mar it is al wat in útdaging om
dêr te kommen’’, zegt de makelaar
wijzend naar een gammel houten

laddertje in een kast. Eenmaal boven
blijkt het zoldertje krap, maar King-
ma wijst op de mogelijkheden. Een
dakkapel over de breedte van het
huis zou het tot een prachtige slaap-
kamer maken, oppert hij. ,,Dit soe in
bernekeamer wurde kinne’’, droomt
Femke hardop.

Beneden verwelkomt Tjeerd Pol-
stra de volgende kijkers. De aardap-
pelboer is eigenaar van het huis
waar hij zelf heeft gewoond. Zijn
broer die in de sponsorcommissie
van VV Ouwe Syl zit, kwam met het
lumineuze verlotingsplan. Met een
beetje mazzel verdient de voetbal-
club drie ton door de actie, geld dat
wordt gestopt in een nieuw kunst-
grasveld en de oude kantine. Dan
moet 80 procent van de loten wor-
den verkocht. Lukt dat niet dan gaat
de loterij niet door en krijgt iedereen
zijn geld terug. Polstra verkoopt de
woning dan op de reguliere wijze.

,,Wy geane der fan út dat wy it net
krije’’, zegt Femke realistisch als ze
na de uitgebreide rondleiding de
deur uitstapt. ,,Mar stiekem bist it al
oan it ferbouwen’’, concludeert
mem Pia.

Op 11 november is de trekking.

‘Oh, wat prachtich.
Oh nee, no
bin ik ferliefd’

Makelaar Hendrik Kingma leidt Femke Guldemond en haar moeder Pia op de zolder rond. FOTO MARCEL VAN KAMMEN


