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De Plaetse 1
Brandevoort (Helmond)
tel. 0492-661568

www.ikschrijf.nu
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Meer informatie www.actiefbrandevoort.nl

sport mode en vrije tijd
Prinses Margrietstraat 106 MIERLO
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Polsstok als transportmiddel in Brandevoort

Geschiedenis van het Fierljeppen
Bron: werkgroep Kunst en Cultuur van de gemeente Lopik

Week nr. 23

De organisatie achter het
Fierljeppen

Vijf jaar geleden startte een enthousiast groepje vrijwilBRANDEVOORT
ligers met het inmiddels tot in Friesland bekende BranOm te weten hoe de sport is ontstaan moeten we toch wel een aantal honderBRANDEVOORT
den jaren terug in de tijd, naar de tijd dat Nederland nog niet zo ontgonnen devoorter evenement Fierljeppen. De zes leden van het comité start
en gestructureerd was als vandaag de dag. Nederland was nog een groot drassig moeras met in januari met de eerste voorbereidende vergadering, waarna nog vele
hier en daar een karrenspoor van de ene plaats naar de andere. Jagers en stropers, maar ook vergadermomenten volgen.
jachtopzieners en veldwachters ‘bewapenden’ zich toen al met een polsstok.
Het lijkt allemaal zo simpel, maar bij elk evenement moet een strak
Niet alleen als transportmiddel, maar ook als beveiliging. Met de polsstok kon er gepeild worden plan worden overlegd. De organisatie verwacht duizenden bezoekers,
of er onverwachte dieptes op het pad lagen. Waren die dieptes er, dan kon de polsstok gebruikt daar moeten ze met alles rekening houden. Verkeersregelaars, EHBO,
allerlei voorzieningen, zoals de stroom en toiletwagens, maar zeker ook
worden als transportmiddel om er overheen te komen.
Later na de ontginningen en inpolderingen moest er zorg gedragen worden voor de afvoer van de sponsorborden, want zonder sponsors gaat het allemaal niet door.
het water. Hiervoor werden hele stelsels van sloten, vaarten en weteringen gegraven, het liefst Op vrijdag wordt al gestart met de voorbereidingen: dertig kubieke memet zo min mogelijk obstakels zoals dammen en bruggen. Voor een boer of landmeter werd de ter zand wordt aangelegd om de landing zo zacht mogelijk te maken.
polsstok hierdoor een onafscheidelijke vriend in het dagelijkse leven, want met de polsstok kon- Dranghekken worden geplaatst zodat er geen ongelukken kunnen geden deze mensen toch makkelijk en met een zo kort mogelijke route van land tot land komen. beuren. Zaterdag starten de werkzaamheden met het hangen van de
Naar mate de jaren verstreken werd de infrastructuur in Nederland beter en werd de noodzaak posters. De duiker komt om al het afval uit het water te vissen, zodat de
van de polsstok als transportmiddel kleiner. Toch bleef de polsstok. Het transportmiddel van springers zich niet kunnen bezeren aan glas of andere rommel. Ook de
weleer werd een sportartikel. Zoals bij zoveel sporten ontsprong ook deze sport als uiting van steiger wordt gebouwd en het sponsorbord geplaatst. Op zondag komen
kunnen, de mensen wilden elkaar tonen hoe behendig ze waren met een polsstok. Hoe ver en alle vrijwilligers vroeg uit de veren zodat om 12.00 uur alles gereed is
soms ook hoe mooi of spectaculair ze naar de overkant van een sloot of vaart konden springen. voor het prachtige festijn, waar dit jaar ook een prachtige braderie aan
Van de praat aan de toog naar het bewijzen in het land was een kleine stap, net als die naar een is verbonden. Vele handen maken licht werk, de organisatie is blij dat
georganiseerde sport met als resultaat de topsport van vandaag de dag. Van een transportmiddel ze elk jaar toch weer voldoende vrijwilligers “warm” krijgen voor een
dagje fierljeppen. Volgend jaar viert het fierljeppen haar eerste lustrum,
naar een sportartikel voor sprongen van 20.76 meter.
er zijn al plannen om daar een extra groot evenement van te maken.
Brandevoorters die het leuk vinden om daar aan te komen meehelpen,
Tja, mooi verhaal. Maar hoe de Friese polsstok nu in Brandevoort terecht kwam? De voormalige zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via de site van Actief
sloten en drassige weilanden in het gebied zijn er niet meer, wat rest zijn de nieuw aangelegde Brandevoort. www.actiefbrandevoort.nl.
grachten en die behoeven geen stok om er overheen te kunnen springen. Immers de wijk is
splinternieuw, met bruggen en voldoende infrastructuur! Het antwoord op de vraag kwam van
het organiserende team van Actief Brandevoort: “Nou, gewoon ‘n idee, gekregen vanaf de toog
in de kroeg!” Had u verwacht dat de geschiedenis zich zou herhalen en dat het Fierljeppen op
deze manier in Brandevoort terecht was gekomen? Veel plezier!

