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Steel sneeuwschuiver topstuk in ljepexpositie

Ontmoetingen tussen Friese
fierljeppers en Hollandse
polsstokverspringers heb-
ben dit seizoen weinig ze-
gen van boven. Na de Twee-
kamp en de NFM had nu de
jubileumwedstrijd van de
PBH in Linschoten te maken
met veelvuldige regenval.
Eén voordeel, een ieder had
ruim de tijd voor het bekij-
ken van een jubileumexpo-
sitie.
Door Edwin Fischer

LINSCHOTEN – Klaas de Wit liep trots
rond in de tent waar een fraaie exposi-
tie over vijftig jaar polsstokversprin-
gen in ‘het groene hart van Nederland’
stond opgesteld. Het was er druk en
dat had alles te maken met het weer.

De gezelligheid van het tikken van
de druppen op het tentdoek klonk
hem, als mede-samensteller van de
expositie, als muziek in de oren. ,,Niet
als liefhebber van het polsstokver-

springen, want ik had graag gezien dat
de finale van deze wedstrijd door had
kunnen gaan’’, zei De Wit.

Nu had De Wit echter alle tijd om de
vele belangstellenden met anekdotes
bij te staan in de rondgang langs de
vijftig onderwerpen tellende tentoon-
stelling. De mooiste kwam bij onder-
deel achttien, de polsstokken. In een
ornament waren een top van een hou-
ten-, de aluminium- en de carbonpols-
stok te zien. ,,Met die houten heb ik
zelf nog gesprongen, maar ik moet nu
wel een nieuwe sneeuwschuiver ko-
pen. Ik gebruikte hem namelijk als
steel van mijn oude schuiver’’, lachte
Klaas de Wit.

Dat een Fries het polsstokversprin-
gen in Holland had geïntroduceerd,
was uiteraard het eerste onderwerp
van de tentoonstelling. Willem Brou-
wer was een in Schoonhoven komen
wonende Winsumer en had in de jaren
vijftig de eerste edities van het Fries
kampioenschap fierljeppen meege-
maakt.

In de saaie zomermaanden in het
Hollandse land sommeerde hij zijn le-
zers, als verslaggever van de Schoon-
hovense Krant, naar Winsum af te rei-

zen. Een aantal leden van de Land-
bouw Jongeren Groep uit Stolwijk
ging in 1960 kijken en was verkocht.
Op 3 september van dat jaar werd in
Bergstoep de eerste wedstrijd gehou-
den en beleefde Teus Vlot met 8.65
meter zijn eerste moment van glorie.

Vijftig jaar later had de jubileum-
wedstrijd misschien wel een Neder-
lands seniorenrecord opgeleverd. Zo-
ver kwam het dus niet, omdat de re-
gen spelbreker was. En dat op een
wedstrijddag waarin dankzij een op-
zet met drie voorrondes uiteindelijk
twaalf finalisten bij de senioren en ju-
nioren en de zes beste dames en jon-
gens overbleven.

,,We hebben voor een opzet van 2-2-
1-3 gekozen. Ofwel een voorronde van
twee sprongen, waarna de beste 24
deelnemers door mochten naar ron-
de twee. Ook daarin weer twee spron-
gen, om tot zestien springers te ko-
men. En die hebben in een ‘sudden de-
ath’ bepaald welke twaalf er overble-
ven’’, vertelde Floris van Elzakker
rond zessen.

Met nog altijd goede hoop dat de fi-
nale door kon gaan. Al had dat wat be-
treft het aantal bezoekers niets meer

uitgemaakt. ,,We hebben er nu zo’n
vierhonderd gehad, waar we op 1500
gehoopt hadden. Financieel zullen we
nu denk ik net quitte spelen, waar we
op een mooie winst voor onze vereni-
ging hier gehoopt hadden’’, zei Van El-
zakker.

Ook PBH-voorzitter Jan Kooijman
was licht teleurgesteld. ,,Het had weer
een hele mooie promotie voor het
polsstokverspringen in deze regio
moeten worden. Want dat is waar we
heel erg mee bezig zijn. We hebben
een enorme aanwas van jonge leden,
maar een gebrek aan accommoda-
ties.’’

Kooijman: ,,We hopen deze zomer,
met alle activiteiten rondom het jubi-
leum en bijvoorbeeld ook via de in
Utrecht gehouden demowedstrijd
van Red Bull, dorpen en gemeenten
waar geen schansen zijn te bewegen
om ook een club op te richten. Te be-
ginnen met jeugdspringen. En uit dat
oogpunt is het jammer dat we van-
daag een regendag hebben. En dat we
niet een titanenstrijd tussen Jaco de
Groot en Bart Helmholt zien. Want dat
is nog altijd de beste promotie van de
sport.’’

Bart Helmholt en zijn grote rivaal Jaco de Groot hadden alle tijd om ondermeer een fraaie maquette van de schansen in Linschoten te bekijken.
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