In Memoriam Egbert Lagro
FRANEKER - Egbert Lagro (Heerenveen) is donderdag 14 april in Leeuwarden overleden. Hij is tachtig
jaar oud geworden. Egbert was al enige tijd ernstig ziek. In die moeilijke tijden heeft hij veel steun
gehad van zijn vriend en collega jurylid Piet Aardema en vriendin Martie Wijkstra . Voor de start van
de eerste wedstrijd (Folsgare) na Egberts overlijden is een indrukwekkende minuut stilte gehouden.
Egbert heeft zich meer dan zestig jaar als vrijwilliger ingezet voor de wieler- en schaatssport. Veel
mensen uit deze sporten zullen deze alleskunner missen. Uit de vele online reacties wordt de
loftrompet over hem geblazen. Woorden schieten te kort voor wat Egbert voor de sport en sporters
heeft gedaan en betekend. Om toch een poging te wagen volgt een korte samenvatting:
“Egbert was een lieve , aardige, fijne en bevlogen kerel. Een geweldig mens, zowel in de sport als
daar buiten. Een bijzondere en markante legend die altijd het beste met je voor had. Die op een
geheel eigen wijze de rol van speaker uitoefende. Een man die tijdens en na de wedstrijd oprechte
interesse in iedereen had. En niet alleen maar in de toppers.”
Kortom: Egbert stond altijd in dienst van de sport en de sporters. Zijn leven ademde sport!
Toch nam hij tijdig het besluit er mee te stoppen. Door zijn suikerziekte voelde hij enkele jaren
geleden dat het allemaal wat minder werd. ”Je moet zorgen dat je gestopt bent, voordat je slecht
wordt. Want dan hebben ze alleen maar last van je. Dan ga ik liever zelf aan de kant.”
Zijn vrijwilligers oeuvre omvat een lange lijst. Naar eigen zeggen meer dan vijftig! Het begon op
zestienjarige leeftijd met het helpen van zijn vader. Die zat in het comité van de
Elfstedenwandeltocht. Egbert deelde onderweg drinken uit aan de wandelaars.
Verenigingsniveau
Egbert is zelf slechts drie maanden als veldrijder actief geweest. Dat hij als vrijwilliger in de
wielersport belandde is te danken aan Heerco Halbertsma. Egbert kwam in zijn ijssalon behalve voor
een ijsje ook om over de wielersport te praten. Halbertsma was ook voorzitter van de Leeuwarder
Wielervereniging De Friesche Leeuw. Die vroeg Egbert toen of hij de vereniging niet wilde helpen. En
zo is het in 1961 ‘gekomen’.
Egbert was er vooral actief in de jeugdcommissie. De jeugd is altijd zijn passie geweest. Bij
nagenoeg elke jeugdwedstrijd was Egbert Lagro van de partij. "Ik ben graag voor een
ander bezig en wil de jeugd graag iets leren. Laat ze maar fietsen, anders stappen ze op
de brommer en beginnen te zuipen", aldus een idealistische Lagro. Jarenlang heeft hij
zijn eigen bus belangeloos beschikbaar gesteld voor het vervoer van diverse
jeugdwielrenners en materiaal naar wedstrijden, overal in het land.

Na zijn overstap naar WV Olympia (1980) heeft hij die functie daar ook bekleed. Maar ook in diverse
andere bestuursfuncties was Egbert daar actief. Daarnaast raakte hij nauw betrokken bij de
organisatie van diverse klassiekers en criteria.
In 1976 haalde Egbert zijn jury diploma. Als Jurylid van het district Friesland (later district KNWU
Noord) vervulde hij in het begin meestal de functie van commissaris. Later fungeerde hij vooral als
microfonist.
Egbert heeft al zijn kennis en inzet ook ten dienste gesteld van landelijke commissies Jeugd en
Veldrijden.
Egbert is ook een groot aantal jaren actief geweest bij de niet bij de KNWU aangesloten
wielervereniging WV Snits. Als bestuurslid heeft hij daar eveneens zijn sporen verdiend. In die
hoedanigheid vervulde hij ook een belangrijke rol bij de Wielerfederatie Nederland.

In Memoriam Egbert Lagro
Tijdens de eerste wedstrijd van wv Snits , In Folsgare, een dag na zijn overlijden werd een
indrukwekkende stilte gehouden
Districtsniveau
In 1976 haalde Egbert zijn jury diploma. Als Jurylid van het district Friesland vervulde hij in het begin
meestal de functie van commissaris. Later fungeerde hij vooral als microfonist.
Op districtsniveau is Egbert lange tijd actief geweest in verschillende bestuursfuncties. In de
Jeugdcommissie van District Friesland was hij voorzitter en secretaris.
In het bestuur van het toenmalige District Friesland begon Egbert als 'gewoon' bestuurslid. Later
beheerde hij de portefeuille van Penningmeester en, hoe kan het ook anders, die van Jeugdzaken.
In het in 2000 gevormde District KNWU Noord was Egbert tot 2011 belast met Jeugdzaken en het
secretariaat.
Egbert heeft al zijn kennis en inzet ook ten dienste gesteld van de landelijke commissies Jeugd en
Veldrijden.
Schaatsen
Zodra het wielerseizoen was afgelopen eiste het schaatsen zijn aandacht op. Voorzitter Rein Zwart
van WV Olympia was ook in Thialf actief. Die betrok Egbert op zeker moment bij het
marathonschaatsen in het Heerenveense IJsstadion Thialf. Daar konden ze hem met zijn ervaring als
jurylid goed gebruiken. En ook daar ontwikkelde Egbert zich verder. Hij heeft opgetreden in de
baancommissie en was aankomstrechter bij diverse belangrijke wedstrijden. Na verloop van tijd trad
Egbert toe tot de Technische Commissie Marathonschaatsen. Egbert is er ook vaak als Steward
ingezet.
Onderscheidingen
Egbert is voor zijn niet aflatende inzet voor de wieler- en schaatssport op diverse momenten
onderscheiden.
In 1990 kreeg hij, als eerste, de zilveren waarderingsspeld "It Sulveren Pompeblêd" van District
Friesland opgespeld. Het hoofdbestuur van de KNWU heeft hem in 2001 onderscheiden met het
"Zilveren Wiel". In 2011 werd hem het "Gouden Wiel" opgespeld.
In maart 2020 is Egbert in de schaatstempel Thialf koninklijk onderscheiden met de benoeming tot
“Lid in de Orde van Oranje Nassau”.
Over die onderscheidingen reageerde Egbert op zijn ‘Egberts’ (in een interview met het Friesch
Dagblad):
“Een mooie vorm van waardering, maar de waardering van de sporters heeft mij altijd meer gedaan.”
Namens de noordelijk sportgemeenschap:
Bedankt voor alles wat je voor mensen en organisaties hebt betekend!
Rest in Peace!

Bernard Pijper,
secretaris District KNWU Noord

