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Lage drempel voordeel Friezen
Door Edwin Fischer

VLIST – De Friese fierljeppers
hebben zich zaterdag weer
eens de meerdere getoond
van de Hollandse ploeg. In
Vlist werd de jaarlijkse, dit
keer verregende, Tweekamp
met 4.01meter in het voordeel
van de FLB’ers beslist. Vooral
dankzij de prestaties van de
senioren.

Al sinds jaar en dag wordt de Twee-
kamp volgens dezelfde regels ge-
sprongen. Daarbij is vooral de drem-
pelafstand verouderd. Dit houdt in
dat een ljepper een minimumafstand
voor het teamtotaal op papier krijgt,
ook al wordt die afstand niet gehaald.

Bij de senioren is de drempelaf-
stand 15 meter, junioren krijgen in elk
geval 14 meter en de jongens en vrou-
wen zijn zeker van een afstand van 12
meter.

Die afstanden dateren nog uit het
tijdperk van de aluminium pols. Als
een senior destijds17 meter, dus 2 me-
ter boven de drempelafstand sprong,
dan betekende dat veel extra meters
voor het teamresultaat. Een senioren-
topper haalt nu met de carbonpols –
en dankzij het veel betere trainen – al
vrij makkelijk 19 meter. Dat is dus vier
meter extra voor het team.

Volgens Hans Helmholt, secretaris
van het Frysk Ljeppersboun (FLB)
wordt het daarom tijd om de drempe-
lafstanden op te hogen. ,,Het is niet
meer van deze tijd. De ljeppers zijn
veel verder gaan springen en dus is
het wel goed als de afstanden opge-
krikt worden.’’

Zijn collega-bestuurder van de PBH
(Polsstokbond Holland), Pieter Hiele-
ma, is het daar mee eens. ,,Vooral om-
dat er daardoor waarschijnlijk nivel-
lering optreedt en de twee teams
dichter bij elkaar komen.’’ Die in-
schatting klopt, blijkt na herbereke-
ning.

Behaalde Friesland zaterdag met
de huidige drempelafstanden 375 me-
ter en 34 centimeter en Holland 371,33
(een verschil van 4.01 meter), dat zou
er anders uitgezien hebben als de
drempelafstanden waren opge-

schroefd. Met drempels van 17 meter
(senioren), 16 meter (junioren), 14
meter (jongens) en 13 meter (vrou-
wen) was de totaalafstand van de Frie-
se ljeppers 384,13 geweest. Holland
had dan 383,25 gescoord. Dan was het
verschil slechts 88 centimeter in Fries
voordeel geweest.

Met een drempelafstand van 15 me-
ter bij de junioren was de beker zelfs
naar de thuisspringers gegaan, omdat
er dan een voordeel van 59 centimeter
voor Holland was geweest. Ook als de
cijfers van de Tweekamp van vorig
jaar worden herberekend, levert dat
een spannender uitslag op.

Volgens zowel Helmholt als Hiele-
ma is het verhogen van drempelaf-
standen daarom zeker een punt van
discussie als de besturen in septem-
ber het seizoen gaan evalueren. ,,Ge-

lukkig waren de Tweekampen de afge-
lopen jaren al spannend, maar als ze
door het verhogen van de drempelaf-
standen nog spannender worden, dan
is dat zeker het overwegen waard.’’

Bijkomend voordeel van het verho-
gen van de drempelafstanden is ook
nog eens dat de ljeppers meer risico’s
gaan nemen om een topsprong te ma-
ken, weet Hielema. ,,En dat is voor het

publiek aantrekkelijker.’’
Voor deze editie had dat echter

niets uitgemaakt. Door de regen was
zaterdag van een aantrekkelijke wed-
strijd geen sprake. De deelnemers
kwamen tot slechts twee voor het
teamtotaal tellende sprongen. De
winst ging naar Friesland, maar feite-
lijk waren er zaterdag in Vlist vooral
verliezers.

Regen was spelbreker tijdens de fierljeptweekamp in Vlist. Ysbrand Galama (rechts) schuilt samen met ondermeer
de Hollandse topper Jaco de Groot (uiterst links) onder een schans. Foto Martin de Jong


