
28

Buiten Dienst
Fierljeppen

Carlos “Fierljepinho” van Kats Braziliaans nationaal recorhouder

Nederland is een land met mooie fol-

kloristische sporten. Vooral de

Friezen zijn er goed in. Kaatsen, bij-

voorbeeld, is een sport die alleen in

Friesland serieus genomen wordt.

Fierljeppen is weliswaar een Fries

woord, maar deze tak van sport wordt

ook op vier plaatsen in "Holland"

serieus beoefend. Bovendien kent het

een Japanse, een Belgische en een

Engelse bond. Daarmee is het wel

degelijk een internationale sport.

T
ot deze zomer was er geen

Braziliaan die ooit over het water

gesprongen was met een polsstok,

tenminste niet in een officiële wedstrijd.

Voor mij de aanleiding om in training te

gaan en te proberen om het Braziliaans

nationaal record polsstokverspringen op

mijn naam te zetten. 

Fierljeppen wordt in Holland gewoon pols-

stokverspringen genoemd. De bedoeling is

zo "Fier" mogelijk naar de overkant te

"ljeppen" over een water (van ruwweg 10

meter breed). De beste polsstokversprin-

ger allertijden is overigens geen Fries

maar een dorpsgenoot van mij uit

Benschop: Aart de With.

Met hem als grote voorbeeld heb ik mijn

eerste sprong over het water gemaakt, tij-

dens een vrijgezellendag in 2002. Omdat

De afsprong...... ...klimmen, klimmen, klimmen ...       ...daar komtieeeeeee...             
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ik verder sprong dan mijn broer, heb ik

me sinds die tijd officieus Braziliaans

nationaal recordhouder genoemd. Omdat

hij dit jaar naar Brazilie (Rio de Janeiro) is

geemigreerd wilde ik hem verassen om

het officieuze record officieel te maken.

Omdat al mijn broers en zussen geboren

zijn in Brazilie (Jaguariuna, Hollambra,

een Nederlandse kolonie in Brazilie), heb-

ben wij volgens de

nederlandse wet- en

regelgeving allen een

dubbele nationaliteit.

Met dat in het achterhoofd heb ik contact

gelegd met de polsstokverspringbond, om

uit te leggen dat ik een keer in een offici-

ële wedstrijd het Braziliaans record wilde

zetten.

Zo eenvoudig was dat niet. Fierljeppen is

een serieuze sport en niet elke boerenkin-

kel, mag met een wedstrijd meedoen,

behalve tijdens de Nederlandse Fierljep

Manifestatie (NFM) in it Heidenskip (het

Fierljep Mekka). Omdat de overkant halen

te weinig eer was, besloot ik serieus te

gaan trainen. Dat is mogelijk in Linschoten. 

In mijn eerste

training,

mocht

ik

meetrainen met  "de Groten" : de

Groot*) en concurrenten, hoewel

concurrenten…. in deze tak van

sport heb je eigenlijk alleen maar collega-

's, behalve dan de Friezen, die moet je

koste wat het kost verslaan. Snel werd

duidelijk dat ik een nogal vreemde eend in

de bijt was. Want Fierljeppen is niet een

sport waar je na je 30e nog aan begint.

(Tenzij je van Kooten heet). Als snel werd

ik "de Braziliaan"genoemd. Ik heb er mijn

koosnaam "Fierljepinho"aan over gehou-

den.

Met aanwijzingen van de 7

(inmiddels acht)-voudig

Hollands kampioene Margriet

Kamphof, maakte ik grote

progressie en al snel durfde

ik de grote sprong te maken

van de ruim 2 meter hoge

schans met een polsstok van

9 meter lang naar de over-

kant ruim 10 meter verder.

De adrenaline kick die je

krijgt als je na een aanloop

de polsstok inspringt  (pro-

beert omhoog te klimmen)

en de overkant bereikt, is

verslavend. Al snel keek ik

uit naar de maandagavond

Tekst en foto’s
Carlos van Kats

           ...en strèk die benen...             ...en perfect geland
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training. Na nog enkele trainingen en aan-

wijzingen van de (toenmalig) Nederlands

recordhouder*) Jaco de Groot (20 meter

41!!) was ik klaar voor het NFM.

Een wedstrijd Fierljeppen is iets wat je

gezien moet hebben als je een beetje

Nederlandse cultuur wilt happen. Het NFM

is daar een uitstekende gelegenheid voor.

Gelegen net boven een van de grootste

Friese meren ligt ït Heidenskip, een

typisch Fries dorp met hooguit duizend

inwoners. Dat is het toneel van de wed-

strijd van het jaar (de tweekamp Holland-

Friesland en het Nederlands kampioen-

schap maar even niet meegeteld.).

Het is geweldig om in die wedstrijd boven

jezelf uit te stijgen. In mijn  eerste sprong

kwam ik safe aan de overkant en was het

Braziliaans record een feit. Maar de

10m46, was niet een afstand om trots op

te zijn. In mijn tweede sprong was de

euforie com-

pleet. Met een

sprong van 12

meter 69

mocht ik mij

met recht en

met eer de

nieuwe

Braziliaans

Nationaal

Recordhouder

Fierljeppen

noemen. Dat

Bart Hemlholt,

een iets te diep

uit de klei

getrokken Fries

deze zomer het

Nederlands record (TWINTIG meter en

ZESENZEVENTIG cm) heeft overgenomen

van de Groot (mooie naam voor een groot

sportman), doet daar niets aan af. Ik

nodig iedere Spaans, Grieks, Turks en/of

Chinese collega uit om volgend seizoen

mee te gaan naar it Heidenskip en mee te

doen aan het NFM, want het is leuk om

nationaal recordhouder te zijn, maar

bovenalles, deze sport verdient een breder

draagvlak dan een handvol Hollandse dor-

pen en Friezen (rare jongens die Friezen).

Wie meer informatie wil, moet maar eens

rondsurfen op www.pbholland.nl.

Mijn doel is bereikt, dit jaar ben ik

Braziliaans kampioen Fierljeppen. Eens

kijken of ik ook het Nationaal record

Lange Baan Schaatsen kan gaan verbete-

ren.  Dan wordt ik de 2e colloidchemicus

die nationaal recordhouder wordt , na

mijn idool Marnix ten Kortenaar die zich er

de Oostenrijkse nationaliteit voor moest

laten aanmeten.

De trotse nieuwe Braziliaans
recordhouder Fierljepinho van Kats 




