
Dat ’snertjong’ uit
■ kampioenschap fierljeppe



Holland overtroeft de Friezen weer
door Renske Huysing

Friezen dragen hun kampioe-
nen fierljeppe, ofwel pols-
stokverspringen, op handen.
De beste fierljepper bleek za-
terdag echter geen Fries,
maar een Hollander. Jaco de
Groot sprong alsof zijn pols
in stevige erwtensoep stond
en verdedigde zijn nationale
titel.

De beste springers van afgelopen
seizoen kwamen zaterdag bijeen in
het Friese stadje IJlst. Complete ge-
zinnen installeerden zich met koel-
boxen en tuinstoelen bij de drie
schansen, waar het Nederlands
Kampioenschap polsstokversprin-
gen wordt gehouden. Een dweilor-
kest speelt een vrolijk deuntje en de
Friezen weten de tap in de feesttent
moeiteloos te vinden.

De fans van Jaco De Groot uit het
Utrechtse Kamerik hebben een blik
erwtensoep meegenomen, waarmee
ze enthousiast naar hun ’snertjong’
zwaaien. Op de tribune bespreken
ze de kwaliteiten van zijn directe
concurrent: Hannes Scherjon. In De
Leeuwarder Courant gaf De Groot zelf
al aan dat Scherjon de beste fierljep-
per van Friesland is, hoewel senior-
springer Bart Helmholt nog verder
springt. In 2003 won De Groot het
Nederlands Kampioenschap. Een
jaar later veroverde Scherjon het

goud en afgelopen jaar bleek De
Groot weer sterker. Beide junioren
weten dat de fans dus veel van hen
verwachten.

Aan de andere kant van het water
heeft de Friese favoriet Hannes
Scherjon een rubberen binnenband
om zijn enkel geknoopt en een fana-
tieke blik in zijn ogen. Een zwarte
haarband houdt de weelderige lok-
ken uit zijn gezicht. Zijn pols staat
gereed, een aanloop en daar gaat
hij. Behendig klimt Scherjon naar
de top, terwijl het publiek hem luid-
keels aanmoedigt. Even lijkt het als-
of hij te weinig vaart heeft en het
lichte carbon niet de juiste kant op
helt. Een nat pak overkomt ook de
beste fierljepper regelmatig. Dan
zwaait Scherjon naar voren en pakt
zoveel mogelijk centimeters bij zijn
afsprong. Op 18.66 meter beland hij
in het zand. Het is niet zijn eerste
sprong op dit kampioenschap, maar
wel zijn beste.

Dat de Fries beter kan, bleek een
paar weken geleden tijdens de Frie-
se kampioenschappen in Winsum,
waar hij met 19.65 meter een
schansrecord vestigde. Een ultieme
sprong vergt echter niet alleen een
snelle klim omhoog, maar ook dat
de polsstok op koers blijft. „Wie
scheef landt, verspeelt namelijk
kostbare centimeters”, verklaart de
c o m m e n t a t o r.

De fierljeppers volgen elkaar in
een hoog tempo op en maken drie
sprongen, waarbij het beste resul-
taat telt voor een finaleplek. In de fi-
nale krijgen ze nog twee kansen,
maar de verste sprong van de vijf
komt in de boeken.

Als Jaco de Boer aan de start ver-
schijn, houdt het publiek de adem
in. Maar als hij tot bovenin zijn pols-
stok klimt gaat er gejuich op en zit
niemand meer op zijn plek. Zijn lan-
ding is onovertroffen, blijkt al snel.
De technische commisie meet een
aftsand van 18.88 meter. Een nieuw
schansrecord, waar de Friezen geen
geen weerwoord op hebben. „Er lag
een enorme druk op me, maar ik
heb geprobeerd om opbouwend te
springen en dat is wel gelukt”, lacht
Utrechtse ’Hollander’ Jaco de Groot
opgelucht.

Fraai tekenen de fierljeppers in het Friese IJlst af tegen de door een flets zon-
netje belichte wolken. FOTO PATRICK POST


