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Een bruggenbouwer in fierljepland
Hij is van ‘met elkaar, voor elkaar’, een
man ook die als nieuwe voorzitter van de
Nederlandse Fierljepbond een brug wil
slaan tussen de Friese FLB en de Hollandse
PBH. In gesprek met Pieter Hielema (44),
bruggenbouwer in fierljepland.

Gerard Bos

Toen de Nederlandse Fierljep-
bond een opvolger zocht
voor de vertrekkende voor-

zitter Pieter Bult, werd die al snel
gevonden in Pieter Hielema. De
44-jarige oud-springer uit Kocken-
gen zwaait voortaan de scepter bij
het overkoepelende orgaan in de
sport, maar denkt niet in hokjes of
in ‘wij’ en ‘zij’.

Het Frysk Ljeppersboun en de
Polstokbond Holland. Wie kent ze
niet? De Nederlandse Fierljepbond
daarentegen is in den lande veel
minder bekend. Maar níet minder
belangrijk, want per slot van reke-
ning is de NFB het overkoepelende
orgaan. Het is de paraplu in fierljep-
land, met Hielema de komende
jaren als de man die die vasthoudt.
Niet krampachtig, maar met een
open mind. En met een glimlach.
,,We moeten het met z’n allen na-
melijk leuk hebben in deze sport.”

De toon is gezet. Plezier. Dát is
het woord dat Hielema te pas en te
onpas gebruikt als hij over zijn
plannen praat. Hoewel, zijn plan-
nen? Liever spreekt de nieuwbak-
ken preses over ‘onze plannen’. Als
in: het gehele fierljepwereldje. Hij is
van het verbinden, van samen, van
uniformiteit, van eenheid. Het is dat
hij geen eigen voorzitterskantoor
heeft, maar anders had er vast een

FLB als PBH zijn als
eigen bonden goed
bezig en samen ook
inmiddels steeds
meer en meer

tegeltje aan de muur gehangen. De
tekst: ‘Voor elkaar, met elkaar’.

Hielema noemt het een eervolle
taak, het voorzitterschap van de
NFB. ,,Ik heb hart voor sport. Altijd
al gehad ook. Als jonge springer bij
het FLB, later ook bij alles wat ik
voor de PBH heb gedaan. En het
mooie van deze nieuwe rol is dat ik
de belangen van de sport nationaal
mag behartigen. Dat zal en kan ik
niet alleen doen; je moet weten
waar je goed in bent en waarin niet.
Het is wel mijn bedoeling om op de
achtergrond te blijven, want ik wil
vooral faciliteren. Dingen mogelijk
maken.”

De man uit Kockengen is niet
een ‘roeptoeter’ die overal waar
maar een camera of een microfoon
is, zijn visie zal verkondigen. Geen
woorden, maar daden, dat is eerder
het devies. En gebruik maken van
de kennis en expertise van mensen
om hem heen in de sport. Toch
heeft hij heus ook zijn eigen wen-
sen en plannen met betrekking tot
de nabije toekomst en de rol die de
NFB daarin kan spelen.

,,De komende anderhalf jaar is
het vooral de bedoeling om nog
meer uniformiteit te kweken dan er
al is binnen de sport”, vertelt hij,
verwijzend naar organisatie en

administratie. ,,Het betekent bij-
voorbeeld dat we één wedstrijd-
reglement willen, niet meer twee
bonden met elk hun eigen regels.
We zijn daar met z’n allen al heel
erg ver in, ook omdat mensen bin-
nen zowel FLB als PBH er goed mee
aan de slag zijn gegaan. Beide bon-
den zijn op hun eigen manier goed
bezig en samen ook.”

Sfeer
Bonden, die eigenlijk ‘districten’Bonden, die eigenlijk ‘districten’
moeten worden genoemd volgens
de letter van de wet. Maar een bond
(de NFB) waarin PBH en FLB opgaan

als zodanig, ziet Hielema zo één-
twee-drie de komende jaren (nog)
niet voor zich. ,,Laten we eerst
zorgen voor een gezamenlijke
ledenadminstratie, naast het regle-
ment. En ook voor één zogeheten
fierljepportal online. Het zijn zaken
die we allemaal graag willen en
waar nu al hard aan gewerkt wordt.
Als we dat de komende anderhalf
jaar voor elkaar krijgen, is dat al
heel mooi.”

Een al eens gehouden sympo-
sium over de sport noemt Hielema
een voorbeeld van wat hij in zijn
periode als NFB-voorzitter graag zou
doorontwikkelen. ,,Het was een
mooie dag, het was leuk. Alleen was
er naar mijn mening nog niet ge-
noeg animo, zeker vanuit de Friese
kant niet. Dat kan natuurlijk komen
door te weinig ruchtbaarheid vanuit
de NFB, door de datum, door com-
municatie.”

Er zijn dus verbeterpunten, stelt
Hielema. ,,Maar”, zo gaat hij verder,
,,dat is niet erg. Integendeel, we
leren er wat van en laten de leden
via een enquête hun mening geven.
Maar dat een symposium nuttig kan

zijn, kennisoverdracht bevordert en
interessant is, lijkt me duidelijk. We
hebben er allemaal wat aan en het
kan goed zijn voor onze sport. Dat
laatste staat altijd voorop.”

