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HANSVAN
ECHTELT
schrijft over
de dagelijkse
dingen.

Rouwkaarten
Onlangs kreeg ik via de post
op dezelfde dag twee rouw-
kaarten in de bus. Een ver-
drietige primeur die me nog
nooit was overkomen. Hope-
lijk zal het ook nooit meer
geschieden. De teksten rie-
pen volkomen verschillende
emoties op, hetgeen vooral
te maken had met de leeftij-
den die op de rouwkaart te
lezen waren: Jan van 84 jaar
enAndré van 42. De eerste
kende ik als architect die
ooit de sporthal in ons dorp
tekende. De laatste als dier-
baar familielid, en vooral als
de uiterst sportieve echtge-
noot van mijn nicht in Mont-
foort. En als de vent die al-
tijd voor iedereen klaar stond
wanneer er klusjes geklaard
moesten worden.
André was eind januari op
deWeissensee met startnum-
mer 1152 op een eervolle
veertiende plaats geëindigd
door de 200 kilometer lange
schaatswedstrijd af te leggen
in zeven uur en 24 minuten.
In maart won hij tijdens de
SHV/SVO-ijsnacht op De
Vechtsebanen nog een toer-
marathon. Op het laatste
rechte stuk haalde hij de
koplopers binnendoor knap
in. "Even goed glijden", was
zijn nuchtere reactie. Hoe
kan zo'n sportieve vent door
de dood achterhaald wor-
den? Dat is de allereerste ge-
dachte die je bestormt. Maar
een complicatie na een zwa-
re operatie maakte een voor-
tijdig einde aan zijn leven.
Dat kan helaas ook een
sportman pur sang overko-
men.
Het is logisch dat intens ver-
driet de boventoon voert als
je de tekst van zijn rouw-
kaart onder ogen krijgt. Waar
het leven van architect Jan
meer dan voltooid genoemd
kon worden, was dat in het
geval vanAndré volkomen
anders. Maar om een of an-
dere reden was de tekst bo-
ven de kaart van Jan van toe-
passing op beiden:

Helpen was je leven
Voor iedereen stond je klaar
Dank voor alles wat je hebt
gegeven
Dank voor hetgeen we bete-
kenden voor elkaar.

Troostrijke woorden waar-
aan ik tijdens de kerkdienst
vaak moest terugdenken.
Een avond eerder hadden
zijn skeeler- en schaatsvrien-
den tijdens de avondwake
ook al getuigenis afgelegd
van de manier waarop 'bik-
kel' André in het leven stond.
Zijn doorzettingsvermogen
liep als een rode draad door
de toespraken. Bij het verla-
ten van de kerk droeg zoon
Jesse de schaatsen en zoon
Freek de skeelers waarmee
hun vader zo vaak met pas-
sie in actie was geweest. Een
indringend beeld dat ik mijn
leven niet meer zal vergeten.
Adieu, 'bikkel'.

Column

De bedoeling is om met een
lang touw dat boven het water
hangt vanaf de schans naar de
overkant te slingeren en zo ver
mogelijk in het zandbed te
landen. Dit levert soms hilari-
sche taferelen op, maar er
wordt ook heel fanatiek ge-
slingerd, want de winnaar mag
een jaar land de wisselprijs,
een plakkaat met een grote
apenkop erop, in huis houden.
Dit jaar waren er minder aan-
meldingen dan vorig jaar van-
wege het weer, toch werd er
wel heel ver geslingerd. Bij de
dames vanaf 16 jaar slingerde
zowel Dymphie van Rooijen
(IJsselstein) als Liesbeth de
Groot (Woerden) dezelfde af-
stand van 14.94 meter, maar
ze werden afgetroefd door
Arja Helmes. De IJsselsteinse
slingerde maar liefst 15.24
meter, bijna 1,7 meter verder
dan haar persoonlijk record bij
het polsstokspringen. Hiermee
werd ze eerste en Dymhie en
Liesbeth deelden de tweede
plek.
Bij de jeugd tot 16 jaar slin-
gerden de nummers een, twee
en drie over de 15 meter. Voor
Nees de Bruijn (Oudewater)
was zijn afstand van 15.70 wel
verder dan zijn pr, maar dit
was nog lang niet zo bijzonder
als de nummers twee en drie.
Sterre Meijerink en Fardau
Meijerink (Woerden) slinger-
den respectievelijk 15.30 en
15.13 meter. En dat terwijl ze
allebei nog over de jeugd

schans springen waar meestal
niet verder wordt gesprongen
dan acht meter. Voor allebei
was het een bijzondere presta-
tie maar nog net niet goed ge-
noeg, Nees werd eerste, Sterre
tweede en Fardau derde.
Bij de heren presteerde Jaco
de Groot (Woerden) beter dan
bij de polsstok wedstrijd zelf,
met een afstand van 17.58 me-
ter was hij bijna twee meter
verder dan zijn beste afstand
in de wedstrijd. Hiermee
mocht hij de eerste prijs in
ontvangst nemen. Rian Baas
(Oudewater) werd tweede met
17.14 meter. De derde plek
ging naar Duco Tollenaar (Ou-
dewater) met 16.90. Hij is
geen springer, maar het leek
hem leuk om toch mee te
doen. Daar deed hij goed aan,
want naast dat hij derde werd
in de wedstrijd won hij ook
nog eens de publieksprijs.
Rondom de gehele polsstok-
dag waren er ook tal van ande-
re activiteiten, er stond een
springkussen, je kon 'typisch
Hollandse' tegeltjes beschilde-
ren, er was een sjoel wedstrijd
die uiteindelijk werd gewon-
nen door Jan vanVliet (Ben-
schop) en als het weer te koud
werd kon je bij de oliebollen
bakkraam een paar overheer-
lijke oliebollen halen. Al met
al was het een zeer geslaagde
'typisch Hollandse' polsstok-
dag en er wordt alweer uitge-
keken naar de nieuwe editie
van volgend jaar.

Slingerapen op geslaagde polsstokdag
DOOR REMON HELMES

Na de prijsuitreiking van de Triangel Cup klaarde het
weer een beetje op en was het weer goed genoeg om te
kunnen slingerapen. Hiervoor kan iedere springer en
toeschouwer zich inschrijven.

De oliebollendames zijn druk in de weer. (Foto: Remon Helmes)

Slingerapen is voor jong en oud.

De winnaars van de heren vanaf 16 jaar (vlnr) nummer 2 Rian
Baas (Oudewater), nummer 1 Jaco de Groot (Woerden) en
nummer 3 en tevens publieksprijswinnaar Duco Tollenaar
(Oudewater).

Iedereen kon de gehele dag mee doen aan leuke activiteiten,
bijvoorbeeld tegeltjes beschilderen.

Win één van de 10 eventbonnen
Los de puzzel op.De letters in de gele, genummerde vakjes leveren een

woord op.Met die eindoplossing maakt u kans op een eventbon

t.w.v. 50.- Geef de oplossing voor woensdag 3 augustus

door via0909 - 50 50 326 (60 ct. per gesprek)

1

1

2 3 4 5 6

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk


