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's Ochtends begon de wed-
strijd al om 10.00 uur met de
eerste voorrondes. Hierin
sprongen springers die het
jaar daarvoor niet de limiet
hadden gehaald voor de cate-
gorie waarin ze deelnamen.
Dit hield in dat hier vooral
springers waren te zien van
lager niveau en gelukszoekers
die voor het eerst over de gro-
te schans gingen. Echt verre
sprongen waren hier niet te
zien, maar het leverde soms
grappige taferelen op door de
vele natsprongen van onerva-
ren springers. Diegenen die
wat beter sprongen en over de
limiet kwamen, waren zeker
van hun plekje in de middag-
ronden.
In deze middag rondes kwa-
men ook de springers aan bod
die het jaar ervoor al over de
limiet hadden gesprongen.
Deze vaste bezoekers zijn de
betere springers van Holland
en Friesland en hier werden al
betere sprongen neergezet.
Ook in deze ronde moesten de
springers over een bepaalde
limiet heen springen om zich
te plaatsen voor de finale, die
in de avond werd gesprongen.
De limiet voor de middag-
wedstrijd ligt beduidend ho-
ger dan de limiet in de voor-
rondes. Toch hadden sommige
topspringers maar één sprong
nodig om over deze limiet te
springen en een plaatsje in de
finale veilig te stellen.
In de finale wordt het pas echt
spannend, zeker omdat de fi-
nale van het NFM wordt op-
gedeeld in twee gedeeltes. In
de eerste twee finalesprongen
krijgt iedere springer twee po-
gingen om een goede afstand
neer te zetten, na deze twee
sprongen valt de helft van de
springers af, waarna alleen de
echte toppers nog twee pogin-
gen krijgen om een nog betere
sprong te maken.

Dames
De Hollandse dames presteer-
den heel goed in de finale,
maar de ogen waren vooral
gericht opWendy Helmes
(IJsselstein). Zij sprong in
haar tweede finalesprong een
fantastische afstand van 15.99
meter, waarmee ze een nieuw
persoonlijk record sprong.
Eindelijk mocht ook zij het
glazen driehoekje eens mee

naar huis nemen. Deze prijs is
voor iedereen die een per-
soonlijk record springt op de
NFM. "Ik heb alle grote en
kleine wedstrijden al minstens
één keer gewonnen, alleen dit
glazen driehoekje ontbrak nog
op mijn kast", lichtte ze toe.
Wendy Helmes was heel blij
met haar pr. Niet alleen omdat
ze nu eindelijk het glazen
driehoekje had, maar ook om-
dat ze wist dat de andere da-
mes het hier nog moeilijk mee
zouden krijgen. Dymphie van
Rooijen (IJsselstein), Hiske
Galama (Haule) en Anna Jet
Leyenaar (Sneek), de andere
drie dames die zich wisten te
plaatsen voor de tweede fina-
leronde, zijn de enigen die
ooit over de zestien meter
hebben gesprongen. Helmes
hoort dankzij die ene centi-
meter net niet bij dit selecte
clubje, maar ondanks dit
voordeel voor de andere fina-
listen zat een 16-metersprong
er afgelopen zaterdag niet in
en wonWendy Helmes uitein-
delijk met haar sprong van
15.99, meteen een nieuw
schans- en kampioenschapre-
cord.
Tweede werd Dymphie van
Rooijen, die het nog heel
spannend maakte met een
prachtige sprong van 15.81
meter en de derde plaats ging
naar Anna Jet Leyenaar met
15.25. Er is nog een dame
waarvan haar prestatie zeker
het noemen waard is, want

Liesbeth deWith (Woerden)
sprong zichzelf in de finale
met een afstand van 14.47
meter in de middagronde.
Deze afstand was een per-
soonlijk seizoensrecord en
haar beste prestatie sinds haar
Nederlands kampioenschap in
2008.

Jongens
Ook bij de jongens werd heel
goed gepresteerd. De Hol-
landse klassementsleider Er-
win Timmerarends (Mont-
foort) heeft dit jaar nog geen
wedstrijd verloren en ook zijn
Friese rivaal Sytse Bokma
(Hindeloopen) heeft vrijwel
alle wedstrijden in Friesland
gewonnen. Als er naar het
klassement van beide top-
springers word gekeken, heeft
Bokma zelfs vijf meter meer
dan Timmerarends. Voor bei-
de jonge springers was het erg
spannend en voor de wedstrijd
was het niet te voorspellen
wie van deze springers het be-
ste de druk om kon gaan en
de wedstrijd zou winnen. Er-
win Timmerarends begon de
finale met een prima afstand
van 16.91, waarop Sytse ant-
woordde door nog eens 7 cen-
timeter verder te springen.
Hierna sprong Timmerarends
op zijn beurt een prachtig
nieuw pr van 17.83, waar de
andere springers niet tegenop
konden.

