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Uitbundige vreugde bij de
Hollandse polsstokverspringers na
een uiterst krappe zege op de
Friezen in de jaarlijkse Tweekamp.
Over vier categorieën berekend
werd iets meer dan twee meter
verder gesprongen en dat
betekende de verdere afbrokkeling
van wat ooit een 'traditie' was.

In het verleden stond de zege van
de Friezen al bij voorbaat vast,
maar vier jaar geleden kantelden
de kansen. In 2012 en 2014
trokken de Hollanders aan het
langste eind. Ditmaal werd opnieuw
een harde strijd verwacht waarvan
de uitslag met geen mogelijkheid
kon worden voorspeld. De aanloop
was een ongelukkige. Afgelopen
woensdag, tijdens de laatste
wedstrijd voor het grote
evenement, raakte Rian Baas
zodanig geblesseerd dat voor hem
deelname in Burgum was
uitgesloten.

Doodzonde

Baas, toch opgetogen na afloop:
,,De hele ploeg heeft geweldig
gepresteerd. Mijn vervanger,
Matthijs van Rooijen, deed het met
een vierde plek bij de senioren erg
goed. Doodzonde natuurlijk van
mijn blessure. Ik viel woensdag uit
de stok, landde verkeerd waardoor
mijn voet dubbel klapte. Gelukkig
bleek er niets gebroken, maar de
zware kneuzing houdt me minimaal
enkele weken aan de kant. Als
alles meezit, kan ik misschien over
een maand weer echt aan de slag."

In de categorie senioren moest
Jaco de Groot zijn meerdere
erkennen in nationaal recordhouder
Bart Helmholt. De man uit Burgum
had voor de eerste plaats
voldoende aan een sprong van
19.95 meter, de Woerdenaar reikte
tot 19.34. Ysbrand Galama (It
Heidenskip) werd derde, Matthijs

van Rooijen (Harmelen) vierde.
Diens zus Dymphie slaagde er bij
de vrouwen in om haar grote rivale
Marrit van der Wal (afstanden
respectievelijk 15.89 en 15.63) voor
te blijven. Joriene Baas
(Oudewater) en Wendy Helmes
(IJsselstein) bezetten de derde en
vierde plaats.

Excelleren

Met de op één na verste sprong
van de middag (19.73 meter)
maakte bij de junioren Montfoorter
Erwin Timmerarends indruk. Het
betekende meteen een nieuw
schansrecord. Hij was weliswaar
gestart als favoriet, maar tot de
laatste sprong ging streekgenoot
Ricardo Faaij uit Haastrecht aan de
leiding. Bij de laatste en vierde
poging was de 'Hollandse' winst al
binnen, wat Timmerarends voor het
voluit juichende en klappende
publiek deed excelleren. Paul van
Meijeren (Zegveld) liet met 18.22
een nieuw persoonlijk record
noteren. Ook bij de jongens
beklommen twee sporters van de
bezoekende ploeg het erepodium.
Weliswaar pakte Jesper Demmer
uit Workum met zijn laatste sprong
de winst, maar Daniël Cluistra
(Oudewater) en Reinier Overbeek
(Benschop) bleken goed voor zilver
en brons.
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