
Jaco de Groot na zeven jaar eindelijk onttroond
 
Baas breekt met traditie
 

Rian Baas op weg naar zijn
overwinning.
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POLSBROEKERDAM
Het Hollands kampioenschap
polsstokverspringen kende een
ademstokkend slot. Niet Jaco de
Groot, die de titel zeven jaar
achtereen voor zich opeiste, maar
eerstejaars senior Rian Baas werd
winnaar. Diens laatste finalesprong,
een nieuw persoonlijk record, was
de beste van de middag.

HENK J. DE KLEIJNEN

Harde wind veroorzaakte
zaterdagmiddag op de
accommodatie van
Polsbroekerdam veel natsprongen
en een grillig wedstrijdverloop.
Woerdenaar Jaco de Groot dreigde
zelfs buiten de eindstrijd te blijven,
nadat zijn eerste poging een nat
pak had opgeleverd en zijn tweede
sprong was afgekeurd omdat een
sterke koersafwijking hem 'buiten
de sector' deed belanden.

De doorgaans zachtmoedige
Woerdenaar reageerde woest
richting technische commissie. ,,Ja,
ik was op dat moment knap
chagrijnig. Normaal zijn de
sectorlijnen zichtbaar, maar ditmaal
niet. Daardoor verkeek ik me.''

Zijn levenspartner Liesbeth de
With, zelf deelnemer bij de
vrouwen, trad sussend op, waarna
De Groot erin slaagde zich om zich
concentreerde op zijn derde - en
laatste - kwalificatiekans. Mentaal

sterk als hij is, zette hij de
concurrentie daarbij met een
sprong van 19.96 meter op afstand.

Enthousiasme

Er leek voor De Groot geen vuiltje
meer aan de lucht, toen de
'alleswinner' met zijn eerste
finalesprong een afstand van 20.18
meter neerzette. Tot groot
enthousiasme van het talrijke
publiek echter reikte Rian Baas,
vorig jaar winnaar bij de junioren
met 18.96 meter, naar de winst
toen hij bij zijn laatste inspanning
20.53 meter liet noteren.

De Groot mocht het nog eenmaal
proberen, maar verder dan 19.48
meter kwam hij niet. Hij
complimenteerde Baas
onmiddellijk. ,,Volgens hem was ik
terecht winnaar,'' vertelde de 21-
jarige springer uit Oudewater. ,,Ik
wist dat ik de sprong van Jaco kon
verbeteren, maar was verrast toen
ik mijn eigen record met 18
centimeter verbeterde.'' De ex-
voetballer van OVS Oudewater legt
zich dit seizoen volledig toe op het
verspringen. Halverwege de
middag werd de wedstrijd op de
aangrenzende schansen even
stilgelegd om de aandacht te
richten op de duizendste officiële
wedstrijdsprong van Baas.

Het begeleidende applaus bleek
een uiterst inspirerende uitwerking
te hebben: drie sprongen later kon
hij de overwinningsbokaal in
ontvangst nemen.

Naast De Groot beklom ook Sander
van Vliet (eveneens uit Oudewater)
het podium. Hij eindigde op de
derde plaats en vestigde meteen
een nieuw persoonlijk record van
18.93 meter.

Vrouwen

Bij de vrouwen spitste de strijd zich
zoals trouwens verwacht toe op de
krachtmeting tussen de

Harmelense Dymphie van Rooijen
en Wendy Helmes uit IJsselstein.
Laatstgenoemde ging overigens
heel lang aan de leiding, maar de
titelverdedigster sloeg in de finale
meedogenloos toe. Op de derde
plaats eindigde de Woerdense
Liesbeth de With.

Erwin Timmerarends uit Montfoort
toonde zich zaterdag in
Polsbroekerdam oppermachtig bij
de junioren. Zijn winnende afstand
van 19.22 meter was bijna een
meter verder dan die van de
Haastrechter Ricardo Faaij.

Robert Benschop uit Snelrewaard
was bij de jongens deze keer de
beste springer. Hij bereikte een
afstand van 16.65 meter. Op de
tweede plaats bij de jongens
eindigde de uit Oudewater
afkomstige Daniël Cluistra.
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