Dat en niet alléén dat. Want
Hielema wil dat er ook een goede
sfeer heerst; zowel op als naast de
schansen. ,,Mijn periode van drie
jaar als voorzitter zou aan het einde
van de rit geslaagd zijn als de men-
sen concluderen dat we het in deze
sport goed hebben met elkaar”, stelt
hij. ,,Dat betekent dan namelijk ook
dat we goede dingen hebben gedaan
in die jaren. Niet ik, maar wij. Inder-
daad.”

DromenDromen
Naast plannen heeft Hielema uiter-
aard ook zo zijn dromen. Die had hij
ook in zijn tijd bij de Polstokbond
Holland al toen hij bevlogen was op
het gebied van statistieken, commu-
nicatie en PR. Niet voor niks was het
Hielema die ooit naar tv-zender
Eurosport stapte met de vraag of het
op de buis brengen van fierljepwed-
strijden misschien iets zou zijn voor
het kanaal.

De hoop daarop bleek ijdel. ,,Het
was geen ‘Europese’ sport, dus dat
werd ’m niet.” Toch ziet Hielema
kansen voor meer zichtbaarheid
van de sport, bijvoorbeeld op tv.
Gevraagd naar het nieuwe Ziggo
Sport en de mogelijkheden daar,
stelt Hielema dat zoiets nu nog niet
speelt. Maar de NFB-voorzitter on-
derschrijft dat er wellicht kansen
voor het fierljeppen liggen ommet
een dergelijke, nieuwe landelijke
sportzender iets te doen. Dat Ziggo
Sport afgelopen seizoen de eerste
was die bijvoorbeeld rechtstreekse
wedstrijden uit de nationale Korfbal
League op tv bracht, is ook hem niet
ontgaan.

Wie weet, misschien komt er
naast de nu al grote regionale me-
dia-aandacht ook meer landelijke
aandacht voor fierljeppen. En ont-
staat er ruimte voor een lidmaat-
schap van sportkoepel NOC*NSF.
,,Ooit is daar door NOC*NSF zelf al
eens naar gevraagd”, weet de nieuw-
bakken preses van de NFB. ,,Dat
ging toen niet door, maar het geeft
wel aan dat het misschien zou kun-
nen.”

Wie weet dat dan ook ooit de
ultieme wens van velen binnen het
fierljeppen in vervulling gaat: die
van het zijn van een (demo)sport
tijdens de Olympische Spelen. Vol-
gens critici is dat een utopie gezien
de relatief kleine sport die fierljep-
pen vooralsnog is, plus de concur-
rentie van talloze mondiale sporten
die naar een olympische status
hengelen.

,,Uiteindelijk zijn er meer fier-
ljeppers, polstokverspringers dus,
dan polstokhóógspringers in dit
land”, merkt Hielema echter droog-
jes op. ,,Die laatste tak van sport is
alleen wel deel van een groter ge-
heel, namelijk atletiek. Misschien
zouden wij dat ooit om die reden
ook moeten overwegen; integreren
dus. Maar wel als eigen sport. Zover
is het allemaal nog niet, het is hoog-
uit toekomstmuziek. Wat op korte

Misschien zouden
wij het als sport ook
ooit eens moeten
overwegen: binnen
atletiek integreren

termijn belangrijker is voor ons als
NFB en voor de sport in z’n geheel is
dat we intern eerst zaken als organi-
satie en administratie goed regelen:
uniformiteit dus. Maar altijd met
behoud van plezier.”

De voorzitter, vader van een
zoon van 12, heeft gesproken. Hiele-
ma is van de samenwerking, zoveel
is wel duidelijk. Van het denken in
mogelijkheden en niet in moeilijk-
heden. Maar wie zaken voor elkaar
wil krijgen, heeft ook draagvlak
nodig. Dat lijkt geen probleem voor
de man die enkele jaren geleden in
zijn duizendste sprong (,,Dat had ik
zo uitgerekend”) de NFM in It Hei-
denskip won bij de veteranen.

De geboren Groninger heeft
namelijk zowel een geschiedenis bij
de Friese als bij de Hollandse bond.
Eerst als actief springer, daarna ook
als bestuurder. Het is het zoveelste
kenmerk van wat de ideale kandi-
daat lijkt als voorzitter van de over-
koepelende Nederlandse Fierljep-
bond.

De meerjarige praktijk zal uitwij-
zen hoe de fierljepwereld zich het
voorzitterschap van Hielema gaat
herinneren. Maar aan hem zal het
niet liggen. ,,Dit is een mooie func-
tie, zeker als je hart hebt voor de
sport. En dat heb ik.”

Pieter Hielema (44), de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Fierljepbond, wil Friezen en Hollanders verbin-
den. ,,Dit is een mooie functie als je hart hebt voor de sport. En dat heb ik.” Foto: Marla van den Haak


