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Bij een korte regenonderbre-
king worden de matten snel
opgerold of dichtgeklapt,
dan kan er als het weer
droog wordt weer snel verder
worden gesprongen. De 1e
klasse wedstrijden die nu on-
der het natte weer te leiden
hadden waren de GPI Bo-
kaal in Jaarsveld die afgelo-
pen zaterdag 16 juli werd af-
gelast. De Eikelenboom
Bokaal die ook in Jaarsveld
werd gehouden werd ver-
plaatst van woensdag 13
naar vrijdag 15 juli, dit om-
dat er op vrijdag beter weer
was voorspeld en de organi-
serende vereniging hoopte
dat er dan ook goed gespron-
gen worden.
En dat er op vrijdag 15 juli
ook echt heel goed gespron-
gen kon worden, liet de IJs-
selsteinse Wendy Helmes
zien. Nu klassementsleidster
Dymphie van Rooijen (IJs-
selstein) op vakantie is heeft
ze vrij spel, maar dat weer-
houdt haar er niet van om
topprestaties neer te zetten
waar zelfs Dymphie moeite
mee zou hebben. In haar
laatste finalesprong zette ze
een fantastische afstand neer
van 15.63 meter, slechts 19
centimeter van haar persoon-
lijk record en haar derde be-

ste afstand ooit. Bij een af-
stand als dit lijkt de afstand
van Jessica Snoek (Ben-
schop) niet veel voor te stel-
len, maar toch was haar
sprong van 13.97 meter haar
beste prestatie tot nu toe in
dit seizoen en hiermee ein-
digde ze dus ook ruim op de
tweede plaats. Liesbeth de
Groot (Woerden) werd derde
met alsnog een goede af-
stand van 13.33.
Ook Erwin Timmerarends
presteerde bij de jongens
weer eens uitstekend en
bleef voor de 15e keer op rij
ongeslagen. Met 16.87 meter
in zijn laatste voorronde
hield hij de nummer twee
Martijn Rietveld (Haast-
recht) met een sprong van
15.21 op ruime afstand. Der-
de werd Martijn van Schaik
(Benschop) met zijn verste
afstand van dit seizoen van
14.80.
Bij de senioren wist Jaco de
Groot (Woerden) in de voor-
ronde de wedstrijd al naar
zijn hand te zetten met een
prachtige sprong van 19.51
meter. Bastiaan de Bruijn
(Lopik) volgde op ruime af-
stand met overigens een pri-
ma sprong van 17.72, wat
een seizoensrecord voor hem
betekende. Bastiaan zijn

vorm is groeiende, want hij
sprong deze wedstrijd maar
liefst 4 keer voorbij de 17
meter.
Bij de junioren was de wed-
strijd tot het laatst toe heel
spannend en zij wisten er
een prachtig schouwspel van
te maken. Wilco van Ame-
rongen en Rian Baas, de
nummers een en twee van
het NEXT Vastgoed klasse-
ment waren beiden op va-
kantie en de andere sprin-
gers zagen hun kans schoon

om deze wedstrijd op hun
naam te schrijven.
Anthony Lekkerkerker (IJs-
selstein) opende de wedstrijd
met een hele mooie sprong
van 17.51 meter en dacht
hiermee al een gooi te kun-
nen doen naar de Eikelen-
boom Bokaal. Hij had echter
zeker niet gerekend op Tho-
mas van Midden (Vlist) die
in de Junioren A groep zijn
stijgende vorm bevestigd zag
door in de derde ronde een
prachtig nieuw pr te sprin-

gen van 17.62 en zo brutaal
de leiding overnam in de
wedstrijd. Voor deze finale
plaatsten zich ook Geert Pie-
ter de Bruijn (Lopik), Freek
Strien (Benschop) en Johnny
Haars (Uitweg).
In de eerste finaleronde
sprong Geert Pieter ruim 50
cm verder dan hij ooit had
gedaan en zette een pr neer
van 17.84 meter. De span-
ning bleef in de lucht han-
gen, want in de laatste fina-
leronde haalde ook Freek

Strien nog eens uit en landde
op bijna dezelfde plaats als
Geert Pieter. Nadat de meter
hun werk hadden gedaan
stond er een afstand van
17.82 meter op het score-
bord, een mooi nieuw pr,
maar uiteindelijk mocht
Geert Pieter de Bruijn de Ei-
kelenboom Bokaal mee naar
huis nemen, deze eerste
overwinning in de Junioren
Topklasse en tegelijkertijd
zijn eerste wedstrijd die hij
ooit wist te winnen.

