
Op de NK-schans van Vlist ‘kinst lekker springe’
Vorig jaar werd op 20 mei
officieel de nieuwste pols-
stokverspringschans van
de Polsstokbond Holland
(PBH) geopend. In Vlist,
de van oorsprong oudste
vereniging van het PBH,
konden eindelijk weer
wedstrijden op niveau ge-
houden worden. Een jaar
later is het Zuid-Hollandse
dorp al gastheer van het
Nederlands kampioen-
schap. Vandaag trachten
de Friese fierljeppers hun
Hollandse collega’s in ei-
gen huis af te troeven.
Door Edwin Fischer

VLIST - De schansen in Vlist zijn
onbekend voor de Friese ljep-
pers. Waar de meeste Friezen
de accommodaties van Lin-
schoten, Jaarsveld en Polsbroe-
kerdam wel kennen, is Vlist een
groot vraagteken. Zes fierljep-
pers van de afdeling Burgum
grepen de kans om donderdag
al even te gaan trainen op de
NK-accommodatie. En waren
blij verrast. Want niet alleen
zag het terrein er ‘kreas’ uit,
ook de schansen waren prima
geprepareerd.
Vlist is qua uiterlijk te vergelij-
ken met Joure. De accommoda-
tie, nabij het riviertje De Vlist,
ligt redelijk in de open vlakte.
De schansen zijn evenwel een

kopie van de schansen in Pols-
broekerdam. Dat betekent dat
er helemaal aangelopen wordt
over een steiger.

,,Dat wie wol efkes wennen,
want it is hiel smel. Wurdst dus
twongen om kearsrjocht te rin-
nen. Dat is dus wol in bytsje in it
foardiel fan de Hollânske ljep-
pers, omdat dy it wend binne
om oer dizze smelle skânsen
oan te rinnen’’, oordeelt Han-
nes Scherjon.
De constructie van de Vlister
schansen, mede met Europese
subsidie voor plattelandsont-
wikkeling gebouwd, is enorm
stevig. De stalen onderbouw,
met daarop de aanloopplanken

zorgt voor een zeer stabiele
aanloop. ,,It rint hast itselde as
yn Burgum. Kinst de stok ek
moai sette, oars as op de oare
Hollânske akkommodaasjes. En
de hichte sânbêd/wetter is mi-
nimaal en dat is ek perfekt. Op it
uterlik nei kinst it gewoan fer-
gelykje mei in Fryske skâns’’, 
vindt Nederlands recordhou-
der Bart Helmholt.

Hoewel hij niet verwacht een
nieuw nationaal record nodig te
hebben om te winnen, denkt de
Hurdegarypster wel dat de win-
nende afstand vandaag een
schansrecord op zal leveren.
Die is met 19,75 in handen van
dé Hollandse favoriet Jaco de

Groot. ,,Dy kant sille wy wol op
moatte om kampioen te wur-
den.’’

Dat De Groot, dit jaar in de vier
tot nog toe door de PBH in Vlist
gehouden wedstrijden nog on-
geslagen, de grote favoriet is,
klopt volgens Helmholt niet. ,,Ik
ha heard dat Jaco hielendal net
goed yn syn fel sit en dat
sjochst ek oan de risseltaten
fan de lêste wiken (De Groot
kwam in vijf wedstrijden
slechts een keer met 19,08 over
de 19 meter, red.) Dêrneist hat
Jaco net de druk dy’t wy Fryske
ljeppers eltse wedstriid ha. Wy
moatte om yn de finale fan in
wedstriid te kommen 18,50

springe. Hy kin in spronkje op
safe meitsje, 17,50 delsette en
dan fjouwer kear gokke.’’

Hannes Scherjon is het met
Helmholt eens, al ziet hij toch
het kennen van de schans als
groot voordeel voor zijn Hol-
landse concurrent. ,,It is in
skâns wêr’st lekker springe
kinst, mar giest o sa gau bryk.
Dat is normaal al de keunst,
mar hjir hielendal. Dêrom bin ik
ek bliid dat ik hjir dochs in pear
spronkjes makke ha. Witst no
yn elts gefal hoe’st oanrinne
moast en hoe’st de stok sette
moast. Dat skilt ien, twa spron-
gen.’’


