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Waarschuwing van Hollanders
VLIST Drie van de vier nationale ti-
tels werden zaterdag in Vlist opge-
eist door polsstokverspringers. De
Hollanders gaven de Friezen een
wake-up call.

Dertig jaar geleden wonnen de Hol-
landse polsstokverspringers ook
drie van de vier te vergeven Neder-
landse titels. Aart de With, Arja Hel-
mes en Lambert Groothedde waren
toen de Hollandse helden. Junior
Wybe Valkema behoedde Friesland
destijds voor volledig gezichtsver-
lies.

In de drie decennia daarna ver-
deelden de Hollanders en de Friezen
de titels elf keer. Negentien keer viel
de balans uit in Fries voordeel. Met

zelfs zes keer een ‘vernietigende’ 4-0
voor het Friese ljeppersgilde.

Ook zaterdag had de strijd makke-
lijk in een gelijkspel kunnen worden.
Gerwin Kastelein pakte pas op het
laatste moment de jongenstitel en
de winnende afstand van Jaco de
Groot had ook zomaar door een Frie-
se topklasser verbeterd kunnen wor-
den.

Toch is de Hollandse overheersing
qua titelverdeling bij het NK een sig-
naal. ,,Wy binne yn de breedte noch
wol better, mei tsien Fryske finalis-
ten en seis Hollânske, mar de top-
pers yn Hollân binne miskien krekt
wat better as by ús’’, vond Thomas
Helmholt.

Thewis Hobma had een andere

verklaring, maar zag de drie Hol-
landse zeges zeker als een waarschu-
wing. ,,Se binne hjir folle mear mei
syn allen dwaande’’, constateerde de
nummer twee van dit NK.

Hij kwam al voor de vierde keer dit
seizoen in Vlist. De andere keren was
Hobma als leider van de trainerscur-
sus aanwezig. ,,Se binne hjir hiel fa-
natyk yn it opbouwen fan in breed
kader. Dêrtroch binne se hjir hiel bot
groeid.’’

In Holland zijn ze dus fanatiek en
werken ze goed samen. ,,De ôfdie-
lings by ús binne mear op harren-
sels. Wy hoege noch net ûngerêst te
wurden, mar wy moatte al skerp
bliuwe om wer mear kampioenen te
krijen’’, waarschuwde Hobma.