Dymphie van Rooijen kan het nog zwaar krijgen

Geert Pieter de Bruijn (Lopik). (Foto's: Remon Helmes)
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De vele regen vorige week heeft behalve voor waterover-
last er ook voor gezorgd dat er enkele polsstokver-
springwedstrijden werden afgelast of uitgesteld. Door
de regen krijgen springers geen grip op de stok en ook
de rubberen aanloopmat wordt te glad en dan is het te
gevaarlijk voor de springers om nog door te gaan.

Freek Strien (Benschop). Thomas van Midden (Vlist). Wendy Helmes (IJsselstein).

De wedstrijd bij de Dames A
werd gewonnen door Kathy
Baars (Benschop) met 11.90
meter, Esther Stigter (Jaars-
veld) werd tweede met 11.40
en Julia van Eijk (Haastrecht)
eindigde op de derde plaats
met 11.36.

Bij de Jongens A werd de
wedstrijd gewonnen door Ri-
carod Faaij (Haastrecht) met
een nieuw pr van 14.37 meter,
Bertram Hutten (IJsselstein)
eindigde op de tweede plaats
met een nieuw pr van 13.52,
derde werd Gerben van

Schaik (Benschop) met ook
een nieuw pr van 13.01.
Bij de Dames B sprongen de
nummers 1 t/m 3 ook een
nieuw pr. Eerste werd Brenda
Baars (Benschop) met 11.19
meter, tweede werd Lieke van
Schaik (Benschop) met 10.77
en op de derde plaats eindig-
de Annelie Lekkerkerker (IJs-
selstein) met 10.26.
Bij de Jongens B werd ook
ontzettend goed gesprongen.
In deze klasse springen een
aantal jongens die op de Ne-
dereindseweg in

Utrecht/Nieuwegein wonen.
Zij hebben thuis een aantal
schansen gemaakt waarop zij
kunnen trainen en vorig jaar
zijn ze lid geworden van de
afdeling Linschoten. Daar
wordt op de trainingsavonden
nog extra aandacht gegeven
aan de techniek van het sprin-
gen en de resultaten daarvan
zijn nu te merken. Ronald van
Bemmel (Utrecht) sprong een
prachtig nieuw pr van 14.07
en werd daarmee overtuigend
eerste, Davy deWit (Utrecht)
werd tweede met 12.69 en Ri-

chard van Bemmel (Utrecht)
sprong ook een prachtig
nieuw pr van 12.57 meter.
Hij zou hiermee op de derde
plaats zijn geëindigd, maar dit
pr sprong hij in de derde ron-
de, die helaas niet volledig
werd afgesprongen door de
weersomstandigheden. Het pr
blijft wel staan, maar telt he-
laas niet mee voor de wed-
strijd en het klassement. Deze
jongens zullen gezien deze
afstanden al snel kunnen pro-
moveren naar de Jongens A
klasse.

Bij de Mixklasse eindigde
Jan Pieter de Boer (Ben-
schop) op de eerste plaats
met 13.29 meter, Arie de Wit
(Jaarsveld) werd tweede met
13.11 en Gerard Nap (Ben-
schop) werd derde met
12.92.

Aankomende zaterdag wordt
in Polsbroekerdam de Pols-
stokdag georganiseerd. De
aankondiging hiervan staat
voor- en achterop deze krant.
Verdere informatie kunt u
vinden op www.pbholland.nl.

Ook de regionale talenten laten zich gelden
DOOR REMONHELMES

Ondanks de vele regenonderbrekingen werd er zaterdag-
middag 16 juli nog wel een 2e klasse wedstrijd gehouden.
Er werd goed gesprongen en er zijn heel veel jonge talen-
ten uit deze regio die in deze 2e klasse wedstrijden mee
springen.