MEER INFO: WWW.PBHOLLAND.COM

Natuurlijk verrassend...
Uw tuin maakt deel uit van uw leefcomfort.
De Tuinscan® van Roland van Boxmeer helpt u
mee om maximaal van uw tuin te kunnen genieten.
Uw wensen, woonomgeving en lifestyle worden
kosteloos vertaald naar handige tuintips.
En.... als u dat wilt, dan ontvangt u aansluitend
ook nog eens een op maat gemaakt voorstel voor
het ontwerp of de verfraaiing van uw tuin.

tuin ontwerp
tuin aanleg

“Voor
particulier en
bedrijf,
van tekening tot
oplevering”

tuin onderhoud
tuin verfraaiing

Tel. 0492-512806
06-51 56 86 92

T. 040 242 52 26 www.rolandvanboxmeer.nl

TEVENS

Alleen tijdens het
Aanbiedingen in mei:
28 april t/m 3 mei
•

500 gram verse worst + 500 gram varkensgehakt
samen voor € 5,00

5 t/m 10 mei
•
•

Schnitzels, alle soorten - 500 gram voor €
Lasagne per bakje € 3,75

5,00

13 t/m 17 mei
•
•

Baklapjes - 4 halen, 3 betalen
Achterham – 100 gram € 1,95

19 t/m 24 mei
•
•

Filetlapjes - 4 halen, 3 betalen
100 gram gebraden gehakt + 100 gram zeeuws spek
samen voor € 1,98

26 mei t/m 31 mei
•
•

Biefstukspiesjes - 4 halen, 3 betalen
Kant en klare snackballen – 4 halen, 3 betalen

Fierljeppen

TIMMERLIEDEN GEZOCHT

St. Antoniusweg 17B
Helmond (Brandevoort)

WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL SUCCES

STUNT
VERKOOP!
OP=OP

Kom kijken bij onze kraam

Vraag ook eens naar onze barbecuelijst!

Dor psstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043

Mierlo - tel. 0492 - 664 623

www.adversantvoort.nl
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Bart doet dit jaar niet mee

15

Bart en zijn dochter Mirthe bij
de brug over de Stepekolk, de
plek waar het fierljeppen ook
dit jaar weer gaat plaatsvinden. Hij gaat dit jaar niet zelf
deelnemen, maar gaat zeker
wel kijken, want hij vindt het
nog steeds een fantastisch evenement. (Foto Cofoto, Mario
Coolen)

Een jaar na zijn ongeluk tijdens het fierljeppen,
waarbij hij op een vervelende manier in het water terecht kwam en zijn enkel brak, is Bart Wijnhof net enkele
weken bevrijd van alle metalen schroeven en plaatjes die de chirurg tijdens de operatie die volgde in zijn been gezet had.
BRANDEVOORT

Toch kijkt hij met plezier terug op zijn jarenlange deelname aan het
fierljeppen:”Het is een fantastisch evenement en we hebben ook in
drie jaar deelname veel plezier gehad. Dat het afgelopen jaar voor
mij zo dramatische eindigde had niemand kunnen voorzien. Ik
was enkele maanden vóór het fierljeppen door mijn enkel gegaan,
maar of dat de oorzaak is geweest, ik weet het niet. Dankzij de
serie foto’s die toevallig tijdens mijn ongelukkige sprong gemaakt
zijn heb ik een beetje kunnen reconstrueren hoe het waarschijnlijk gekomen is, maar zeker weten doe je het nooit. Ik denk dat ik
me verkeken heb in de diepte van het water waarin ik terecht zou
komen.” Bart is drie maanden thuis geweest, maar de chirurg had
hem al voorspeld dat het in totaal een jaar zou gaan duren voordat hij weer de ‘oude’ zou zijn. De beker die zijn ploeg toch nog
had gewonnen stond vijf dagen op het kastje in het ziekenhuis,
bloemen van de organisatie en kaarten en telefoontjes, het kon
niet op. De mensen van de EHBO die direct na zijn val bij hem
kwamen, hebben hem op een fantastische manier gerustgesteld en
geholpen. “Ze zijn er altijd, bij evenementen, maar als je zelf iets
krijgt, sta je er pas bij stil hoe belangrijk deze mensen zijn.” Het
mag volgens Bart ook echt wel in de krant, dat hij in deze periode
geweldig is opgevangen door het thuisfront: ”Mijn bed stond in
de kamer beneden toen ik thuiskwam uit het ziekenhuis en ik ben
thuis fantastisch in de watten gelegd, ja in één woord geweldig!”
Hij heeft nog gesproken met de professionele polsstokspringers,
maar die hadden ook al gezegd, dat een dergelijk ongeluk zelden
voorkomt. Gewoon pech dus. Bart gaat dit jaar in ieder geval niet
deelnemen. “Ik moet eerst weer langzaamaan het volleyen weer
gaan opbouwen en dan zien we wel verder.” Maar kijken gaat hij
zeker, want het blijft een fantastisch leuk evenement, dat hij zeker
niet wil missen, als is het dan vanaf achter de bar.
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Doe ook mee en win leuke prijzen

