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Vete over meetlint voor NK fierljeppen
EDWIN FISCHER

LEEUWARDEN – Het Frysk Ljep-
persboun (FLB) en de Polsstok-
bond Holland (PBH) ruziën met
elkaar over de wijze van meten
tijdens het NK in Linschoten.

Op het Nederlands kampioen-
schap, dat volgende week zater-
dag in Linschoten gehouden
wordt, zal vooralsnog weer ouder-
wets handmatig gemeten wor-
den. Dat is de beslissing die de
Hollandse en organiserende
bond PBH genomen heeft. Het

FLB heeft officieel bezwaar aange-
tekend. ,,Omdat wij in Friesland
met het digitale meten al enkele
jaren ervaring hebben en dat sys-
teem zoveel voordelen heeft ten
opzichte van het met de hand op-
meten. Het is echt een stap terug
als we weer met de meetlat op een
NK in de weer gaan’’, vindt Hans
Helmholt, secretaris van het FLB-
bestuur.

Voorzitter Jan Kooijman van de
PBH is evenwel stellig. ,,Wij heb-
ben de knoop dit weekeinde door-
gehakt en gaan op het NK inder-
daad handmatig meten.’’ Wat er

precies speelt, zegt Kooijman niet
te weten. ,,Binnen de PBH zijn we
bezig met ons eigen digitale mee-
tsysteem, maar onze mensen van
de technische commissie vertrou-
wen dat systeem nog niet genoeg
om op dit NK al in te zetten.’’

Het FLB bood enkele weken ge-
leden tijdens een gezamenlijke
vergadering met de Hollandse be-
stuurders aan de landmeetappa-
ratuur van de Friese bond mee te
nemen naar het NK.

Kooijman: ,,Onze technische
commissie heeft dat verzoek
naast zich neergelegd. Waarom?

Eerlijk gezegd weet ik dat niet pre-
cies. Ik heb ook het idee dat er
meer aan de hand is, dat er onder-
huids zaken spelen. Dat wil ik
eerst uitzoeken voor ik verdere
uitspraken doe. Omdat een be-
stuur er ook is om de gelederen
gesloten te houden, steunen wij
het besluit om op het NK hand-
matig te meten. Dat hebben we
het FLB maandag in een schrijven
definitief laten weten.’’

Helmholt betreurt de beslis-
sing enorm en begrijpt hem ook
niet. ,,We hebben al drie NK’s met
de gezamenlijke tc’s digitaal ge-

meten. We snappen dat zij het NK
niet als proeftuin van hun eigen
systeem willen gebruiken, maar
we snappen niet dat ze dan weer
met de hand willen meten. Moeten
we dan ook maar weer met alumi-
nium polsen gaan springen?’’

Met het terugvallen naar het
niet waterdichte handmatige me-
ten, wordt sportief toch een stap
teruggedaan, vinden ze in Fries-
land. Kooijman: ,,Ook handmatig
meten levert de goede afstanden
op en uiteindelijk zullen er wel
weer vier terechte kampioenen
staan.’’


