
De Nederlandse Fierljep-

bond heeft een stabiele 

bestuursvorm gevonden. 

Ik laat het bestuurswerk 

dan ook achter me in het 

volste vertrouwen dat 

deze positieve ontwikke-

lingen zich doorzetten”.  

(EB) 

Erik Bos (32) vertrekt na drie 

jaar uit het bestuur van de 

NFB.  Dit is een automatisch 

gevolg van zijn vertrek (na 11 

jaar) uit het bestuur van de 

Polsstokbond Holland.  

De Nederlands Kampioen van 

2001 en 2005 vertelt kort over 

zijn beweegredenen om het 

bestuurswerk  achter zich te 

laten. 

 

“De afgelopen jaren heb ik mij 

zeer intensief en met veel ple-

zier bezig gehouden met  de 

verschillende facetten van het 

besturen van de polsstokbon-

den.  

De komende jaren wil ik mij 

weer meer gaan focussen op 

mijn eigen sportieve prestaties. 

De invoering van de polsstok-

ken van carbon heeft de sport 

een nieuwe impuls gegeven. 

Daar waar de andere topsprin-

gers met deze nieuwe pols-

stokken een grote stap voor-

waarts hebben gezet, is mij dat 

nog niet gelukt.  Door de be-

stuurstaken neer te leggen 

hoop ik mij voldoende vrij te 

kunnen maken om ook die stap 

naar betere prestaties te kun-

nen zetten en weer mee te 

kunnen gaan doen voor de 

hoofdprijzen.  

 

De afgelopen jaren hebben we 

veel bereikt binnen onze sport. 

De Polsstokbond Holland is 

flink gegroeid op bijna elk vlak. 

Erik Bos neemt afscheid van NFB bestuur 

Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Fierljepbond (deel 4) 

Het NFB voert sinds haar ont-

staan een actief beleid om de 

fierljepsport in het buitenland 

te promoten. Hiermee wordt 

een traditie voorgezet, die 

door beide districten PBH en 

het FLB al in de jaren zeventig 

en tachtig van de twintigste 

eeuw is opgestart. Toen is het 

fierljeppen naar verschillende 
landen geëxporteerd, zoals 

naar o.m.; België (Hamont), 

Frankrijk (nabij Nantes), Enge-

land (Newburry,Yorkshire), 

Zweden (Säter) en Duitsland 

(Neustadtgödens, Ost-

Friesland). Het ging hierbij 

voornamelijk om het verzorgen 

van demonstraties ter promo-

tie van het fierljeppen. Vooral 

vanuit het land van de rijzende 

zon Japan bleek er veel belang-

stelling voor de fierljepsport te 

zijn. Hier is dan ook al vijf maal 

een demo verzorgd en is in 

1999 is zelfs een Bond de; 

“Nippon Fierljeppen Associati-

on” opgericht.  

In het jaar 2000 brachten Aart 

de With en Rimmer Abma, 

namens de NFB (met support 

van de beide districten) een 

bezoek aan Japan. Hun reis 

stond in het teken van de vie-

ring van het vier honderdjarig 

bestaan van de vriendschap 

betrekkingen tussen Nether-

lands-Japan 1600-2000. Zij 

gaven in de omgeving van Osa-

ka diverse trainingen en de-

monstraties. (JR) 
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Gedicht voorzit-

ter valt in de 

prijzen* 

 
“Wêtter” 

 
Nei ‟t wetter 
yn ‟t wetter 

oan ‟t wetter 
op ‟t wêtter 
by „t wetter 
oer „t wetter 
dan tink ik: 

It kin net better! 

   
  Pieter Bult 

 
*Bovenstaand gedicht is één 
van de zes winnende ge-
dichten in een wedstrijd 
uitgeschreven door de  
Balkster Courant in het 
kader van haar 125 jarig 
bestaan. 
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De Nederlandse Fierljepbond (NFB) is in 1991 opgericht met het doel om 

het fierljeppen in Nederland te behouden, te bevorderen en in goede banen 

te leiden.  

 

Op dit moment zijn er twee aangesloten leden. Dit zijn de Frysk Ljeppers 

Boun (FLB) en de Polsstokbond Holland (PBH). Gezamenlijk vertegenwoor-

digen zij een groep van ongeveer 600 actieve fierljeppers in Nederland.  