Fierljeppen, voor één dag Brabantse Fries
Ze wonen in Brandevoort, maar op 8 juni worden de sportieve Brandevoorters en
niet-Brandevoorters om 13.30 uur wederom voor één dag Brabantse Friezen tijdens
het geweldige spektakel Brandevoorter Fierljepdag.
BRANDEVOORT

Voor nieuwkomers komt de uitleg: wat wordt er tijdens het Fierljeppen van de ploeg verwacht? Er staat een stok in het water, je neemt een aanloop van 20 meter, je pakt de stok vast
en je klimt omhoog....en zo zwier je naar de overkant van het water waar je in een zacht zandbedje valt. Prijzen zijn er voor het team die het verst springt en voor het origineelst verklede
team. Je wordt professioneel begeleid door ervaren fierljeppers van de Polsstokbond Holland.
Wil jij je dag ook eens lekker sportief doorbrengen, stel je eigen team samen van vier personen, minimum leeftijd 16 jaar. Verzin je eigen teamnaam of kreet... en vergeet vooral je outfit niet. Hoewel
de deelname geheel voor eigen risico is, is voor eventuele ongelukjes natuurlijk wel EHBO aanwezig.
Het programma start om 12.30 en de prijsuitreiking zal rond 17.30 uur zijn. Voor meer informatie over
het fierljeppen: www.actiefbrandevoort.nl.

Zo moet 't

✁

KNIP UIT!
Extra veiligheid

✁

'FIK@E>

AKTIE
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juni - juli - augustus 2008

% 5,- KORTING

op een massage naar keuze!
(geldt niet voor de afslankmassage)

✁

• Klassieke massage • Hotstones massage
• Kruidenstempel massage • Kruidenstempel met
basisch zout • Indische massage met warme olie
• Voetmassage • Hoofdmassage • Afslankmassage
Kijk op mijn website www.feelingwell-ness.nl
Tel.: 06 30 81 89 87
Tot ziens bij Marie José Feijen
Praktijk is gevestigd COMPLEX GELDROP-BANEN,
TENNIS & FITNESS. Nuenenseweg 80, Geldrop

✁

Nostalgische popcorn-, suikerspin-,
ijscokarren, poffertjeskramen en snackwagens.
Ook leuk voor uw feestje!

www.popcorngigant.nl

Airforce
Salty Dog
Bikkembergs
Barbara Farber
DT Generation
Metro-kids
Mim-pi
PL-Land
Pointer
Retour Jeans
Vingino Jeans
Carbone
Brugstraat 2, Mierlo
tel.: 0492 - 661 991
www.vinengilkinderboetiek.nl
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Deelnemende teams Fierljeppen
Het festijn Kampioenschap Brandevoorter Fierljeppen is in 2007
gewonnen door De Burgemeester.
Zij zullen dit jaar de titel niet verdedigen, dus hebben de volgende teams de kans
om de beker in de wacht te gaan slepen:
BRANDEVOORT

De Flodders
De Vlegels
De Bakscombi
De Stamgaste
Natte Ballen
Henk Schenk en de Kluifridders
De Hoogvliegersband
De Plaetse
Verzuipen
We kennen nie zwemme
Gil Power
Heren van de Herenlaan
Tot nu toe hebben zich twaalf teams opgegeven.
Voor drie teams is nog de mogelijkheid om zich bij de organisatie op te geven.
Dat kan via de site www.actiefbrandevoort.nl of voor aanvang van het evenement
bij de organisatie.

home decorations & lifestyle accessoires

Steenweg 30 Helmond • t +31 (0)492 475 504 • i www.lifeandliving.nl

PERSONEEL

STEPEKOLK- OOST
Ter uitbreiding van ons team en onze diensten zijn wij op zoek naar:
Administratief-commercieel medewerker parttime/fulltime
Assurantie/ hypotheekadviseur fulltime
Voor beide functies ben je verantwoordelijk voor het beheren als
uitbreiden van onze relaties.
Relevante werkervaring en assurantiediploma’s zijn een pre zoals
ook de bereidheid tot het volgen van opleidingen.
We zoeken collega’s die deel willen uitmaken van ons team en
houden van succes zoeken in mensen naast kennis, kunde
vooral teamspirit passie, talent en humor.

Voor informatie: Bianca Leussenkamp
0492-545956 of stuur je motivatie met CV naar
bianca@steengoed.nl
Poedersvoort 32, 5706 HW HELMOND
www.steengoed.nl

Brandevoort in de
Ban van de Sleutel
Kom 22 juni a.s. naar
de Brandevoorterdag in Helmond en
bezoek de stand van
de Vestelier ﬁnanciële
diensten en
Meneer de Makelaar.

Medio augustus
groothandel
voor
bedrijven en
particulieren

www.everythingbeauty.nl

NEEM DEZE KATERN UIT EN DRAAI SNEL OM !!!

