
19  juli  2008 , pag.  23

Burgum beleeft proef
nieuwe carbonpols
Door Edwin Fischer

BURGUM - Als de technische com-
missie van het Frysk Ljepper-
boun (FLB) er geen problemen
mee heeft, kunnen de Friese se-
nioren fierljeppers vanavond in
Burgum voor het eerst met de
tweede generatie carbon pols-
stokken springen. Het verschil
zit in de dikte van de polsstok.
De diameter is van 48,5 millime-
ter naar 51,5 millimeter gegaan
en moet zwiepen nog meer be-
perken.

Ruim twee jaar geleden werd
de fierljepwereld opgeschrikt
met het nieuws dat de ver-
trouwde aluminium polsstok
vervangen zou worden door
een van ultramoderne carbon
gemaakte stok. Ruime verbete-
ringen van de prestaties werden
voorspeld en die voorspellin-
gen kwamen uit. Het Neder-
lands record werd met bijna 2
meter aangescherpt tot de hui-
dige 20,70 van Bart Helmholt.

Zo spectaculair zullen de af-
standen niet toenemen met de
nieuwe pols, maar initiatiefne-
mer Theun Scherjon verwacht
wel dat de nieuwe polsstok zal
bijdragen aan progressie. ,,Het
viel me steeds op dat de huidige
polsen toch nog behoorlijk
zwiepten. Dat moest beter kun-
nen en de oplossing is het ver-
groten van de cilindrische buis,

ofwel een grotere greep. Daar-
naast heb ik verschillende ljep-
pers buizen van diverse door-
snee laten vasthouden en daar-
uit kwam deze nieuwe maat ook
als beste naar voren.’’

Scherjon, bestuurslid van het
FLB, kaartte het aan binnen de
bond. Gebrek aan financiën, on-
dermeer omdat er prioriteit
werd gegeven aan de aanschaf
van digitale meetapparatuur en
het opknappen van de polsen-
kar, was de reden dat het FLB
nog niet in een nieuwe pols kon
en wilde investeren.

Afdeling Burgum vond echter
enkele leden en betrokken ou-
ders van springers bereid om
de ontwikkeling en aanschaf
van de tweede generatie car-
bonpols (kosten €5000) te fi-
nancieren. ,,En de leverancier
van de polsen, Ceilidh uit Helle-
voetsluis, sponsort dit project
ook voor de helft. Daarom is er
nu een nieuwe mal en hebben
we de beschikking over de nieu-
we pols’’, aldus Scherjon.

Bart Helmholt kon, met nog
enkele ljeppers, de nieuwe pols
gisteravond al uitproberen en is
enthousiast. ,,Ik wist net wat my
oerkaam. Dat dikkere fernimst
net, mar dizze pols bliuwt foar
dyn noas stean. No ha ik mei in
pols fan 12.30 meter al 19.30
ljept. Mei de maksimale lengte
fan 13,25 moat de 21 meter te
dwaan wêze.’’

Teun Scherjon met de oude (links) en de nieuwe pols, die 3 millime-
ter dikker is. Het verschil is te zien aan de ruimte tussen duim en
vingers. Foto Roelof Stroetinga


