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Fierljepvakantie in It Heidenskip

Door Edwin Fischer

Jaco de Groot is vandaag
de favoriet om de Natio-

nale Fierljep Manifestatie
in It Heidenskip te win-

nen. Ondanks een gebro-
ken pols en een onwillige

meniscus in de aanloop
naar het seizoen is de

Hollander inmiddels in
topvorm en klaar om zijn
vorig jaar behaalde NFM-

titel te verdedigen.

IT HEIDENSKIP – Nog voor het mid-
daguur draait Jaco de Groot
met auto en caravan het kam-
peerterrein bij de fierljepschan-
sen in It Heidenskip op. Ofwel,
hij parkeert de combinatie op
het aanpalende en voor de NFM
tot camping omgetoverde wei-
land. En met hem nemen nog
zo’n dertig Hollandse polsstok-
verspringers de beste plekjes
in. Het is immers weer tijd voor
drie dagen fierljepvakantie in ‘It
Fierljepdoarp’.

,,Zo voelt het wel een beetje’’,
bekent De Groot. ,,De gezellig-
heid is bij een evenement als de
NFM haast net zo belangrijk als
het sportieve. Al moet ik wel
eerlijk bekennen dat ik zonder
het springen niet zomaar drie
dagen ergens heen ga, alleen
voor de gezelligheid.’’

Omdat de springer uit Kamer-
ik vooral voor zijn sport komt, is
het niet raar dat zowel donder-
dag als gisteren op de schansen
van It Heidenskip een training is
afgewerkt. ,,Omdat het je toch
voordeel op kan leveren. Je
weet hoe je de pols moet zetten,
bent gewend aan de omstandig-
heden. Maar wij zijn het van
huis uit ook gewend om van te-
voren op de schans waar je een

wedstrijd springt te trainen
hoor. En we doen dat in Holland
nog heel vaak. Heb je op woens-
dag een wedstrijd in Jaarsveld,
dan train je daar eerst op maan-
dag.’’

Hoewel de voorbereiding van
De Groot op dit seizoen verre
van vlekkeloos verliep – in fe-
bruari liep hij een gebroken
pols op en in april speelde een
meniscusblessure hem parten –
is hij sinds zaterdag weer ge-
woon topfavoriet voor de eer-
ste grote titel van het seizoen.
Hij verbeterde in Linschoten im-
mers het Nederlands record.
Bart Helmholt had dat met
20,76 in handen, De Groot
sprong drie centimeter verder.

De Groot: ,,Heb je op internet
het filmpje gezien van die
sprong? Ik had alle tijd om te
klimmen, daarom was het een
record. Maar het was helemaal
geen perfecte sprong. Na twee
klimslagen hing ik met de rug
naar het zandbed om de pols

De Nationale Fierljep Manifes-
tatie in It Heidenskip: ,,De ge-
zelligheid is bij een evenement
als de NFM haast net zo be-
langrijk als het sportieve.’’
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over het dooie punt te trekken.
Na nog een klimslag lukte dat en
kon ik de stok uitklimmen. In to-
taal duurde het elf seconden
voor ik uit kon springen. Nor-
maal is dat zo’n zes seconden.’’

Hij wil er maar mee aangeven
dat een verre sprong toch voor-
al ook een kwestie van geluk is.
,,Dat ik nu zomaar 21 meter ga
springen is helemaal niet ge-
zegd. En ik ben daar ook niet zo
mee bezig als Bart (Helmholt,
red.), die het hele seizoen al
roept dat als doel te hebben.
Weet je, het is leuk als je zoiets
als eerste doet, maar het is toch
vooral een Nederlands record
dat telt. Niemand weet nog wie
als eerste over de 18, 19 of 20
meter is gesprongen. Wel wie
het Nederlands record heeft. En
dat heb ik nu.’’

Die 21 meter is niet nodig om
de NFM-titel te pakken, ver-
wacht De Groot. ,,Maar het zit er
dik in dat de winnende afstand
wel meer dan 20 meter be-
draagt. Dat zou ik kunnen doen,
maar Bart ook. En Thewis (Hob-
ma, red.). Die is echt vooruit ge-
gaan. Maar je kunt het nooit
voorspellen. Als het weer tegen
zit is 19 meter misschien niet
eens te halen.’’


