
Springers strijden in Jaarsveld om Hollandse titel Hollands Kampioenschap
 
Polsstok brengt folklore en topsport bij elkaar
 

Het publiek geniet, in het zonnetje, van
het Hollands kampioenschap in
Jaarsveld.
FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

JAARSVELD
Op de dijk in Jaarsveld vergapen
toeristen zich aan springers die in
het water donderen, op de
parkeerplaats gooien porters hun
spieren los. Polsstokverspringen is
topsport en folklore tegelijk.

IVAR PENRIS

De vip-tribune is een partytent met
klapstoeltjes voor de sponsors, de
catering bestaat uit hamburgers en
frikandellen van de plaatselijke
super. Wedstrijden dragen namen
als de 'Veehandel Spruit Bokaal'.

De deelnemers komen over het
algemeen uit boerenfamilies, die in
vorige eeuwen beroepsmatig over
slootjes sprongen, tot de lokale
kroegbaas er wel brood in zag om
er weddenschappen met bier van
te maken. Tot zover de folklore.

Maar kom bij de deelnemers niet
aan met die term. Zij zien het
polsstokverspringen, in Friesland
fierljeppen genoemd, als een heuse
topsport. Al zal slootjespringen
nooit een profsport worden, er gaat
veel trainingstijd en geld in om.

De springaccommodatie van
Polsstokvereniging Jaarsveld
tussen de dijk en de Lek in kostte
125.000 euro en die drie
springplanken met waterbak liggen
er niet voor een dagje slootje
springen in de zomer. Er wordt veel
getraind, het materiaal is technisch

zeer vernuftig en de deelnemers
zijn gespierde bonken die soms wel
tien keer per week trainen.

Een van de hoogtepunten is het
Hollands kampioenschap (HK), dat
zaterdag in Jaarsveld werd
gehouden. Tegelijkertijd werd in
Winsum het Fries Kampioenschap
(FK) gesprongen.

De Hollanders en Friezen zijn
eeuwige concurrenten, die elkaar
regelmatig treffen. Op zaterdag 22
augustus is de volgende
ontmoeting tijdens het NK in Vlist.

"Een sport voor boeren die
beroepsmatig toch al over slootjes
sprongen, is het al lang niet meer,''
zegt pr-man Eelco Tigchelaar van
de polsstokvereniging Jaarsveld.
"Sinds Red Bull zich erop stortte als
sponsor, zijn we een extreme sport
en we varen wel bij die naam.
Allerlei mensen doen er nu aan
mee, allang niet meer alleen
agrariërs.''

Aanslag

Daar komt bij dat de sport een
aanslag op je lichaam is. Sprongen
van tegen de 20 meter ver zijn met
de stokken van carbon geen
uitzondering meer en om zover te
kunnen komen, klimmen de
deelnemers ruim 10 meter hoog
hun stok in. "De sprong geeft flinke
klappen op je lichaam, of je nou op
het water of in het zand aan de
overkant landt,'' aldus Tigchelaar,
die zijn sport daarmee niet als
gevaarlijk wil wegzetten.
"Wielrenners vallen bij bosjes en
breken van alles. Vinden we dat
een gevaarlijke sport?''

Toch zal de sport nooit de
aandacht krijgen die echte
topsporten in Nederland krijgen. De
deelnemers hoeven niet te rekenen
op vette sponsorcontracten of
profcarrières. Daar zit Jaco de
Groot (29), melkveehouder te
Woerden en lid van Jaarsveld,

helemaal niet mee. Tot zaterdag
was hij twaalfvoudig Hollands
kampioen, maar behalve tien keer
trainen en een wedstrijd of twintig
per jaar staat hij dagelijks gewoon
tussen de koeien.

Bloedserieus

Niet dat hij van het HK een leuk
dagje uit maakt, hij neemt de
wedstrijd bloedserieus. Met hem
praten tussen de voorronde en
finale in is niet mogelijk vanwege
de concentratie. Als hij bij zijn
derde sprong een nat pak heeft
gehaald, wil hij tijdens het afdrogen
wel tijd maken om een paar vragen
te beantwoorden. "Dit is veel
puurder dan profsporten. Je hoeft
niet vals te spelen, je kunt nog echt
genieten van de eer. En toch ben ik
een wereldster, want
televisiestations uit de hele wereld
zijn hier al komen filmen om deze
bijzondere sport vast te leggen.
Schaatser Jan Ykema was hier
laatst voor een lezing en die zei:
'Schaatsen was voor mij het leukst
toen er nog niet voor werd betaald.'
Zo zie ik dat ook.''

En dat is titel nummer 13

Jaco de Groot van
polsstokvereniging Jaarsveld werd
zaterdag voor de dertiende keer
Hollands kampioen.

Met een sprong van 20,62 meter
bleef de Woerdenaar Thomas van
Midden uit Vlist (19,03 m. en Erik
Bos uit Waarder (18,64 m) ruim
voor.

Bij de vrouwen ging de titel naar
Dymphie van Rooijen uit Harmelen.
Zij sprong 15 meter en 51
centimeter ver.

Bij de junioren ging de titel naar
Erwin Timmerarends uit Montfoor
met een sprong van 19,61 meter.
Daarmee zou hij bij de senioren
zelfs tweede geworden zijn.
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Bij de jongens won Jelle
Timmerman uit Linschoten (17,14
m).
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