 

Er zijn vijf wedstrijdcycli die jaarlijks gezamenlijk goed zijn voor ruim 125 offi-

ciële fierljepwedstrijden. Fierljeppen trekt in de zomermaanden ongeveer 

100.000 toeschouwers en zo’n 9.000 recreatieve deelnemers. 

 

NEDERLANDSE 

FIERLJEP BOND 

behoort tot één van deze belangrijke tradities 

vul dan de enquête in op: 

http://www.volkscultuur.nl/enquete_6.html   

De 100 meest gewaardeerde tradities krijgen 

extra aandacht in het jaar van de Tradities 

2009. 

Het immaterieel erfgoed staat de laatste tijd erg 

in de belangstelling, nadat Unesco in 2003 zijn 

leden opgeroepen heeft om ook dit erfgoed te 

beschermen. In Nederland buigt het Neder-

lands Centrum voor Volkscultuur zich over de 

vraag welke tradities en rituelen tot ons imma-

terieel erfgoed behoren.  

Wanneer u, met ons, vindt dat het fierljeppen 

Doe mee met de verkiezing van de belangrijkste tradities van Nederland 

Samen staan we sterker 

Bezoek ons op het web: 

Www. 

nederlandsefierljepbond. 

nl 

Nederlandse fierljep Bond 

Over deze Nieuwsflits 

 
Dit is het vijfde nummer 

van het NFB Bondsblad 

“NFB Nieuwsflits”. Het 

NFB hecht veel waarde aan 

een goede communicatie 

en informatie uitwisseling. 

 
Dit zowel met de PBH en 
FLB, als overkoepelende 

sportbonden en overheden. 

 
Deze Nieuwsflits zal ten-

minste twee maal per jaar 

verschijnen. Voor vragen 

en opmerkingen kunt u 

uiteraard contact opnemen 

via de  hierboven getoonde 

adresgegevens 

Fierljeppers en polsstokverspringers naar Busan (Zuid-Korea) 

De Nederlandse Fierljep Bond is dit jaar uitge-

nodigd om met een delegatie fierljeppers/

polsstokverspringers namens Nederland deel te 

nemen aan de 4e Busan TAFISA World 

Sports For All Games.  
Dit evenement vindt plaats in Zuid Korea van 26 

september tot en met 2 oktober 2008. Naar 

verwachting zullen alleen al bij de openingscere-

monie tussen de 60- en 75.000 mensen aanwezig 

zijn. Er zijn 100 deelnemende landen en 4.000 

deelnemers en officials. 
De Spelen bieden de unieke gelegenheid om de 

verscheidenheid en de waarde van “Sports for 

All” te ontdekken, daarbij ingegrepen traditione-

le en volkssporten van verschillende culturen. 

 
Dit evenement geldt als de tegenhanger van de 

Olympische Spelen en toont een combinatie van 

traditionele en nieuwe sporten. De organisatie 

en de spelen willen het publiek een levende en 

onderhoudende ervaring bezorgen.  

 
Als fierljepteam zullen wij zowel demo’s als 

clinics verzorgen. Er wordt een professionele 

fierljepschans gebouwd en er is nu al bijna weke-

lijks contact met de organisatie in Zuid Korea. 

Op dit moment zijn er zo’n 60 professionals en 

vele honderden vrijwilligers bezig met de voor-

bereidingen.  
Recentelijk mochten de vertegenwoordigers van 

de PBH tekst en uitleg geven in het populaire 

VARA programma “de wereld draait door” 

 
Een ontmoeting met de Koreaanse ambassadeur 

in Den Haag heeft  de nodige adviezen, tips en 

informatie opgeleverd aangaande het verblijf in 

Korea en er zijn inmiddels contacten gelegd met  

regionale omroepen voor dagelijkse verslagleg-

ging via o.a. weblogs. 

De Busan delegatie: vlnr: Pieter Bult, Eelco Tigchelaar, Wendy 

Helmes, Klaas Haanstra, Jacob Scherjon, Bart Helmholt, Anna-

Jet Leyenaar, Jaco de Groot en Johan du Boeuff . 

 
Dus gaan onze fierljeppers/polsstokverspringers 

ook in Zuid-Korea verder springen dan de pols-

stok lang is. (PB) 

 
Note: Er is voor bedrijven nog ruimte om de  Nederlandse 

delegatie te sponsoren. Bent u geïnteresseerd, neem dan 

contact op met: Pieter Bult, voorzitter NFB en tevens team-

captain fierljepdelegatie Busan  (06-652547933) 

http://www.volkscultuur.nl/enquete_6.html

