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De jaarlijkse polsstokdag
werd afgelopen zaterdag
weer gehouden in Polsbroe-
kerdam. Naast alle activitei-
ten die voor jong en oud wa-

ren georganiseerd werd er
natuurlijk ook gewoon om
een wedstrijd gesprongen,
namelijk de Triangel Cup.
Op de foto springt Wilco van

Amerongen uit Benschop
naar de titel bij de junioren.
Hoe het verder afliep, staat
op pagina 6. Een uitgebreid
verslag van de jaarlijkse

polsstokdag en het zogeheten
slingerapen staat op pagina
7.

(Foto: Remon Helmes)

Polsstokdag in Polsbroekerdam

Ooit, elf jaar geleden, werd
dit feest op poten gezet door
twaalf bevriende truckers uit
Lopik. Daarvan zijn er nog
steeds elf bij de organisatie
betrokken. Veel verandert er
elk jaar niet, dus vragen wij
aan Hein Verweij, één van die
elf, "wat is er dit jaar nieuw?"
"Nou, eigenlijk niets", waar-
mee een van de kortere inter-
views in deze krant tot een
einde kwam. En waarom zou-
den ze ook iets veranderen,
als het elk jaar weer een
groot succes is.
Wat gebeurt er kort samenge-
vat tijdens 'Nog Harder'? In
het vrijdagavondzonnetje
druppelen de deelnemende
trucks het terrein op. Die
deelnemers zijn geselecteerd
(op uiterlijk (van de trucks))
en uitgenodigd. Het aantal
wordt beperkt tot een dikke
150. Daarvan komen er een
stuk of dertig uit omringende
buitenlanden. Na zonsonder-
gang gaan alle lichten aan,
het vuuruur. Veel trucks heb-

ben wel een lampje extra. Za-
terdag wordt de verkiezing
gehouden. Wie heeft de
mooiste truck? Elke deelne-
mer heeft een stem en de
meeste stemmen gelden. Za-
terdag wordt ook de decibel-
wedstrijd gehouden. Hierbij
gaat het er om welke truck
het meeste lawaai uit zijn uit-
laat kan krijgen. Dit is wel-
licht een wedstrijdje dat aan
de tand des tijds ten onder zal
gaan. De modernste trucks
kunnen door allerlei milieuei-
sen niet echt meer meedoen.
Tot zover het officiële pro-
gramma.
Maar het gebeuren eromheen
is minstens zo belangrijk. Op
het terrein staan wat kraam-
pjes, waar allerlei prullaria
voor de liefhebbers wordt
aangeboden, en er staat een
grote feesttent, waar de mu-
ziek van de diskjockey wordt
afgewisseld met live optre-
dens. Bijpassende hapjes en
drankjes, zoals frietjes en
fris, zijn volop verkrijgbaar.

De deelname aan de wed-
strijd gaat op uitnodiging,
maar verder kan iedereen
meedoen. De toegang is gra-
tis. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid. Bij de organisa-
tie zijn wel honderd mensen
betrokken om alles gladjes te
laten verlopen. En als, nadat
de wolken zijn opgetrokken,
een batig saldo aanwezig
blijkt te zijn, en dat was tot
nu toe altijd zo, gaat dat naar
goede doelen.
Een bedrag van rond de
20.000 euro is niet abnor-
maal. Tijdens een roerige ver-
gadering van de elf wordt dat

geld dan verdeeld. Doelen
die altijd wel bedacht worden
zijn: het Ronald McDonald-
huis in Utrecht, Stichting
Philadelphia in Lopik en
Benschop, het Rode Kruis
Lopik/Polsbroek en Stichting
Zonnebloem in Lopik.
Meer informatie over 'Nog
Harder' en de elf truckers die
het mogelijk maken is de vin-
den op de site www.noghar-
derlopik.nl. En tenslotte, de
organisatie zoekt foto's van
eerdere edities en dan met
name van de paar eerste, die
toen nog op het industrieter-
rein gehouden werden.

Elfde 'Nog Harder' op Salmsteke

Een sfeerbeeld uit 2008. (Foto: Edwin Stoel)

DOOR EDWIN STOEL

De elfde editie van het truckerfestival Nog Harder vindt
vrijdagavond 5 augustus en zaterdag 6 augustus plaats
op recreatieterrein Salmsteke bij Jaarsveld.

