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Hollanders scherp
voor nationale strijd
De Hollandse fierljepper Jacco de Groot moest zijn boerde-
rij vroeg verlaten voor de nationale competitie. Dat betaal-
de zich uit. Hij won de eerste wedstrijd met 20,01 meter.

voor nationale strijd

HARM POSTMA

‘Dit is het echte werk. Dat
voel je aan alles”, zei
boerenzoon Jacco de
Groot na zijn winnende

sprong in Burgum. ,,Ik ben echt blij
dat ik onder deze druk heb weten te
presteren.”

Hij was ’s ochtend al afgereisd
naar Friesland. Niet om de schansen
te verkennen, maar voor een zakelijk
bezoekje aan een melkbedrijf in
Wjelsryp. ,,Wij hebben een mobiele
melkwagen aan ze verhuurd. Zo kon
ik mooi even zien of die nog goed
functioneert.”

’s Avonds sprong hij naar de winst
in een wedstrijd die voor hem be-
hoort tot de belangrijkste krachtme-
tingen van het seizoen. ,,Er is geen
sport in Nederland waar de toppers
zo gescheiden acteren als bij het
polsstokverspringen. Hier zijn we als
beste Nederlandse springers bij el-
kaar. Dat leeft bij ons Hollanders.
Win je de nationale competitie, dan
ben je over een heel seizoen de beste
van Nederland.”

Het idee voor de nationale compe-
titie is al vijf jaar oud. Thewis Hob-
ma, voorzitter van de ljeppersver-
eniging: ,,Wy koenen romte meitsje

HARM POSTMA op de aginda, mar yn Hollân is oan
eltse fierljepwedstriid in sponser fer-
bûn. Sy koenen der net samar wed-
striden úthelje.’’ Hobma werd in
Burgum derde.

Daarbij was de relatie tussen de
bonden FLB en PBH jarenlang koel-
tjes, vanwege persoonlijke vetes tus-
sen bestuursleden. Hobma: ,,Doe’t
dat oplost wie, ûntstie der homme-
les yn ús bûn. En wer stie it stil.”

Vorig jaar benaderde Hobma
Hans Helmholt (voorzitter Burgum)
voor een alles-of-niets-actie. Samen
met twee afgevaardigden van Hol-
land zetten ze de nationale competi-
tie alvast op de agenda. Het idee leid-
de tot een competitie over vier wed-
strijden.

Dit evenement moet, naast de tra-

Jacco de Groot:
‘Hier kan geen
FK fierljeppen
tegenop’

ditionele tweekamp en het NK, voor
meer verdieping in de sport zorgen,
vindt Hobma. ,,In protte ljeppers fi-
ne it springen leuk en fierder is it se
wol bêst. Dat fyn ik net genôch. Us
sport groeit wol yn de breedte, mar
fierljeppen is ek topsport. Dan moat-
te wy der alles úthelje.”

Die visie deelt Bart Helmholt,
tweede achter De Groot, volmondig.
,,Hoe mear wedstriden tsjin de Hol-
lanners, hoe better. Mar dit komt te
gau yn it seizoen. In protte ljeppers
ha de foarm noch net en rjochtsje
harren op it FK en NK yn augustus.
Die status hat dit evenemint noch
net.”

Daar denkt De Groot toch anders
over. ,,Dit is wel de wedstrijd waar de
beste springers hun krachten meten.
Daar kan geen Fries kampioenschap
tegenop. Dat vinden ze hier de be-
langrijkste wedstrijd van het sei-
zoen, maar dan bedrieg je jezelf. Dan
ben je niet de beste van Nederland.”

Voorlopig is De Groot de beste
ljepper van Nederland. Die status
verwierf Dymphie van Rooijen ook.
Zij was met 15,20 de beste bij de vrou-
wen. Bij de junioren won ook al een
Hollandse ljepper: Erwin Timmer-
arends, met 17,50. Bobbie Zwaagman
uit IJlst werd tweede (17,47).

Jacco de Groot liet de Friese ljeppers achter zich tijdens de eerste wedstrijd van de nationale competitie. FOTO HENK JAN DIJKS


