
‘Karbon ljeppen’ geen vals spel
I n ‘De grote sprong’, het boek dat

Klaas Jansma in opdracht van het
Frysk Ljeppers Boun schreef over vijftig
jaar fierljeppen, wordt het Fries ljepre-
cord nog toegeschreven aan Henk
Schievink. Hij sprong in 2003 in Buiten-
post 18,89 meter ver. Nog geen maand
na verschijnen is het jubileumboek al
achterhaald, want afgelopen zaterdag
sprong Bart Helmholt Schievinks re-
cord aan flarden, en hoe.

Helmholt sprong als eerste Fries over
de 19 meter en bracht mee dankzij het
op zulke verre sprongen berekende
nieuwe zandbed in Winsum het Fries re-
cord op 19,22 meter, een verbetering
met 33 centimeter. En het ziet er naar
uit dat Helmholt in dit jubileumjaar het
Nederlands record van Aart de With
ook uit de boeken ljept. Diens reuze-
sprong van 19,40 meter houdt nu al vijf-
tien jaar stand. Volgens Helmholt moet
die 18 centimeter, die hij hier nog van
verwijderd is, binnenkort wel te over-
bruggen zijn.

Dat hij de 19-metergrens passeerde,
een afstand waar de Friese fierljeppers
al jaren op loeren, is mee te danken aan
het materiaal. Bart Helmholt sprong
niet meer met de vertrouwde alumini-
um pols, maar met de nieuwe carbon-
stok, die slechts tien kilo weegt, dat is
zeven kilo lichter dan de aluminium
pols. De carbon pols is ontwikkeld in sa-
menwerking met de TU Delft en wordt
gefabriceerd door een bedrijf in Helle-

voetsluis, dat carbon scheepsmasten
voor de watersport maakt. Het Frysk
Ljeppers Boun heeft er een aantal van
aangeschaft en in dit jubileumseizoen
kan de fierljepper voor het eerst kiezen:
of springen met ‘aluminium’ of met ‘car-
bon’.
Henk Schievink vindt dat niet fair, liet
hij gisteren in deze krant weten. ,,It is
krekt as yn de racesport. Keapest in
snellere auto en dan winst de wed-
striid.’’ Ja, maar op een voorwaarde: de
autocoureur moet de stuurkunst wel
beheersen!

Niet iedereen zal meteen aan de carbon
pols kunnen wennen. Onze topschaat-
sers zagen ook niet meteen de voorde-
len van de klapschaats. Nu rijden ze er
allemaal op en willen ze niet meer terug.

T oen de aluminium pols ruim dertig
jaar geleden zijn intrede deed, rie-

pen sommigen ook meteen: concurren-
tievervalsing, Was de komst van de car-
bon pols allang van tevoren aangekon-
digd, in ‘De grote sprong’ kan men lezen
dat de doorbraak die fierljepkampioen
Evert Wilstra forceerde, het Ljeppers

Boun behoorlijk overviel. Hij had de
houten bondspols afgezworen en ver-
scheen op 29 juni 1974 in Bolsward met
een metalen lantaarnpaal, die hij bij
Lips had gekocht: een holle, taps toelo-
pende paal van 3 mm aluminium en een
lengte van 9,45 meter. Als klos bevestig-
de hij er een deksel van een melkbus
aan.

Wilstra’s privépols zorgde voor veel be-
roering, te meer nadat hij op de fierl-
jepschans in Burgum zijn persoonlijk
record van 15,79 op 16,34 meter had ge-
bracht, een officieus Fries en Neder-
lands record. Op de wintervergadering
van 1975 besloot het Boun de privépols
toe te laten, mits ook anderen ermee
mochten springen.

Aangestoken door het succes, bestel-
den toenmalige cracks als Roel Bokke
Span en George Valkema een stalen
pols bij de FIB in Leeuwarden, maar het
resultaat in Vrouwbuurt was omge-
keerd evenredig aan de investering.
Hun polsen waren zwaarder dan die
van Wilstra. Een firma in Drunen bleek
daarna bereid een aan de ljepperseisen
aangepaste pols in productie te nemen
en toen was het snel met de houten pols
gedaan.

Hetzelfde lot wacht de aluminium pols.
Wil Henk Schievink revanche nemen,
dan zit er voor hem niets anders op dan
zich de kunst van de carbonstok eigen
te maken. Voorlopig is Bart Helmholt
ongenaakbaar.