Val
Een 21-jarige vrouw uit Lo-
pik is vorige week donder-
dag ernstig gewond geraakt
toen ze uitgleed tijdens de
verhuizing van een kast. Ze
kwam zeer ongelukkig te-
recht; ze kon niet meer zelf-
standig ademhalen en had
ook geen hartslag meer.
Een 28-jarige man uit Lo-
pik, die haar bij de verhui-
zing hielp, begon haar direct
te reanimeren en schreeuw-
de tegelijkertijd om hulp.
Daarop reageerde een buur-
vrouw, die de hulpverlening
van onder meer personeel
van een traumahelikopter op
gang bracht.
Het slachtoffer is door de
brandweer met een hoog-
werker uit de woning aan de
Nobelaerweg gehaald en in
kritieke toestand naar het
UMC in Utrecht gebracht.

Pleisters
Een 20-jarige man uit Den
Bosch is maandagmiddag in
Benschop aangehouden om-
dat hij huis-aan-huis pakjes
pleisters te koop aanbood.
Agenten zagen de man, na
een tip van een iemand die
de zaak niet vertrouwde,
staan bij een woning aan de
Kapitein van Zijlllaan. Bij
het zien van de agenten ging
de Bosschenaar er vandoor.
Op aanwijzing van omstan-
ders werd hij achterhaald in
Het Dorp. Daar verklaarde
hij dat hij in het bezit was
van een kaart van de Kamer
van Koophandel, om de
pleisters te mogen verkopen.
De opbrengst zou ten goede
komen aan stichting De
Moerputten. Bij navraag
bleek het nummer op de
kaart van de Kamer van
Koophandel niet te kloppen.
De man bleek zijn waar die
dag op meerdere adressen
verkocht te hebben.
Onderzoek wees uit dat te-
gen de praktijken van de
Bosschenaar ook aangiftes
gedaan zijn in Baarn, Leus-
den en Utrecht. De politie
hield de illegale verkoper
aan en nam zijn wagen,
waarin nog meer pakjes
pleister lagen, in beslag.

Buurtcentrum Eigen
Haard aan de Van Heuke-
lomlob in Utrecht is nog
steeds niet open omdat er
geen loodgieter beschik-
baar is om het nieuwe on-
derkomen aan te sluiten
op het waternet. Welke
loodgieter of welk bedrijf
wordt de held van Eigen
Haard?
Vanaf januari staan de
portocabins voor het
buurtcentrum er al. Het
duurde maanden voordat
er een rioolaansluiting
was. Die nam de gemeen-
te uiteindelijk voor haar
rekening. Christine Jans-
sens, initiatiefneemster
van Eigen Haard: "De
portocabins staan er, de
rest moet je dan zelf zien
te regelen. We hebben
alle steun gekregen van
het gemeentelijk wijkser-
vicecentrum Noord-West.
Nu hebben we eindelijk
voor elkaar dat de riole-
ring er ligt. Ook heeft de
gemeente een aardscha-
kelaar geplaatst zodat we
binnen de elektriciteit
kunnen aanleggen."
Een loodgieter is echter
niet te vinden. En dat is
niet omdat het loodgie-
terswerk gratis moet wor-
den gedaan. "Wij betalen
overal voor. Maar er is
geen loodgieter te krij-
gen. Of ze zijn te druk of
met vakantie. Als je op-
belt, word je hartelijk uit-
gelachen. Ik heb echt al-
les geprobeerd."
Janssens had het buurt-
centrum begin dit jaar al
willen openen. En toen
dat niet lukte, plande ze
de opening voor de zo-
mervakantie. "Ik vind het
zo sneu voor de kinde-
ren." Nu mikt ze op de
periode dat de scholen
weer beginnen, in augus-
tus. "Ik word helemaal
gek van mensen en kin-
deren die aan de deur ko-
men vragen wanneer het
buurthuis weer opengaat.
Steeds word ik door ie-
dereen aangeklampt met
dezelfde vraag."
26 augustus aanstaande
hoopt ze te trouwen met
de liefde van haar leven.
Het mooiste huwelijksca-
deau dat ze zou kunnen
krijgen is ... de opening
van het buurthuis. En
daar is de loodgieter voor
nodig. Het is een half
middagje werk, verzekert
Janssens.

De loodgieter die Jans-
sens binnen twee weken
haar huwelijkscadeau wil
geven, kan zich bij haar
melden, op telefoonnum-
mer 06-42325205.
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