Junioren
Bij de junioren wisten acht
Hollandse en acht Friese
springers zich te plaatsen voor
de finale, waaronder verras-
send Bram van de Berg (Ben-
schop), Laurens Lekkerkerker
(IJsselstein) en Bas van Ingen

(Zegveld). Na de eerste twee
finalesprongen gingen Geert
Pieter de Bruijn (Lopik), San-
der van Vliet (Oudewater) en
als laatste Wilco vanAmeron-
gen (Benschop) nog door
voor de resterende twee
sprongen. Wilco sprong gelijk
18.32m en ging daarmee aan
de leiding, maar hij wist dat
dit een afstand was, waar een
aantal andere finalisten nor-
maal gesproken geen moeite
mee hebben om overheen te
springen. Gelukkig voorWil-
co gebeurde dit niet, alhoewel
de Friese springer Hans Ulco
de Boer (Jutrijp) heel drei-
gend in de stok zat en door
een misgreep een zekere titel
aan zijn neus voorbij zag
gaan. Hans Ulco werd uitein-
delijk derde, de tweede plaats
was voor Alwin Fonk (Bur-
gum) enWilco won hiermee
zijn eerste grote Juniorentitel
en het fel begeerde gouden
hangertje.

Senioren

De Hollandse springers lieten
het alleen afweten in de seni-
orencategorie. Ondanks ze-
ven Hollandse finalisten wis-
ten alleen Jaco de Groot
(Woerden) en Pieter Verweij
(Linschoten) zich te plaatsen
voor de laatste twee finale-
sprongen. Pieter de Groot
deed dit met een persoonlijk
seizoenrecord van 18.09 me-
ter. De uiteindelijke winnaars
waren de Friese springers
Bart Helmholt (Burgum) met
een seizoensrecord van
20.49, thuisspringerYsbrand
Galama (It Heidenskip) met
20.35 en Thewis Hobma
(Leeuwarden) met 19.99 me-
ter.

Veteranen
's Middags werd er nog ge-
sprongen om de titel in de ve-
teranenklasse. De Hollandse

oud-springer en titelverdedi-
ger Ronald Overbeek (Ben-
schop) wist ook dit jaar weer
zijn titel te behouden met een
mooie sprong van precies
15.00 meter.

Komende zaterdag 6 augus-
tus wordt er in Vlist gespron-
gen om de Vlister Bokaal.
Deze wedstrijd begint om
19.00 uur. Voorafgaande is er
om 15.30 uur een 2e klasse
en jeugdwedstrijd. Vrijdag 5
augustus gaan ongeveer 30
Hollandse springers weer
naar Friesland. In Bergum is
dan de tweede kwalificatie-
wedstrijd voor Red Bull Fier-
ste Ljepper. Dit is de laatste
mogelijkheid voor de sprin-
gers om zich te kwalificeren
voor het grote Red Bull eve-
nement wat op 10 september
wordt gehouden. Meer infor-
matie is te vinden op de web-
site:
www.pbholland.com.

De Hollanders doen het beter dan de Friezen

Wilco van Amerongen (Benschop) winnaar bij de junioren. (Foto's Remon Helmes)

DOOR REMON HELMES

In het kleine Friese dorpje It Heidenskip is zaterdag de
NFM (Nationale Fierljep Manifestatie) gesprongen. Dit
is het open Nederlands kampioenschap polsstokver-
springen. Dat houdt dus in dat iedereen hieraan mag
meedoen, in tegenstelling tot de normale wedstrijden.
Die zijn uitsluitend voor springers met een licentie.

Alle Hollandse prijswinnaars (vlnr): Wilco van Amerongen, Wendy Helmes, Dym-
phie van Rooijen, Erwin Timmerarends en Ronald Overbeek. Daarvoor zit Jeppie
de kikker, de mascotte van de PBH.

Erwin Timmerarends (Montfoort) is uitzinnig van
vreugde na zijn winnende sprong bij de jongens.

Meer info &
inschrijving?!

Infoweb:
www.josdolstra.nl

Infolijn: 06-41545104
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Allround Dance Volwassenen
Unieke dansstijl met up-to-date invloeden uit jazz, modern, hiphop, streetdance,
afro en musical. Ons programma bevat lessen aan de èchte beginner
t/m professioneel niveau. Onze visie sluit aan bij de zienswijze van SYTYCD,
waarin het contact met diverse dansstijlen centraal staat.

Allround Dance Jeugd
Ongekend is de onderverdeling in leeftijden en niveaus bij de jeugd-
lessen van 2 tot 16 jaar. Techniek, inleving, plezier en allround
scholing vormen ons uitgangspunt.

Klassiek ballet Jeugd en Volwassenen
Ballet wordt binnen ons Instituut volgens de Vaganova methodiek gegeven.
Naast technische vaardigheden hechten wij waarde aan dansgevoel,
presentatie en muzikaliteit.

Pilates
Pilates traint de dieper gelegen spieren en versoepelt het lichaam. De lessen
worden uitstekend begeleid door een gediplomeerd balletpedagoge en
pilatesdocente.

Body Mix
Bij iedere les wordt er door middel van attributen en afwisselende oefeningen
gewerkt aan herkenbare probleemzones: buik, benen, billen en armen.
Swingende salsamuziek helpt je jouw conditie te verbeteren!

Body &Mind Language
Ontwikkel meer lichaamsbewustzijn. Minder in het hoofd en meer jouw lijf!
Leer grens en mogelijkheden kennen. Wekelijkse lessen die leiden naar
inzicht en creativiteit. Naast de wekelijkse lessen bestaat er de OPLEIDING
Body & Mind Language. Zie onze website.


