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Brabanders verhogen in It Heidenskip feestvreugde
EDWIN FISCHER

IT HEIDENSKIP - Zaterdagavond,
net na twaalven. Voor even is de
feesttent Brabants en herleven
oude tijden. De NFM is weer een
fierljepfeest voor toppers, min-
dere goden én nieuwelingen.

Vanaf de beginjaren was de Natio-
nale Fierljepmanifestatie een
pleisterplaats voor sportievelin-
gen die wel eens het extreme ge-
voel van ‘slootjespringen’ mee wil-
den maken. De sfeer en het feest
eromheen maakte het tot een aan-
trekkelijk geheel.

Sfeer en feest zijn er nog steeds,
maar het aantal niet-wedstrijd-

springers dat zich tegenwoordig
inschrijft, is ernstig geslonken. Za-
terdagmorgen stonden er nog
geen twintig ‘vreemdelingen’ op
de schans om zich door de kwalifi-
catie heen te worstelen. In het ver-
leden waren dat er regelmatig
meer dan vijftig, inclusief enthou-
siastelingen uit België en Enge-
land.

Opvallendste deelnemers in de
23ste editie van het Heidenskipper
fierljepfeest waren tien Braban-
ders. Een groep van zestien jonge-
ren uit Eindhoven en omgeving
had een weekeinde op de weiland-
camping in het fierljepdorp ge-
pland.

,,We waren op zoek naar een uit-

dagende sport om eens met onze
hele vriendengroep uit te gaan
proberen’’, vertelt Marthe Biezen.
,,Fierljeppen was een van de spor-
ten die we op Google ingetikt heb-
ben en zo kwamen we bij filmpjes
van onder anderen Jaco de Groot
uit. Daarvan waren we enorm on-
der de indruk. Via de mail hebben
we contact gezocht met de PBH en
het FLB.’’

Waar de Friese bond helaas niets
van zich liet horen, reageerde de
Polsstokbond Holland wel op de
vraag hoe kennis te maken met het
fierljeppen. ,,Ze boden een demo
met training aan, maar dat zou
€600 gaan kosten. Toen ze echter
met de optie van de NFM aankwa-

men, waren we meteen om’’, aldus
Marthe Biezen.

Een gratis training op vrijdag-
avond was de eerste kennismaking
voor de groep die ‘nog nooit zo’n
sloot met een schans’ had gezien.
Veel hielp die training overigens
niet, want met Robin Sterk (10.41)
als beste van de vijf mannelijke
Brabantse fierljeppers en Fleur
Biezen met 8.44 als beste van de
vijf vrouwen moesten zij de rest
van de dag helaas toezien. ,,Maar
we komen volgend jaar zeker
weer’’, zegt Biezen. ,,Niet alleen
omdat de sfeer hier echt top is en
iedereen interesse in ons toont,
maar ook omdat we bij een verbe-
tering van ons persoonlijk record

een prachtige trofee krijgen.’’
Rudi Walta, de voorzitter van de

NFM-organisatie, weet dat de glas-
in-lood driehoek een gewild object
is. ,,Dat ha wy mei opset dien, in
priis foar in pr. Want dan kin eltse
dielnimmer, wedstriidljepper of
net, dochs it gefoel ha om net foar
neat mei te dwaan.’’

Hij gelooft dan ook niet dat de
evolutie van het fierljeppen, van
voor velen zomers tijdverdrijf tot
de intens beoefende sport van nu,
er voor zorgt dat niet-wedstrijdl-
jeppers wegblijven op het evene-
ment.

,,It hat neffens my alles te meit-
sjen mei it folle mindere tal de-
mo’s dat tsjinwurdich jûn wurdt’’,

denkt Walta. ,,Froeger fleanen wy
oeral hinne foar demo’s en dan
makkest minsken entoesjast foar
it ljeppen. Dy kamen dan nei de
NFM. Dat wolle wy wol graach wer
ha, in protte nijelingen. Want
sjochst oan dy groep út Eindhoven
dat it noch hieltiid in moai evene-
ment is om oan mei te dwaan en te
belibjen.’’

Dat laatste wordt na afloop be-
vestigd als in de feesttent speciaal
voor hen het officieuze Brabants
volkslied – Brabant van Guus
Meeuwis – wordt gedraaid. Ze brul-
len het nummer gebroederlijk
mee met alle nieuwe Friese en Hol-
landse fierljepvrienden. ,,We ko-
men volgend jaar weer.’’

Een groep beginnende ljeppers uit Eindhoven volgt de verrichtingen van de top-
springers. FOTO NIELS DE VRIES


