
Kampioen bluft concurrentie onmiddellijk af
 
Droomstart De Groot
 

Jaco de Groot schreeuwt het uit. Hij
toonde in Linschoten meteen vorm.
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LINSCHOTEN
Met de allereerste sprong in de
eerste wedstrijd van het nieuwe
seizoen was het meteen raak. Jaco
de Groot, al jaren de beste
polsstokverspringer van Holland,
benaderde in grootse stijl zijn
persoonlijk record. De
aanstormende jeugd wist het direct:
dáár kunnen we niet aan tippen. En
dat klopte.

HENK J. DE KLEIJNEN

Gespannen hadden de
toeschouwers op sportpark
Rapijnen een plaats op het gras en
in de zon ingenomen. De hoofdprijs
van de middag, de Van der Vaart
Bokaal, zou naar verwachting in
alle categorieën felle strijd brengen.
Die felheid kwam er, maar op het
hoogste niveau bij de mannen was
het snel bekeken. Wilco van
Amerongen en Rian Baas, voor het
eerst uitkomend bij de senioren en
in de aanloop naar de nieuwe
wedstrijdenreeks als serieuze
bedreigers van 'veelvraat' De Groot
beschouwd, bleven eerbiedig op
afstand.

De Groot maakte, na zich in de
aangrenzende woonwijk te hebben
warmgelopen, vooraf een
ontspannen indruk. ,,Nu ik geen
voorzitter van polsstokvereniging
Linschoten meer ben, kan ik me
nog meer op de sport zelf
concentreren,'' meldde hij monter.
Commentator Wim Roskam
verwoordde het gevoel van veel

bezoekers: ,,Met smart en
spanning hebben we naar dit
seizoen uitgezien. Zal de
concurrentie van Jaco nu
inderdaad uit méér mensen dan
Theo van Kooten bestaan?''
Laatstgenoemde, met vakantie,
ontbrak ditmaal nog.

Bescheiden

De eerste reeks sprongen leverde
bescheiden resultaten op voor Rian
Baas (15.27 meter) en Wilco van
Amerongen (17.23). Geen
probleem voor De Groot, die de
afgelopen maanden vooral aan zijn
sprintsnelheid heeft gewerkt. Zijn
aanloop was flitsend, zijn
klimtempo in de stok hoog en de
afsprong magistraal. De
Woerdenaar kwam juichend uit het
zand overeind. ,,Hier waren we nog
niet op ingesteld,'' brulde Roskam
door de luidsprekers. ,,Wat een
astronaut!'' Gemeten werd een
afstand van 20 meter en 91
centimeter, slechts 34 centimeter
minder dan zijn beste sprong ooit.

Geen bezoeker die eraan twijfelde:
de dagwinnaar was op dat moment
al bekend. Van Amerongen uit
Benschop, na langdurige
revalidatie nog altijd kampend met
een gevoelige knie, vierde wel een
moedgevende rentree. Zichzelf met
elke sprong verbeterend, reikte hij
in de finale tot 19.28 meter. Rian
Baas (Oudewater), springer van het
jaar 2013, kon na een overbrugging
van 18.24 meter het brons gaan
ophalen.

Vrouwen

,,Gezond zenuwachtig,''
karakteriseerde Carina den
Hartogh - als regerend Hollands
kampioene een van de favorieten in
de categorie vrouwen senioren -
haar gemoedstoestand voor de
start. De sportvrouw uit Woerden
reikte uiteindelijk niet verder dan
13.67 en moest de sterke Wendy
Helmes uit IJsselstein (14.39) laten

voorgaan. Op de tweede plaats
nestelde zich, heel verrassend,
Kimberly Engelhard uit Haastrecht,
die in de finale zelfs nog even aan
de leiding ging met haar beste
sprong van 14.25 meter. In de
komende weken zullen de duels bij
de vrouwen nog in felheid
toenemen, als ook Jessica Snoek
(terug van vakantie) en Dymphie
van Rooijen (ditmaal afwezig
vanwege een vrijgezellenfeest van
een vriendin) zich bij het
deelnemersveld zullen hebben
gevoegd.

Kleine verschillen

Interessant was ook de
krachtmeting bij de junioren, waar
drie sporters elkaar weinig
toegaven. Ricardo Faaij
(Haastrecht) finishte als eerste met
18.70, vóór Erwin Timmerarends uit
Montfoort (18.53) en Thomas van
Midden uit Vlist met 17.90.

Bij de jongens onderstreepte
Robert Benschop uit Snelrewaard
zijn ambities met een winnende
sprong van 15.91, waarmee hij
Daniel Cluistra (Oudewater) en
Matthieu van Vuuren (Benschop)
voorbleef.
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